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Synopsis. Sytuacjê ekonomiczn¹ rolnictwa w du¿ym stopniu kszta³tuje jego makrootoczenie. Wyniki badañ
potwierdzi³y s³uszno�æ tezy, i¿ przekszta³cenia zachodz¹ce w rolnictwie powinny byæ rozpatrywane na tle zmian
otoczenia makroekonomicznego. Podkre�liæ tu nale¿y znaczenie równowagi w polityce monetarnej i fiskalnej dla
dostosowañ rolnictwa do warunków rynkowych. Zwrócono te¿ uwagê na fakt, i¿ mimo podejmowania licznych
prób znalezienia bardziej skutecznych sposobów stymulowania rozwoju rolnictwa interwencjonizm rolny nadal
pozostaje kluczowym mechanizmem oddzia³ywania.

Wstêp
Przemiany jakie zasz³y w Polsce po 1989 r. zainicjowa³y burzliwe dostosowania w rolnictwie jak i jego

bli¿szym oraz dalszym otoczeniu. Zakres i skala rekonstrukcji systemu gospodarowania spowodowa³y
zwiêkszenie niestabilno�ci otoczenia makroekonomicznego, a tak¿e wzajemnych relacji pomiêdzy po-
szczególnymi dzia³aniami gospodarki ¿ywno�ciowej. Dyskusja co do wyboru �cie¿ki przemian zakoñ-
czy³a siê wyborem terapii szokowej, zgodnie z logik¹ konstruktywnej destrukcji. Spodziewano siê, i¿
zakres i gwa³towno�æ przekszta³ceñ wywo³a wzglêdnie krótkotrwa³y kryzys, po którym nast¹pi¹ szybkie
procesy rozwojowe. W ten sposób odrzucono koncepcjê bariery ³agodnego przej�cia do gospodarki
rynkowej na drodze modelu gradualistycznego [Czy¿ewski 2005, 2006], który zak³ada³ najpierw identy-
fikacjê dysproporcji rozwojowych, pó�niej wyrównawcze przep³ywy czynników wytwórczych, w koñ-
cu wzglêdnie zrównowa¿on¹ stabilizacjê ju¿ rynkowej gospodarki. Podej�cie takie pozwoli³oby uwzglêdniæ
ju¿ u zarania polskiej transformacji specyfikê sektora rolnego, wynikaj¹c¹ z jego immanentnych cech
takich jak: niemobilno�æ czynnika ziemi, czy niska elastyczno�æ cenowa i dochodowa popytu, ujawnia-
j¹cych siê szczególnie w warunkach przymusu konsumpcji ¿ywno�ci (surowców rolnych) i tworz¹cych
obiektywnie funkcjonuj¹ce w sektorze rolnym bariery: popytow¹, dochodow¹ i przemian struktural-
nych. Niestety przyjêta w skali ca³ej gospodarki terapia szokowa dochodzenia do rynku wykluczy³a
mo¿liwo�æ sektorowego podej�cia do kwestii transformacji rolnictwa, a szerzej gospodarki ¿ywno�cio-
wej w Polsce. Towarzyszy³a jej dominacja w polityce gospodarczej restrykcyjnej opcji monetarnej i
fiskalnej, co zaowocowa³o utrzymuj¹c¹ siê przez wiêksz¹ czê�æ okresu transformacji gospodarki Polski
aprecjacj¹ z³otówki i tworzeniem nierównowag strukturalnych w gospodarce, w szczególno�ci w zakre-
sie zatrudnienia, bilansu handlowego, niewykorzystywania dostêpnego potencja³u produkcyjnego, w
tym tak¿e zasobów ziemi. Konsekwencje tego strategicznego wyboru sektor rolno-¿ywno�ciowy od-
czuwa³ przez ca³y okres przedakcesyjny. Sytuacjê zmieni³o dopiero cz³onkostwo Polski w UE, które
uczyni³o rolnictwo beneficjentem netto procesu integracji z UE. Poni¿ej, patrz¹c z perspektywy  minio-
nych dwudziestu lat, przypomnimy i przybli¿ymy w zarysie sytuacjê ekonomiczn¹ w rolnictwie przed i
po integracji Polski z UE, ze szczególnym podkre�leniem znaczenia zrównowa¿onej polityki monetarnej
i fiskalnej dla sektora rolno-¿ywno�ciowego.
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Okres przedakcesyjny
W pierwszych latach transformacji gospodarki Polski, w szczególno�ci okresie 1991-1992 na-

