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Wstp
Niniejsza monografia jest pierwsz z serii, która prezentowa bdzie wyniki bada prowadzonych w ramach Zadania 3. „Funkcjonowanie i rola sektora
rolno-spoywczego w otoczeniu gospodarki narodowej (ujcie modelowe)”.
Zadanie to stanowi element szerszego pakietu bada ekonomicznych realizowanych w temacie „ róda wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spoywczego w perspektywie po 2020 roku”. Z kolei cae zadanie wspótworzy
program wieloletni, realizowany w latach 2015-19 przez Instytut Ekonomiki
Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – Pastwowy Instytut Badawczy, a który
powicony jest zagadnieniu zatytuowanemu „Rolnictwo polskie i UE 2020+.
Wyzwania, szanse, zagroenia, propozycje”.
Prace prowadzone w ramach wspomnianego zadania w cigu pierwszego
roku trwania Programu Wieloletniego koncentroway si na problemie oceny
funkcjonujcych mechanizmów regulacyjnych rynku i skutecznoci wybranych
polityk rolnych. Stanowi one niejako wstp do prac badawczych realizowanych
w latach kolejnych, w tym w szczególnoci podejmowanych w roku 2016 badaniach dotyczcych podziau i transferu dochodów midzy rolnictwem a gospodark narodow.
Przedstawiony w niniejszym opracowaniu problem badawczy uzna naley za niezwykle zoony. Skada si na niego tak liczna grupa problemów
szczegóowych, e cz z nich musiaa by, niestety, jedynie wzmiankowana.
Wydaje si jednak, e rozkad akcentów pozwoli zwróci uwag na istot problemu, a czytelnikowi pomoe zrozumie wag i istot poruszanych zagadnie.
Opracowanie, bdce wynikiem wspópracy trójki ekonomistów rolnych,
podzielone jest na trzy gówne rozdziay. Cho kady z nich stanowi moe
autonomiczn cao, dopiero ich poczenie oddaje zamierzenia autorów odnonie potraktowania gównego tematu.
Pierwsza cz pracy powicona zostaa teoretycznym i metodologicznym podstawom przeprowadzania oceny – lub szerzej ewaluacji – skutecznoci
oraz efektywnoci prowadzonych przez pastwo dziaa. W rozdziale tym zajto
si problemem waciwego zdefiniowania oraz okrelenia najwaniejszych elementów procesu ewaluacji. Przedstawiono metody i kryteria ewaluowania instrumentów polityki pastwa. Zaprezentowano te histori dziaa ewaluacyjnych wobec instrumentów oddziaywania pastwa na gospodark. Duo miejsca
powicono specyfice procesów ewaluacyjnych dotyczcych instrumentów
polityki rolnej, ze szczególnym uwzgldnieniem Wspólnej Polityki Rolnej Unii
Europejskiej.
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Druga cz rozdziau pierwszego stanowi przegld bada dotyczcych
oceny Wspólnej Polityki Rolnej. Biorc pod uwag zapotrzebowania polskich
czytelników, skoncentrowano si na tych badaniach dotyczcych instrumentów
unijnej polityki rolnej, które dotycz okresu po przystpieniu Polski do Unii Europejskiej. Przegldu wyników bada ewaluacyjnych dokonano wedug nastpujcego klucza. Najpierw przybliono perspektyw organizacji midzynarodowych i Komisji Europejskiej, a nastpnie skoncentrowano si na badaniach naukowych. Odrbny fragment powicono badaniom dotyczcym Polski bd
przeprowadzonym przez polskich ekspertów i naukowców.
Kolejny rozdzia pracy powicony jest ocenie interwencji na rynkach
rolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Dokonano tam identyfikacji najwaniejszych celów stawianych przed dziaaniami realizowanymi w ramach
wspólnej organizacji rynków rolnych. Omówiono równie teoretyczne podstawy
stojce za potrzeb stabilizowania rynków. Nastpnie zawarto tam wyniki bada
dotyczcych zmian w zmiennoci cen na wybranych rynkach rolnych UE. Badanie zmiennoci ma na celu okrelenie, na ile dziaania prowadzone w ramach
Wspólnej Polityki Rolnej gwarantuj stabilizacj rynków, która jest podstawowym deklarowanym celem interwencji.
Ostatni z rozdziaów stanowi z kolei analiz typu holistycznego obejmujc szeroki zakres dziaa dotyczcych Wspólnej Polityki Rolnej i jej wpywu
na kondycj sektora rolnego w Polsce. W ramach tego rozdziau przedstawiono
dziaania prowadzone dotychczas, a take zasygnalizowano perspektyw obejmujc najblisz przyszo. Nastpnie dokonano próby oceny skutecznoci
instrumentów polityki rolnej.
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1.

Teoretyczne podstawy ewaluacji polityki rolnej

Rok 2015 zosta ogoszony przez dziaajc przy Organizacji Narodów
Zjednoczonych United Nations Evaluation Group (UNEG) Midzynarodowym
Rokiem Ewaluacji. W zamiarze pomysodawców decyzja ta ma posuy propagowaniu idei ewaluacji oraz upowszechnieniu dobrych praktyk w tym zakresie,
a zarazem ma uwiadomi globalnemu spoeczestwu, e „obywatele maj prawo do dowodów” o efektywnoci i skutecznoci dziaa i decyzji politycznych,
które ich dotycz. Ewaluacja ma zatem by broni przed szkodliwymi konsekwencjami interwencji pastwowej i kluczowym elementem paradygmatu
o przejrzystoci, partnerstwie i odpowiedzialnoci administracji pastwowej
[UNEG 2015, s. 4 i 22].
Akcesja Polski do Unii Europejskiej zwikszya skal stosowanego
wsparcia rozwoju spoeczno-gospodarczego, a wraz z napywem rodków wane stao si rozeznanie ich skutecznoci. Ewaluacja jest jednym z narzdzi sucych odpowiedzi na pytanie o faktyczny skutek interwencji w ramach programów polityki unijnej. W powszechnej opinii „najwikszymi beneficjentami
naszego czonkostwa we Wspólnocie s rolnicy, rolnictwo i obszary wiejskie”
[Zagórski 2014, s. 7]. Pogld ten budzi wiele kontrowersji zwaszcza poród
konsumentów i podatników, uzasadnione wydaje si zatem zwrócenie szczególnej uwagi na ewaluacj Wspólnej Polityki Rolnej.

1.1. Pojcie ewaluacji i jej rodzaje
Rozpoczynajc rozwaania nad aspektami ewaluacji polityki rolnej, naley
odwoa si do samego pojcia ewaluacji. Standardowo w sownikach jzyka polskiego znaczenie sowa ewaluacja ogranicza si do poj bliskoznacznych, takich
jak ocenianie czy oszacowanie – tak jak jest to, przykadowo, w „Sownika jzyka
polskiego”, pod redakcj W. Doroszewskiego1. Na potrzeby tego opracowania warto jednak wyj poza sownikowe znaczenie i rozway jak ten termin jest postrzegany w systemach zarzdzania strategicznego oraz w kreacji narzdzi politycznych.
Vedung [2008, s. 1 i 3] rozpoczyna swoj publikacj od przytoczenia sownikowej
definicji z 1933 r. za Oxford English Dictionary, jednake ostatecznie sam definiuje ewaluacj jako „uwan i retrospektywn ocen meritum, zasug i wartoci administracji, nakadów i zysków rzdowej interwencji, o wanej roli w przyszych
dziaaniach”. Olejniczak [2008, s. 16; 2007, s. 15-16] odwouje si do semantycznego znaczenia ewaluacji jako „oszacowania wartoci”, niemniej stwierdza, e lite
1

http://sjp.pwn.pl/doroszewski/ewaluacja;5426664.html
9

ratura przedmiotu wskazuje na szersze znaczenie tego pojcia i zaznacza, e zastpienie angielsko brzmicego terminu „ewaluacja” polskim sowem „ocena” nie
odzwierciedla dostatecznie obszaru pojciowego, którego istot jest proces. Ten
sam autor [Olejniczak 2007; Olejniczak, Ferry 2008] w swoich publikacjach najczciej przytacza definicj zapisan w Encyclopedia of Evaluation [Fournier 2004,
s. 139], odwoujc si równie do takich pozycji, jak [Patton 2004] oraz [Rossi
et al. 2004], wedug której ewaluacja jest to „systematyczne badanie spoecznoekonomiczne gromadzce dowody, oceniajce i informujce o jakoci i wartoci
programów publicznych”. Podobn definicj przytacza Poradnik dla pracowników
administracji publicznej [Bienias et al. 2012, s. 11], gdzie ewaluacj okrela si
jako „odrbny i usystematyzowany rodzaj bada spoeczno-ekonomicznych
z ogólnie przyjtymi standardami i metodologi”.
Traktujc ewaluacj jako badanie, mona odwoa si do naoenia cyklu
projektu na cykl bada stosowanych w ocenie/ewaluacji w sektorze publicznym,
co przedstawione zostao na rysunku 1.1.
Rysunek 1.1. Cykl bada ewaluacyjnych stosowanych w sektorze publicznym



ródo: Opracowanie wasne na podstawie [Wódkowski 2010, s. 80]

Theis [2010, s. 15] opisujc histori rozwoju ewaluacji odwouje si do
definiowania jej jako „systematycznej oceny jakoci interwencji spoecznych”
i zauwaa postpujcy proces przemian praktyk ewaluacyjnych – od dziaa
przyczynkowych i niesystematycznych w stron ich standaryzacji, specjalizacji
i instytucjonalizacji. Malik [2011, s. 49], który równie zauwaa, e pojcia
„ocena” i „ewaluacja” nie s tosame, podkrela, e ocena interwencji publicznej jest istotnym, ale nie jedynym elementem ewaluacji i odwouje si jednoczenie do potrzeby edukacji spoecznych partnerów rozwoju. Ten sam autor za10

znacza istotno okrelenia standardów, zasad i kryteriów ewaluacji na kadym
jej etapie i przytacza przykadowe definicje ewaluacji stosowane przez wybrane
instytucje w oparciu o zakres i kryteria oceny. Przedstawiono je w tabeli 1.1.
Tabela 1.1. Wybrane definicje ewaluacji wedug zakresów i kryteriów ocen
Instytucja
Komisja
Europejska

Definicja ewaluacji
Okrelenie wartoci danego dziaania publicznego,
a wic polityki, programu lub projektów w odniesieniu do wczeniej zdefiniowanych kryteriów i na
podstawie specjalnie zebranych i zanalizowanych
informacji
OECD
Systematyczna i obiektywna ocena trwajcych lub
zakoczonych projektów, programów, polityk, ich
ksztatu, procesu wdraania oraz rezultatów. Celem ewaluacji jest zweryfikowanie stopnia, w jakim dana interwencja wypenia zaoone cele, na
ile bya prowadzona efektywnie, wydajnie, a take, czy efekty s trwae. Ewaluacja powinna dostarczy informacji, które s wiarygodne i uyteczne, umoliwiajc wczenie sformuowanych
wniosków w proces podejmowania kolejnych decyzji oraz dalsze dziaania (zarówno przekazujcym, jak i odbierajcym pomoc). Ewaluacja ma
równie oszacowa znaczenie danej interwencji
oraz jej zasadno
Krajowa Jed- Osd (ocena) wartoci interwencji publicznej donostka Oceny konany z uwzgldnieniem odpowiednich kryteriów (skutecznoci, efektywnoci, uytecznoci,
trafnoci i trwaoci) i standardów. Osd dotyczy
zwykle potrzeb, jakie musz by zaspokojone
w wyniku interwencji oraz osignitych efektów.
Ewaluacja oparta jest na specjalnie w tym celu
zebranych i zinterpretowanych informacjach za
pomoc odpowiedniej metodologii
Ewaluacja jest procesem doskonalenia programu,
Instytucja
jego systemu zarzdzania i wdraania, sposobu
Zarzdzajca
wydatkowania rodków, a w ostatecznym rozraPOKL
chunku – pomocy udzielanej beneficjentom ostatecznym – aby bya maksymalnie skuteczna, efektywna i trwaa
Systematyczna i obiektywna ocena programu lub
Polskie
Towarzystwo polityki, ich zaoe, procesu realizacji i rezultatów pod wzgldem stosownoci, skutecznoci,
Ewaluacyjne
trwaoci, efektywnoci, a take uytecznoci podjtych w ich ramach dziaa. Powinna dostarczy
rzetelnych i przydatnych informacji o obiekcie
badania wspierajc w ten sposób proces decyzyjny
oraz wspódziaanie wszystkich partnerów zaangaowanych w realizacje projektu

