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UNIJNE WSPARCIE KONKURENCYJNOCI
GOSPODARKI ROLNO-YWNOCIOWEJ
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 2002–2006
Maria Kierepka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydzia Nauk Rolniczych w Zamociu
Streszczenie. Przedmiotem artykuu bya analiza unijnego wsparcia konkurencyjnoci gospodarki rolno-ywnociowej województwa lubelskiego w latach 2002–2006. Wyodrbniono 9 dziaa z programów: SAPARD, SPO Rolnictwo 2004–2006 i PROW 2004–2006,
które w sposób zarówno bezporedni, jak i poredni miay znaczcy wpyw na realizacj
wybranego do analizy celu strategicznego. Podmioty sektora rolno-ywnociowego oraz
popraw warunków prowadzenia dziaalnoci gospodarczej na obszarach wiejskich województwa wsparto kwot w wysokoci 1 179 240 tys. PLN. Najwicej rodków tra o do
rolników (68,7%). Przemys przetwórczy pozyska 21,3%, natomiast 10% wykorzystanego
budetu przeznaczono na popraw infrastruktury na obszarach wiejskich.
Sowa kluczowe: konkurencyjno, sektor rolno-ywnociowy, fundusze unijne, SAPARD,
SPO, PROW

WSTP
Procesy zmian i dostosowa sektora rolno-ywnociowego do standardów Unii Europejskiej zwizane byy z okrelonymi transferami nansowymi z budetu unijnego.
W Polsce w latach 2002–2006 zostay wdroone instrumenty wspierajce dziaania zmierzajce do realizacji celów strategicznych wynikajcych z zaoe programowych pomocy przed akcesj i po akcesji do UE. Jednym z takich celów bya poprawa konkurencyjnoci rolnictwa i przemysu rolno-spoywczego. Na realizacj tego celu przeznaczono
rodki nansowe w ramach Przedakcesyjnego Programu na rzecz Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich (SAPARD), a wraz z przystpieniem naszego kraju do UE ródem
nansowania by Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sekAdres do korespondencji – Corresponding author: Maria Kierepka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydzia Nauk Rolniczych w Zamociu, ul. Szczebrzeska 102, 22-400 Zamo,
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tora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO-ROL 2004–2006), a take
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2004–2006).
Celem pracy bya analiza poziomu wsparcia konkurencyjnoci gospodarki rolno-ywnociowej z funduszy unijnych w województwie lubelskim w latach 2002–2006. Ocenie
poddano aktywno i skuteczno bene cjentów w pozyskiwaniu funduszy oraz skal
ich wykorzystania.

MATERIA I METODA
Analiz przeprowadzono na podstawie danych ARiMR w Lublinie dotyczcych
wdroonych programów w latach 2002–2006. Z kadego programu wyodrbniono dziaania majce bezporedni wpyw na realizacj zaoonego celu badawczego. W ramach
SAPARD-u byy to: Poprawa przetwórstwa i marketingu artykuów rolnych i rybnych
(Dziaanie 1), Inwestycje w gospodarstwach rolnych (Dziaanie 2), Rozwój i poprawa
infrastruktury obszarów wiejskich (Zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wod wraz
z uzdatnianiem – 3.1, Drogi gminne i powiatowe na obszarach wiejskich – 3.4). Z SPO-ROL wyodrbniono: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (Dziaanie 1.1), Uatwianie
startu modym rolnikom (Dziaanie 1.2), Popraw przetwórstwa i marketingu artykuów
rolnych (Dziaanie 1.5), oraz Rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej zwizanej
z rolnictwem (Dziaanie 2.6). W ramach PROW do analizy zakwali kowano Renty strukturalne (Dziaanie 1) i Wspieranie gospodarstw niskotowarowych (Dziaanie 2). Naley
zaznaczy, e w porównaniu do wymienionych dziaa PROW, Dziaanie 7 – Grupy Producentów Rolnych, które z zaoenia miao mie najwikszy wpyw na popraw konkurencyjnoci gospodarstw rolnych, nie byo realizowane.
Aktywno bene cjentów w pozyskiwaniu funduszy unijnych oceniono na podstawie liczby zoonych wniosków. Skuteczno obliczono jako procentowy stosunek liczby
zrealizowanych projektów do liczby zoonych wniosków, natomiast skal wsparcia jako
procentowy stosunek zrealizowanych patnoci do wnioskowanej kwoty. Charakterystyki te posuyy do przeprowadzenia analizy w ukadzie regionalnym (powiatów) woj.
lubelskiego.