st¹pi³o znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej producentów rolnych. Powszechnym sta³o siê
gwa³towne rozwarcie no¿yc cenowych i obni¿enie parytetu dochodów rolniczych w stosunku do
przeciêtnych dochodów ogó³u spo³eczeñstwa, a tak¿e zwiêkszenia spo¿ycia naturalnego, jako
swoistego substytutu dochodów, które nie mog³y zostaæ zrealizowane na rynku. Zmiany w docho-
dach rolników wynika³y nie tyle z  samego ograniczenia wolumenu produkcji rolnej i bariery popy-
tu na produkty ¿ywno�ciowe, co z kszta³towania siê indeksu no¿yc cen, który z kolei determinowa-
ny by³ przede wszystkim polityk¹ fiskaln¹ (ograniczenia realnych wydatków bud¿etowych na
rolnictwo) i jednostronnym importem w zwi¹zku z otwarciem na zagranicê. Ujawni³a siê w pe³ni
s³abo�æ zdolno�ci przystosowawczych rolnictwa do zmian zachodz¹cych w jego zewnêtrznym
otoczeniu, co zadecydowa³o o wyst¹pienie w rolnictwie pocz¹tkowo kryzysu wyra¿anego spad-
kiem produkcji i dochodów a pó�niej stagnacji. Wystêpuj¹ca przej�ciowo (w 1991 r.) deprecjacja
z³otówki w zwi¹zku z przeszacowaniem jej kursu wzglêdem dolara, spowodowa³a wprawdzie okre-
sowe wyst¹pienie nadwy¿ki w obrotach towarowych produktami rolno-¿ywno�ciowymi z zagra-
nic¹, ale by³o to krótkotrwa³e [Czy¿ewski 2001, Czy¿ewski, Grzelak 2002].