Zakres
Polityka
Program
Projekt

Kryteria ocen
Kryteria zdefiniowane dla danego dziaania
publicznego

Polityka
Program
Projekt

Skuteczno,
Efektywno,
Wydajno,
Trwao efektów, Zasadno
interwencji

Kada
interwencja
publiczna

Skuteczno,
Efektywno,
Uyteczno,
Trafno,
Trwao,
Zaspokojenie
potrzeb

Program

Skuteczno,
Efektywno,
Trwao

Polityka
Program

Stosowno,
Skuteczno,
Trwao, Efektywno, Uyteczno

ródo: [Malik 2011; Plan oceny… 2007; Evaluating… 1999; OECD 2002; Narodowe… 2007].
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Dla uzupenienia zbioru powyszych definicji warto przytoczy jeszcze
jedn, jaka znajduje si w dokumencie UNEG ONZ [2005, s. 5], dotyczcym
norm ewaluacji, gdzie w miejscu definicji przybliono to pojcie stwierdzajc:
„Celem ewaluacji jest zrozumienie, dlaczego i w jakim stopniu, zamierzone
bd niezamierzone rezultaty zostay osignite oraz jaki jest ich wpyw na interesariuszy. Ewaluacja jest wanym ródem dowodów na osignicie wyników
i sprawnoci instytucjonalnej2. Ewaluacja jest równie wanym czynnikiem
przyczyniajcym si do budowania wiedzy i uczenia si organizacji. Ewaluacja
jest wanym czynnikiem zmian i odgrywa kluczow rol w krytycznym i wiarygodnym wspieraniu odpowiedzialnoci”.
Wszystkie powysze definicje instytucjonalne odnosiy si do jakoci zarzdzania, bd jakoci rzdzenia. Wilkin [2013, s. 395] mówic o wdraaniu
zasad dobrego rzdzenia wskazuje na dugotrwao tego procesu i konieczno
regularnego monitoringu – warto zatem zaznaczy, czym monitoring róni si
od ewaluacji. Olejniczak [2007] oraz Wieliczko [2010], traktujc ewaluacj jako
narzdzie badania i zarazem dyscyplinowania sektora publicznego, wyróniaj
cztery kwestie odróniajce ewaluacj od audytu, monitoringu czy bada naukowych, czyli:
x
czenie empirii z normatywnym charakterem dziaania,
x
utylitaryzm,
x
interakcje i negocjacje w procesie uczenia si,
x
ograniczon si wpywu rozumian jako brak formalnego obowizku
wdraania rekomendacji wynikych w procesie ewaluacyjnym.
Równie Bromski [2013] zaznacza rónice pomidzy ewaluacj a audytem czy kontrol, wykazujc, e ewaluacja jest dosy szerokim przedsiwziciem dotyczcym przebiegu efektów dziaa odnoszcych si do czynników tak
ekonomicznych, jak i spoeczno-kulturowych czy instytucjonalnych, podczas
gdy audyt koncentruje si na aspektach prawno-finansowych i na ogó dotyczy
pogbionej analizy wskiego obszaru (np. firmy, instytucji publicznej, organizacji, procesu czy produktu. Opolski i Modzelewski [2010, s. 25-26] wskazuj,
i istniej nie tylko rónice pomidzy terminami monitoring, kontrola i ewaluacja, lecz wyróniaj rodzaje ewaluacji takie jak:
x
ewaluacja systemu tworzenia strategii,
x
ewaluacja strategii,
x
ewaluacja oddziaywa,
x
ewaluacja systemu realizacji celów,

2

Jako sprawno instytucjonaln rozumie si m.in. optymalizacj struktur administracyjnych,
ich efektywno i funkcjonalno suce zapewnieniu sprawnej realizacji zada publicznych.
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którym przywiecaj inne oczekiwania, a co za tym idzie, w ich procesie
stawia si róne wyzwania, pytania kluczowe i dobiera adekwatne kryteria oceny i rónicuje metody.
Podsumowujc powysze terminy, ewaluacj na potrzeby naszego opracowania bdziemy rozumie jako dynamiczne badanie podejmowanej interwencji publicznej w zakresie polityki rolnej, które poprzez wiadome i krytyczne
dziaanie bdzie suy poprawie jakoci rzdzenia, a take kreowaniu przemian
w obrbie samej polityki.
Znajc ju definicje ewaluacji warto rozway jej rodzaje. Przytoczony
powyej rysunek 1 wskazuje równie na rozrónienie rodzajów ewaluacji wedug kryterium czasu, tj. momentu, w jakim jest ona przeprowadzana – mianowicie przed rozpoczciem realizacji projektu (ewaluacja ex ante), w trakcie jego
realizacji (ewaluacja on-going/mid-term/ewaluacja bieca) oraz po zakoczeniu
realizacji (ewaluacja ex post) [ otys 2010]. Odnoszc si do kryterium czasu
mona take wyróni ewaluacj sumujc – po zakoczeniu dziaania oraz
ewaluacj ksztatujc – podczas dziaania w celu jego poprawy [Stróyski
2009]. Sochocki [2006] wskazuje równie na podzia ewaluacji wedug kryterium celu i etapu realizacji, wyróniajc ewaluacj procesu, ewaluacj formatywn/ksztatujc i ewaluacj konkluzywn/sumujc. Ewaluacja procesu dotyczy zaplanowanych i niezaplanowanych dziaa podejmowanych przez twórców, wykonawców i odbiorców projektu. Ewaluacja formatywna prowadzona
w trakcie procesu ma suy do jego ewentualnej zmiany, optymalizacji, podnoszenia jakoci, doskonalenia i wyboru najwaciwszych (wedug dokonywanej
oceny) rozwiza. Ewaluacja konkluzywna sprowadza si do analizy wniosków
i rezultatów (planowanych i nieplanowanych) projektu i stanowi baz do wystosowania rekomendacji na przyszo. Odnoszc proces ewaluacji do celu,
jakiemu ma on suy, mona za literatur przedmiotu wyróni take3: ewaluacje strategiczne (tj. zwizane z momentem programowania) i ewaluacje operacyjne (zwizane z procesem zarzdzania i monitorowania). Inny podzia ewaluacji odnosi si do podejcia (odgórnego – makro, lub oddolnego – mikro) do
samego procesu oceny, który uzalenia charakter dokonywanej oceny, poziom
agregacji i zoonoci a take jej sformalizowanie [Bradley et al. 2006] Odrbnym podziaem ewaluacji jest skupienie uwagi na podmiocie ewaluatora – wyrónia si wówczas ewaluacj zewntrzn i wewntrzn a take samoewaluacj.



3

https://www.ewaluacja.gov.pl/ewaluacja_wstep/Strony/Definicja.aspx; dostp 14.11.2015.
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1.2. Kryteria, metody i standardy ewaluowania polityki
Przytoczone w poprzednim podrozdziale definicje ewaluacji polityki odwoyway si do kluczowych kryteriów oceny. Literatura przedmiotu [Sekita,
Kato 2002; Wieliczko 2010; Szara 2011] wymienia najczciej takie kryteria,
jak równo, skuteczno, adekwatno, efektywno, uyteczno, trwao.
W praktyce ewaluacja jest ocen wielokryterialn, a dobór kryteriów ewaluacji
nastpuje w fazie projektowania procesu ewaluacyjnego i rzutuje na wybór
zestawu kluczowych pyta, które naley postawi w poszczególnych etapach
badania.
Nieco inny schemat powiza kryteriów oceny z ocenianym przedmiotem
oraz z etapem, na którym dokonywana jest ewaluacja, prezentuje Szara [2011]
– odwoujc si do przykadu ewaluacji ex post w kryteriach pomija ocen celów. Jednoczenie wskazuje, e w przypadku dokonywania ewaluacji po zakoczeniu projektu, gównymi aspektami ewaluacyjnymi staj si nakady i efekty,
co w schematyczny sposób przedstawiono na rysunku 1.2.
Rysunek 1.2. Gówne kategorie kryteriów ewaluacji

Przedmiotoceny
Nakady

Efekty
Kryteria

Skuteczno

Produktywno

Efektywno

ródo: [Szara 2011].

Ta sama autorka rozwaajc kryteria ewaluacyjne odwouje si do kluczowych pyta, jakie winny by postawione w procesie planowania badania
ewaluacyjnego. Pytania w obszarze kryteriów ewaluacyjnych wedug Szarej dotycz nastpujcych kwestii:
x
kto ewaluuje – ewaluator zewntrzny czy wewntrzny;
x
kiedy ewaluuje – ex ante, on-going, ex post;
x
jak – wybór metody, analiza prosta bd pogbiona;
x
co ewaluuje – np. skuteczno, trwao czy efektywno.
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W fazie planowania nacisk kadzie si – poza kryteriami oceny – na doprecyzowaniu celów badania, ustaleniu typu oczekiwanej ewaluacji, doborze
wska ników i okreleniu metody bada. Jak zauwaa Godlewska [2010, s. 93]:
„Planowanie ewaluacji to pierwszy i jeden z najwaniejszych etapów caego
procesu ewaluacyjnego, w duej mierze decydujcy o jego powodzeniu”.
Wskazówek odnonie tego, co jest istotne w procesie ewaluacji, dostarczaj ustalone standardy (tj. zasady, reguy, wytyczne, normy) ewaluacyjne.
W ich obrbie moemy odwoywa si do [Szatur-Jaworska 2010, s. 81-90]:
x
standardów etycznych odnoszcych si do uczciwoci, poszanowania
prawa i dobra wspólnego w procesie ewaluacyjnym;
x
standardów metodologicznych zapewniajcych warsztatow rzetelno,
x
standardów prakseologicznych odnonie warunków ewaluacji zapewniajcych jej sprawno i prawidowo komunikacji.
Wypracowanie standardów naley najczciej do organizacji skupiajcych
ekspertów-ewaluatorów oraz do podmiotów publicznych. Przywoywane ju
UNEG ONZ opracowao oddzielny dokument zawierajcy standardy ewaluacyjne i oddzielne opracowanie norm ewaluacyjnych. Poród propagowanych
przez UNEG norm znalazy si zapisy dotyczce polityki ewaluacyjnej, tj wyra nej koncepcji roli i wykorzystywania ewaluacji w ramach organizacji (w tym
w ramach instytucjonalnych) wraz ze zdefiniowaniem ról i obowizków odnonie procesu oceny, jego budetowania oraz praw ujawniania i rozpowszechniania. UNEG podkrela równie wymóg starannoci wykonywanej ewaluacji, dbaoci o wykorzystanie jej wyników oraz terminowoci wykonania z zachowaniem zasady optymalizacji kosztów procesu. Wedug Polskiego Towarzystwa
Ewaluacyjnego [2008, s. 3]: „standardy stanowi punkt odniesienia przy przygotowaniu, zamawianiu, realizacji ewaluacji oraz wykorzystaniu jej wyników”,
a ich przestrzeganie jest sposobem zapewnienia jakoci prowadzonych ewaluacji. Standardy podkrelaj wag niezalenoci, bezstronnoci, neutralnoci wiatopogldowej, poszanowania rónic, rzetelnoci i uczciwoci w badaniach ewaluacyjnych. Poniej przytoczono za Polskim Towarzystwem Ewaluacyjnym rekomendowane standardy. Do podstawowych wytycznych na etapie planowania
ewaluacji nale:
x
zasadno podjcia (tj. istotno dla zarzdzania oraz wysokie walory
poznawcze i praktyczne z uwzgldnieniem dobra publicznego);
x
precyzyjno celu, przedmiotu i zakresu bada (brak celów ukrytych
umoliwiajcych manipulacje);
x
okrelenie sposobu przeprowadzenia ewaluacji (realistyczne, racjonalne,
zasadne wzgldem celów i zasobów, z jasno okrelona metodologi);
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x
x
x

przejrzysto wyboru ewaluatora (równo szans wykonawców);
niezaleno ewaluatora od zleceniodawcy i ewaluowanego przedmiotu;
zgodno z zasadami etycznymi.

