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Poziom i struktura rozdysponowania rodków z Europejskiego 
Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
przeznaczonych dla sektora rolnego w krajach Europy 

rodkowej i Wschodniej 

Level and structure of allocation of the European Agricultural 
Fund for Rural Development funds for agricultural sector in the 
Central and Eastern European countries  

Abstract. Allocation of the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) funds for 
agricultural sector in the Central and Eastern European countries (CEEC) is presented. Volume of 
funds allocated per one farm, 1 hectare of  agricultural land and 1 person employed in the analyzed 
sector is compared. Farmers in the Slovak Republic receive the highest support per one farm, the 
highest is this support per 1 hectare of agricultural land in Slovenia and in Estonia per 1 person 
employed. The support in relation to gross value added (GVA) varies from 6,7% in the Czech 
Republic to 69,2% of GVA in the Slovak Republic. 
Key words: Central and Eastern European countries, New Financial Perspective, EAFRD 

Synopsis. Przedstawiono wielko  rodków przeznaczon  dla rolnictwa w UE-27 w ramach Nowej 
Perspektywy Finansowej (NPF) oraz poziom i struktur  rodków z Europejskiego Funduszu 
Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w krajach Europy rodkowej i Wschodniej 
(E iW) w latach 2007-2013, a tak e ich relacj  w stosunku do warto ci dodanej brutto.  
S owa kluczowe: kraje E iW, NPF, EFRROW 

Wst p 

Cz onkostwo w UE daje nowym krajom mo liwo ci wsparcia finansowego sektora 
rolnego i przy pieszenia ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich. Rolnicy w nowych 
krajach cz onkowskich uzyskali nie tylko dost p do wspólnego europejskiego rynku, ale 
tak e do rodków finansowych, które maj  zapewni  zrównowa ony rozwój rolnictwa. Bez 
poszerzenia Unii fundusze te nie by yby dost pne. 

Na lata 2007-2013 wprowadzono zasadnicze zmiany w zasadach sposobu 
finansowania rolnictwa z bud etu wspólnotowego. W celu realizacji okre lonych za o e  
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz zapewnienia finansowania poszczególnych rodków 
tej polityki, w tym rodków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, ustanowiono: Europejski 
Fundusz Rolniczy Gwarancji, dalej cytowany w skrócie jako EFRG, i Europejski Fundusz 
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Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich, dalej cytowany jako EFRROW [Rozporz dzenie 
Rady… 2005]. 

Metodyka bada  

Celem pracy jest przedstawienie poziomu i struktury rozdysponowania rodków z 
EFRROW przeznaczonych dla sektora rolnego w krajach Europy rodkowej i Wschodniej 
(E iW). Analiz  rodków pochodz cych z EFRROW przeprowadzono w uj ciu globalnym, 
pokazuj c struktur  rodków przeznaczonych na poszczególne osie i w odniesieniu do 
liczby osób zatrudnionych w rolnictwie, obszaru UR oraz liczby gospodarstw. Podj to 
tak e prób  oceny sumy otrzymanych rodków w relacji do warto ci dodanej brutto w 
rolnictwie krajów beneficjentów. W pracy korzystano z literatury przedmiotu, danych 
statystycznych UE oraz danych pochodz cych z Programów EFRROW poszczególnych 
pa stw.  

rodki dla sektora rolnego w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 
na lata 2007-2013 

W UE wyznaczany jest wieloletni plan wydatków wed ug dzia ów bud etowych, czyli 
tzw. perspektywa finansowa (dochody bud etowe s  dostosowywane do ustalonych 
wydatków). Jest ona ustalana na okresy kilkuletnie i wyznacza ramy bud etów 
jednorocznych. Takie rozwi zanie usprawnia funkcjonowanie Wspólnoty i chroni przed 
corocznymi d ugotrwa ymi sporami o struktur  unijnego bud etu.  