Si³a destrukcyjnych uwarunkowañ (w tym równie¿ czynników agrometeorologicznych) z lat
1990-1993 zawa¿y³a na sytuacji rolnictwa w ca³ym okresie lat dziewiêædziesi¹tych. Za³amanie w
aspekcie cenowym, jak równie¿ nak³adów na �rodki trwa³e i obrotowe oraz w poziomie dochodów,
by³o tak znaczne, i¿ pó�niejsze okresowe poprawy sytuacji (lata 1994-1996) nie pozwoli³y uzyskaæ
wyników z koñca lat osiemdziesi¹tych [Czy¿ewski, Grzelak 2002]. Niemniej coraz wiêkszego znacze-
nia nabiera³ mechanizm rynkowy, charakteryzuj¹cy siê sk³onno�ci¹ do deprecjonowania docho-
dów wypracowanych w sektorze rolnym. Przyjêta �cie¿ka rozwoju gospodarki, okre�lona wy¿ej
mianem �terapii szokowej�, spowodowa³a zachwianie równowag cz¹stkowych na poszczególnych
rynkach rolnych, co uwidoczni³o siê w deprecjonowaniu s³abszych ekonomicznie obszarów go-
spodarki, do których niew¹tpliwie zalicza³o siê rolnictwo. Trudn¹ sytuacjê tego sektora na pocz¹t-
ku lat 90. XX w. pog³êbia³ upadek wiejskiej spó³dzielczo�ci i odchodzenie banków spó³dzielczych
od tradycyjnych klientów (gospodarstw indywidualnych). Brak³o te¿ rozwi¹zañ legislacyjnych,
które rozwija³yby procesy integracyjne w rolnictwie (dopiero od 1994 r. zaczê³a funkcjonowaæ
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zajmuj¹ca siê stymulowaniem przekszta³ceñ
strukturalnych w rolnictwie i jego otoczeniu, za� ustawa o grupach producentów rolnych wesz³a w
¿ycie dopiero w 2000 r.). W kolejnym okresie 1994-1996 odnotowano wzglêdn¹ poprawê sytuacji
ekonomicznej gospodarstw rolnych. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e wzrastaj¹ca w tym okresie re-
strykcyjno�æ w polityce pieniê¿nej ogranicza³a wzrost dochodów rolniczych i tym samym rozwoju
rolnictwa. Ze wzglêdu jednak na wysok¹ dynamikê PKB, która by³a determinowana wzrostem
spo¿ycia indywidualnego, a tak¿e dziêki korzystniejszym warunkom op³acalno�ci produkcji rolnej,
sytuacja w rolnictwie w tych latach by³a najkorzystniejsza w ca³ej dekadzie lat 90. XX w. [Czy¿ew-
ski, Grzelak 2003]. Widaæ to, gdy przyjrzeæ siê sytuacji ekonomiczno-produkcyjnej rolnictwa w
okresie nastêpnym 1997-2001, który zaznaczy³ siê stopniowym pogarszaniem wyników ekonomicz-
nych w rolnictwie. Ograniczono inwestycje, rozwiera³y siê no¿yce cen artyku³ów sprzedawanych
i nabywanych w rolnictwie, g³ównie w wyniku defensywno�ci w polityce fiskalnej (zmniejszenie
deficytu wydatków, wzrost stóp procentowych) [Czy¿ewski, Grzelak 2004]. Z pewnym uproszcze-
niem mo¿na powiedzieæ, ¿e mechanizm makroekonomiczny spowodowa³ obni¿enie poziomu infla-
cji, kosztem pogorszenia konkurencyjno�ci i rozwoju producentów rolnych. Tylko w latach 1997-
2001 ceny towarów i us³ug wzros³y �rednio o 56,2%, podczas gdy produktów rolnych o 29,5%
[Czy¿ewski, Grzelak 2003]. Spowodowa³o to �retransfer� warto�ci dodanej wytworzonej w rolnic-
twie do ga³êzi pozarolniczych. Wytworzona w rolnictwie warto�æ dodana w istotnym stopniu by³a
wówczas transferowana do innych sektorów przez mechanizm cen  i podatków po�rednich. Zasile-
nie bud¿etowe rolnictwa nie pozwoli³o na wykreowanie efektów mno¿ników w sektorze rolno-
¿ywno�ciowym i �odzyskanie� warto�ci dodanej, która wcze�niej wyp³ynê³a z tego sektora, unie-
mo¿liwiaj¹c jego rozwój. Po 1996 r. nastêpowa³ sukcesywny spadek dochodów rolniczych, a
gospodarstwa rolne nie czerpa³y korzy�ci z dobrodziejstw wzrostu gospodarczego w takim zakre-
sie, jak pozosta³e grupy spo³eczne.
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Analiza �rodków bud¿etowych wydatkowanych na realizacjê polityki rolnej Polski w latach
1997-2000 potwierdza te¿ rezydualne traktowanie rolnictwa i sektora ¿ywno�ciowego wobec pozo-
sta³ych sektorów gospodarki. Wydatki na rolnictwo i gospodarkê ¿ywno�ciow¹ przedstawione
przez Ministerstwo Finansów  w corocznych bud¿etach wyra�nie spada³y. W 1996 r. stanowi³y 2,9,
1997 r. � 2,41, 1998 r. � 2,31, 1999 r. 2,09, i w 2000 r. � 2,21% ca³o�ci wydatków bud¿etowych
[Czy¿ewski 2000]. Jednocze�nie w okresie tym ograniczano �rodki wspieraj¹ce dzia³ania Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co hamowa³o przeobra¿enia w kierunku modernizacji
polskiego rolnictwa i obszarów wiejskiego. Równocze�nie podtrzymywano wysok¹ specjalizacjê
wydatków bud¿etowych, dotycz¹cych ludno�ci rolniczej. �wiadczy³ o tym fakt, i¿ proporcja wy-
datków na rolnictwo i gospodarkê ¿ywno�ciow¹ oraz KRUS w latach 1997-2000 istotnie zwiêkszy³a
siê na rzecz wydatków socjalnych. W 1997 r. udzia³ ten by³ 2,5-krotnie, w 1998 r. 3,2-krotnie, a w 1999
r. a¿ 4,1-krotnie wiêkszy od wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne.. Podobnie by³o w 2001
r. Sytuacja ta mia³a miejsce w warunkach wzrostu PKB, który w latach 1994-1999 osi¹gn¹³ ³¹cznie
oko³o 34,2% i zmniejszenia �redniorocznej stopy inflacji [Czy¿ewski 2000]. W �wietle przygotowañ
sektora rolnego do integracji z UE, decyzje dotycz¹ce wiêkszo�ci �rodków bud¿etowych przezna-
czonych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne by³y ca³kiem niezrozumia³e, gdy¿ nie by³y w stanie
przynie�æ korzystnych uwarunkowañ dla wzrostu dochodów rolniczych, inicjacji po¿¹danych prze-
mian strukturalnych, upowszechnienia procesu reprodukcji rozszerzonej w gospodarstwach rol-
nych oraz poprawy konkurencyjno�ci polskich produktów rolnych na rynkach krajowych i zagra-
nicznych [Czy¿ewski, Henisz-Matuszczak 2004]. Bezpo�rednio przed akcesj¹ Polski do UE rolnictwo
polskie mia³o ju¿ za sob¹ okres, tzw. konstruktywnej destrukcji. Od roku 2003 notuje siê wyra�ne
odbicie w postaci trwa³ego, realnego wzrostu wydatków bud¿etowych na sektor rolny, co zmieni³o
dotychczasow¹ sytuacjê. Po raz pierwszy pojawi³a siê szansa na bezpo�redni¹ poprawê sytuacji
dochodowej krajowych producentów rolnych oraz procesów reprodukcji w ich gospodarstwach.

