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Synopsis. W artykule dokonano oceny dynamiki środków budżetowych przeznaczonych na realizację polityki rolnej 
w Polsce w latach 1996-2011 (16 lat), z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE. Badanie przebiegało na kilku 
płaszczyznach. W pierwszej oceniono relację wydatków na sektor rolny względem wydatków ogółem w warunkach 
zmian w makroekonomicznym otoczeniu budżetu rolnego. Rozpatrzono także proporcje wydatków budżetowych na 
rzecz poszczególnych części ogólnego budżetu rolnego, tj.: rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, a także udział 
wydatków ze środków pomocowych z UE w łącznym planie wydatków w budżecie rolnym Polski, co pozwoliło 
określić relacje pomiędzy fi nansowaniem unijnym i krajowym celów budżetowych w polityce rolnej w Polsce.

Makroekonomiczne otoczenie budżetu rolnego w Polsce w latach 1996-2011
Rozważając miejsce badanego sektora w gospodarce, nie sposób oderwać go od uwarunkowań makro-

ekonomicznych. Jest to ważne ze względu na fakt, iż tendencje ogólnogospodarcze mają bezpośredni wpływ 
na tendencje sektorowe. Rolnictwo jest działem gospodarki powiązanym szczególnie z gospodarką w ramach 
przepływów międzygałęziowych, a tym samym ma wpływ, poprzez sprzężenia na sprawność działania całego 
organizmu gospodarczego [Czyżewski, Henisz-Matuszczak 2006]. Dodatkowo, zarówno pozytywne, jak i 
negatywne zjawiska zachodzące w skali makro przenoszą się na rolnictwo i jego otoczenie, wywołując z 
pewnym opóźnieniem odpowiednie reperkusje [Czyżewski i 2006]. Innymi słowy, z jednej strony koniunktura 
rolnicza jest integralną częścią koniunktury ogólnogospodarczej, z drugiej zaś – jej pochodną.

Celem artykułu była ocena dynamiki środków budżetowych przeznaczonych na realizację polityki 
rolnej w Polsce w latach 1996-2011, z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE.

W pierwszym etapie transformacji gospodarki Polski (tj. po 1989 r.) warunki makroekonomiczne nie były 
sprzyjające. W wyniku przekształceń systemowych rolnicy dotkliwie odczuli drastyczny spadek realnych do-
chodów. Bezpośrednio przed 1989 r. nożyce cen zwierały się na korzyść gospodarstw rolnych – ceny produktów 
rolnych rosły znacznie szybciej aniżeli środków do ich produkcji, które były jeszcze kontrolowane i subsydio-
wane. Jednak po 1990 r. sytuacja odwróciła się radykalnie – zliberalizowano ceny. W skutek wysokiej infl acji 
relacja cen produktów sprzedawanych przez rolników do nabywanych przez nich obniżyła się do drastycznego 
poziomu 37% (w latach 1990-1992 w stosunku do 1989 r.). Właśnie wtedy poprzez mechanizm cenowy nastąpił 
znaczący transfer dochodu wytwarzanego w rolnictwie do sektorów pozarolniczych [Zegar 1998]. Korzystne 
dla rolnictwa relacje cenowe obserwowane były w latach 1992, 1994-1995 i 2000. W pozostałych okresach 
były one ujemne, co sprzyjało wypływowi do otoczenia wytworzonej w rolnictwie nadwyżki ekonomicznej. 
Należy pamiętać, iż istnieje ścisły, wprost proporcjonalny związek pomiędzy parytetem dochodów rolniczych 
i pozarolniczych a indeksem nożyc cen. Niekoniecznie zaś dodatnia korelacja występuje pomiędzy dochodami 
a wskaźnikiem produkcji brutto. Dowodem na to jest fakt, iż to właśnie nożyce cen w latach 90. XX w. były 
jednym z podstawowych czynników pogorszenia sytuacji dochodowej producentów rolnych w odróżnieniu 
od pozostałych działów gospodarki narodowej, w których spadek dochodów związany był głównie z sytuacją 
produkcyjną. Jednocześnie w całej omawianej dekadzie dochody rolnicze były trwale niższe niż pozarolnicze.

