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Jak rolnicy oceniają dopłaty unijne skierowane do obszarów wiejskich? Na co
należy przeznaczyć środki finansowe po 2020? Na te, a także inne pytania
rolnicy odpowiedzieli w ramach badania ,,Polska wieś i rolnictwo 2020″.
Sprawdźmy więc jak dokładnie odpowiadali rolnicy.
Badanie ,,Polska wieś i rolnictwo 2020″ zrealizowano techniką wywiadów CAPI na reprezentatywnej
próbie ogólnopolskiej mieszkańców wsi, oraz miast. W okresie sierpień – grudzień 2020
przeprowadzono w sumie 2627 wywiadów, z czego 1560 z nich wykonano wśród osób
mieszkających na obszarach wiejskich (w tym 824 wywiady z rolnikami). Badanie wykonało
konsorcjum firm: Grupa BST i EU-Consult.

Dopłaty unijne – mają pozytywny wpływ na obszary wiejskie?
Rolnicy, którzy wzięli udział w badaniu dokonali m.in. oceny Unii Europejskiej i roli Wspólnej Polityki
Rolnej w rozwoju obszarów wiejskich. Zdecydowanie pozytywny, lub raczej pozytywny wpływ
środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich oceniło 85,7 proc. uczestników badania.
W przypadku tego pytania na pozytywny wpływ częściej wskazywali mieszkańcy wsi i rolnicy, niż
mieszkańcy miast.

Na co rolnicy przeznaczają dopłaty?
Rolnikom uczestniczącym w badaniu zadano również następujące pytanie: W jaki sposób
wykorzystał(a) Pan(i) fundusze otrzymane w ramach płatności bezpośrednich?
Jak pokazują wyniki badania, rolnicy przeznaczają dopłaty unijne przede wszystkim na zakup:
paliwa do produkcji rolnej (73,9 proc.),
nawozów i środków ochrony roślin (69,2 proc.),
maszyn rolniczych (51,9 proc.)
W mniejszym stopniu rolnicy za pieniądze z dopłat wykupują ubezpieczenie upraw, zwierząt, oraz
budynków (37 proc.). Część rolników (27,3 proc.) za otrzymane płatności dokonuje zakupu nasion,
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lub zwierząt. Sporadycznie (13,1 proc.) producenci rolni za dopłaty unijne dokonują zakupu gruntu
z przeznaczeniem na cele rolnicze. Niezwykle rzadko pieniądze z dopłat rolnicy wykładają na
edukację (7,6 proc.).

Środki unijne po 2020 – co powinno być dofinansowane?
Uczestnicy badania wypowiedzieli się również na temat kierunku przeznaczenia środków unijnych po
2020 roku. Większość rolników uważa, że dopłaty unijne należy przeznaczyć przede wszystkim na
inwestycje dotyczące zakupu maszyn i urządzeń rolniczych (32,9 proc.), a także na rozwój
komunikacji publicznej (32,7 proc.).
Poza tym, środki UE na rolnictwo po 2020 r. należy wykorzystać jako:
rekompensaty za straty w dochodach rolniczych spowodowane epidemią COVID-19 – (30,6
proc.)
usprawnienie zbytu produktów rolnych i poprawę pozycji rolnika (28,4 proc.)
zmniejszenie kosztów inwestycji w gospodarstwach podejmowanych w związku
z ochroną środowiska (28 proc.)
Więcej informacji na temat przeprowadzonego badania przeczytasz tutaj – Szczegółowy raport
z badania ,,Polska wieś i rolnictwo 2020″
Dowiedz się więcej: Opinie rolników o ARiMR – czy są zadowoleni z usług?
Źródło: MRiRW

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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