Na etapie realizacji zalecane s: dbao o jako i staranno wykonania
(potencja merytoryczny, harmonogram, budet); dbao o trafno i rzetelno
badania (efektywno ram metodologicznych, czasowych i budetowych); partycypacyjno i wspópraca (partnerski charakter komunikacji na linii ewaluator
- zlecajcy); przestrzeganie warunków umowy; dbao o jako relacji ewaluator - respondenci (szacunek, poufno i obiektywizm).
Wród zasad dotyczcych etapu wykorzystania wyników wymienia si:
przejrzysto sposobu prezentacji; rzetelno – oparcie wnioskowania o uzyskane dane z moliwie pen odpowiedzi na wyznaczone zadanie; precyzyjno
wniosków i rekomendacji; skonsultowanie wniosków z interesariuszami; zalecenie wykorzystania rekomendacji.
Rysunek 1.3. Proces ewaluacji
I. Przygotowanie
A. Identyfikacja obietku
ewaluacji

B. Funkcje, cele i kontekst
ewaluacji

C. Harmonogram

II. Wykonanie
D. Dobór kryteriów

E. Zdefiniowanie
alternatywnych rozwiza

F. Selekcja i zastosowanie
wska ników i metod

III. Raportowanie
G. Opis i interpretacja
wyników

H. Ocena znaczenia
uzyskanych wyników

I. Wycignicie wniosków

ródo: [Huschelrath, Leheyda 2010, s. 7].

Trochim [2009] zauwaa, e kluczem do efektywnej ewaluacji polityki
jest opracowanie metod dotyczcych etapu planowania, oceny, archiwizacji
i rewizji celów. Równie OECD [2009, s. 42] skania si do tego, aby wydzieli
cztery etapy ewaluacji (planowanie i strukturyzacja, zbieranie danych, analiza
informacji, upowszechnianie wyników) i przyporzdkowa im odpowiednie metody. Na podobnym stanowisku stoi Szatur-Jaworska [2010], która zaznacza konieczno wyodrbnienia w ewaluacji dwóch faz (planowania/strukturyzacji
oraz faz zbierania danych i ich oceny) i przyporzdkowania im zrónicowanych metod. Bromski [2013] analizujc ten proces wskazuje na etapy planowania, projektowania, zbierania danych, przetwarzania informacji i raportowania.
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Propozycje pogrupowania czynnoci towarzyszcych ewaluacji programów politycznych i przyporzdkowania ich do 3 etapów przedstawiono za Huschelrathem i Leheyd [2010] na rysunku 1.3.
Zwizek doboru metod i kryteriów z rodzajem i celem ewaluacji podkrelaj w swoich przewodnikach instytucje rzdowe4, uwypuklajc fakt, e wywaony dobór wpywa na trafno oceny (czy i na ile badane elementy s efektem
ewaluowanego programu, czy te miayby miejsce take w sytuacji braku interwencji). Jednoczenie podkrela si, e rónorodne metody dostarczaj zrónicowane przydatne informacje i minimalizuj ryzyko bdnych wniosków pod
warunkiem definicyjnej spójnoci wybranych kryteriów. Zalecana jest zatem
triangulacja – tj. zwielokrotnienie metod, technik badawczych, róde danych,
ewaluatorów. Sam etap planowania procesu ewaluacji mona podzieli na kilka
kroków, na co wskazuj m.in. Borek [2012] czy otys [2010]:
1. Okrelenie celu i przedmiotu ewaluacji
2. Sformuowanie kluczowych pyta
3. Sformuowanie kryteriów ewaluacji
4. Dobór róde i metod
5. Harmonogram
6. Pilota narzdzi
7. Bieca weryfikacja wybranego systemu ewaluacji
8. Okrelenie formy prezentacji wyników
Rónorodno dostpnych metod i technik ewaluacyjnych umoliwia
dobranie takiego ich wachlarza, który pozwoli na jak najprecyzyjniejsz ocen
badanego przedmiotu. Jak konstatuje Bienias [2012, s. 85]: „Znajomo podstaw
metodologii bada jest konieczna na etapie zlecania badania ewaluacyjnego.
[…] Podobnie jest na etapie odbioru badania”. Podstawowy podzia metod
w naukach badawczych wyrónia metody ilociowe oraz metody jakociowe.
Kadej z tych grup podporzdkowane s stosowne techniki i narzdzia. Walczak
[2012] zaleca triangulacj metodologiczn (wykorzystanie poczenia metod
jakociowych i ilociowych).
Poród najczciej wymienianych w literaturze przedmiotu [Sartorius
et al. 2013; Malik 2011; The Magenta Book 2011] metod stosowanych podczas
ewaluacji interwencji publicznej wymienia si: analiz dokumentów, wywiady
i obserwacje, metody i narzdzia wska nikowe (wska niki bazowe, schematy
wska ników); analiz strategiczn, metody analizy statystycznej, metody oparte

4

Mowa tu chociaby o unijnym dokumencie “Defining criteria for evaluating the effectiveness of EU environmental measures”; www.eea.europa.eu/publications/rem/defining.pdf;
dostp 10-12-2015.
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na teorii rozwoju oraz analiz kosztów i korzyci. W tabeli 1.2. zaprezentowano
przykadowe zestawienia faz procesu ewaluacyjnego z zalecan metodologi,
bazujc na zaleceniach przyjtych przez Ratajczaka [2004, s. 12-13].
Tabela 1.2. Fazy procesu ewaluacji a stosowana metodologia
Faza procesu
Badanie wstpne
Zbadanie kontekstu
programu
Okrelenie celów

Stworzenie ram niezbdnych
do procesu badawczego
Badania terenowe

Konsolidacja

Konsultacje

Skadanie raportów

Metodologia
Analiza danych zastanych (desk research)
Przegld literatury ródowej
Konsultacje ze stronami zaangaowanymi we wdraanie
programów
Wywiady ustrukturyzowane i konsultacje z osobami zaangaowanymi w ksztatowanie, koordynacj i wdraanie
programów
Konsolidacja pierwszych trzech faz
Szeroki wachlarz metod ilociowych i jakociowych
x
ankiety (pocztowe i bezporednie)
x
zogniskowane wywiady grupowe/warsztaty
x
wywiady ustrukturyzowane
x
konsultacje
Wnioskowanie i rekomendacje w oparciu o:
x
analizy statystyczne
x
analizy treci
x
analizy tematyczne
x
metaanalizy
Raport wstpny
Konsultacje pogbione/wyjanienia
Ukoczenie raportu
Przedoenie raportu kocowego

ródo: [Ratajczak 2004, s. 12-13].

Naley zaznaczy, e literatura dotyczca historii ewaluacji wskazuje na
zmian podej metodologicznych. Wraz z rozwojem ewaluacji zmieniay si
pogldy odnonie przydatnoci instrumentów oceny i roli uczestników tego procesu (polityków, uczonych, niezalenych instytutów badawczych, grup biznesowych, firm doradczych, organizacji pozarzdowych i rzdowych etc.)
[Matt et al. 2013, s. 10-13].  W 2014 r. Komisja Europejska zlecia dokonanie
przegldu metod oceny wsparcia inwestycyjnego udzielanego w ramach polityki
obszarów wiejskich [METIS/WIFO/AEIDL 2014]. Ocenie poddano 5 wybranych metod. Eksperci w oparciu o dane z 11 krajów starali si oceni zasadno
i przydatno rónych metod do oceny interwencji UE, pod ktem jej wpywu
na poziom zatrudnienia, dochody i warto dodan, a take na stan rodowiska
naturalnego. Wynikiem wykonanego badania by wniosek, i tylko szereg zrónicowanych metod pozwala na kompletn ocen. Kada ze stosowanych metod
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opiera si o dane i ich powodzenie zaley od dostpnoci tych danych, ich jakoci oraz kosztów ich pozyskania. Wybór metody moe zalee od preferencji,
ale równie moliwoci finansowych i technicznych uytkownika.

1.3. Historia rozwoju ewaluacji a przemiany polityki rolnej UE
W poprzednim podrozdziale wspomniano o historycznych przemianach
postrzegania bada ewaluacyjnych, ich metod i narzdzi. Starano si równie
zaznaczy powizanie wyboru metod ewaluacyjnych z celami ocenianego projektu, strategii, polityki. Fundamentalne cele WPR zapisano w artykule 39 Traktatu Rzymskiego. Zgodnie z nim celami tej polityki s:
x
zwikszenie wydajnoci rolnictwa przez wspieranie postpu technicznego, racjonalny rozwój produkcji rolnej, jak równie optymalne wykorzystanie czynników produkcji, zwaszcza siy roboczej;
x
zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu ycia ludnoci
wiejskiej, zwaszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu
osób pracujcych w rolnictwie;
x
stabilizacja rynków;
x
zagwarantowanie bezpieczestwa dostaw;
x
zapewnienie rozsdnych cen w dostawach dla konsumentów.
W kolejnych podrozdziaach zostan ukazane cieki przemian ewaluacji
jako dziedziny zawodowej oraz ewolucji zaoe WPR – w przekonaniu, i stanowi to bdzie cenn baz podstawowych informacji do analizy opracowa
ewaluacyjnych Wspólnej Polityki Rolnej.
Pówiecze wspólnej historii ewaluacji i polityki rolnej
Naley zaznaczy, e w przypadku analizy efektów polityki niezmiernie
wane jest uwzgldnienie czynnika czasu. Decyzje podejmowane przez podmioty ekonomiczne w wyniku obowizujcych ram politycznych s na ogó zoone, a w ich podejmowaniu istotn kwesti poza oferowanym w danym momencie wsparciem odgrywaj zdarzenia z przeszoci, jak i oczekiwania danego
podmiotu wobec przyszoci. Wiele rezultatów osiganych jest dopiero po pewnym czasie i dopiero wieloletnia perspektywa pozwala ewaluatorowi stwierdzi,
czy i jaki cel zosta osignity oraz na ile zostao spenione kryterium trwaoci.
Odnoszc si do czynnika czasu, warto równolegle przypomnie postp reform
polityki rolnej na tle rozwoju ewaluacji jako samodzielnej dziedziny zawodowej.
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Pocztki tak rozumianej ewaluacji datuje si na lata 50. XX w. w USA
[EVALSED 2013], chocia jak wskazuje Korporowicz [2010], istotne w historii
rozwoju tej dziedziny byy take dowiadczenia kryzysu, który dotkn ten kraj
w latach 30. W literaturze przedmiotu wskazuje si, e u róde rozwoju ewaluacji znalaz si pomiar osigni szkolnych prowadzony pod koniec XIX wieku
w USA [Mizerek 2011, s. 29-38], który sta si niezmiernie wany dla wadz
podczas wycigu z ZSRR ukierunkowanego na podbój kosmosu. Na tym etapie
rozwoju ewaluacji badaniom poddawano trzy dziedziny: edukacj, alokacj zasobów publicznych i programy walki z ubóstwem. Theis [2010] poza wskazaniem USA jako kolebki ewaluacji zaznacza – podobnie jak jest to w pozycji
[Shaw et al., 2006] – rol Wielkiej Brytanii, a take pastw Ameryki Poudniowej i Afryki w wyksztaceniu specyficznych podej ewaluacyjnych i rónic
w rozoeniu akcentów odnonie zbierania danych i procesu ich oceny, a take
niezalenoci ewaluatorów. Vedung [2010] wyrónia cztery gówne fale rozwoju ewaluacji interwencjonizmu pastwowego. W latach 50. i 60. XX wieku miaa miejsce tzw. fala nauki i radykalnego racjonalizmu, w której wane byo staranne zaplanowanie interwencji publicznej przed momentem podjcia decyzji
politycznej uzalenionej od wyników naukowych analiz. Ewaluatorami w tej
dobie byli eksperci i badacze akademiccy. W kolejnych latach (lata 70. XX wieku) zmalao zaufanie do oceny eksperckiej na rzecz udziau polityków i kadry
zarzdzajcej w procesie oceny, a punktem wyjcia do ewaluacji sta si dialog
równych sobie interesariuszy. Dialog ten w pó niejszych latach, wraz z kolejn
fal (neoliberalizmu – przeom lat 80. i 90. XX wieku) coraz bardziej kad nacisk na rol klienta (i jego satysfakcji) w procesie ewaluacyjnym oraz na partycypacj spoeczn w procesie tworzenia ram politycznych. Sektor publiczny
wedug tych idei winien poddawa si pewnemu urynkowieniu, zwraca uwag
na wydajno, gospodarno, skuteczno i efektywno administracji. Znaczenia nabraa zatem ewaluacja ex post, za sektor publiczny w zakresie interwencji
sta si inicjatorem wybranych usug, ale nie ich dostawc. Wizao si to z potrzeb posiadania odpowiednich narzdzi elastycznego dostosowywania polityki
do informacji pyncych od obywateli. Obiektywno i jako ewaluacji zaczy
zapewnia wyspecjalizowane firmy zewntrzne. Przeom wieków to fala dowodów (por. rysunek 1.4), w której organizacje midzynarodowe i ich ewaluatorzy
coraz czciej sigaj po wska niki dowodzce skutecznoci danej interwencji
i dokonuj systematycznych przegldów ram politycznych.
Rozwój ewaluacji na kontynencie europejskim wie si z wczeniem
tego elementu do polityki Wspólnot Europejskich [Wieliczko 2010]. Zobowizanie do ewaluowania wszystkich dziaa finansowanych z budetu Wspólnoty
datuje si na rok 1977 [Rozporzdzenie finansowe… 1977], ale dookrelenie
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zasad ewaluacji programów nastpio dopiero w latach 90. Jedn z najstarszych
polityk wspólnotowych jest Wspólna Polityka Rolna. Dla penego odzwierciedlenia adaptacji metod ewaluacyjnych w ocenie WPR istotne bdzie zatem równolege zaprezentowanie momentów zwrotnych w rozwoju ewaluacji jako dziedziny, jak i kamieni milowych polityki rolnej UE, co zostao przedstawione na
rysunku 1.4.
Rysunek 1.4. Kamienie milowe WPR a rozwój ewaluacji