Na początku badanego okresu miało miejsce istotne przeludnienie wsi, a także wzrost bezrobocia ukrytego 
wskutek powrotu chłopo-robotników z miasta na wieś oraz radykalnego zmniejszenia zatrudnienia w PGR-ach 
i rolniczych spółdzielniach produkcyjnych. Wynikało to z ogólnie negatywnej tendencji charakteryzującej 
rynek pracy w latach 1990-1993. Później tendencja się odwróciła (rys. 1) – rejestrowane bezrobocie obniżyło 
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się, na co niewątpliwie wpłynęła poprawiająca się koniunktura w drugiej połowie lat 90. XX w. Najniższy 
poziom bezrobocia w okresie transformacji gospodarki Polski zanotowano w 1998 r. Narastające także w 
rolnictwie bezrobocie oraz brak perspektyw odwrócenia tych negatywnych tendencji było dowodem nasilania 
się kryzysu w sektorze rolnym. Gospodarka chłopska generowała bezrobocie utajone, co objawiało się tym, iż 
gospodarstwa rolne nie były w stanie zapewnić pracy wszystkim członkom rodziny chłopskiej. Szacowano, 
że w latach najwyższego rejestrowanego bezrobocia w Polsce (lata 2000-2003) na wsi mieszkało ponad ¼ 
zarejestrowanych bezrobotnych, oraz dodatkowo ok. 1,7 mln osób stanowiących bezrobotnych ukrytych (są 
to osoby nieznajdujące zatrudnienia w gospodarstwach o prawie zerowej wydajności pracy) [Woś 2000]. 
Należy zwrócić uwagę, iż bezrobocie na wsi jest problemem rodzin chłopskich, ale z punktu widzenia całego 
społeczeństwa (w czasie krótkim) jest ono korzystnym rozwiązaniem, gdyż faktycznie koszt utrzymania osób 
bezrobotnych przesuwany jest na rodzinę chłopską, a nie obciąża całego społeczeństwa. Chodzi zarówno o 
rzeczywiste, bieżące koszty, jak i koszty alternatywne równe kosztom nowych miejsc pracy, jakie należałoby 
stworzyć dla bezrobotnych w sektorach pozarolniczych. Naturalnie, z punktu widzenia pojedynczego gospo-
darstwa rolnego jest to niekorzystne głównie ze względu na zmniejszające się zdolności akumulacyjne, a tym 
samym inwestycyjne oraz wzrastającą rolę świadczeń socjalnych w tych gospodarstwach.

Obecny stan koniunktury gospodarczej, przy pełzającym wzroście gospodarczym i względnie niskim 
wskaźniku infl acji stwarza stosunkowo korzystne warunki dla sektora rolnego. Wiadomo, iż popyt na 
produkty rolno-żywnościowe w warunkach stabilizującego się wzrostu gospodarczego nie zmniejsza 
się ze względu na relatywnie wysoką sztywność dochodową popytu na te artykuły. Jednocześnie można 
uznać, że okres ten jest korzystny ze względu na zwierające się nożyce cen, gdyż ceny artykułów na-
bywanych maleją szybciej (bądź też rosną wolniej) aniżeli sprzedawanych przez producentów rolnych. 
Dosyć niepokojąca pozostaje jednak niezbyt niska stopa bezrobocia, która istotnie utrudnia przemiany 
strukturalne na wsi, a zwłaszcza blokuje odpływ uwalnianych (znacznych), dotychczas czynnych w rol-
nictwie zasobów pracy, gdyż kreowane warunki makroekonomiczne nie stwarzają alternatyw zatrudnienia. 
Po wyraźnym spadku, którego przyczyną było otwarcie europejskich rynków pracy, poziom bezrobocia 
ustabilizował się na poziomie, o którym trudno powiedzieć, że jest naturalnym (ok. 11%). Dodatkowo 
poziom bezrobocia jest wysoce zróżnicowany regionalnie, co przejawia się, np. trzykrotnie wyższym 
wskaźnikiem bezrobocia aniżeli przeciętnie w kraju w niektórych powiatach (np. braniewskim, piskim, 
bartoszyckim), charakteryzujących się stosunkowo niskim stopniem uprzemysłowienia, a jednocześnie 
będącymi rejonami typowo rolniczymi. Poza tym bezrobotni z obszarów wiejskich są zazwyczaj słabo 
wykształceni, niemobilni oraz pozostają długotrwale bez pracy. 

