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Wstêp

W 2009 roku mija pi¹ta rocznica wst¹pienia Polski do Unii
Europejskiej. Akcesja z nowoczesnymi gospodarkami euro-
pejskimi wymusi³a szereg zmian, które w efekcie mia³y popra-
wiæ konkurencyjnoœæ produkcji. Zmiany te dotyczy³y w szcze-
gólnoœci polskiego rolnictwa, które przez szereg lat by³o nie-
doinwestowane, wyposa¿one w przestarza³y sprzêt i technolo-
gie produkcji.

Rok 1994, w którym zosta³a zg³oszona chêæ cz³onkowstwa
w UE, zasta³ polskie rolnictwo w czasie stopniowego popra-
wiania siê sytuacji finansowej gospodarstw. Wci¹¿ jednak nie
zosta³y przezwyciê¿one g³ówne problemy, z którymi boryka³o
siê rolnictwo w latach poprzednich, a w czasie transformacji
systemowej pojawi³y siê nastêpne. Do najwa¿niejszych mo¿na
zaliczyæ: pog³êbiaj¹ce siê rozwarstwienie gospodarstw
zarówno pod wzglêdem obszarowym jak i ekonomicznym,
rosn¹ce bezrobocie na wsi, regres w rozwoju parku
maszynowego. Problemem by³a równie¿ du¿a nadprodukcja
niemal wszystkich p³odów rolnych, a w konsekwencji redukcja
zbiorów, spadek poziomu ¿ycia na wsi, pojawienie siê
od³ogów, spadek wydajnoœci produkcji [4].

Zarówno kryzys gospodarczy pocz¹tku lat dziewiêæ-
dziesi¹tych jak i otwarcie polskiego rynku na towary zagra-
niczne, spowodowa³ zmniejszone zapotrzebowanie na polskie
produkty spo¿ywcze. Rolnicy maj¹cy mniej mo¿liwoœci zbytu
produktów rolnych przestali inwestowaæ w gospodarstwa i pro-
dukcjê. Wiêkszoœæ z nich skupi³a siê na produkcji towarów,
których skup, przynajmniej w czêœci, gwarantowany jest przez
pañstwo [4].

Ró¿nice miêdzy rolnictwem polskim i unijnym w zakresie
wielkoœci gospodarstw, ich produkcyjnoœci, uzbrojenia pracy
i jej wydajnoœci, a tak¿e efektywnoœci produkcji, poziomu
i struktury jej kosztów s¹ wci¹¿ du¿e. Do tego dochodz¹ ró¿nice
w organizacji i sprawnoœci funkcjonowania rynku, a tak¿e
wielkoœci wsparcia udzielanego rolnictwu. Konsekwencj¹ s¹
ró¿nice w wielkoœci uzyskiwanych dochodów rolniczych
w przeliczeniu na gospodarstwo, jednostkê powierzchni lub
jednego zatrudnionego. Jeœli ocenimy dochody rolnicze bez
subsydiów, to ich wielkoœæ z 1 ha ziemi u¿ytkowanej rolniczo
s¹ prawie równe dla gospodarstw polskich i unijnych.

Jednym z najpowa¿niejszych problemów w naszym rolni-
ctwie, przed wst¹pieniem Polski do UE, by³ rosn¹cy przerost
zatrudnienia. Nadwy¿ka osób zatrudnionych w rolnictwie
polskim oceniana by³a na 2,2 miliona osób w skali kraju. By³a
ona najwiêksza w po³udniowej i œrodkowej czêœci Polski [1, 4].

Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej sytuacja rolni-
ctwa stopniowo zaczê³a siê poprawiaæ. Wiêkszy nap³yw
œrodków z kasy UE w formie dop³at bezpoœrednich, pozwoli³
zwiêkszyæ zdolnoœæ finansow¹ rolnictwa. Gospodarstwa
zaczê³y inwestowaæ w produkcjê roln¹ i zwierzêc¹, a co za tym
idzie w park maszynowy.