WYNIKI I DYSKUSJA
Na popraw konkurencyjnoci gospodarki rolno-ywnociowej w woj. lubelskim
w latach 2002–2006 przeznaczono cznie 1 179 240 tys. PLN1, w proporcji 23% (SAPARD), 39,5% (SPO-ROL) i 37,5% (PROW) (rys. 1). Najwysze kwoty do nansowania,
przekraczajce redni w województwie (58 962 tys. PLN), otrzymao 8 powiatów, które
cznie zakontraktoway 60% z puli wykorzystanych rodków, natomiast wsparcie w pozostaych 12 powiatach zawierao si w przedziale 1,5–5% rozdysponowanych funduszy
(rys. 2).
1
System monitoringu nansowego Oddziau Regionalnego ARiMR w Lublinie (dane niepublikowane) – wedug stanu na koniec pa dziernika 2008 r.
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Rys. 1.

Budet wsparcia konkurencyjnoci sektora rolno-ywnociowego w woj. lubelskim w latach 2002–2006 [tys. PLN]
Fig. 1. The budget of support of agri-food sector competitiveness in Lublin province in 2002–
–2006 [thousand PLN]
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych ARiMR w Lublinie.
Source: Author’s calculation based on data of ARMA in Lublin.
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Zrónicowanie regionalne wsparcia konkurencyjnoci sektora rolno-ywnociowego
w woj. lubelskim w latach 2002–2006 w podziale na powiaty [tys. PLN]
Fig. 2. The regional diversity of the competitiveness support of agri-food sector in Lublin Province in 2002–2006 [thousand PLN]
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych ARiMR w Lublinie.
Source: Author’s calculation based on data of ARMA in Lublin.
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Struktura wsparcia zmian i dostosowa w sektorze rolno-ywnociowym w woj. lubelskim w latach 2002–2006 [tys. PLN]
Fig. 3. Structure of support the changes and adjustments in the agri-food sector in Lublin province in 2002–2006 [thousand PLN]
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych ARiMR w Lublinie.
Source: Author’s calculation based on data of ARMA in Lublin.

W wykorzystanym budecie wsparcia zmian i dostosowa w sektorze rolno-ywnociowym najwikszy udzia stanowiy rodki pozyskane na popraw konkurencyjnoci
rolnictwa (68,7%). Nieco ponad jedna pita budetu tra a do podmiotów z brany przetwórczej. Najmniej, bo tylko 10%, przeznaczono na popraw infrastruktury na obszarach
wiejskich (rys. 3).
Wzrost konkurencyjnoci rolnictwa zwizany by z przeznaczeniem pozyskanych
funduszy na zwikszenie efektywnoci gospodarstw rolnych przez lepsze wykorzystanie
czynników produkcji, wprowadzenie nowych technologii, popraw jakoci produkcji oraz
dostosowanie warunków produkcji rolnej do obowizujcych w UE standardów. Zakres
wsparcia obejmowa budow i modernizacj budynków produkcyjnych, zakup wyposaenia technicznego, stada podstawowego i gruntów rolnych, zakadanie upraw trwaych,
przygotowanie bazy produkcyjnej dla dziaów specjalnych produkcji rolniczej oraz dziaania zmierzajce do poprawy struktury agrarnej [Rudnicki 2008, Czubak i Pawlak 2008].
Konkurencyjno rolnictwa na Lubelszczy nie w latach 2002–2006 wsparto kwot
w wysokoci 810 512 tys. PLN (82% kwoty wnioskowanej). Na ten cel przeznaczono
fundusze z SAPARD-u (7,6%), SPO-ROL (40%) i PROW (52,4%). W najwikszym stopniu rodki te zostay wykorzystane przez powiaty: bialski, ukowski, opolski i lubelski
– cznie 33% caego budetu. Rolnicy z nastpnych 6 powiatów pozyskali kolejne 35%.
Ich do nansowanie przekraczao warto redniej dotacji w województwie (40 526 tys.
PLN). Pozostaa kwota (32% budetu) tra a do 10 powiatów, wród których najnisze
wsparcie otrzymali bene cjenci z powiatów czyskiego i widnickiego (rys. 4).
W strukturze nansowania rolnictwa najwikszy udzia miay rodki na inwestycje
w gospodarstwach rolnych. Znaczn kwot przeznaczono dla gospodarstw niskotowarowych i na renty strukturalne, natomiast fundusze na uatwienie startu modym rolnikom
stanowiy jedn dziesit zrealizowanego w latach 2002–2006 budetu wsparcia rolnictwa (rys. 5).
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Rys. 4.