Podsumowując można stwierdzić, że w latach korzystnej koniunktury gospodarczej w pierwszym 
okresie transformacji gospodarki Polski (połowa lat 90. XX w.), rolnictwo w Polsce nie konsumowało 
rosnącego dochodu narodowego w należytym stopniu (ani w sposób bezpośredni przez rosnący popyt na 
żywność, a tym samym dochody rolnicze, ani w pośredni – budżetowy, poprzez retransfer i redystrybucję 
nadwyżki ekonomicznej) efektów tego wzrostu. Sytuacja istotnie zmieniła się okresie bezpośrednio przed- i 
poakcesyjnym, o czym świadczą strumienie środków fi nansowych przepływające do omawianego sektora.

Udział wydatków na sektor rolny w ustawach budżetowych i PKB
O znaczeniu, jakie przywiązuje się do rolnictwa oraz regulacji w sektorze rolno-żywnościowym 

świadczy jego udział w wydatkach budżetu państwa. Do 2003 r. opinie o wydatkach w ramach budżetu 
rolnego [Czyżewski 1997-2011] napawały pesymizmem. Istniały przesłanki by sądzić, iż nieracjonalne 
schładzanie koniunktury po 1997 r. postawiło rolnictwo w obliczu narastającego kryzysu. Od początku 
transformacji gospodarczej w Polsce trudno było uznać, że rolnictwo było priorytetem w polityce rządu. 
Jak wskazują dane na rysunku 2, udział wydatków na sektor rolny w wydatkach budżetowych wykazywał 

Rysunek 1. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski z lat 1996-2011 (PKB, infl acja, bezrobocie)
Figure 1. Selected macroeconomic indicators for Poland for the years 1996-2011 (GDP, infl ation, unemployment)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [www.stat.gov.pl]
Source: own study based on [www.stat.gov.pl]
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tendencje stagnacyjne, z niebezpiecznymi spadkami, jak w 2002 r. do poziomu poniżej 2%. Ponadto miały 
miejsce sytuacje, kiedy nie wydzielano bądź nie wykorzystywano środków budżetowych na realizację wielu 
uchwalonych wcześniej celów. Czynione przez lata zaniechania świadczyły o postępującej marginalizacji 
problemów rozwoju rolnictwa, wsi i rynków rolnych w kolejnych budżetach państwa. Do 2003 roku sytuacja 
ekonomiczna gospodarstw rolnych wobec pozarolniczego otoczenia nie ulegała poprawie – przeciwnie, 
dystans cywilizacyjny dla większości z nich wzrastał a degradacja pogłębiała się. Przewidywane w ustawach 
budżetowych nakłady nie były w stanie załagodzić podstawowych problemów rolnictwa i polskiej wsi, 
takich jak chociażby dysparytet dochodów, wykształcenia czy stanu infrastruktury społecznej. Największym 
jednak problemem był brak systemowych rozwiązań na rzecz wsparcia przemian strukturalnych w bada-
nym sektorze, które pośrednio mogłyby dać szansę wzrostu dochodów producentów rolnych [Czyżewski 
2001]1. Nie wspierano także dostatecznie procesów inwestycyjnych, co w sposób trwały osłabiało procesy 

1 Niestabilność gospodarcza wpływała na procesy rozwojowe sektora, co odzwierciedlało się także w sytuacji dochodo-
wej rolników, od której z kolei zależała ich zdolność do sprostania konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych. 
W wyniku tego, rolnicy, poprzez mechanizm rynkowy, realizowali (w formie dochodów pierwotnych) około 75-77% 
wytworzonej wartości dodanej brutto. Uwzględnienie podatków i obowiązujących świadczeń koryguje tą wielkość do 
2/3. Oznacza to, że około 33% wytworzonej wartości dodanej przejmowana była przez część nierolniczą gospodarki.