1990

2000

fala
neoliberalizmu

2020

2010

reforma 2013

Health Check
2007-2008

Luksemburg
2003

fala dowodów
Agenda 2000

reforma Mac
Shary'ego 1992

fala
dialogu

1980

wprowadzenie
kwoty mlecznej
1984

1970

plan Mansholta
1968

kamienie
milowe WPR

1960
zorientowanie na
nauk
narodziny WPR
1958-1962

fale
ewaluacji

1950

traktat rzymski
1957

rok

ródo: [Vedung 2010; Massot 2015] oraz http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-ofcap/files/history/milestones_of_the_cap_fr.pdf

Streszczenie w tym miejscu procesów przemian, jakim w okresie pidziesicioletnim podlegay ramy unijnej polityki rolnej pozwoli czytelnikowi na
uzyskanie bazowej informacji o wyzwaniach, jakie staway wraz z kolejnymi
latami przed recenzentami narzdzi WPR, by przyj obecn form ich
ewaluacji.
Tendencje reform Wspólnej Polityki Rolnej byy uzalenione tak od
zmieniajcych si wyzwa i celów, jak i od moliwoci budetowych Wspólnoty. Na licie czynników zmian ksztatu wsparcia w literaturze przedmiotu najczciej wymienia si [Chlebicka et al. 2008]:
x
produkcyjno rolnictwa,
x
zmiany rodowiska naturalnego,
x
midzynarodowe uwarunkowania handlu oraz tendencje jego liberalizacji,
x
preferencje konsumentów,
x
proces rozszerzania wspólnoty.
Pierwsze lata realizowania Wspólnej Polityki Rolnej miay na celu znalezienie rozwiza szybko rekompensujcych uszczuplenie produkcji ywnoci
spowodowane II wojn wiatow i stymulacj funkcji produkcyjnych rolnictwa
na rzecz zrównowaenia popytu i poday ywnoci [GATT 1958]. By to okres
wypracowywania praktyk dziaania i wyboru rynków do wsparcia. Pocztkowy
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okres funkcjonowania WPR, utosamiany z subwencjami rolniczymi i cenami
gwarantowanymi [Tomczak 2009], zosta ju w pierwszej dekadzie funkcjonowania oceniony jako kosztowny i wywoujcy konflikty gównie z ssiadujcymi pastwami. Dodatkowo polityka wsparcia wybranych rynków, której towarzyszyo wprowadzenie obcie celnych wzgldem produktów spoywczych
z importu, bya niekorzystna dla konsumentów (ceny ywnoci wysze ni na
rynkach wiatowych). Propozycja reform strukturalnych (plan Mansholta z 1968
[Tomczak 2009] zakadaa powizanie wzrostu skali produkcji z redukcj
liczby gospodarstw i zmniejszeniem zatrudnienia w sektorze i chocia nie spotkaa si ostatecznie z akceptacj Wspólnoty [UKIE 2002], to zapocztkowaa
trend, za którym podyy przemiany rolnictwa w kolejnych latach. Praktycznym efektem przyjtych w ramach WPR rozwiza bya znaczna nadwyka
produkcji ywnoci, co przy wysokich cenach gwarantowanych i protekcjonizmie handlowym wizao si z koniecznoci ponoszenia dodatkowych kosztów
(np. magazynowanie ywnoci lub jej eksport poniej cen obowizujcych wewntrz Wspólnoty). W latach 80. XX wieku wprowadzono stabilizatory rynkowe, kwoty produkcyjne i progi gwarancji przenoszce, poprzez kary finansowe
nakadane na producentów rolnych, odpowiedzialno za konsekwencje nadprodukcji. Niestety ograniczenia produkcyjne nie rozwizay dylematów WPR
i konieczna bya gruntowna reforma (MacSharry’ego 1992), w wyniku której
rozpoczto odejcie od ochrony cenowej w kierunku systemu wyrównawczego
wsparcia dochodów (obnienie cen interwencyjnych i wprowadzenie dopat
bezporednich rekompensujcych spadek dochodów), a take rozpoczcie wparcia prorodowiskowych dziaa ograniczajcych produkcj (odogowanie czci
gruntów, ograniczenia obsady zwierzt na hektar, subwencjonowanie zalesie).
Jak zauwayli Dbrowski i Krzyanowska [2000, s. 16]: „w wyniku reformy
MacSharry’ego poprawia si równowaga rynkowa i obniyy si zapasy wikszoci produktów rolnych objtych reform”. Kolejnym przeomem w ksztacie
WPR bya Agenda 2000 oraz przeprowadzony w jej nastpstwie „przegld ródokresowy” (2002-2003), które wyznaczay przesunicie akcentów i uznanie za
priorytetowe zapewnienia bezpieczestwa ywnoci kosztem zapewnienia celem, zwikszenie bezpieczestwa ywnociowego. Agenda 2000 oznaczaa te
wzrost dbaoci o ochron rodowiska i propagowanie wielofunkcyjnoci rolnictwa europejskiego. Reformy te przygotoway te WPR na akt rozszerzenia Unii
Europejskiej o pastwa Europy rodkowo-Wschodniej [Tomczak 2006].
W nastpstwie przegldu WPR zostaa poszerzona o instrumenty rozwoju obszarów wiejskich (rozwój ekonomiczny, spoeczny, kulturowy), a take uznano
zasadno jej wieloletniego programowania. Kompromis berliski (2002 r.)
i reforma luksemburska (2003 r.) uksztatoway nie tylko wydatki na okres pro-
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gramowania 2007-2013, ale wpyny na ksztat i mechanizmy WPR w kolejnych latach. Nastpio oddzielenie patnoci od kierunku produkcji, wprowadzenie zasady wzajemnej zgodnoci oraz mechanizmu modulacji patnoci (tj. stopniowego przesuwania rodków z patnoci bezporednich na rzecz II filara
WPR) [Drygas 2012]. Poszerzenie UE o 10 pastw w roku 2004 pogbio wewntrzne zrónicowanie obszarów wiejskich wewntrz Unii, za liberalizacja
wiatowego handlu postawia nowe wyzwania przed sektorem rolnym.
Nieodzownym stao si uelastycznienie interwencji publicznej w celu polepszenia zdolnoci producentów rolnych w odniesieniu do zmian koniunktury rynkowej. Dokonany w latach 2007-2008 przegld okresowy sta si zapowiedzi kolejnej reformy dyktowanej m.in. rosnc niechci podatników do ponoszenia
kosztów polityki rolnej. Argumenty o dysparytecie dochodowym rolników, uzalenieniu ich dochodów od warunków przyrodniczo-klimatycznych, czy ich saboci rynkowej z racji ich rozproszenia uzasadniajce interwencjonizm w tym
sektorze przestay przemawia do opinii publicznej [Biernat-Jarka 2015].
Zaistniaa konieczno legitymizacji udzielanego wsparcia np. jako narzdzia
odpowiedzi na rosnce oczekiwania obywateli odnonie dóbr publicznych dostarczanych przez wie. Przeom pierwszej i drugiej dekady XXI wieku to moment dyskusji nad ksztatem polityki UE po 2014 r., w wyniku której coraz
mocniej akcentowane s kwestie klimatyczne. Zapisy Strategii Europa 2020
(m.in. o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, wzrocie efektywnoci energetycznej i zwikszeniu produkcji energii z OZE) warunkuj nie tylko negocjacje tyczce pakietu energetyczno-klimatycznego, lecz znajduj swe odzwierciedlenie w zapisach WPR. Polityka rolna staje si rodzajem kontraktu pomidzy
spoeczestwem a producentami rolnymi.
Podsumowujc histori rozwoju praktyk ewaluacyjnych i przemian
Wspólnej Polityki Rolnej, mona by zada pytanie, na ile w procesie
wprowadzanych reform wykorzystano dowiadczenia i rekomendacje wynikajce z ewaluacji.
Opinie o funkcjonowaniu systemu ewaluacji w UE
Jak susznie podsumowuje Mizerek [2011, s. 33]: „ewaluacj biurokratyczn charakteryzuje to, e podstawowym bod cem dla jej prowadzenia jest
wymóg prawny”. Unia Europejska rozbudowaa system kontroli realizowanych
programów czynic z ewaluacji jedno z jego narzdzi. Wprowadzony system
oceny unijnych programów pomocowych stosuje kryteria zbiene z kryteriami
propagowanymi przez stowarzyszenia ewaluacyjne, Bank wiatowy, czy organizacje midzynarodowe. Niestety liczne s zarzuty, e poza stworzeniem struktur wdraajcych wspófinansowane programy oraz aparatu ich zarzdzania
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i kontroli nie dooono wysików do stworzenia klarownego systemu wykorzystania dorobku ewaluacyjnego w procesie reform WPR [Wieliczko 2010].
Jako uomno spostrzega si konflikt interesu, w którym kraj czonkowski podlegajcy ewaluacji sam decyduje o zleceniu raportów oceniajcych program
oraz o zakresie ocenianych elementów. Przykadem potwierdzajcym powysz
tez s uwagi badaczy o powolnoci uwzgldnienia rekomendacji pozyskiwanych w ramach Health Check, podczas którego dokonano próby oceny reformy
z 2003 r. Jak zauwaa Drygas [2012, s. 183]: „wbrew zapowiedziom gruntownej
reformy wyniki przegldu ograniczyy si do raczej kosmetycznych ustale”,
niemniej jednak zwiastoway kierunek zmiany ram politycznych po 2013 r.
Krytyka zbyt maego uwzgldniania dowiadcze ewaluacyjnych w procesie
ksztatowania programów wsparcia rodkami unijnymi dotyczy równie programów krajowych. Zawaliska [2009, s.103] zwraca uwag na brak poprzedzenia programowania dziaa PROW na lata 2007-2013 gruntown analiz (co
najmniej w debacie publicznej) efektywnoci dziaa zrealizowanych w perspektywie 2004-2006. Równie Milczarek-Andrzejewska [2013, s. 356]
na podstawie wywiadów zrealizowanych w 2012 r. z posami, przedstawicielami
administracji pastwowej oraz organizacji pozarzdowych i samorzdu rolniczego zauwaa asymetri siy uczestników sfery publicznej i stwierdza „ewaluacje s przeprowadzane, poniewa jest taki wymóg, ale nie s wykorzystywane
przy rzeczywistej konstrukcji programów”. Mniej krytyczny pogld na wysiki
zabiegów ewaluacyjnych prezentuje Henisz-Matuszczak [2007, s. 112], podkrelajc, e „zmiany instrumentarium WPR odbywaj si wedug kryterium podtrzymywania osignitych celów, przy jednoczesnej likwidacji ich skutków
ubocznych”. Du rol w procesie oceny odgrywa osoba niezalenego ewaluatora. W przeprowadzonej na zlecenie Komisji Europejskiej w 2012 r. syntetycznej
ocenie wyników ewaluacji redniookresowych programów rozwoju obszarów
wiejskich 2007-2013 wskazano równie, e pomimo wymogu angaowania niezalenych ewaluatorów, procedura ich wyboru w niektórych pastwach nie do koca
wykluczaa interwencj ocenianego w prac ewaluatora [OIR 2012, s. 226].
Szczególne miejsce w dyskusji nad jakoci i znaczeniem ewaluacji zajmuj rozwaania dotyczce uzalenienia wyciganych wniosków od uytej metody ewaluacyjnej. Oceniajcy do czsto podkrelali konieczno szerszego
stosowania metod modelowania w procesie zarzdzania wypacanymi rodkami,
tak jak, przykadowo, zwróci uwag na to Fragoso [2011] przy ocenie efektów
polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Równie zespó Piorra [2009]
zauwaa rosnce zapotrzebowanie na dokonywanie oceny ex ante przy uyciu
modeli symulacyjnych. Wyniki badanych przez nich scenariuszy dotyczcych
wpywu narzdzi WPR na porzucanie gruntów (tj. zaprzestanie ich rolniczego
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uytkowania) wskazuj na konieczno uwzgldniania w badaniach czynnika
przestrzennego – skutki symulowanych scenariuszy WPR wyra nie róniy si
w zalenoci od lokalnych cech glebowych i klimatycznych. Take Viaggi et al.
[2010a; 2010b] wskazywali na potrzeb rozszerzenia stosowania modeli matematycznych jako istotnego narzdzia oceny wpywu przemian WPR oraz na konieczno wikszej wiadomoci stosowania tych narzdzi w procesie dyskusji
kolejnych reform. Zespó van Delden [2010] podkrela rónice wyników wnioskowania o efektach analizowanej polityki wynikajce z kalibracji narzdzia
informatycznego stosowanego do szacunku i sugerowa potrzeb odstpienia
od praktyki szacowania wyników w oparciu o parametry dotyczce caej UE
w stron prób odzwierciedlenia specyfiki poszczególnych krajów w modelach.
Zawaliska [2010a, s. 91] sygnalizowaa, e „kade podejcie determinuje innego rodzaju rekomendacje dla polityki rolnej”. Gohin i Moschini [2006, s. 195211], którzy starali si oszacowa nastpstwa cakowitego wycofania interwencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej stwierdzili, i szacowane skutki spoeczne tego zabiegu róniy si zalenie od przyjtej metody modelowania, natomiast spodziewane skutki rynkowe byy porównywalne. W ich ocenie dobór
sposobu modelowania moe decydowa o pozyskiwaniu zwolenników lub przeciwników kolejnych reform politycznych. Wedug Chlebickiej i wspóautorów
[2009, s. 4] to „cele determinuj narzdzia polityki, sposób jej monitorowania
i ewaluacji […] oraz sposób formuowania przekazu na temat jej efektów”.
Wida wic wyra nie, e pomimo kilku dekad cigego udoskonalania
technik ewaluacyjnych, praktyka dziaa ewaluacyjnych napotyka na szereg
problemów, których nie mog si ustrzec nawet tak due i zainteresowane waciw ocen swych dziaa jednostki, jak i instytucje Unii Europejskiej.