Powierzchnia u¿ytków rolnych w Polsce wynosi 18,6 mln
ha, czyli oko³o 60% powierzchni kraju. W UE wiêkszy od
Polski obszar u¿ytków rolnych maj¹ tylko dwa pañstwa:
Francja i Hiszpania. Liczba gospodarstw w ostatnich latach
maleje, a œredni area³ roœnie. Jednak ci¹gle jeszcze œrednia
powierzchnia gospodarstwa jest niedu¿a i wnosi oko³o 6,71 ha.

W 2006 r. w ogólnej liczbie gospodarstw rolnych naj-
wiêksz¹ grupê stanowi³y gospodarstwa o powierzchni do 5 ha
u¿ytków rolnych, bo a¿ 72,4%. W porównaniu do roku 2000
odnotowano niewielki wzrost odsetka gospodarstw najmniej-
szych (do 5 ha) i najwiêkszych (powy¿ej 50 ha). Blisko 99,96%
gospodarstw rolnych w skali kraju w 2006 r. nale¿a³o do sektora
prywatnego. W 2005 r. najwiêksz¹ liczbê gospodarstw rolnych
zarejestrowano w województwie ma³opolskim. Jednoczeœnie
w województwie tym wystêpowa³ najwy¿szy udzia³ gospo-
darstw o powierzchni nieprzekraczaj¹cej 5 ha (92,3%) [6].

W okresie przed akcesyjnym dostêpny by³ program opera-
cyjny SAPARD, który zosta³ przygotowany w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program ten, opracowany zgodnie
z wymogami formalnymi UE, sformu³owanymi w Rozporz¹-
dzeniu Rady Unii Europejskiej nr 1268/99, przedstawia sposób
wykorzystania œrodków przedakcesyjnych na rzecz rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich przyznanych Polsce przez UE.
Program SAPARD zosta³ uruchomiony na pocz¹tku lipca 2002
roku i obejmowa³ swoim zasiêgiem dofinansowanie dziedzin
szczególnie istotnych z punktu widzenia procesu integracji
Polski z UE. Bior¹c pod uwagê sytuacjê polskiego rolnictwa,
by³y to zw³aszcza potrzeby inwestycyjne zwi¹zane z dostoso-
waniem do standardów jakoœciowych, higienicznych i ochrony
œrodowiska. Za dziedziny priorytetowe uznano restruktu-
ryzacjê produkcji mleczarskiej, modernizacjê gospodarstw
specjalizuj¹cych siê w produkcji zwierz¹t rzeŸnych oraz
zwiêkszenie ró¿norodnoœci produkcji gospodarstw rolnych.

Po wst¹pieniu Polski do UE uruchomiony zosta³ Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Realizuje on cele,
priorytety oraz zasady, na podstawie których bêd¹ wspierane
dzia³ania na rzecz zrównowa¿onego rozwoju obszarów
wiejskich. Plan ten ma dwa etapy: pierwszy w latach 2004-
2006 i drugi w latach 2007-2013. PROW obejmuje dzia³ania
zaliczane do tzw. II-go filaru Wspólnej Polityki Rolnej UE,
wspó³finansowane z Sekcji Gwarancji Europejskiego
Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie, a tak¿e z bud¿e-
tu krajowego. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich wyznacza
dwa cele strategiczne: zrównowa¿ony rozwój obszarów
wiejskich oraz poprawa konkurencyjnoœci gospodarki rolno-
¿ywnoœciowej.

Celem pracy jest ocena dynamiki rozwoju parku maszyno-
wego gospodarstw rolnych. Badaniami ankietowymi objêto
gospodarstwa rolne na terenie gminy ¯erków, w województwie

Cel i zakres badañ



wielkopolskim. Uzyskane wyniki badañ dostarcz¹ informacji o
dynamice inwestycji gospodarstw rolnych w park maszyn na
prze³omie lat 2000-2007. Jest to okres obejmuj¹cy 3,5 roku
przed wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i 3,5 roku
cz³onkowstwa, co u³atwi porównanie wyników.