Tabela 1. Udziały wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne oraz KRUS w budżecie państwa na tle 
podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 1996-2011
Table 1. Shares of spending on agriculture, rural development and agricultural markets and the ASIF in the state 
budget against the background of basic macroeconomic indicators for the years 1996-2011
Przed integracją z UE/
Before integration with the UE

Wydatki w latach/Expeditures in years
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Wydatki budżetowe państwa ogółem* 
(1) [mln zł]/State budget expenditure 
total* (1) [mln PLN]

101751 127736 143441 142095 154141 182258 183970 193408

Rolnictwo i rozwój wsi i rynki rolne* (2) 
[mln zł]/Agriculture, rural development 
and agricultural markets) (2) [mln PLN]

2965,8 3470,1 2370,6 3147,3 3759,6 3470 3261,3 4428,9

Udział [%] 2:1/Share [%] of 2:1 2,93 2,41 2,31 2,27 2,43 1,9 1,98 2,29
Udział wydatków na rolnictwo, rozwój 
wsi i rynki rolne wraz z KRUS w 
wydatkach budżetowych ogółem 
[%]/The share of expenditure on 
agriculture, rural development and 
agricultural markets with ASIF in total 
budget expenditures

7,91 8,44 12,47 11,87 11,49 10,6 10,68 10,36

Po integracji z UE/After integration 
with the EU

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Wydatki budżetowe państwa ogółem* 
(1) [mln zł]/State budget expenditure 
total* (1) [mln PLN]

198250 208864 224040 258952 310433 321745 301083 313501

Rolnictwo i rozwój wsi i rynki rolne* (2) 
[mln zł]/Agriculture, rural development 
and agricultural markets) (2) [mln PLN]

5729,4 7999,5 8379,1 17137 19617 19380 12901 12704

Udział [%] 2:1/Share [%] of 2:1 2,89 3,29 3,74 6,62 6,32 6,02 4,28 4,05
Udział wydatków na rolnictwo, rozwój 
wsi i rynki rolne wraz z KRUS w 
wydatkach budżetowych ogółem 
[%]/The share of expenditure on 
agriculture, rural development and 
agricultural markets with ASIF in total 
budget expenditures

10,69 10,22 10,43 12,47 11,4 11,32 9,58 9,09

* Dane według projektu Ustawy budżetowej na rok 2011/data according to the draft Budget Act for 2011,
– gruba linia oznacza datę wprowadzenia budżetu środków europejskich zmieniającego relację rubryk: 2:1 i ostatniej (3)/ 
thick line indicates the date of implementation of European funds budget changing relationship rubrics: 2:1 and the last (3)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Czyżewski 1997-2011
Source: own study based on Czyżewski 1997-2011
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reprodukcji w rolnictwie poprzez niską stopę składników majątkowych. Nie było szansy na realizację 
sprawdzonej w wysoko rozwiniętych krajach zasady – przez wzrost dochodów i inwestycji w rolnictwie i 
na wsi do szybszych zmian strukturalnych. Zatem trudno było mówić o dostosowywaniu struktur rolnych 
do wymogów nowoczesnej gospodarki rynkowej. Bezpośrednio przed akcesją Polski do UE mówiono, że 
rolnictwo polskie i wieś mają już za sobą okres, tzw. „konstruktywnej destrukcji” [Czyżewski 1997-20011]. 
Od roku 2003 notuje się wyraźne „odbicie” w postaci trwałego, realnego wzrostu wydatków budżetowych 
na sektor rolny, co zmieniło dotychczasowe tendencje. Po raz pierwszy pojawiła się szansa na bezpo-
średnią poprawę sytuacji dochodowej krajowych producentów rolnych oraz procesów reprodukcji w ich 
gospodarstwach. Przełamywanie sytuacji recesyjnej w Polsce dokonywało się poprzez poprawę warunków 
makroekonomicznych funkcjonowania gospodarki, w których dostrzegano szanse na zahamowanie rosnącej 
degradacji polskiego rolnictwa oraz wsi. Zwiększone nakłady budżetowe nie były oczywiście w stanie od 
razu rozwiązać podstawowych problemów sektora rolnego w Polsce, gdyż wymaga to bowiem wielu lat 
konsekwentnej polityki rolnej w wydatkach budżetowych. Warto przypomnieć, iż jeszcze w 2002 r. udział 
w części dotyczącej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych wynosił 1,98%, dlatego więc można przyjąć, 
iż w stosunku do okresu poprzedzającego członkostwo Polski w UE udział ten w latach 2007-2009, tj. już 
po trzech latach członkostwa niemalże się potroił, by w latach 2010-2011 ustabilizować się na poziomie 
powyżej 4% w ogóle wydatków budżetowych (bez środków UE i KRUS) – tabela 1.