Znaczenie równowagi w polityce monetarnej i fiskalnej dla dostosowañ rolnictwa
 do warunków rynkowych

Przedstawiona wy¿ej periodyzacja skutków dostosowañ rynkowych sektora rolnego w Polsce
w latach 90. ubieg³ego wieku wymaga uogólniaj¹cego komentarza. Badania empiryczne wielokrot-
nie wykaza³y, i¿ rolnictwo jest sektorem naturalnie s³abszym wobec jego bli¿szego i dalszego
otoczenia [Czy¿ewski 2007]. Wi¹¿e siê to z immanentnymi cechami czynnika wytwórczego, jakim
jest ziemia oraz specyfik¹ popytu na ¿ywno�æ. Wypada powtórzyæ, i¿ jako czynnik wytwórczy
ziemia jest niemobilna, przeto wyznaczenie optimum alokacji rozumiane w sensie Pareto nie mo¿e
mieæ miejsca. Równocze�nie jednak, produkuj¹c surowce ¿ywno�ciowe, zabezpiecza realizacjê
podstawowej potrzeby spo³ecznej jak¹ wywo³uje przymus konsumpcji ¿ywno�ci, który cechuje siê
nisk¹ cenow¹ dochodow¹ elastyczno�ci¹ popytu. Splot tych okoliczno�ci pozwala okre�liæ ziemiê
mianem osobliwego czynnika produkcji w przeciwieñstwie do pracy i kapita³u. Osobliwo�æ ta
powoduje, i¿ tempo zwrotu zainwestowanego w rolnictwie kapita³u jest wielokrotnie wolniejsze ni¿
w odniesieniu do pozosta³ych czynników produkcji, tj.: kapita³u i pracy. Te do�æ naturalne okolicz-
no�ci okre�laj¹ relacje ekonomiczne rolnictwa i jego otoczenia, przy czym to ich konsekwencj¹ jest
pojawienie siê wspomnianych na wstêpie barier: popytowej, dochodowej i przemian struktural-
nych w rolnictwie, co nale¿y uznaæ za zjawisko tyle¿ uniwersalne, co wymagaj¹ce przeciwdzia³ania
ze strony pañstwa w postaci zaadresowanej co do podmiotu i celu interwencji finansowej. Ko-
nieczna jest ona ze wzglêdu na mechanizm transferu nadwy¿ki ekonomicznej z rolnictwa do pod-
miotów ulokowanych w jego bli¿szym i dalszym otoczeniu. Nadwy¿ka ta w warunkach niedosko-
na³ych relacji pomiêdzy dostawc¹ a odbiorc¹ w strukturach rynkowych odp³ywa poprzez mechanizm
kosztowo-cenowy i wymiany od producenta (rolnika) przez kolejne etapy ³añcucha przetwórczego
surowców ¿ywno�ciowych a¿ do ostatecznego konsumenta [Czy¿ewski 2007]. Mo¿na przyj¹æ, i¿ w
ten sposób (na skutek g³ównie niemobilno�ci czynnika ziemi) odp³ywa ok. 20% wytworzonej nad-
wy¿ki ekonomicznej od gospodarstw rolnych do ich pozarolniczego otoczenia. Tak wiêc kwestia
interwencji pañstwa w polityce rolnej zyskuje naturaln¹ legitymacjê, gdy¿ dla zrównowa¿enia
procesów wytwarzania ¿ywno�ci (w warunkach przymusu jej konsumpcji), konieczne jest urucho-
mienie mechanizmu �retransferu� tej nadwy¿ki ekonomicznej od konsumenta i podatnika do rolnika
poprzez rynek i bud¿et, obecnie w sposób coraz mniej absorbuj¹cy rynek a bardziej bud¿et. Okazu-
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je siê, i¿ w wysoko rozwiniêtych krajach takich jak USA, Japonia, a tak¿e UE jest to kwestia do�æ
oczywista, co wynika z oceny faktów empirycznych, a nie deklaracji polityków. Badania d³ugich
okresów (18-letnich) w wymienionych krajach pozwalaj¹ zauwa¿yæ znamienny fakt, i¿ po pierwsze
zjawiska koniunktury gospodarczej, oczywiste w warunkach rynkowych, nie przek³adaj¹ siê na
sytuacjê dochodow¹ rolnictwa, która w d³ugim okresie wykazuje dodatni b¹d� bliski 100% parytet
dochodowy wzglêdem nierolniczych gospodarstw domowych [Czy¿ewski, Ku³yk 2010]. Jest tak
g³ównie dziêki równolegle prowadzonej interwencji finansowej wyra¿anej wska�nikiem wsparcia
producentów rolnych (PSE) lub konsumentów (CSE) oraz ³¹cznym wspó³czynnikiem wsparcia
(AMS). Okazuje siê, i¿ w d³ugim okresie skutecznie niwelowane s¹ krótkookresowe dysproporcje
jakie wzglêdem rolnictwa wywo³uje bie¿¹ca polityka gospodarcza, co znajduje swoje odzwiercie-
dlenie w niwelacji odchyleñ polityki monetarnej i fiskalnej od punktu równowagi. Badania oparte o
model �wahad³a�, wykorzystuj¹ce dynamikê zmian stóp procentowych i deficytu bud¿etowego,
wykazuj¹, i¿ w d³ugim okresie polityka monetarna i fiskalna wysokorozwiniêtych krajów zmierza do
równowagi, kszta³tuj¹c wzglêdnie sta³y parytet si³y nabywczej krajowego pieni¹dza [Czy¿ewski,
Ku³yk 2010]. Znaczy to, i¿ otoczenie makroekonomiczne rolnictwa poddawane na bie¿¹co wp³y-
wom koniunktury gospodarczej d¹¿¹c do równowagi, tak¹ sam¹ winno zapewniæ rolnictwu. Widaæ
to przez ocen¹ wieloletni¹ dochodów zatrudnionych w rolnictwie lub rolniczych gospodarstwach
domowych, które zmierzaj¹ do poziomu parytetu z przeciêtnym gospodarstwem domowym w da-
nym kraju, a nawet jak w USA, czy Japonii go przekraczaj¹. Mo¿liwe jest to dziêki skutecznie
prowadzonej interwencji finansowej tych pañstw, której bie¿¹cy wyraz jest jednak czêsto konte-
stowany przez czê�æ polityków, ekonomistów, a tak¿e konsumentów.