Do badañ dynamiki rozwoju parku maszyn opracowano
ankietê z pytaniami otwartymi i zamkniêtymi. Pytania obejmo-
wa³y informacje dotycz¹ce: powierzchni gospodarstwa,
statusu w³asnoœci (dzier¿awa, w³asnoœæ), ga³êzi produkcji,
liczba i rodzaj maszyn zakupionych przed wst¹pieniem do UE,
liczba i rodzaj maszyn zakupionych po wst¹pieniem do UE,
powody zakupu, wykorzystanie funduszy przy zakupie maszyn
oraz liczba zatrudnianych pracowników w gospodarstwie
przed i po wst¹pieniu do UE.

Badaniami objêto 30 gospodarstw rolnych z miejscowoœci:
Antonin, Komorze, Paruchów, Mszczonów, BieŸdziadów,
gminy ¯erków, województwo wielkopolskie.

Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e œrednia wielkoœæ
gospodarstwa ankietowanych rolników wynosi 19,73 ha i jest
to znacznie powy¿ej œredniej dla ca³ego kraju. Gospodarstwo o
najmniejszym areale posiada³o 1,47 ha, a najwiêksze 66 ha.
Wœród 30 gospodarstw rolnych, 14 rolników dzier¿awi grunty
rolne. Œrednia wielkoœæ dzier¿awionego gruntu wynosi 7,7 ha.

Wœród 30 rolników jeden rolnik nastawiony jest wy³¹cznie
na produkcje roœlinn¹ oraz jeden tylko na produkcjê zwierzêc¹.
Pozostali, czyli 28 rolników prowadzi mieszan¹ produkcjê,
zwierzêc¹ i roœlinn¹. Produkcja zwierzêca gospodarstw
rolnych to trzoda chlewna (76%), krowy mleczne (63%) i byd³o
opasowe (43%).

Ponad 86% ankietowanych rolników prowadzi mieszan¹
produkcjê roœlinn¹ (zbo¿a, kukurydza, trawy, warzywa i inne)
a 13% rolników tylko produkcjê zbó¿, natomiast 1 rolnik tylko
warzywa gruntowe.

Na pytanie „Czy zmieni³a siê liczba zatrudnionych praco-
wników w Pana/Pani gospodarstwie po wst¹pieniu Polski do
Unii Europejskiej?” 2 rolników odpowiedzia³o twierdz¹co.

Przedmiot i metody

Wyniki

Nale¿y jednak zauwa¿yæ, i¿ tylko 1 rolnik przed wst¹pieniem
Polski do Unii Europejskiej posiada³ 2 pracowników, a 29
rolników nie zatrudnia³o pracowników. Po wst¹pieniu do UE, 2
dodatkowych rolników zatrudni³o po jednym pracowniku.

Kolejnym pytaniem by³o: „Czy uwa¿a Pan/Pani, ¿e wst¹-
pienie Polski do Unii Europejskiej jest korzystne dla polskiego
rolnictwa?” Wiêkszoœæ, bo a¿ 27 rolników odpowiedzia³o
twierdz¹co, 8 rolników nie mia³o zdania, a tylko 1 rolnik
odpowiedzia³ negatywnie.

Na pytanie: „Jakie maszyny zosta³y zakupione w latach
2000-2007?”, wœród 30 ankietowanych 3 nie zakupi³o w tym
okresie ¿adnej maszyny do swojego gospodarstwa rolnego.
Z pozosta³ej grupy, 27 rolników zakupi³o w tym czasie jedn¹
lub wiêcej maszyn rolniczych. Najwiêcej maszyn (14 szt.)
zakupi³ rolnik nr 7. Dok³adne liczby zakupionych maszyn
w stosunku do posiadanego area³u przedstawia rys. 1.

Z przeprowadzonych badañ ankietowych wynika, ¿e rolni-
cy o najwiêkszej powierzchni gospodarstwa nie nale¿eli do
grupy, która zakupi³a najwiêcej maszyn. Najwiêkszymi inwe-
stycjami w park maszyn wyró¿nia³y siê gospodarstwa œrednie
i ma³e.