Należy podkreślić, iż od roku 2010 w funkcjonowaniu budżetu rolnego nastąpiła zmiana, gdyż Bank 
Gospodarstwa Krajowego (BGK) przejął obsługę utworzonego 1 stycznia 2010 r. budżetu środków eu-
ropejskich i przez to stał się centralną instytucją obsługującą dochody, wydatki oraz defi cyt powstające 

Rysunek 2. Udział wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w budżecie państwa oraz PKB w latach 
1997-2011
Figure 2. The share of expenditure on agriculture, rural development and agricultural markets in the state budget 
and GDP for the years 1997-2011
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Rysunek 3. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, na KRUS oraz środki z UE w latach 1996- 2011 
(w cenach bieżących)
Figure 3. Expenditure on agriculture, rural development and agricultural markets, the ASIF and funds from the 
EU in the years 1996-2011 (in current prices)
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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w rozliczeniach z UE. Poskutkowało to oddzieleniem tych środków od dochodów, wydatków i defi cytu 
krajowego budżetu2. Tym samym tylko w wymiarze rachunkowym nastąpiło obniżenie udziału wydatków 
na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne po 2010 r. (tab. 1), gdyż faktycznie wydatki na te tytuły wraz z 
budżetami wojewodów oraz rezerwami celowymi były 2010 r. realnie wyższe o 28,84% w porównaniu 
z rokiem poprzednim. W 2011 r. środki te będą realnie niższe o 7,55% niż w roku poprzednim. Środki 
te powiększone o wydatki na KRUS dają udział blisko 9,1% w ogóle wydatków budżetowych, a jedno-
cześnie o 5,95% realnie mniej niż rok wcześniej, kiedy to udział ten wynosił 9,58%. 

Jednakże gdy uwzględnimy jeszcze środki z UE (z budżetu środków europejskich), wówczas łączna 
kwota wydatków na omawiany sektor będzie w 2011 r. realnie wyższa o 2,86%. Wzrost wydatków na 
rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w okresie poakcesyjnym jest wydatny zważając, iż jeszcze w 2001 r. 
wynosił 1,9%, a w okresie 1996-2003, tj. przed przystąpieniem do UE średnio 2,32% wydatków budżetowych 
ogółem. Można więc przyjąć, iż w stosunku do okresu poprzedzającego członkostwo Polski w UE udział ten 
w 2011 r., tj. po siedmiu latach członkostwa jest blisko 1,8-krotnie wyższy niż w okresie przedakcesyjnym.

Społeczne zabezpieczenia mieszkańców wsi (KRUS)
Specjalną pozycję w strukturze wydatków w budżetach rolnych zajmuje Kasa Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego (KRUS). Nominalnie są to wydatki największe i podlegają wyraźnym zmianom. 
Fundusze przekazywane na KRUS, mimo toczących się od kilku lat kontrowersji wokół konieczności 
ich zreformowania, niewątpliwie realizują cel socjalny wobec ludności zamieszkującej tereny wiejskie, 
który wielokrotnie w analizowanych opiniach budżetowych był stawiany jako konkurencyjny wobec 
celu rozwojowego, związanego chociażby z modernizacją gospodarstw. Owa funkcja społeczna kie-
rowana jest głównie do właścicieli małych i bardzo małych gospodarstw rolnych, w grupie których 
znajduje się 58,8% gospodarstw o powierzchni do 5 ha. Są to najczęściej gospodarstwa samozaopa-
trzeniowe, niemające istotnych związków z rynkiem, dodatkowo będące „przechowalnią” ukrytego 
bezrobocia. Ekonomiści zauważają, iż w okresie transformacji gospodarki polskiej świadczenia wypła-
cane przez KRUS były na wsi podstawowym świadczeniem socjalnym podtrzymującym egzystencję 
nie tylko rolniczych emerytów i rencistów, ale całych rodzin chłopskich [Wilkin 2010, Czyżewski, 
Henisz-Matuszczak 2006]. Statystyki wskazują, iż także dziś w przeciętnym gospodarstwie domowym 
rolników świadczenia społeczne i socjalne, zwłaszcza z KRUS, stanowią wyższy odsetek ich łącznych 
dochodów niż dochody z produkcji rolnej. Zatem, to właśnie emeryt lub rencista zamieszkały w takim 
gospodarstwie przejmuje rolę głównego żywiciela rodziny. Szacuje się, że aż 28% ludności wiejskiej 
utrzymuje się ze świadczeń społecznych, jednocześnie łagodząc w ten sposób biedę, która dotyczy 
3-4 mln ludzi [Hrynkiewicz 2010].