Wsparcie rolnictwa w woj. lubelskim w latach 2002–2006 w podziale na powiaty [tys.
PLN]
Fig. 4. Support of agriculture in Lublin province in the years 2002–2006 by districts [thousand
PLN]
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych ARiMR w Lublinie.
Source: Author’s calculation based on data of ARMA in Lublin.
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Struktura nansowania rolnictwa w woj. lubelskim latach 2002–2006 [tys. PLN]
Financing structure of agriculture in Lublin province in the 2002–2006 [thousand PLN]
Obliczenia wasne na podstawie danych ARiMR w Lublinie.
Author’s calculation based on data of ARMA in Lublin.
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Na inwestycje w gospodarstwach rolnych przeznaczono 36% ogólnej puli do nansowania, co w przeliczeniu na jedno wnioskujce gospodarstwo dao kwot 65 906 PLN,
(SAPARD – rednio 42 278; SPO – rednio 77 406). cznie rolnicy zoyli 6196 wniosków, z których zostao zaakceptowanych 4423, czyli rednia skuteczno wyniosa 71%.
Oceniajc na tej podstawie przygotowanie do pozyskania funduszy naley stwierdzi, e
w aplikowaniu o fundusze w ramach SAPARD-u osignito znacznie wysz skuteczno (87%) w porównaniu do SPO (66%). Warto do nansowania w przeliczeniu na
jeden wniosek w SAPARD bya z kolei nisza, ale wynikao to z górnego limitu przeznaczonego dla jednego bene cjenta, znacznie niszego ni w SPO [Raczkowski 2002,
MRiRW 2004, Ziókowska 2006].
Z informacji uzyskanych w ARiMR w Lublinie wynikao, e pozyskane w województwie fundusze zostay wykorzystane na zakup i monta maszyn, urzdze i wyposaenia do produkcji rolnej, budow i modernizacj budynków inwentarskich, zakup
zwierzt oraz materiau nasadzeniowego. Przykadowo w Dziaaniu 2 SAPARD2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” najwicej rodków przeznaczono na zwikszenie
rónorodnoci produkcji gospodarstw rolnych. rednio na jeden projekt przypado 39,2
tys. PLN. O fundusze na ten cel aplikowali rolnicy ze wszystkich powiatów. Ich rednia
skuteczno wyniosa 86%. Najwicej projektów (ponad 100) zrealizowano w powiatach: opolskim, kranickim, lubelskim i puawskim, natomiast najmniej w wodawskim
(9), radzyskim (12) i ukowskim (18). Na restrukturyzacj produkcji mleka wnioski
napyny z 15 powiatów, z których bene cjenci wykazali si rednio 92-procentow
skutecznoci. Projekty o najwyszej wartoci zrealizowano w powiatach chemskim,
zamojskim i lubelskim, odpowiednio – 170, 165 i 160 tys. PLN/1 projekt. Rolnicy specjalizujcy si w produkcji trzody chlewnej i drobiu pozyskali do nansowanie na poziomie
4,1% budetu omawianego dziaania. W tym obszarze inwestycje o najwikszej wartoci
(100–130 tys. PLN/1 projekt) odnotowano w powiatach: parczewskim, radzyskim, ukowskim, janowskim i bialskim3 (tab. 1).
Skadow analizowanego budetu przeznaczonego na popraw konkurencyjnoci rolnictwa (rys. 5) byy równie dotacje dla gospodarstw niskotowarowych. Rolnicy posiadajcy gospodarstwa o ywotnoci ekonomicznej na poziomie 2–4 ESU zakontraktowali
29% z ogólnej puli do nansowania. cznie w województwie zoono 24 308 wniosków,
co stanowio 53,7% uprawnionych do wsparcia. Najwicej gospodarstw niskotowarowych objto restrukturyzacj w powiatach: bialskim, kranickim, opolskim i zamojskim
(przedzia 1729–2119), natomiast najmniej w powiatach widnickim i wodawskim
(405–409)4.
Na renty strukturalne, których celem byo przyspieszenie przemian struktury agrarnej, przeznaczono 25% wykorzystanego w woj. lubelskim budetu unijnego wsparcia.
Jednym z warunków uzyskania renty byo przekazanie przez rolnika (minimum 55 lat)
2