1.4. Ocena WPR z perspektywy wyników bada
Komisja Europejska [2004, s. 7-11] poród powodów uzasadniajcych finansowanie WPR z budetu UE powouje si na wiksz wydajno i skuteczno rodków wydatkowanych ze róde wspólnotowych w porównaniu do inicjatyw finansowanych na poziomie krajowym. Skomasowanie rodków w politykach UE wedug Oatesa [1999, s. 1120-1149] pozwala na wikszy wpyw na
wzrost gospodarczy ni polityki zastosowane na poziomie pastw czonkowskich. W ramach tego podrozdziau dokonano przegldu wybranych dostpnych
w literaturze bada i opinii dotyczcych efektów Wspólnej Polityki Rolnej (tak
zaistniaych, jak i potencjalnych). Ocena istniejcych publikacji naukowych oraz
opracowa pozanaukowych koncentrujcych si na ocenie WPR pozwala zapre-

25

zentowa wachlarz opinii i pogldów o jej zaletach i uomnociach. Publikacje
odzwierciedlaj dyskusje toczce si nad kolejnymi propozycjami reform, rozwaaniami alternatywnych rozwiza i domniemanych ich skutków – t grup
opracowa mona uzna za swoisty zbiór prób ewaluacji ex ante. Równolegle
do dyskursu tyczcego przyszoci celów i instrumentarium WPR, istnieje bogata baza opracowa zawierajcych ocen popularnoci proponowanych form
wsparcia, czstotliwoci aplikowania, poziomu absorpcji dostpnych rodków
oraz osignitych skutków wydatkowanych kwot. Wraz z opracowaniami odwoujcymi si do oceny realizacji zamierzonych celów grupa ta stanowi ewaluacje
ex post Wspólnej Polityki Rolnej. Osobn grup stanowi raporty ewaluacyjne
wykonane na zamówienie Komisji Europejskiej, majce wspomóc zarzdzanie
Wspóln Polityk Roln (tak w zakresie propozycji reform, jak i narzdzi reakcji na biece problemy gospodarcze – np. anomalie pogodowe, problemy epidemiologiczne czy wprowadzenie ogranicze handlowych). Dokonujc przegldu pozycji literaturowych powiconych szeroko rozumianej ocenie Wspólnej
Polityki Rolnej UE, ograniczono horyzont czasowy analizy do okresu po
2005 r., kierujc si przekonaniem, i dla polskiego czytelnika szczególnie cennym bdzie pozyskanie informacji o okresie wicym si z czonkostwem Polski w Unii Europejskiej.
Podrozdzia ten nie ma charakteru metaewaluacji, gdy jedynie konsoliduje rekomendacje i wnioski zebrane na podobny temat w pozycjach literaturowych, nie dokonuje natomiast oceny i jakoci przeprowadzonych ewaluacji.
Przegld wyników bada ewaluacyjnych polityki rolnej – perspektywa
organizacji midzynarodowych i Komisji Europejskiej
Wspólna Polityka Rolna ze wzgldu na obszar geograficzny, jaki obejmuje, ilo beneficjentów oraz wpyw na wiatowy rynek budzi zainteresowanie
wielu organizacji midzynarodowych. Na ksztat reform Wspólnej Polityki Rolnej maj wpyw midzynarodowe porozumienia i konwencje – czego przykadem moe by dyskusja UE z WTO dotyczca liberalizacji handlu, czy zazielenienie udzielanego wsparcia w powizaniu z polityk klimatyczn uksztatowan po Protokole z Kioto.
Badanie wpywu ram politycznych na rozwój gospodarczy jest jednym
z celów Organizacji Wspópracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której wyniki bada s publikowane m.in. w corocznym raporcie „Agricultural Policy
Monitoring and Evaluation”. W roku 2011 OECD opublikowao równie raport
koncentrujcy si na ocenie dziaania Wspólnej Polityki Rolnej UE [OCDE
2011] na przestrzeni 25 lat. Raport umiejscawia osigane efekty w konkretnym
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ujciu historycznym wskazujc powizanie reforma–efekt. Badacze OECD podkrelili konieczno oparcia przyszych reform Wspólnej Polityki Rolnej
o dowiadczenia lat ubiegych. We wnioskach wskazano na potrzeb dalszej
dbaoci o zapobieganie nieprawidowociom w funkcjonowaniu rynku, np.
zmniejszanie barier handlowych, dokadniejsze monitorowanie transmisji cen
w acuchu ywnociowym, znoszenie subsydiów eksportowych. Autorzy podkrelali zwizek wspierania konkurencyjnoci producentów rolnych z równoczesn dbaoci o rodowisko i rozwój obszarów wiejskich, czemu suy winno wiksze powizanie wsparcia udzielanego w obu filarach WPR ze rodkami
finansowymi unijnej polityki spójnoci. Inwestycje w infrastruktur oraz badania i rozwój w ocenie ewaluatorów odegraj kluczow rol w ksztatowaniu
przyszoci europejskiej wsi i rolnictwa. Powinno temu towarzyszy odpowiednie ukierunkowanie strumienia wsparcia finansowego. W odczuciu oceniajcych
redukcji interwencjonizmu rynkowego winno towarzyszy take utworzenie stosownych systemów informacyjnych (dziaania suce korekcie luk informacyjnych) oraz wyksztacenie instrumentów zarzdzania ryzykiem (np. systemu
ubezpiecze), pozwalajcych producentom rolnym na elastyczne reakcje wobec
sytuacji rynkowej. Eksperci OECD zwrócili szczególn uwag na regionalne
(geograficzne) rónice ekspozycji rolników na ryzyko – zalecajc, aby ramy polityczne caej Unii sprowadzay si do ustanowienia ogólnych zasad wsparcia
i pozostawiajc znaczny margines swobody w kreowaniu krajowych zasad pomocy. Ewaluatorzy zwrócili uwag na dochodowe konsekwencje instrumentarium WPR i konieczno monitorowania jego wpywu na rynek gruntów i praw
wasnoci. Pomimo przeprowadzanych przez UE reform nadal nie rozwizano
problemu zbyt duego strumienia rodków finansowych trafiajcego do duych
wacicieli i producentów rolnych. W opinii ekspertów OECD, w trosce o waciwe skonsumowanie publicznych pienidzy, redystrybucji rodków finansowych powinno towarzyszy wiksze rozeznanie przyczyn niskich dochodów
w rolnictwie i klarowniejsze zdefiniowanie docelowego górnego poziomu
wspieranych dochodów, a zarazem przeciwdziaanie sztucznemu rozdrabnianiu
gospodarstw i wasnoci rolnej w celu skorzystania z dofinansowania unijnego.
Eksperci podkrelili równie konieczno szerszej realizacji przez rolnictwo
zasady „zanieczyszczajcy paci” i doprecyzowania celów rodowiskowych,
jakie winny by osignite w efekcie wsparcia udzielanego w ramach
II filara WPR. W przekonaniu autorów rodki przeznaczone na rozwój obszarów
wiejskich bd skutecznie wydatkowane (spoecznie i rodowiskowo) tylko pod
warunkiem ich lokalnego ukierunkowania i wyrównania szans dostpu do nich
dla wszystkich mieszkaców obszarów wiejskich, take tych niezwizanych
zawodowo z rolnictwem. Wspólna Polityka Rolna, cho odgrywa rol
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w przemianach struktury agrarnej, ma w opinii oceniajcych ograniczony wpyw
na globalne przemiany zawodowe, zatrudnienie czy poziom PKB i powinna by
lepiej zintegrowana z politykami horyzontalnymi. Wymaga to doprecyzowa
definicyjnych i jasnego okrelenia celów na szczeblach lokalnych i regionalnych, a nie tylko na poziomie sektora. Jako wyzwania dla przyszego ksztatu
WPR eksperci OECD wskazali rosncy popyt na ywno, globalne bezpieczestwo ywnociowe, ograniczone zasoby wodne wiata i postpujce zmiany
klimatyczne, zauwaajc jednoczenie potrzeb pogbionej analizy, które dziaania producentów rolnych i mieszkaców obszarów wiejskich wymagaj rzeczywistego wsparcia publicznego.
Jak wspomniano powyej, szczególnym rodzajem ewaluacji s raporty
powstae na zamówienie Komisji Europejskiej, stanowice dla wielu badaczy
rodzaj ewaluacji wewntrznej Wspólnej Polityki. Analizujc informacje podawane na stronie internetowej Komisji Europejskiej5, mona stwierdzi, i w latach 2005-2015 dokonano 72 ewaluacji (w tym 59 dotyczcych instrumentów
rynkowych i wsparcia dochodów oraz 13 skoncentrowanych na polityce rozwoju obszarów wiejskich – nie liczc obligatoryjnych ewaluacji ROW na poziomie
krajowym), którym towarzyszyo 57 dodatkowych analiz zewntrznych.
Patnoci bezporednie zostay poddane ewaluacji m.in. pod ktem efektów strukturalnych [AGEIE 2013] oraz skutków dochodowych [AGEIE 2011].
W zaleceniach z 2011 r. [AGEIE 2011] stwierdzono, e gospodarstwa ogrodnicze i nastawione na uprawy trwae relatywnie najmniej miay moliwo korzystania z patnoci bezporednich przy najwyszym naraeniu na ryzyko zmian
ich rentownoci – tym samym rekomendowano rozpatrzenie rozszerzenia patnoci bezporednich w tych specjalizacjach. Analiza wskazaa równie gbokie
geograficzne zrónicowanie sytuacji dochodowej gospodarstw, kryteriów pomiarowych i instrumentów gromadzenia danych o sytuacji ekonomicznej gospodarstw. Zastana sytuacja utrudniaa ustalenie jednolitych punktów odniesienia wyznaczajcych poziom dochodów kwalifikujcych dane gospodarstwo do
korzystania ze wsparcia. Przemiany strukturalne w ocenie ewaluatorów nie byy
zamierzonym celem WPR, jednake zostay zaobserwowane jako poredni efekt
wsparcia bezporedniego [AGEIE 2013]. Ocenie poddano wpyw dopat na proces koncentracji ziemi i sposób zarzdzania ni, przemiany zwizane z sytuacj
kapitaow gospodarstw i zatrudnieniem w sektorze rolnym, a take postpujc
specjalizacj gospodarstw rolnych oraz decyzje inwestycyjne. Ewaluatorzy
wskazali, e przemiany WPR zadziaay jako czynnik przyspieszajcy specjalizacj produkcji (najwiksza redukcja liczby gospodarstw nastpia w typie mie
5