10 lutego 2004 r., nieco ponad rok od zako czenia kolejnych negocjacji akcesyjnych, 
Komisja Europejska (KE) opublikowa a komunikat w sprawie ram finansowych UE na lata 
2007-2013, otwieraj c tym samym negocjacje w sprawie nowej perspektywy finansowej 
(NPF) [Sajdak 2006]. NPF zosta a przygotowana dla UE sk adaj cej si  z 27 pa stw 
cz onkowskich, bowiem w jej przygotowaniach uwzgl dniono ju  przyst pienie do Unii w 
roku 2007 Bu garii i Rumunii [Perspektywa… 2006]. Dotychczasowy dzia  rolnictwo 
uzyska  now  nazw  (Ochrona zasobów naturalnych i zarz dzanie nimi), podkre laj c  
rosn ce znaczenie dzia a  zwi zanych z rozwojem obszarów wiejskich oraz spadek 
znaczenia bezpo redniego finansowania rolników i ich dzia alno ci produkcyjnej [Sajdak 
2006]. Ostateczne porozumienie osi gni to na czwartym z kolei spotkaniu Trialogu3 4 
kwietnia 2006 r. Ustalono tym samym priorytety finansowe UE na najbli sze lata 
[Berli ska 2006]. NPF zosta a ostatecznie zatwierdzona przez Parlament Europejski (PE) 
17 maja 2006 r. 

W UE-27 dla rolnictwa i rybo ówstwa za o ono stabilizacj  wydatków na poziomie 
wynosz cym przeci tnie 53 mld euro rocznie (tab. 1). Wydatki na rolnictwo w latach 2007-
2013 zmniejsz  si  z 54,9 mld euro w 2007 do 51,2 mld euro w 2013. Oznacza to spadek 
podczas ca ego badanego okresu o 7,0%, za  ka dego roku spadek rz du 1,2%, i to pomimo 
uwzgl dnienia w NPF poszerzenia UE do 27 pa stw. Wydatki zwi zane z rynkiem i 

                                                 
3 Spotkanie tzw. Trialogu, czyli przedstawicieli Parlamentu, Komisji i rz dów, podczas prezydencji austriackiej, w 
celu osi gni cia kompromisu i przyj cia wspólnego stanowiska w sprawie NPF [Berli ska 2006]. 
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dop atami bezpo rednimi równie  zmniejszaj  si  w analizowanych latach o podobny rz d 
wielko ci, gdy  o 1% z roku na rok, oraz o 5,7%, czyli o 0,4 mld euro w latach 2007-2013. 
W ca ym badanym okresie wynios  rednio 41,8 mld euro, stanowi c przeci tnie 79% 
ogó u rodków przeznaczonych na ochron  zasobów naturalnych i zarz dzanie nimi. Mimo 
ogólnego zwi kszania sumy wydatków na rolnictwo o 2,24% wynikaj cego z kolejnych faz 
procesu rozszerzania, finansowanie rodków wsparcia rynkowego i wsparcia 
bezpo redniego zosta o zamro one na poziomie roku 2006 (przy zastosowaniu wska nika 
1% dla uwzgl dnienia inflacji). Doprowadzi to do relatywnego zmniejszenia tych rodków 
w ogóle zobowi za  przewidzianych w bud ecie wspólnotowym zarówno w uj ciu 
wzgl dnym, z 36,2% do 26,7%, jak i bezwzgl dnym, a ca kowitego udzia u finansowania 
rolnictwa w bud ecie z 45,0% do 35,0% [Sprawozdanie… 2005], [Wyzwania… 2005]. 
Realizacja reform rolnictwa b dzie zatem oznacza a, e rolnictwo zostanie poddane 
znacz cym ograniczeniom wynikaj cym z systemu dyscypliny finansowej (art. 11 
rozporz dzenia 1782/2003) [Sprawozdanie… 2005].  

Tabela 1. Perspektywa finansowa na lata 2007-2013 (wersja przyj ta przez Rad  Europejsk ), ceny z 2004 r., mln 
euro 

Table 1. Financial perspective for years 2007-2013 (version accepted by the European Council), price level 2004, 
million euro 

Rok Razem Wed ug 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-
2013 

porozumienia z 
04.2006 

Ochrona zasobów naturalnych i zarz dzanie nimi 

54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344 43,1%1)

z czego:  wydatki zwi zane z rynkiem i p atno ci bezpo rednie 

43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105  

wydatki zwi zane z rozwojem obszarów wiejskich 

10 710 10 447 10 185 9 955 9 717 9 483 9 253 69 750  

rodki na zobowi zania 100% 

% DNB 1,048% 
1) rodki finansowe na ochron  zasobów naturalnych i zarz dzanie nimi stanowi  43,1% ogó u rodków na 
zobowi zania w ramach NPF na lata 2007-2013 

ród o: [Porozumienie… 2006; Sajdak 2006; Berli ska 2006; UE funding… 2006; Perspektywa… 2006]. 