Do�wiadczenia transformacji gospodarki Polski w okresie przedakcesyjnym, w szczególno�ci
w latach 1992-1999 wskazuj¹ na odmienn¹ sytuacjê rolnictwa polskiego ni¿ w krajach triady gospo-
darczej, tj. UE-15, USA i Japonii. W Polsce mia³y bowiem miejsce niezrównowa¿one wychylenia
�wahad³a� polityki gospodarczej, oznaczaj¹ce preferencje dla polityki monetarnej w warunkach
dominuj¹cej liberalnej opcji polityki gospodarczej [Czy¿ewski, Ku³yk 2010]. Dominacja jej dopro-
wadzi³a do sytuacji, w której zaczê³y siê ujawniaæ koszty transformacji gospodarki, o których
wcze�niej nie mówiono. Chodzi tu w szczególno�ci o wysokie bezrobocie, w tym równie¿ ukryte na
wsi, a tak¿e o brak wizji d³ugofalowego rozwoju rolnictwa, który mia³by charakter systemowy. W
warunkach liberalnej polityki gospodarczej o nachyleniu monetarnym nie by³o to mo¿liwe. Domi-
nowa³y dzia³ania dora�ne i krótkoterminowe. Trudno wiêc doszukaæ siê my�li przewodniej podej-
mowanych wówczas decyzji, chocia¿by w zakresie strategii dochodzenia do parytetu dochodów
rolniczych i nierolniczych, czy tylko ich stabilizacji. Do�wiadczenia zdecydowanej wiêkszo�ci go-
spodarstw rolnych w Polsce dowodz¹, i¿ w warunkach przedakcesyjnej polityki gospodarczej
trudno by³o wytworzyæ nadwy¿kê ekonomiczn¹. Dzia³o siê tak dlatego, ¿e zabrak³o wystarczaj¹-
cych warunków systemowych i instytucjonalnych, które pozwoli³yby skorygowaæ naturaln¹ s³a-
bo�æ rolnictwa wobec zewnêtrznych partnerów, w wyniku której nadwy¿ka wyprodukowana w
rolnictwie wyp³ywa³a do pozarolniczego otoczenia i stamt¹d nie wraca³a [Czy¿ewski 2007]. Domi-
nacja opcji liberalnej w gospodarce (wysokie stopy procentowe, malej¹cy deficyt bud¿etowy,
aprecjacja z³otówki) doprowadzi³a do g³êbokiego pogorszenia sytuacji dochodowej producentów
rolnych i zahamowania przemian strukturalnych w rolnictwie polskim w latach 90-tych ubieg³ego
wieku. Mechanizm  rynkowy, aby przyczyniæ siê do poprawy struktur gospodarczych w rolnictwie,
wymaga³ regulacji i rozbudowy infrastruktury instytucjonalnej, czego zabrak³o. S¹ przeto przes³an-
ki by twierdziæ, i¿ brak koniecznych dostosowañ w zakresie podstawowych regulatorów ekono-
micznych, zapewniaj¹cych zrównowa¿on¹ przemienno�æ dominuj¹cych opcji w polityce gospo-
darczej, okaza³ siê w okresie poprzedzaj¹cym cz³onkostwo Polski w UE przyczyn¹ negatywnych
skutków transformacji sektora rolnego w Polsce.