http://ec.europa.eu/agriculture/evaluation/index_en.htm; dostp 18.11-4.12.2015.
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szanym), a take zwikszenie jej intensyfikacji (w krajach UE-15 po wycofaniu
obowizku odogowania). Tendencje koncentracyjne byy powizane równie ze
zmniejszeniem udziau gruntów uprawianych bezporednio przez waciciela.
Oddzielenie wsparcia od produkcji skutkowao równie przyspieszeniem odchodzenia od produkcji rolnej maych gospodarstw i redukcj ukrytego bezrobocia na wsi. Badacze oceniajc skutki WPR stwierdzili, i reformy dotyczce
patnoci bezporednich wpyny na proces przemian pokoleniowych na wsi,
natomiast w niewielkim stopniu znalazy odzwierciedlenie w upowszechnieniu
modelu pracy w niepenym wymiarze w gospodarstwie.
Ogólnospoeczny trend dbaoci o rodowisko rolne by impulsem do
podjcia w badaniach ewaluacyjnych tematu rodowiskowego oddziaywania
Wspólnej Polityki Rolnej. Syntezy wniosków dokonano w 2010 r. [Alliance
Environnement 2010b], podkrelajc w zaleceniach odnonie procesu uchwalania kolejnych ram politycznych konieczno powiza instrumentów WPR
z dobrymi praktykami sucymi rodowisku naturalnemu oraz spenienia wymogu ksztatowania rodowiskowej wraliwoci spoeczestwa, w tym edukacji ekologicznej rolników. Na ksztat dokumentu syntetyzujcego ocen rodowiskowego oddziaywania WPR zoyy si wyniki przeprowadzonych
wczeniej czstkowych ewaluacji branowych i sektorowych. W 2010 opublikowano m.in. opracowanie dotyczce wsparcia chowu zwierzt ziarnoernych
(drobiu i trzody chlewnej) w kontekcie dbaoci o rodowisko naturalne.
W zaleceniach wynikajcych z tego dokumentu [Alliance Environnement
2010a] podkrelano istniejce powizanie dziaa hodowców i pastw czonkowskich z praktykami zwikszajcymi efektywno zapisów dyrektywy azotanowej, w tym: racjonalizacj stosowania nawozów (organicznych i mineralnych) oraz zdefiniowaniem pojcia równowagi nawoenia azotowego na obszarach zielonych, prawnym uregulowaniem stosowania fosforu, wprowadzeniem uregulowa zapobiegajcych regionalnej koncentracji hodowli, udoskonaleniem praktyk gospodarki odchodami zwierzcymi (w tym bada naukowych dotyczcych ich przetwarzania). Ocenie poddano take (w 2007 r.) oddziaywanie na rodowisko rodków WPR wspierajcych hodowców byda
(mlecznego i misnego). Autorzy badania wykazywali, e „poczenie wspierania cen i patnoci bezporednich doprowadzio do zwikszenia liczby byda
w porównaniu z sytuacj, gdyby rodki te nie byy stosowane w sektorze woowiny i cielciny oraz w sektorze mleczarskim, przy czym odnotowano pewne
ograniczenia pojawiajce si w zwizku z systemem kwot w sektorze mleczarskim”. [Alliance Environnement 2007, s. 6]. Dodatkowo wskazywano, e próby skierowania wsparcia do hodowców stosujcych praktyki ekstensywne,
z racji zbyt wysokich limitów obsady zwierzt (i przy zbyt znikomym
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uwzgldnieniu lokalnych warunków rodowiskowych), zakoczyy si tylko
poowicznym powodzeniem. Zaznaczano równie, e pomoc udzielana w ramach programów rolnorodowiskowych w celu utrzymania wypasu na ONW
moe nie rekompensowa ponoszonych z tego tytuu przez rolników kosztów
i wymaga uruchomienia wsparcia dopeniajcego. Równie perspektywa wygaszenia kwot mlecznych bya rozwaana pod ktem spadku pogowia byda
i jego wpywu na rodowisko naturalne (zachowanie TUZ). Problem dostosowania wsparcia hodowców byda do potrzeb ochrony rodowiska powraca
przy kolejnych ewaluacjach narzdzi WPR dotyczcych tej brany.
W 2008 r. ewaluatorzy skoncentrowali si wycznie na efektach rodowiskowych systemu kwot mlecznych [Alliance Environnement 2008, s. 10],
wskazujc, e zaprzestanie jego funkcjonowania w 2015 r. moe prowadzi
do lokalnej koncentracji stad, oraz strat netto w sektorze mleczarskim na obszarach ONW, czemu WPR powinna zapobiec poprzez opracowanie rodków
zaradczych. W ocenie wsparcia produkcji misa woowego z roku 2010 rekomendowano odstpienie od dopat powizanych z pogowiem utrzymywanego
stada i zastpienie tych narzdzi dziaaniami powizanymi z eksploatacj i zachowaniem pastwisk (szczególnie w regionach wraliwych pod wzgldem spoeczno-gospodarczym w celu zachowania spójnoci terytorialnej i zapobieganiu
ich marginalizacji). Zalet oddzielenia wsparcia od skali prowadzonego tuczu
byda, wedug zalece ewaluatorów, byo ograniczenie elastycznoci reakcji hodowców na czynniki zewntrzne (takie jak warunki klimatyczne, zmiany cen
pasz i popytu na miso itp.). Warto podkreli, e wsparcie skierowane do producentów misa woowego6 i mleka byo jednym z czciej poddawanych ewaluacji aspektów WPR. W ramach ewaluacji narzdzi rynkowych WPR przeprowadzono take analiz wpywu przepisów dotyczcych etykietowania woowiny
na tendencje zmian popytu na jej przetwory po kryzysie zwizanym z chorob
BSE w 2000 r. W ocenie ewaluatorów etykietowanie odegrao wan rol
w procesie przywracania zaufania konsumentów, niemniej jednak nie odwrócio
tendencji spadkowej popytu na woowin. Oywieniu uleg popyt detaliczny na
woowin pochodzenia krajowego przy jednoczesnej internacjonalizacji sektora
gastronomicznego. Oceniajcy podkrelali jednoczenie, e sam wymóg etykietowania produktów, w ich ocenie, nie przyczyni si do zmiany wielkoci uboju
– wikszy wpyw na sytuacj rynkow miao wprowadzenie wzmocnionych
kontroli sanitarnych dotyczcych importu misa z krajów trzecich. Z przeprowadzonych ewaluacji dotyczcych oznakowania produktów woowych wyniko
zalecenie uproszczenia etykietowania. Badacze postulowali m.in. harmonizacje

6

Ewaluacj przeprowadzono w nastpujcych latach: 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015.
30