rodki w ramach EFRROW na lata 2007-2013 i ich wp yw na dochody 
w rolnictwie 

W ramach wprowadzonej NPF rolnicy w nowych krajach cz onkowskich mog  
korzysta  ze rodków przeznaczonych m.in. na EFRROW. Punktem wyj cia dla realizacji 
polityki rozwoju obszarów wiejskich we wszystkich krajach cz onkowskich UE by o, 
proponowane przez KE, uproszczone podej cie, tj. stworzenie jednego systemu 
programowania i finansowania Rozwoju Obszarów Wiejskich (ROW) 
[Sprawozdanie…2005]. 

W ramach EFRROW wyró nia si  cztery osie. Wszystkie osie s  obligatoryjne dla 
ka dego programu, jednak w projekcie rozporz dzenia zaproponowano minimalny poziom 
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rodków z bud etu UE, jaki ka de pa stwo cz onkowskie musi przeznaczy  na 
poszczególne osie, aby zapewni  realizacj  zbilansowanej strategii [Rozporz dzenie… 
2005; Strategia… 2005]. 

 Ka dej z osi przyporz dkowano specyficzne instrumenty, zarówno funkcjonuj ce w 
latach 2000-2006 jak i nowe, poza tym cz  instrumentów poddano modyfikacji 
[Strategia… 2005]. Na rok 2007 wi kszo  rodków w ramach PROW przewidziano na 
finansowanie programów rozwoju obszarów wiejskich, podczas gdy pozosta a kwota jest 
przeznaczona na pomoc techniczn  [Wst pny projekt… 2006]. Przypisane do osi dzia ania 
s  propozycj , spo ród której ka dy kraj cz onkowski, na podstawie zidentyfikowanych 
potrzeb, dokonuje jedynie wyboru dzia a  do wdra ania [Strategia…2005]. Szczegó owa 
alokacja rodków na poszczególne priorytety i projekty uzale niona b dzie od faktycznego 
programowania realizowanego przez pa stwa cz onkowskie w 2006 i 2007 r. 
Je li chodzi o struktur  rodków przeznaczonych na poszczególne osie w analizowanych 
krajach E iW na lata 2007-2013 warto wspomnie , i  ze wst pnych za o e  wynika, e we 
wszystkich krajach E iW z wyj tkiem Rumunii najwi kszy odsetek rodków z EFRROW 
w badanym okresie 2007-2013 zosta  przeznaczony na o  1 oraz na o  2 (tab. 2). W 
przypadku pierwszej osi wzgl dnie najwi cej rodków skierowano na ni  na W grzech 
(48,6%), a najmniej w Czechach (23,2%). Z kolei na popraw  stanu rodowiska najwi cej 
rodków b dzie si  przeznacza o w a nie w Czechach (53,8%), a najmniej w Bu garii 

(24,9%). Najmniejszy odsetek z ogólnej puli rodków zosta  przeznaczony na program 
Leader (w tym przypadku rozpi to  mi dzy krajami si ga od 1,8 do 8,4%), a poza 
wydatkami w ramach osi na pomoc techniczn  z tym, e najmniej w Czechach i w 
S owenii. 

Tabela 2. Udzia  poszczególnych osi w ogólnej puli rodków przeznaczonych w poszczególnych krajach E iW na 
EFRROW, % 

Table 2. Share of axes in all financial resources allocated in the individual CEEC on EAFRD, % 

Osie Bu -
garia 

Cze- 
chy 

Esto- 
nia 

Lit-
wa  

ot- 
wa  

Pol-
ska  

Rumu-
nia 

S o-
wacja 

S o-
wenia  

W -
gry 

1.Poprawa 
konkurencyjno ci 
sektora rolnego i 
le nego 39,3 23,2 36,0 42,1 47,7 43,0 45,0 32,6 33,9 48,6 

