
    Sytuacja  na polskiej wsi  jest  nadal  bardzo  trudna. W ostatnich 
latach  spadły  dochody  ludności  pracującej  w rolnictwie.  Blisko 
połowa ogółu bezrobotnych mieszka na wsi.

    Podstawową  przyczyną  trudnej  sytuacji  ekonomicznej  wsi  jest 
utrzymująca  się  od  lat  niska  opłacalność  produkcji  rolniczej, 
trudności ze zbytem i wysokooprocentowane kredyty.

    Polskie  rolnictwo  ze  względu  na  konieczność  restrukturyzacji 
gospodarstw oraz na dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej 
wymaga  dużych  nakładów  finansowych.  Ze  strony  samych 
rolników,  samorządów,  a przede  wszystkim  w budżetu  państwa. 
Aby  szerzej  korzystać  w funduszy  pomocowych  UE,  konieczne  jest  przede  wszystkim 
zwiększenie własnych nakładów na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. Niestety, państwa nie 
stać na szybkie zwiększenie tych wydatków. Zarówno w latach poprzednich, jak i w roku 2001 są 
one  nadal  niewystarczające,  chociaż  w ostatnich  dwóch  latach  nakłady  wyraźnie  wzrastają. 
Obrazuje to poniższa tabelka:

    W odniesieniu  do 2000  roku  trzeba  tu wyjaśnić,  że w samym budżecie  państwa  ze  środków 
własnych przewidziano dla rolnictwa ok. 2,3 mld złotych, natomiast ogółem nakłady miały wynieść 
ponad  miliard  więcej.  Wliczono  do  nich  pożyczkę  w Banku  Światowego  oraz  unijne  środki 
pomocowe. Pożyczka  ta  została Polsce  przyznana w połowie  ubiegłego  roku,  ale  faktycznie  jej 
wykorzystanie  nastąpi  dopiero  w roku  bieżącym  w ramach  rządowego  "Programu  aktywizacji 
obszarów wiejskich". Stąd ten duży wzrost nakładów między 1999 a 2000 i 2001 rokiem.

    Początek  XXI  wieku  również  nie  przyniesie  więc  wyraźnego  przełomu  w sytuacji  polskiego 
rolnictwa. Możliwości budżetu są bardzo ograniczone, w parlamencie toczyły się zajadłe spory o 
każdy milion złotych.

    Dochody budżetu zaplanowano w 2001 roku na 160,5 mld zł, natomiast wydatki na 182 mld. 
Mimo wielu cięć i ograniczeń i tak deficyt wyniesie ok. 22 mld zł.

    Najwięcej  jak  zwykle  w budżetu  państwa  przeznacza  się  na  dotacje  dla  ZUS  (26,6  mld  zł), 
KRUS  (15,3 mld  zł)  i innych  funduszy  celowych    łącznie  44,5 mld  zł. Prawie  co  9tą  złotówkę 
w budżetu (łącznie 22,8 mld zł) pochłania obsługa długu publicznego.

    Problem "krótkiej kołdry" daje o sobie boleśnie znać w oświacie, szkolnictwie wyższym, nauce, 
ochronie zdrowia , obronności. Oczywiście, również rolnictwo dostaje mniej niż mu potrzeba. 

Więcej, ale za mało 

Rolniczy budżet 2001 r. 

Rok  Nakłady w budżetu państwa na rolnictwo 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 

2.207.000.000 
2.362.000.000 
2.178.000.000 

2.282.000.000 (3.363.000.000) 
3.592.245.000 

Nakłady w budżetu państwa na rolnictwo w latach 1997 
2001



    Wydatki budżetowe na rolnictwo wyniosą  zgodnie w ustawą  3.592.245.000 złotych. Z  tego 
wydatki bieżące 3,312 mld zł, a wydatki inwestycyjne 279 mln zł.