przepisów pastw czonkowskich wzgldem etykietowania woowiny – tak, aby
sposób oznaczenia nie by mylcy dla konsumentów [AND International 2015,
s. 157-158]. Wikszoci badanych respondentów znaczenie symboli obowizkowych oznacze innych ni „kraj pochodzenia” nie byo znane. Konsumenci
informacje o numerach serii, rze ni i rozbiorze wskazywali jako zbdne. Wykazywali natomiast zainteresowanie oznaczeniami wskazujcymi miejsce urodzenia, tuczu i uboju zwierzcia – jako utwierdzajce ich w decyzjach zakupowych.
Ewaluacja wskazaa, e chocia administracyjne koszty systemu etykietowania
misa woowego s niskie, to brak jednorodnoci kontroli w pastwach czonkowskich oraz wymiany informacji midzy nimi wymusza pytanie o skuteczno podejmowanej interwencji.
Analiza z 2014 r. powicona hodowli cielt i modego byda opasowego
[AND International 2014] dotyczya m.in. przemian standardów handlowych
tyczcych tej brany po 2008 r. oraz ich wpywu na równowag podaowo-popytow. Wprowadzone standardy poskutkoway m.in. zmian systemu ywienia zwierzt i rzutoway na sposób podziau wartoci dodanej produktu finalnego pomidzy uczestników acucha dostaw. Zauwaono postpujc integracj pionow acucha oraz fakt oddzielenia poziomu cen detalicznych od
kosztów wytwarzania. Ewaluatorzy podkrelili, i przeprowadzona reforma nieznacznie wpyna na zmiany cen misa cielcego oraz woowiny, jednoczenie
wskazali, e wprowadzone zmiany przepisów nie rzutoway na sytuacj sektora
mlecznego. Wród zalece znalazy si zapisy o koniecznoci ujednolicenia nazewnictwa handlowego pomidzy pastwami czonkowskimi, podjciu rodków
zwikszenia wiadomoci konsumentów odnonie wprowadzania nowych standardów wiekowych sprzedawanego finalnie misa cielcego i woowego (modego) oraz poprawy raportowania stopnia realizacji wprowadzenia nowych
standardów marketingowych w poszczególnych pastwach.
W 2015 r. badaniu poddano take polityk informacyjn w zakresie WPR.
Przedmiotem tej ewaluacji byo po pierwsze okrelenie spójnoci i obiektywnoci narzdzi informacyjnych oraz ich roli w zwikszaniu wiadomoci spoecznej na temat powizania WPR z realizacj celów Strategii Europa 2020, ochron
biorónorodnoci i adaptacj do zmian klimatycznych. Drug przesank podjcia oceny bya ch poprawy zrozumienia formy postrzegania WPR przez opini
publiczn (w tym kluczowych liderów opinii, decydentów i interesariuszy rolnych) [PPMI 2015]. Wanym wyzwaniem dla polityki komunikowania treci
WPR wedug ewaluatorów okazao si niskie zainteresowanie ogóu spoeczestwa tematami zwizanymi z rolnictwem. Potrzeby informacyjne byy zrónicowane pomidzy pastwami czonkowskimi. Znacznie wyszy poziom komunikacji przebiega na linii wyspecjalizowanych odbiorców docelowych
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(np. organizacji wdraajcych pogramy i dziaania grantowe, mediów branowych itp.), zwaszcza w zakresie komunikowania logiki interwencji i dostosowa poszczególnych szczebli wdraania WPR. Jako znacznie skuteczniejsza
zostaa oceniona komunikacja na poziomie regionalnym i lokalnym, gdzie rozeznanie i zrozumienie potrzeb na poziomie mikro byo znacznie lepsze. Realizacja (w sensie proceduralnym i formalnym) komunikowania informacji WPR zostaa oceniona pozytywnie. Podkrelano jej profesjonalizm, wzrost wspópracy
z podmiotami odpowiedzialnymi a take wyksztacenie procesu samouczenia si
kanaów informacyjnych. Wród rekomendacji znalaz si zapis o koniecznoci
prowadzenia dwutorowego procesu informacyjnego – tj. kanau wewntrznego
(jednostek uczestniczcych w dziaaniach WPR), który chocia oceniony zosta
pozytywnie winien dziaa na rzecz poprawy procedur i praktyk monitorowania
wyników wsparcia oraz kanau komunikacji zewntrznej (z ogóem spoeczestwa w celu popularyzacji dokona i roli rolnictwa i obszarów wiejskich na
rzecz ogóu podatników).
Osobn grup opracowa ewaluacyjnych na zlecenie Komisji Europejskiej stanowiy analizy wsparcia obszarów wiejskich. Obszary wiejskie w krgu
dziaania unijnej polityki rolnej pojawiy si wraz z procesem odchodzenia od
udzielania wsparcia powizanego z produkcj. Badania ewaluacyjne rozwoju
i przeksztace dokonywanych w wyniku rodków z funduszy unijnych suyy
wskazaniu, które z podejmowanych dziaa uzna naley za najbardziej efektywne. Komisja Europejska i pastwa czonkowskie na potrzeby monitorowania
i oceny wdraania polityki rozwoju obszarów wiejskich utworzyy wspólne
ramy monitorowania i oceny (CMEF7) [Ukierunkowanie… 2012]. Ocen realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich mona dokonywa rozpatrujc
w odniesieniu do rónorakich obszarów. Najczciej ocenie podlegaj efekty
ekonomiczne, czemu su wybrane wska niki rozwoju ekonomicznospoecznego, takie jak wzrost gospodarczy, zatrudnienie, czy wybrane wska niki produkcyjne. W 2005 r. metod studium przypadków przeanalizowano dziaania rolnorodowiskowe w 25 pastwach UE oraz w 7 wybranych regionach

7

Obligatoryjny wymóg ewaluowania programów rozwoju obszarów wiejskich zosta zapisany
w Rozporzdzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 oraz powtórzony w Rozporzdzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) NR 1305/2013. Porównywalno wyników ewaluacyjnych zapewniaj wspólne ramy monitorowania i oceny (CMEF) okrelajce liczb wspólnych wska ników
odnoszcych si do stanu wyjciowego oraz realizacji finansowej, produktów, rezultatów i oddziaywa programów. Istotn rol w procesie doskonalenia metodycznego i merytorycznego
ewaluacji programów unijnych odgrywa Europejska Sie Ewaluacji na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich upowszechniajca wskazówki i dobre praktyki tak jak przykadowo w: Guidelines for the ex ante evaluation of 2014-2020 RPDs, European Evaluation Network for Rural
development, August 2012.
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[Oréade-Brèche 2005], w wyniku czego wypracowano rekomendacje dotyczce
potrzeby wikszego zaadresowania dziaa rolnorodowiskowych do gospodarstw intensywnych, których dziaalno w praktyce moe najbardziej szkodzi
rodowisku naturalnemu. Podkrelano przy tym zrónicowanie intensywnoci
rolnictwa w poszczególnych krajach czonkowskich, a take konieczno nieograniczania dziaa rolnorodowiskowych jedynie do obszarów szczególnie
wraliwych ekologicznie, ale do propagowania ich praktyk na obszarach wiejskich ogóem. Jednoczenie zwracano uwag na konieczno stosowania rozwiza kompleksowych, poprawiajcych stan rodowiska nie tylko w obrbie
gospodarstwa, które zawaro stosown umow programu rolnorodowiskowego,
ale umoliwiajcych objcie dziaaniem programu szerszego terytorium. Równie
szerokiej analizy – obejmujcej 25 pastw czonkowskich – dokonano w 2006 r.
badajc efekty wsparcia skierowanego na obszary o niekorzystnych warunkach
gospodarowania [Institute for European… 2006]. We wnioskach skonstatowano,
i wsparcie skierowane na obszary ONW pomaga w zapewnieniu cigoci
uytkowania gruntów rolnych na terenach, gdzie produkcja rolna z przyczyn
naturalnych jest ekonomicznie nisko opacalna oraz suy zachowaniu rónorodnoci biologicznej, ksztatuje krajobraz, a take dostarcza inne rodowiskowe
dobra publiczne. Autorzy zauwayli, e w ich ocenie dezaktualizacji uleg cel
WPR wicy zapobieganie wyludnieniu obszarów ONW z poziomem zatrudnienia w rolnictwie, bowiem zmiany w zatrudnieniu w sektorze rolnictwa
na obszarach objtych ONW i poza nimi ulegay identycznym tendencjom.
Ewaluatorzy, doceniajc rol wsparcia obszarów ONW w procesie zapobiegania
wyczaniu gruntów z produkcji rolnej, krytycznie odnosili si do jego skutecznoci – zaznaczajc, i alokacja rodków finansowych nie jest geograficznie
powizana z obszarami dostarczajcymi najistotniejsze dobra publiczne, ani do
obszarów, gdzie zagroenie zaprzestania uytkowania ziemi jest najwiksze.
Postulatem ewaluatorów byo terytorialne zawenie wsparcia. Podkrelano
przy tym, e oddzielenie patnoci od produkcji i wprowadzenie systemu jednolitej patnoci zmniejszyo rónice pomidzy celami i instrumentami wsparcia
obszarów ONW i obszarów poza nimi, czego nastpstwem powinno by zweryfikowanie kryteriów, tak aby patnoci dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania lepiej odzwierciedlay rekompensowane ograniczenia.
W 2008 r. dokonano syntetycznej oceny ewaluacji programów rozwoju obszarów wiejskich (ROW) na lata 2007-2013 [METIS 2008]. Badacze stwierdzili, e
w procesie programowania kraje czonkowskie staray si dokona dogbnej
oceny swoich potrzeb, niestety wedug ewaluatorów terminy „potrzeba”, „sia
napdowa” oraz „przyczyny dysproporcji” byy rónie interpretowane i zabrako
ich wspólnego zrozumienia, czego wynikiem byo niedostateczne odzwiercie-
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dlenie zidentyfikowanych potrzeb w opracowywanych strategiach. Okrelane
poziomy oczekiwanej realizacji celów programów rozwoju obszarów wiejskich
miay na ogó saby zwizek z wynikami poprzedzajcych je analiz SWOT.
Cz ustalanych wska ników stwarzaa trudnoci okrelenia ilociowego poziomu docelowego, potgowane faktem cznego oddziaywania rónych rodków wsparcia. Pomimo problemów w kwestii mierzalnoci wyników i skutków,
wikszo programów ROW zostaa oceniona pozytywnie wzgldem spodziewanych skutków ekonomiczno-spoeczno-rodowiskowych, z zastrzeeniem, e
rozbienoci w ilociowym okreleniu wska ników uniemoliwiy pen ocen
optymalnoci wydatkowania rodków. Take system monitoringu postrzegany
by pozytywnie jako instrument przydatny, jednake w ocenie ewaluatorów podlega jeszcze tworzeniu i w chwili dokonywanej oceny odzwierciedla tylko niezbdne wymogi UE. Wdraanie programów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (w latach 2007-2013) zostao ponownie poddane ewaluacji w 2012 r. [OIR
2012]. Ewaluatorzy we wnioskach stwierdzili, e ewaluacja redniookresowa
zostaa przeprowadzona zbyt wczenie, by podsumowa skuteczno i efektywno udzielanego wsparcia. Niemniej jednak zalecali, by jej wniosków nie lekceway, lecz potraktowa jako „narzdzie wczesnego ostrzegania”. W opinii
badaczy opó nienia daty uruchomienia wsparcia winny w przyszoci znajdowa swe odzwierciedlenie w harmonogramie przeprowadzanych ocen, a take
posuy jako argument w dyskusji na temat nakadania si okresów budetowych i dziaa programów. Oceniajcy podtrzymali zalecenia z syntezy ewaluacji ex ante dotyczce zdefiniowania wska ników, które suyyby monitorowaniu i ocenie realizacji zaoonych celów. Jedn z rozwaanych metod oceny byoby ujednolicenie zestawu wska ników uywanych do oceny we wszystkich
pastwach. W ocenie ekspertów praktyka wdraania programów pomocowych
i specyfika niektórych dziaa w ramach programów ROW wykazaa niemoliwo zastosowania ujednoliconych wska ników, za proces zbierania dodatkowych informacji w celu zasilenia bazy wska nikowej okazywa si zbyt kosztoi pracochonny w porównaniu do udzielanej kontrolowanej pomocy finansowej.
Oceniajcy przeprowadzenie ewaluacji redniookresowych wykazali równie
niewielk skonno ewaluatorów krajowych do wspópracy i dzielenia si
dowiadczeniami oraz dobrymi praktykami w procesie ewaluacyjnym.
Rekomendacj oceniajcych byo stworzenie moliwoci wymiany dowiadcze
metodologicznych pomidzy ewaluatorami oraz doprecyzowanie podej metodologicznych na etapie ustalania wytycznych do ewaluacji. Zalecenie to poparto
stwierdzeniem o koniecznoci szkolenia pracowników instytucji zarzdzajcych
i agencji patniczych, którzy uczestnicz w procesie wyboru ewaluatora, planowaniu procesu oceny i w odbiorze raportów kocowych.
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Naley podkreli, e perspektywa budetowa 2007-2013 bya pierwsz,
w której w peni uczestniczyo 25 pastw. Wynikajce z faktu dugoci czonkostwa w UE rónice byy jedn z przesanek do podjcia ewaluacji programów
przedakcesyjnych. W opublikowanych w 2010 r. raportach ewaluacyjnych programu SAPARD [KPMG 2010, s. 134-138] zawarto m.in. wnioski dotyczce
przygotowania nowych pastw czonkowskich do akcesji oraz do wdraania kolejnych programów pomocowych. W rekomendacjach dotyczcych przyszych
programów przedakcesyjnych znalazy si zapisy dotyczce potrzeby wywaenia realizacji dugookresowych celów WPR z tendencj pastw kandydujcych
do wyboru dziaa charakteryzujcych si najwiksz absorpcj rodków finansowych. W tym celu kolejne akty akcesji nowych pastw czonkowskich winny
poprzedza programy pomocowe o bardziej precyzyjnym zdefiniowaniu hierarchii rozwizywanych problemów oraz kampanie edukacyjne propagujce najlepsze praktyki przedakcesyjne. Szczególny nacisk w kolejnych programach
przedakcesyjnych powinien by pooony na rozwój kadry i instytucji administrujcych rozdziaem rodków – zwaszcza pod ktem zintegrowanego systemu
informatycznego (w tym narzdzi monitoringu). Ewaluatorzy wskazali take na
konieczno wikszego formalnego zaangaowania pastw kandydujcych
w proces planowania programów oraz dooenia wikszych stara do badania
oczekiwa i potrzeb wzgldem wsparcia przedakcesyjnego, które miaoby zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom systemu pomocowego. Zwrócono
równie uwag, e celem programu SAPARD byo przygotowanie firm przetwórczych i rolników do konkurencji na jednolitym rynku, jednake odsetek beneficjentów programu przedakcesyjnego wzgldem ogóu producentów nie by
znaczny i efekty udzielonej pomocy byy istotne tylko dla poszczególnych
wnioskodawców, a nie dla caego sektora. Równie wsparcie rozwoju infrastruktury technicznej w ramach programów przedakcesyjnych miao ograniczony efekt, gdy ze wzgldu na zbyt may budet wzgldem zdiagnozowanych potrzeb i przy wymogu wkadu wasnego beneficjenta zostao skonsumowane
przez orodki zamoniejsze. Z tych samych przyczyn w ocenie ewaluatorów
ograniczone byy wymierne efekty rodowiskowe udzielonego wsparcia
przedakcesyjnego. Niemniej jednak zaznaczono, e programy te przyczyniy si
do podniesienia wiadomoci o znaczeniu ochrony rodowiska i potrzebie speniania wymogów rodowiskowych. Take w 2010 r. opublikowano wyniki ewaluacji programu LEADER+ [METIS 2010, s. 165-180] przeprowadzonej w 10%
wszystkich lokalnych grupach dziaania. Ocenie poddano skuteczno i wydajno udzielonej pomocy w omiu obszarach tematycznych (dotyczcych m.in.
zintegrowanych strategii terytorialnych, tworzenia sieci kontaktów i wspópracy
midzy obszarami wiejskimi, a take rozwojowi spoeczestwa obywatelskiego
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na wsi). Ewaluatorzy uznali, i Leader powinien by stosowany jako narzdzie
wzmacniajce dugoterminowo ywotno danego obszaru, natomiast nie powinien by utosamiany z instrumentami krótkoterminowo zwikszajcymi produktywno i konkurencyjno rynkow. Zaznaczono przy tym, e program
Leader+ chocia przyczyni si bezporednio i porednio do tworzenia i utrzymywania lokalnych miejsc pracy, jednake w duszej perspektywie mobilizujc
przedsibiorców winien suy wielosektorowemu rozwojowi obszaru w celu
adaptacji lokalnej spoecznoci do globalnych wyzwa rodowiskowo-spoecznych. Skutecznoci programu nie powinno si, wedug zalece oceniajcych, ogranicza poprzez wprowadzanie zbyt uciliwych zasad administracyjno-finansowych. Oznacza to, e procedury administracyjne zapewniajc
transparentno i rozliczalno nie powinny np. wyklucza z udziau sabszych
organizacyjnie podmiotów. Jako niezaprzeczalnie pozytywny efekt programu
uznano tworzenie sieci kontaktów i moliwoci partnerskiego wzajemnego
uczenia si obszarów wiejskich z rónych regionów i pastw. Podejciu Leader
powicono równie cz rekomendacji przytoczonej ju powyej syntezy
redniookresowych ewaluacji programów ROW z lat 2007-2013 [OIR 2012,
s. 233]. Wczenie podejcia Leader do programów ROW ewaluatorzy ocenili
sceptycznie – sygnalizujc, e wiele pastw czonkowskich umniejszyo znaczenie tego narzdzia traktujc je jako jedno z dziaa wsparcia obszarów wiejskich i ograniczajc jego oddolny charakter. Zastrzeenia dotyczyy m.in. zbyt
duego wpywu instytucji zarzdzajcych na decyzje LGD oraz zbyt restrykcyjnej odgórnej limitacji kierunków wsparcia.
Ocena wybranych efektów WPR w publikacjach naukowych
Opracowania naukowe podejmujce prób oceny Wspólnej Polityki Rolnej na ogó ukierunkowane s na analiz wybranego – raczej wskiego – fragmentu instrumentów wsparcia i rzadko odnosz si do bada ewaluacyjnych caego instrumentarium. Analizowane publikacje wskazuj na ostron krytyk
Wspólnej Polityki Rolnej. Wskazani poniej autorzy m.in. podkrelali, e wydatkowane rodki – poza pozytywnym impulsem rozwojowym – nie posuyy
do wyksztacenia mechanizmów trwaych zmian. Polskie oceny dotyczce
pierwszych dowiadcze z WPR wskazuj, i cz dofinansowanych projektów
miaa charakter jednorazowy i nie zawsze znajdowaa powizanie z lokalnymi
strategiami rozwoju lub z si ekonomiczn wspieranego gospodarstwa [UKIE
2008a, s. 157], za w praktyce moliwe byo peniejsze i bardziej optymalne
wykorzystanie dostpnych rodków. Podobn tez stawia Barnes z zespoem
[2016] badajc skonno rolników do zmiany kierunku produkcji pod wpywem
instrumentów WPR. Autor, zwracajc uwag na sentymentalny czynnik kszta36