2. Poprawa 
rodowiska 

naturalnego i 
obszarów wiejskich 24,9 53,8 32,9 37,1 26,8 33,1 25,0 48,5 50,2 31,0 

3. Jako  ycia na 
obszarach wiejskich 
i ró nicowanie 
gospodarki 
wiejskiej 29,5 17,6 18,9 11,7 19,1 20,5 30,0 14,0 12,4 12,4 

4. Leader 2,5 4,9 8,4 5,7 2,4 1,8 2,5 2,9 2,9 4,8 

Pomoc techniczna 3,9 0,5 3,8 3,4 4,1 1,6 4,0 2,0 0,5 3,1 

ród o: Obliczenia w asne na podstawie tab. 3; w Rumunii procenty nie sumuj  si  do 100% 

Bior c pod uwag  wymiar kwotowy alokacji rodków dla rolnictwa w krajach E iW 
mo na zauwa y , i  wyra nie najwi kszym beneficjentem rodków z EFRROW b dzie 
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Polska otrzymuj c na ca y okres programowania oko o 16,7 mld euro, co stanowi 40,1% 
ogó u rodków przeznaczonych dla pa stw E iW na rozwój obszarów wiejskich (tab. 3). W 
zwi zku z tym tak e i na poszczególne osie otrzyma a ona najwi cej rodków. O po ow  
mniejsze rodki ni  w Polsce, ale równie znaczne w stosunku do pozosta ych krajów E iW 
uzyska o równie  rolnictwo rumu skie (8,1 mld euro), a nast pnie w gierskie (4,9 mld 
euro) oraz bu garskie (3,1 mld euro). Najmniej rodków przyznano Czechom, bowiem 
tylko 471,7 mln euro (1,1%). Estonia, otwa i S owenia uzyska y  rednio po 1,2 mld euro, 
natomiast Litwa i S owacja przeci tnie 2,5 mld euro.  

W tabeli 4 przedstawiono przeci tn  ilo  rodków z EFRROW (na lata 2007-2013) 
przypadaj c  na 1 hektar UR, na 1 osob  zatrudnion  w rolnictwie oraz  na 1 gospodarstwo. 
Analizuj c ilo  rodków z EFRROW na lata 2007-2013 w odniesieniu do posiadanych 
przez analizowane pa stwa powierzchni UR zauwa y  mo na, e wielko ci te kszta tuj  si  
w granicach od 131 euro na 1 ha UR w przypadku Czech do 2,3 tys. euro w S owenii. 
Równie  du e rodki w odniesieniu do 1 ha UR przypadaj  w S owacji, Estonii i Polsce, 
przeci tnie 1,2 tys. euro. Zbli one wielko ci kwot przyznano dla W gier, Litwy i otwy 
( rednio 819 euro/ha) oraz dla Bu garii i Rumunii (przeci tnie 577,5 euro/ha). 

Tabela 3. Alokacja ogó u rodków na poszczególne osie w krajach E iW w latach 2007-2013, mln euro 

Table 3. Allocation of all financial resources on individual axes in CEEC in 2007-2013, million euro 

Osie Bu -
garia 

Cze- 
chy 

Esto- 
nia 

Lit-
wa  

ot- 
wa  

Pol-
ska  

Rumu-
nia 

S o-
wacja 

S o-
wenia  

W -
gry 

1.Poprawa 
konkurencyj-
no ci sektora 
rolnego i 
le nego 1228,6 109,7 365,9 996,6 649,0 7187,5 3385,1 835,4 393,5 2385,0 

2. Poprawa 
rodowiska 

naturalnego i 
obszarów 
wiejskich 779,1 253,8 334,5 877,2 365,0 5546,0 1880,6 1242,1 582,1 1522,3 

3. Jako  
ycia na 

obszarach 
wiejskich i 
ró nicowanie 
gospodarki 
wiejskiej 921,4 82,9 192,1 276,4 259,6 3430,2 2256,8 358,0 144,0 608,9 