2 Innymi słowy, chodzi o to, że w wydatkach na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne do 2010 r. była uwzględniana kwota związana 
z pożyczką na prefi nansowanie WPR, co podnosiło ogólną pulę wydatków na powyższe tytuły. Obecnie (od 2010 r.) wydzielenie 
tej kwoty w ramach BGK skutkuje niemożliwością bezpośrednich porównań wydatków na różne tytuły przed 2010 r.

Rysunek 4. Udział wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne na tle KRUS w ogóle wydatków budżetu 
państwa
Figure 4. The share of expenditure on agriculture, rural development and agricultural markets in general and 
ASIF state budget expenditure
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab.1
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Przed przystąpieniem Polski do UE udział wydatków na rolnictwo i gospodarkę żywnościową wraz 
z KRUS traktowanych łącznie, wynosił odpowiednio:  w 1998 r. – 10,16, 1999 r. – 9,68, 2000 r. – 9,06, 
2001 r. – 8,7, zaś w 2002 r. – 8,68% ogółu wydatków budżetowych państwa. Także proporcja wydatków 
na rolnictwo i gospodarkę żywnościową oraz KRUS w latach 1997-2002 istotnie zwiększyła się na rzecz 
wydatków socjalnych. Udział ten był większy od wydatków na rolnictwo i gospodarkę żywnościową, w 
1997 r. 2,5-krotnie, w 1998 r. 3,2-krotnie, w 1999 r. aż 4,1-krotnie, zaś w 2002 r. aż 4,4-krotnie większy 
[Czyżewski 1997-2011] (rys. 4). 

Był to wymowny dowód na wysoką i utrzymującą się socjalizację wydatków budżetowych dotyczą-
cych ludności rolniczej i odkładanie w czasie problemu restrukturyzacji polskiego rolnictwa. Kwestia 
ubezpieczeń emerytalno-rentowych rolników wysuwała się na czoło wydatków budżetowych Coraz 
częściej działo się to jednak kosztem przemian strukturalnych rolnictwa i gospodarki żywnościowej. 
Niestety, nie były to alternatywne rozwiązania. Stawianie dylematu: socjalizować budżet rolniczy czy 
wspierać przemiany strukturalne w omawianym sektorze było fałszywe. Przez długi czas należało i nadal 
należy wspierać jedno i drugie, robiąc to konsekwentnie ale rozważnie, i nie substytuować wydatków 
na przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich wydatkami socjalnymi. Niestety, rosnące w 
wielkościach bezwzględnych świadczenia na KRUS stały się konieczne, gdyż wynikały z wieloletnich 
zaniechań oraz zaniedbań i były ceną odkładania w czasie przemian strukturalnych w polskim rolnictwie 
i na obszarach wiejskich. Jednocześnie koszty społeczne braku restrukturyzacji sektora rolno-żywno-
ściowego rosły ze względu na fakt długookresowej niewydolności dochodowej gospodarstw rolnych. 
Rok 2003 był przełomowym ze względu na zauważalną zmianę w proporcjach udziału wydatków na 
rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Zmniejszył się udział wydatków o charakterze socjalnym. O ile 
w latach 2001-2002, jak wspomniano wyżej, był on ponad 4,4-krotnie wyższy od wydatków na rozwój 
sektora rolnego i wsi, to w 2003 r. relacja ta zmniejszyła się (3,5-krotnie), zaś od 2007 r., po raz pierwszy 
w badanym okresie wielkość ta kształtowała się poniżej jedności, w 2008 r. było to 0,59, zaś w 2009 
r. – 0,83. Można więc powiedzieć, iż 2003 r. przyniósł zahamowanie, a wręcz odwrócenie tendencji do 
socjalizacji wydatków budżetowych na rzecz wzrostu wydatków na przemiany strukturalne rolnictwa i na 
obszarach wiejskich. W ostatnich dwóch latach (2010-2011) obserwuje się względną stabilizację wydatków 
na KRUS na poziomie ok. 1,25 wydatków na sektor rolny (bez KRUS). Niemniej należy pamiętać, że 
złudny jest wzrost wydatków socjalnych względem środków przeznaczanych na sektor rolny, gdyż od 
dwóch lat wydziela się budżet środków europejskich, przez co nastąpiło rachunkowe obniżenie się udziału 
wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne po 2010 r. Analiza ustaw budżetowych wskazuje, iż 
w badanym okresie udział bieżących wydatków na KRUS w ogóle projektowanych wydatków budżetu 
państwa zmniejszył się o blisko połowę (44%). Dowodzi to wyraźnej i trwałej tendencji do redukcji 
udziału KRUS w wydatkach budżetu państwa. Pamiętać jednak trzeba, iż długookresowa kumulacja 
negatywnych skutków niewydolności dochodowej gospodarstw rolnych niebezpiecznie narastała, stąd 
społeczne skutki restrukturyzacji sektora rolniczego i modernizacji wsi stawały się coraz dotkliwsze w 
warunkach ograniczeń świadczeń KRUS.