    A oto wybrane pozycje wydatków: 
* dotacje dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  1,795 mld zł 
* zadania na rzecz rolnictwa realizowane przez różne podmioty (budżetowe, samorządowe i inne) 
 500,9 mln zł 
* rezerwy celowe  515,8 mln zł 
* koszty funkcjonowania i działalności budżetowych jednostek obsługi rolnictwa  487,3 mln zł 
* dopłaty do kredytów rolniczych  250 mln zł 
* wydatki inwestycyjne  279,4 mln zł

    A oto główni konsumenci budżetu rolnego: 
* Inspekcja Weterynaryjna  183.420.000 zł 
* Ośrodki doradztwa rolniczego  147.365.000 zł 
* Melioracje  134.732.000 zł 
* Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej  126.711.000 zł 
* Postęp biologiczny w produkcji roślinnej  93.679.000 zł 
* Inspekcja Ochrony Roślin  68.295.000 zł 
* Nawozy wapniowe  64.253.000 zł 
* Prace geodezyjnourządzeniowe  39.015.000 zł

    W  porównaniu  w rokiem  ubiegłym  nominalne  nakłady  na  rolnictwo  i łowiectwo  (traktowane 
łącznie)  wzrastają  w 2,938  do  3,592  mld  zł,  czyli  o  ponad  22  procent.  Zważywszy  jednak  na 
inflację (w ustawie zakłada się ją na 7,2%), realny przyrost nakładów na rolnictwo wyniesie około 
15 procent.

    Sporo pieniędzy w tegorocznym budżecie   bo  515 mln złotych    przeznacza  się  na  rezerwy 
celowe.  W  odniesieniu  do  tej  ostatniej  pozycji  warto  zwrócić  uwagę,  że  zarezerwowane  są 
znaczne środki na  takie cele,  jak: wdrożenie systemu ubezpieczeń upraw  rolnych  (115 mln zł), 
kredyty  i środki  na  aktywizację  terenów  wiejskich  (ok.  300  mln  zł)  oraz  na  zwalczanie  chorób 
zwierząt, w tym wykup krów chorych na białaczkę (ponad 51 mln zł).

    Tak  znaczna  rezerwa  pozwoli  ministrowi  rolnictwa  elastycznie  reagować  na  różne  bieżące 
potrzeby wsi i pojawiające się zagrożenia. 

Nie tylko produkcja

    Cały  czas  jest  tu  mowa  o  wydatkach  wyłącznie  w budżetu  centralnego  na  rozwój  produkcji 
i infrastrukturę  rolnictwa. Warto  pamiętać,  że  faktyczne  nakłady  na  rolnictwo  są  dużo  większe. 
Wszak sporo na  rolnictwo wydatkują w własnych dochodów samorządy  lokalne, no  i oczywiście 
indywidualni gospodarze, przedsiębiorstwa i spółki rolne.

    Należy także pamiętać o ogromnych wydatkach państwa na rolnicze renty i emerytury. Dotacje 
dla  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  są  kilkakrotnie  większe  niż  nakłady  na 
rolnictwo. Jeżeli w 1998 roku KRUS otrzymała w budżetu państwa dotację w wysokości 10,6 mld 
zł, to rok później już 13,3 mld, w roku minionym ok.14 mld, a w 2001 r. dotacja ma wynieść 15,3 
mld zł.

    Ale dzięki temu 1 mln 850 tysięcy starszych rolników otrzymuje co miesiąc po 555 zł (średnio 
licząc) emerytury lub renty. Statystycznie rzecz biorąc, niemal każde gospodarstwo w Polsce (jest 
ich  niewiele  ponad  2  miliony)  otrzymuje  zastrzyk  świeżej  gotówki.  Część  w tych  pieniędzy 
przeznaczana jest również na cele związane w produkcją rolną.

    Bez  KRUS,  bez  ogromnych  dotacji  państwa  dla  tej  instytucji,  sytuacja  ekonomiczna  wielu 
gospodarstw  i mieszkańców  wsi  byłaby  dziś  dużo  trudniejsza  niż  jest.  Nie  chodzi  tu  o 
wypominanie komukolwiek. Nie jest to przecież niczyja łaska, lecz należna zapłata za długie lata 
pracy  i konstytucyjny obowiązek państwa. Warto  jednak mieć świadomość, że wieś  to nie  tylko



rolnictwo i nie do niego tylko ograniczają się wydatki w budżetu państwa. 

*  Przytoczone  dane  liczbowe  pochodzą w rządowego projektu  ustawy budżetowej.  Po  pracach 
w parlamencie nie uległy znaczącym zmianom. 
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