Sytuacja w sektorze rolnym po integracji Polski z UE 2004-2009*

Cz³onkostwo Polski w UE zmieni³o optykê postrzegania problemów rolnictwa i wsi przez bud¿et
krajowy (rz¹d). Coraz bardziej wi¹za³ on rozwój sektora rolnego i wsi ze �rodkami UE, zgadzaj¹c siê
na wspó³finansowanie i realizacjê celów WPR i programów unijnych w stopniu, który przed ak-

* Wykorzystano fragmenty opracowania pt. �Co da³a integracja europejska polskiej wsi� [Czy¿ewski i in.
2010].
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cesj¹ do UE nie by³ mo¿liwy do osi¹gniêcia w krajowym bud¿ecie. Jest to bodaj najbardziej prak-
tyczny i widoczny skutek cz³onkostwa Polski w UE. Po akcesji do UE, Polska, w tym rolnictwo i
wie�, sta³a siê beneficjentem netto bud¿etu UE. Utrwali³o i zwiêkszy³o siê dodatnie saldo obrotów
artyku³ami rolno-¿ywno�ciowymi. Niemniej pierwsze lata cz³onkostwa Polski w UE podkre�li³y
asymetryczny charakter korzy�ci jakie do�wiadczy³a Polska w okresie przedakcesyjnym. Istotnie
zmieni³ siê udzia³ wydatków bud¿etowych na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne (wraz z rybo³ów-
stwem) w relacji do ogó³u wydatków bud¿etowych pañstwa. Wydatki te wzros³y zarówno w ujêciu
nominalnym jak i realnym. O ile w 2004 r. wynosi³y one ponad 5,7 mld z³, to w 2010 r. wynios¹ 12,5
mld z³, a wiêc wzrosn¹ ponad 2-krotnie. Ich udzia³ w ca³kowitych wydatkach bud¿etowych te¿
wyra�nie siê zwiêkszy³: z 2,89 w 2009 r. do 3,31 w 2009 r. i 4,29% w 2010 r. Warto pamiêtaæ, i¿ w ca³ym
okresie lat 1997-2003 (tj. przed akcesj¹ do UE) udzia³ ten wynosi³ 2,23% [Czy¿ewski 2010]. To, co
najbardziej widoczne piêæ lat po integracji Polski z UE dotyczy poszerzenia struktur wytwórczych
w sektorze rolno-¿ywno�ciowym. Utrzymuje siê natomiast, wprawdzie regionalnie zró¿nicowany,
ale nadal wysoki poziom bezrobocia jawnego i ukrytego na obszarach wiejskich. Drugim wyró¿ni-
kiem tego okresu w odniesieniu do polskiej wsi i rolnictwa jest wzglêdna zmiana pozycji KRUS w
strukturze wydatków bud¿etowych. Zaznaczy³ siê wyra�ny wzglêdny spadek wydatków na te cele w
krajowym bud¿ecie rolnym, wykazuj¹c od 2004 r. tendencjê malej¹c¹ [Czy¿ewski 2010]. O ile w latach
2001-2002 by³y one 4-krotnie wy¿sze od wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, to w 2007 i
2008 r. udzia³ ten by³ wy¿szy odpowiednio o 80,4 i 88,4%. Oznacza to, i¿ po przyst¹pieniu do UE
�socjalizacja� bud¿etu rolnego sukcesywnie maleje, utrzymuj¹c jednak ustabilizowany poziom �wiad-
czeñ KRUS. Warto podkre�liæ, i¿ redukcja �rodków na KRUS, sk¹din¹d konieczna ze wzglêdu na
potrzebê reformy tej instytucji, ma swoje granice i musi byæ �ci�le skorelowana z popraw¹ sytuacji
dochodowej gospodarstw rolnych [Czy¿ewski, Poczta 2007].