Podsumowanie
Konkludując powyższe rozważania, można wysnuć kilka wniosków.

1. Wydatki budżetu w części poświęconej sektorowi rolnemu przez wiele lat były wyrazem kompromisu 
pomiędzy tym, co konieczne a tym co możliwe. Jednocześnie nie można powiedzieć, że ten sektor 
gospodarki był w jakimkolwiek stopniu preferowany, co podnosiłoby jego konkurencyjność wobec 
innych gałęzi. Zasadne natomiast jest twierdzenie, iż do 2003 r. wydatki kształtowały się na stabil-
nym, ale bardzo niskim poziomie, niepozwalającym na spełnienie założonych priorytetów polityki 
gospodarczej państwa, mających na celu restrukturyzację sektora rolnego.

2.  Od 2004 r. sytuacja uległa istotnej zmianie zarówno ilościowej, jak i jakościowej. Analiza ustaw 
budżetowych dowodzi, iż głównie dzięki współfi nansowaniu funduszy i programów unijnych, a także 
uzupełniającemu fi nansowaniu dopłat obszarowych (bezpośrednich, w tym ze środków PROW z II 
fi laru) przez budżet krajowy wydatki na sektor rolny realnie wzrosły, stabilizując się na poziomie 
blisko 2,5-krotnie wyższym aniżeli w okresie przedakcesyjnym. W tym stanie rzeczy, można uznać 
takie wydatkowanie za zrównoważone, głównie ze względu na kryterium możliwości realizacji 
założonych celów względem krajowej polityki rolnej.

3. Po integracji z UE zahamowana została dotychczasowa tendencja do socjalizacji wydatków budże-
towych na rzecz wzrostu wydatków na przemiany strukturalne rolnictwa i na obszarach wiejskich. 
Analiza ustaw budżetowych wskazuje, iż w ciągu 16 lat udział bieżących wydatków na KRUS w 
ogóle projektowanych wydatków budżetu państwa zmniejszył się o połowę. Dowodzi to wyraźnej 
tendencji do redukcji udziału KRUS w wydatkach budżetu państwa. 
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Summary
The intention of the authors was to assess the dynamics of the budgetary funds allocated for the implementation 

of agricultural policy in Poland in the long term, for years 1996-2011 (16 years) with honors from the period before 
and after accession to the EU. The study proceeded on several fronts. In the fi rst report of expenditure has been 
assessed on the agricultural sector in terms of total expenditure changes in macroeconomic conditions surrounding 
the agricultural budget. Were examined as well as the proportion of budgetary expenditure for each part of the overall 
agricultural budget, namely: agriculture, rural development and agricultural markets. Also compares the share of 
spending by the aid of the EU total agricultural budget Polish, which will determine the relationship between EU 
and national fi nancing of the budgetary targets in agricultural policy in Poland.
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