Nale¿y zaznaczyæ, i¿ w okresie styczeñ 2000 - kwiecieñ
2004, czyli przed wst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej,
rolnicy zakupili ogó³em 20 maszyn rolniczych. W latach maj
2004 - grudzieñ 2007, tj. po wst¹pieniu Polski do Unii
Europejskiej liczba zakupionych maszyn wzros³a piêciokrotnie
i wynios³a 106 maszyn. Rys. 2 przedstawia rozk³ad zakupów
maszyn w poszczególnych latach przez ankietowanych
rolników.

Wœród 126 zakupionych maszyn, w latach 2000-2007,
z funduszy wyp³acanych z programu SAPARD by³o 18, co
stanowi oko³o 14% wszystkich maszyn. Z programu PROW
zosta³y zakupione 52 maszyny (42%). Natomiast z kredytów
preferencyjnych rolnicy zakupili 13 maszyn (10%). Nie mniej-
sze znaczenie mia³y w³asne fundusze na zakup maszyn. Dziêki
nim zakupiono 42 maszyny rolnicze, które stanowi¹ 34%
ogólnej liczy zakupionych maszyn (rys. 3). Wszyscy ankieto-
wani odpowiedzieli przecz¹co na pytanie „Czy kupowa³
Pan/Pani lub zamierza kupiæ maszyny w ramach programu
Wsparcie Gospodarstw Niskotowarowych?” W wywiadzie
zwracali uwagê na du¿e wymagania, jakie trzeba spe³niæ by
skorzystaæ z tego programu.

Rys. 1. Liczba zakupionych maszyn w zale¿noœci od area³u gospodarstwa rolnego
Fig. 1. The number of bought machines in dependence from the acreage of the agricultural farm
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Rys. 2. Liczba zakupionych maszyn w poszczególnych latach
Fig. 2. The number of bought machines in respective years

Rys. 3. Procentowy udzia³ sposobów finansowania w zakupie maszyn
Fig. 3. The proportional part of the ways of funding in the purchase of machines

Rys. 4. Liczba maszyn zakupionych przez rolników z funduszy poszczególnych programów
Fig. 4. The number of machines bought by farmers from the funds of respective programmes
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Rys. 5. Liczba maszyn z uwzglêdnieniem ich stanu technicznego
Fig. 5. The number of machines with regard of their technical state

Na rys. 4 przedstawiono sposoby finansowania zakupów
maszyn przez poszczególnych ankietowanych rolników.

Nie bez znaczenia jest równie¿ stan techniczny maszyny
w czasie zakupu. By³ on po czêœci uwarunkowany sytuacj¹
finansow¹ rolnika oraz wymogami, jakie narzuca dany
program unijny. Wed³ug ankietowanych rolników 64 maszyny
w czasie zakupu by³y nowe, a 62 maszyny by³y u¿ywane, co
obrazuje rys. 5.

Przeprowadzone badania ankietowe i analizy pozwalaj¹
sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Po wst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie

wzros³y inwestycje gospodarstw rolnych w park ma-
szynowy. W badanych gospodarstwach przed wst¹pieniem
Polski do UE zakupiono 20 maszyn, a po wst¹pieniu 106.

2. Rolnicy dobrze wykorzystali œrodki, g³ównie z Planu
Rozwoju Obszarów Wiejskich (42%), które znacz¹co uzu-
pe³nili œrodkami w³asnymi (34%).

3. Liczna zakupionych maszyn przez badane gospodarstwa
by³a bardzo zró¿nicowana, a wyniki ankiety nie da³y jedno-
znacznej odpowiedzi, jakie s¹ przyczyny tego zjawiska.
Czêst¹ przyczyn¹ by³o nie spe³nienie wymagañ danego
programu.

Wnioski

4. Wyniki przeprowadzonych badañ wskazuj¹, ¿e ankieto-
wane gospodarstwa cechuje bardzo dynamiczny rozwój,
który zaowocuje popraw¹ ich efektywnoœci gospodarowa-
nia we wszystkich obszarach.
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Summary

The entry of the Poland to European Union resulted changes in agriculture. Polish farmers got the possibility of the development,
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Jest pierwszym tego typu s³ownikiem wydanym w Polsce.
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