4. Leader 76,8 22,9 85,8 135,0 32,5 300,0 188,1 74,5 33,8 237,9 

Pomoc 
techniczna 122,9 2,4 38,1 80,1 55,5 266,6 300,9 52,5 6,0 152,2 

Suma 3128,7 471,7 1016,3 2365,3 1361,6 16730,3 8011,5 2562,6 1159,3 4906,4 

W Czechach dane podane w koronach czeskich przeliczono wed ug kursu 28,33 kcs/euro z Dziennika 
Urz dowego Unii z 14 czerwca 2006; w Bu garii i Rumunii nie wliczono rodków na uzupe nienie dop at 
bezpo rednich, odpowiednio 181,8 mln euro i 500 mln euro, ponadto dla Rumunii wielko ci kwot obliczono z 
podanych procentów i s  to tylko rodki z UE bez uzupe nienia krajowego  

ród o: [P ... 2006; The national… 2006; Eesti... 2007; Lauku... 2006; Program Rozwoju... 2006; 
Planul... 2006; Národný... .2006; Program razvoja... 2006; Új Magyarország... 2006] 
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Równie silnie zró nicowane kwoty przeznaczone na wszystkie dzia ania w ramach 
EFRROW wyst puj  w odniesieniu do 1 gospodarstwa. Zawieraj  si  one w przedziale od 
1,8 tys. euro w Rumunii do 37,4 tys. euro na S owacji. Wysokie rodki przypadaj  na 
statystyczne gospodarstwo w Estonii (36,6 tys. euro). Porównywaln  wysoko  rodków 
uzyskano dla Czech, otwy i Litwy, rednio 10,4 tys. euro na jedno gospodarstwo. 
Równie  zbli onej wysoko ci rodki w przeliczeniu na jedno gospodarstwo przypadaj  na 
W grzech i w Polsce, przeci tnie 6,8 tys. euro. Jest to pochodn  struktury gospodarstw 
wyst puj cej w tych krajach. Du e przeludnienie agrarne i rozdrobnienie gospodarstw w 
do  szczególny sposób odbija si  na wielko ci przypadaj cych rodków, a co za tym idzie, 
na dochodach rolników. W najkorzystniejszej sytuacji s  rolnicy posiadaj cy gospodarstwa 
rolne o najwi kszej powierzchni, bowiem mog  uzyska  najwy sze rodki. W niektórych 
analizowanych pa stwach nadal wyst puje jednak znaczna liczba gospodarstw ma ych i 
rednich.  

Tabela 4. Ogó  rodków z EFRROW1) w krajach E iW na lata 2007-2013 w odniesieniu do hektara 
wykorzystywanych UR, przeci tnego statystycznego gospodarstwa i jednego pe nozatrudnionego w rolnictwie 
oraz relacja wszystkich rodków otrzymanych w ramach EFRROW do warto ci dodanej brutto w 2005 r.  
Table 4. All financial resources from EAFRD in CEEC for years 2007-2013 in relation to one hectare of utilised 
agricultural area (UAA), average statistical farm and one annual work unit (AWU) in agriculture and relation of all 
received financial resources to GVA in 2005 

rodki z EFRROW 

 w euro na: 

Pa stwo  

1 ha UR gospodarstwo zatrudnionego 

jako % warto ci 
dodanej brutto w 

2005 r.2)

Bu garia 594 4 701 3 953 28,9 

Czechy  131 11 165 2 491 6,7 

Estonia 1 219 36 625 31 563 66,8 

Litwa  834 9 351 11 427 55,7 

otwa  785 10 582 11 152 66,5 

Polska  1 052 6 756 6 823 37,3 

Rumunia 561 1 786 2 968 18,1 

S owacja 1 320 37 415 24 406 69,2 

S owenia  2 270 15 023 13 465 34,0 

W gry 837 6 864 25 837 33,0 
1) W rodkach tych mieszcz  si  fundusze, które trafiaj  do produkcji rolniczej oraz te, które s  kierowane do 
ludno ci wiejskiej nie zwi zanej z rolnictwem, bowiem w momencie przygotowywania artyku u nie jest mo liwe 
precyzyjne wskazanie jaka cz  rodków przeznaczona jest na wsparcie rolnictwa, a jaka jest kierowana do 
ludno ci na obszarach wiejskich 
2)Iloraz ogó u rodków z EFRROW przypadaj cych na jeden rok i warto ci dodanej brutto z 2005 r.  
Dla obliczenia wielko ci rodków w odniesieniu do warto ci dodanej wzi to pod uwag  szacunkow  wielko  
rodków z EFRROW dla jednego roku 
ród o: opracowanie w asne na podstawie tab. 3 i danych Eurostat 2006. 