Ze wzgldu na brak szczegóowych danych nie przeprowadzono analizy analogicznego dziaania
w SPO.
3
Dane pochodz z systemu monitoringu Oddziau Regionalnego ARiMR w Lublinie (dane niepublikowane).
4
Dane pochodz z systemu monitoringu Oddziau Regionalnego ARiMR w Lublinie (dane niepublikowane) oraz [ MRiRW 2009].
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Tabela 1. Aktywno, skuteczno i skala wsparcia w Dziaaniu 2 SAPARD „Inwestycje
w gospodarstwach rolnych”
Table 1. Activity, effectiveness and scale of support in the Activity 2 of SAPARD “Investments in
agricultural holdings”
Liczba
zoonych
wnisoków

Liczba
zrealizowanych
projektów

Kwota
wnioskowana
(tys. PLN)

Kwota
wypacona
(tys. PLN)

Restrukturyzacja produkcji mleka

76

70

6665

5937

Modernizacja gospodarstw z chowem
byda misnego

1

1

46

46

Odbudowa produkcji owczarskiej

5

4

203

152

Modernizacja produkcji trzody
chlewnej lub drobiu

38

32

2773

2487

Zwikszenie rónorodnoci produkcji
gospodarstw

1557

1341

62672

52597

Ogóem

1677

1448

72359

61219

Schemat

ródo:
Source:

Dane ARiMR/Oddzia w Lublinie.
Data of ARMA in Lublin.

gospodarstwa (co najmniej 1 ha UR) nastpcy lub innemu rolnikowi. W woj. lubelskim
w analizowanym okresie przekazano cznie 5710 gospodarstw (na powikszenie innego
gospodarstwa – 3151 i na nastpc oraz zalesienie – 2559). Stanowio to 6,3% wszystkich gospodarstw rolnych z indywidualnym uytkownikiem w wieku powyej 55 lat.
Najwicej rodków wypacono dla bene cjentów z powiatu zamojskiego i bialskiego,
odpowiednio, 9,6 i 7,9% ogólnej kwoty do nansowania w ramach tego dziaania, natomiast najmniej w widnickim (1,7%) i parczewskim (2,1%). Najwiksz kwot wiadcze otrzymali bene cjenci z powiatów lubartowskiego oraz hrubieszowskiego – rednio
ponad 33 tys. PLN, natomiast rolnicy z powiatu lubelskiego rednio tylko po 26,9 tys.
PLN5.
Na popraw konkurencyjnoci gospodarstw rolnych, z zaoenia, miay wpyn równie dotacje wyasygnowane dla modych rolników rozpoczynajcych dziaalno rolnicz. Wykorzystane na ten cel fundusze stanowiy 10% omawianego budetu (rys. 5).
Wsparcie uzyskao 1547 modych rolników, a przyznana kwota stanowia 74% kwoty
wnioskowanej w województwie lubelskim i 11% ogólnego wsparcia w kraju. Najwicej
modych rolników rozpoczo dziaalno w powiatach opolskim (247), bialskim (177)
i lubelskim (126), natomiast w czyskim i chemskim tylko po 30.
Kolejn grup bene cjentów pozyskujcych fundusze na popraw konkurencyjnoci swoich przedsibiorstw byli przetwórcy artykuów rolnych. Podstawowym celem
wspierania przedsiwzi w zakresie przetwórstwa i marketingu artykuów rolnych byo
szybkie dostosowanie przedsibiorstw przemysu misnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego itd. do wymogów rynku krajowego i midzynarodowego odnonie standardów sanitarno-weterynaryjnych, higienicznych i jakociowych, czyli przygotowanie tych
5
Dane pochodz z systemu monitoringu nansowego Oddziau Regionalnego ARiMR w Lublinie
(dane niepublikowane) oraz [ MRiRW 2009].
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podmiotów do funkcjonowania w warunkach silnej konkurencji na Jednolitym Rynku.
Do nansowanie mogo by przeznaczone na prowadzenie produkcji zgodnie z przewidywanymi trendami rynkowymi, wspieranie rozwoju nowych rynków zbytu, popraw
lub zracjonalizowanie kanaów marketingowych, nowe technologie, popraw i kontrol
jakoci, wdraanie systemu HCCP, ochron rodowiska [Dro dziel 2007].
Przemys rolno-spoywczy w województwie lubelskim nansowany by funduszami z programu SAPARD i SPO-ROL w proporcji 44 i 56%. Na popraw przetwórstwa
i marketingu artykuów rolnych zoono cznie 233 wnioski, z których podpisano 193
umowy, a wic skuteczno bene cjentów uksztatowaa si rednio na poziomie 83%.
Sektor przetwórczy pozyska 251 302 tys. PLN, co stanowio 66,6% kwoty wnioskowanej. rednio na jeden projekt przypadao 13 961 tys. PLN. Najwysze dotacje otrzymali bene cjenci z powiatów lubelskiego i ukowskiego, natomiast najnisze z powiatów
widnickiego i kranickiego. Naley doda, e 9 powiatów zrealizowao projekty o wartoci przekraczajcej redni wojewódzk, wykorzystujc cznie prawie 90% budetu
przeznaczonego na wsparcie konkurencyjnoci przemysu rolno-spoywczego (rys. 6).
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Wsparcie sektora przetwórczego w woj. lubelskim w latach 2002–2006 w podziale na
powiaty [tys. PLN]
Fig. 6. Support for the processing sector in Lublin province in 2002–2006 by districts [thousand
PLN]
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych ARiMR w Lublinie.
Source: Author’s calculation based on data of ARMA in Lublin.
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Wedug informacji ARIMR/Oddzia w Lublinie, zakres zrealizowanych inwestycji
obejmowa zakup i monta maszyn, urzdze i wyposaenia zgodnie ze standardami UE,
rozbudow, modernizacj i wymian wyposaenia w celu dostosowania do warunków
weterynaryjnych i sanitarnych UE, a take zakup rodków transportu (samochodów dostawczych, wózków widowych).
O refundacj kosztów inwestycji w omawianym sektorze aplikowali bene cjenci
z brany misnej, mleczarskiej i owocowo-warzywnej6. Przeprowadzona analiza wykazaa, e ich aktywno uksztatowaa si na poziomie odpowiednio 35, 29 i 36%, natomiast
poziom skutecznoci odpowiednio 80, 93 i 61%. Najwysze do nasowanie otrzymali
bene cjenci z brany misnej – 49,4% caej puli rodków przeznaczonych na popraw przetwórstwa. Przyznane fundusze dla przemysu mleczarskiego stanowiy 26,4%,
a dla podmiotów brany owocowo-warzywnej 24,2%. Z aplikowanej sumy o refundacj kosztów inwestycji w przemyle misnym otrzymano 92,6 %, w mleczarskim 89%,
a w owocowo-warzywnym tylko 76,6% (tab. 2).
Tabela 2. Aktywno, skuteczno i skala wsparcia w Dziaaniu 1 SAPARD „Poprawa przetwórstwa
i marketingu artykuów rolnych”
Table 2. Activity, effectiveness and scale of support in the Activity 1 of SAPARD “Improving
processing and marketing of agricultural products”
Schemat
Sektor misny