Podsumowanie
W konkluzji nale¿y podkre�liæ, i¿ poprzez zrównowa¿on¹ politykê monetarn¹ i fiskaln¹ bêd¹c¹

funkcj¹ kilku podstawowych uwarunkowañ makroekonomicznych, w tym dynamiki stóp procento-
wych i deficytu bud¿etowego, mo¿liwa jest polityka stabilnego wzrostu dochodów rolniczych w
warunkach zmieniaj¹cej siê koniunktury w rolnictwie [Czy¿ewski, Ku³yk 2010]. UE prowadzi³a taka
politykê gospodarcz¹ osi¹gaj¹c w d³ugim okresie (1991-2009) parytet dochodów rolniczych i nierol-
niczych w krajach tzw. �starej� Unii-15 na poziomie 100,6%. W ten sposób pojawi³a siê szansa na
równowa¿enie optimów makro i mikroekonomicznego w warunkach globalizacji przep³ywów czynni-
ków wytwórczych w sektorze rolnym i korzystne dla unijnego rolnictwa i wsi przemiany spo³eczne i
�rodowiskowe. Do�wiadczenia integracji z UE ucz¹, i¿ wsparcie finansowe udzielane rolnikom w
Polsce z bud¿etu unijnego i krajowego doprowadzi³o do poprawy poziomu dochodów gospodarstw
rolnych i obni¿enia dysparytetu pomiêdzy dochodami rolniczymi (w przeliczeniu na pe³nozatrudnio-
nego), a �rednim wynagrodzeniem gospodarstw domowych, który w latach 2000-2002 wynosi³ 76,11
oraz 87,84% w latach 2006-2007 [Czy¿ewski, Ku³yk 2010]. Wzglêdna poprawa sytuacji dochodowej
rolników i mieszkañców wsi, obserwowana po przyst¹pieniu Polski do UE nie wywo³a³a jak dot¹d
takich przemian strukturalnych, które mo¿na by uznaæ za przejaw wyra�nej konwergencji w kierunku
struktur wysokorozwiniêtych krajów UE. Niemniej zaprezentowane wy¿ej relacje pomiêdzy otocze-
niem makroekonomicznym a rolnictwem na przestrzeni okresu transformacji gospodarki polskiej � od
centralnie zarz¹dzanej do rynkowej upowa¿niaj¹ do koñcowego wniosku [Czy¿ewski 2009], i¿ nie
s³abn¹ce pañstwo to perspektywa, której polskie rolnictwo i wie� oczekuj¹.
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Summary
In the paper there was presented the role of the macroeconomics environmental in creating economic

situation of agriculture. The results confirmed the thesis that transformations occurring in the farming sector to
be guilty against the background of changes happening in the macroeconomic environment. It is worth to say
that in spite of the fact that in many countries was undertook numerous attempts of finding more efficient methods
of stimulating of the agriculture development the interventionism still has stayed as the one of key-mechanisms
of the influence. The more important was the improvement of macroeconomics performance for stable path of
economic growth for the assurance of transformations in the agriculture.
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