Analizuj c z kolei warto  otrzymanych rodków w poszczególnych pa stwach w 
przeliczeniu na liczb  zatrudnionych osób w rolnictwie, mo na stwierdzi , e warto ci te 
kszta tuj  si  od 2,5 tys. euro w Czechach do 31,6 tys. euro w Estonii. Z tabeli 4 wynika, e 
porównywalnie wysokie rodki na zatrudnionego pracuj cego w sektorze rolnym 
przypadaj  w rolnictwie w gierskim oraz s owackim ( rednio 25,1 tys. euro).  Równie  
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zbli ona wysoko  rodków przypada w S owenii, na Litwie oraz na otwie, przeci tnie 
12,0 tys. euro, oraz w Bu garii, Rumunii i Czechach (odpowiednio 3,9, 2,9 i 2,5 tys. euro). 
Zró nicowanie analizowanych rodków przypadaj cych na zatrudnionego w sektorze 
rolnym jest pochodn  istniej cego poziomu zatrudnienia. Ni sze rodki przypadaj  na 
zatrudnionego w sektorze rolnym w tych krajach, gdzie wyst puje wysokie przeludnienie 
agrarne i rozdrobniona struktura gospodarstw.  

Warto zauwa y , i  wysoko  rodków na 1 ha UR oraz na 1 zatrudnionego kszta tuje 
si  na najni szym poziomie w Czechach, a na jedno gospodarstwo w Rumunii. Z kolei 
najwy sze rodki przypadaj  na hektar wykorzystywanych UR w S owenii, na jedno 
statystyczne gospodarstwo na S owacji, a na jednego zatrudnionego w rolnictwie w Estonii. 

Analizuj c rozdysponowanie rodków UE przeznaczonych dla sektora rolnego w 
nowych krajach cz onkowskich okre lono równie  relacje warto ci rodków otrzymanych 
w ramach EFRROW w kolejnych latach do warto ci dodanej brutto z 2005 r. Rozpatruj c 
warto  rodków z EFRROW otrzymanych w jednym roku w odniesieniu do warto ci 
dodanej brutto z 2005 r. mo na stwierdzi , i  stosunek ten jest najwi kszy w S owacji, gdy  
stanowi prawie 70%. Równie  wysoka relacja rodków do warto ci dodanej brutto 
wyst puje w Estonii oraz na otwie i wynosi rednio 66,7%. W Bu garii, na W grzech, w 
S owenii i w Polsce rodki te stanowi  od prawie 30 do 37,3% warto ci dodanej brutto. 

Wnioski 

1. Warto  rodków z EFRROW przypadaj cych na statystyczne gospodarstwo i 
zatrudnionego w sektorze rolnym jest uzale niony od istniej cej struktury agrarnej i 
wyst puj cego zatrudnienia w rolnictwie w poszczególnych pa stwach E iW. 
Najwi cej rodków w przeliczeniu na gospodarstwo mog  otrzyma  rolnicy na 
S owacji oraz w Estonii. Natomiast najwi ksze kwoty w przeliczeniu na 1 ha UR 
rolnicy w S owenii, na S owacji oraz w Estonii, a na jednego zatrudnionego w 
sektorze rolnym w Estonii. 

2. We wszystkich analizowanych krajach z wyj tkiem Rumunii najwi kszy udzia  w 
ogólnej puli rodków przeznaczonych na EFRROW ma o  1 i 2, a najni szy o  4. 

3. rodki z EFRROW maj  zró nicowany udzia  w warto ci dodanej brutto, który 
kszta tuje si  od 6,7% w Czechach do 69,2% na S owacji. 

4. rodki otrzymane z UE poprzez wzrost dochodów i stabilno  ekonomiczn  powinny 
stworzy  mo liwo ci rozwojowe przede wszystkim gospodarstwom du ym, 
posiadaj cym du e zasoby ziemi, ale tak e powinny z agodzi  sytuacj  ekonomiczn  
w pozosta ych gospodarstwach i wywo a  szereg pozytywnych przemian na obszarach 
wiejskich.  
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