Liczba
zoonych
wniosków

Liczba
zrealizowanych
projektów

35

29

Kwota
wnioskowana
(tys. PLN)
58 816

Kwota
wypacona
(tys. PLN
54 485

Sektor mleczarski

29

27

32 613

29 109

Sektor owocowo-warzywny

36

22

35 494

26 651

Ogóem

100

78

126 923

110 245

ródo:
Source:

Dane ARiMR/Oddzia w Lublinie.
Data of ARMA in Lublin.

Analizie poddano take wybrane dziaania/schematy dotyczce poprawy infrastruktury na obszarach wiejskich, przyjmujc, e w sposób poredni przyczyniaj si do
poprawy konkurencyjnoci gospodarki rolno-ywnociowej przez popraw warunków
prowadzenia dziaalnoci gospodarczej, w tym rolniczej. Na ten cel w woj. lubelskim,
z funduszy unijnych, przeznaczono 117 426 tys. PLN, w proporcji 83% SAPARD i 17%
SPO-ROL. cznie zoono 1294 wnioski, z których zrealizowano 917 projektów, czyli
skuteczno aplikowania o dotacje wyniosa rednio 71%, natomiast skala przyznanego
wsparcia stanowia 77% kwoty wnioskowanej. Projekty o najwyszej wartoci zrealizoway powiaty: ukowski, bialski i lubartowski, natomiast najnisz warto inwestycji
zanotowano w powiecie czyskim (rys. 7).
Przedmiotem nansowania bya przede wszystkim budowa i modernizacja dróg gminnych i powiatowych. Przyznana kwota stanowia 58,8% ogólnego budetu nansowania
6
Analiz w podziale na brane przeprowadzono tylko dla SAPARD-u ze wzgldu na brak takich
danych z SPO-ROL.
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Rys. 7.

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w woj. lubelskim w latach 2002–2006 w podziale na powiaty[tys. PLN]
Fig. 7. Financing infrastructure investment in Lublin Province in the 2002–2006 by districts
[thousand PLN]
ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych ARiMR w Lublinie.
Source: Author’s calculation based on data of ARMA in Lublin.

infrastruktury. rednia warto zrealizowanych inwestycji w województwie wyniosa
3453 tys. PLN, któr przekroczyo tylko 5 powiatów: ukowski, lubartowski, bigorajski,
bialski i lubelski. cznie w tych powiatach zrealizowano inwestycje na kwot 41 393
tys. PLN (60% kwoty przenaczonej na budow dróg)7. Mniejsze zainteresowanie natomiast odnotowano w pozyskiwaniu funduszy na budow wodocigów – rednie do nansowanie w województwie wynioso 1623 tys. PLN.

PODSUMOWANIE
Przeprowadzona analiza wykazaa znaczne zrónicowanie regionalne w pozyskiwaniu funduszy na popraw konkurencyjnoci gospodarki rolno-ywnociowej, zarówno
w odniesieniu do rolników, przedsibiorców sektora przetwórczego, jak i samorzdów
gminnych czy powiatowych. Bene cjenci z województwa lubelskiego pozyskali cznie
1179, 2 mln PLN. Najwicej rodków przeznaczono na popraw konkurencyjnoci rolnictwa.
7
Dane pochodz z systemu monitoringu nansowego Oddziau Regionalnego ARiMR w Lublinie
(dane niepublikowane).
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Analizowane instrumenty wsparcia w woj. lubelskim w latach 2002–2006 przyczyniy si przede wszystkim do poprawy stanu technicznego gospodarstw rolnych oraz dostosowania czci zakadów przetwórczych do warunków weterynaryjnych i sanitarnych
zgodnych ze standardami UE. Wprawdzie poprawa konkurencyjnoci nie polega na zakupie nowych maszyn, to jednak naley przypuszcza, e wyposaenie w nowy kapita
rzeczowy przyczyni si do wzrostu efektywnoci i jakoci produkcji. Poprawa infrastruktury technicznej natomiast powinna wpyn na wzrost atrakcyjnoci inwestycyjnej
obszarów wiejskich, a take na ekonomik i organizacj prowadzonej na tych terenach
dziaalnoci gospodarczej.
Inwestycje w kapita rzeczowy, a take ludzki prowadz do wzrostu produktywnoci
[Wo 1998]. Powoduje to w konsekwencji obnienie kosztów wytwarzania i zwikszenie
tym samym nadwyki nansowej, bdcej podstaw ksztatowania rozwoju przedsibiorstw i uzyskiwania przez nie przewagi konkurencyjnej. W zwizku z tym, e fundusze
unijne nadal bd znaczcym ródem nansowania, dlatego te ich pozyskanie, a przede
wszystkim waciwe wykorzystanie stanowi kluczowe zagadnienie w zakresie programowania wzrostu konkurencyjnoci zarówno gospodarstw rolnych, jak i podmiotów brany
przetwórczej.
Badania literaturowe dowodz bowiem, e nie wszystkie dziaania (renty strukturalne, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, uatwianie startu modym rolnikom), z zaoenia majce wspiera konkurencyjno rolnictwa, speniy swoje cele. Spowodowane
to byo konstrukcj kryteriów dostpu i brakiem kontroli wykorzystania tych funduszy
[Bukowaka 2007, Chmurzyska 2008].
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THE EU SUPPORT FOR COMPETITIVENESS OF AGRI-FOOD ECONOMY
IN LUBLIN PROVINCE IN 2002–2006
Abstract. The subject of the article was to analyze the EU support of agri-food sector
competitiveness in lubelskie province in the years 2002–2006. Nine activities were separated from such programs as SAPARD, SOP Agriculture 2004–2006 and RDP 2004–2006,
which both directly and indirectly had a signi cant inuence on the implementation of the
strategic goal chosen for the analysis. The entities of agri-food sector and improvement of
conditions of keeping business activity in rural areas were supported with the amount of
1 179 240 thousand PLN. Most funds went to farmers (68.7%). Processing industry gained
21.3%, while 10% of the used budget was spent on improving infrastructure in rural areas.
Key words: competitiveness, agri-food sector, EU funds, activities, SAPARD, the SOP,
the RDP
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