tujcy przywizanie wielu producentów do raz obranej linii rozwoju gospodarstwa, jednoczenie wskaza na wynikajce z kolejnych reform WPR niepewnoci decyzyjne rolników. Barnes dowodzi, e w tym kontekcie patnoci nie stanowi d wigni przemian strukturalnych, czyli, przykadowo, nie s jedynym
czynnikiem decydujcym o wyborze zawodu rolnika.
Petrick i Zier [2012, s. 671] stawiaj tez, e: „zatrudnienie w rolnictwie
stanowi dylemat dla decydentów w Europie”, gdy w dyskusji dotyczcej legitymizacji budetowania sektora rolnego z funduszy podatników UE przewija si
wielokrotnie stwierdzenie o potrzebie ochrony zatrudnienia w tym sektorze, np.
w celu zapewnienia usug rodowiskowych oraz równowaenia jakoci ycia na
obszarach miast i wsi. Wedug ewaluatorów konsekwencje WPR dla rynku pracy s niejako ubocznym efektem udzielanego wsparcia (czy to w postaci dopat
bezporednich, czy to w postaci dziaa dotyczcych rozwoju obszarów wiejskich) i dyskusyjne jest, czy rodki polityczne s zdolne w trway sposób odwróci tendencj malejcego zatrudnienia w sektorze rolnym.
Potrzeb lepszego zrozumienia dynamiki rolniczego rynku pracy w odniesieniu do ww. zaoe strategicznych polityki zgasza take zespó Driesa
[2012], który analizowa wpyw instrumentów WPR na alokacj (ubytek i kreacj nowych) miejsc pracy. Autorzy podkrelaj istnienie rónic midzy krajami
czonkowskimi we wpywie instrumentów polityki rolnej na rynek pracy
– wskazujc jako przyczyn tego zjawiska m.in. rónice w strukturze wielkoci
i typu produkcyjnego gospodarstw, a take w popularnoci substytucji pracy najemnej prac czonków rodziny. Oceny wpywu Wspólnej Polityki Rolnej na
zatrudnienie w rolnictwie podj si równie zespó Dupraza [2015] wedug którego patnoci obszarowe porednio przyczyniaj si do redukcji zatrudnienia
w rolnictwie, natomiast patnoci rolnorodowiskowe, wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania i subsydia inwestycyjne wpywaj na
zatrzymanie zasobów pracy na wsi. Petrick [2012] dokonujc analiz ekonometrycznych danych dla Niemiec Wschodnich wnioskuje, i rodki na rozwój
obszarów wiejskich, transfery ONW, patnoci bezporednie i rolnorodowiskowe nie miay wpywu na poziom zatrudnienia w sektorze. Natomiast tworzenie nowych miejsc pracy w wyniku oddziaywania WPR byo moliwe jedynie
w nastpstwie dotacji kapitaowych (komplementarno czynników kapitau
i pracy), które w duszej perspektywie skutkoway równowaeniem popytu na
prac. Autor pogbiajc badany wtek wskazywa równie na korelacj wzrostu
pac w sektorze pozarolniczym z poziomem zatrudnienia w rolnictwie.
Kolejnym aspektem poruszanym w analizach efektów WPR jest kwestia
przemian struktury uytkowania gruntów. Bartolini i Viaggi [2013] dokonali
próby oceny dwóch scenariuszy zmian wielkoci gospodarstw rolnych w wa37

runkach funkcjonowania wsparcia w ramach WPR oraz likwidacji wszystkich
patnoci. Ich wyniki potwierdziy, e poziom patnoci wpywa na zmiany popytu na ziemi. Równie polscy badacze [Czyewski et al. 2011] wskazuj
wpyw reform WPR na zakócenie procesu ksztatowania struktury agrarnej
– w tym rol dziaa rolnorodowiskowych i modulacji jako instrumentów ograniczajcych tendencj do powikszania zasobów ziemi rolniczej w gospodarstwach. Fragoso wraz z zespoem [2011] dokona próby oceny wpywu kierunku
reform WPR na sytuacj regionów ródziemnomorskich (tj. rynku ziemi, pracy
i kapitau, a take poziomu dochodowoci gospodarstw). Wyniki bada modelowych wykazay, e zmiana narzdzi WPR po 2000 r. negatywnie wpyna na
sytuacj dochodow rolników w tym regionie, czego spodziewanym nastpstwem miao by ograniczenie produkcji zbó i rolin oleistych na tych obszarach oraz zwikszenie zainteresowania poszukiwaniem alternatywnych róde
dochodu (np. prowadzeniem dziaalnoci pozarolniczej).
W publikacjach naukowych prezentujcych wyniki bada po 2007 r. odnajdujemy próby odniesienia si do konsekwencji reformy luksemburskiej oraz
wyników przegldu Health Check. Cz naukowców podja rozwaania dotyczce zgodnoci WPR z zasad pomocniczoci [Gelauff et al. 2008]. Równie
interesujcy wydaje si temat modulacji dopat – tj stopniowego zmniejszania
patnoci bezporednich i zwikszania wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
Wedug Gelauffa modulacja stanowi instrument problematyczny, bo stay zwizek
redukcji patnoci bezporednich ze zwikszeniem funduszy na rozwój obszarów
wiejskich jest sztuczny – zatem mechanizm modulacji powinien by zmodyfikowany, tak aby dofinansowanie odzwierciedlao faktyczne potrzeby rozwoju obszarów wiejskich, a nie suyo ukryciu kompromisów negocjacyjnych.
W innej pracy powiconej ocenie polityki ROW podkrelono, e skuteczny rozwój obszarów wiejskich wymaga przejrzystych szczegóowych celów
oraz zdefiniowanych wska ników pomiaru sukcesu (np. danych o zmianach
w populacji i strukturze ludnoci wiejskiej) [Midmore et al. 2010, s. 29].
W raporcie przygotowanym we wspópracy instytutów LEI Wageningen i IEEP
London [LEI… 2009, s. X], na podstawie analizy dwóch scenariuszy
(5% i 13% stawki modulacji) stwierdzono, e proces modulacji ma w krótkim
okresie nieistotny wpyw na wielko rolniczej produkcji towarowej oraz rentowno gospodarstw, za oddziauje negatywnie na poziom dochodów rolników. W dugim okresie natomiast skierowanie rodków do II filara WPR przyczynia si do poprawy produktywnoci i konkurencyjnoci, a take poprawia
transfer rodków do mniejszych gospodarstw.
Ciekawy przegld opinii ekspertów midzynarodowych odnonie reform
WPR zawieraj materiay z konferencji naukowej, która miaa miejsce 24 pa 38

dziernika 2008 r. w IRWiR PAN w Warszawie. Tans [2009] w swoim wystpieniu powoujc si na analizy Instytutu LEI popar pene oddzielenie patnoci od
produkcji, ale z zastrzeeniem koniecznoci stosowania okresów przejciowych
dla wybranych sektorów (np. premii ubojowych, siemienia lnianego), tak aby
nie zaburzy konkurencyjnej pozycji holenderskich producentów wzgldem
innych pastw czonkowskich. W prezentacji stanowiska rzdu holenderskiego
wskazano take pogld dotyczcy niskiej efektywnoci kosztowej wprowadzenia dolnego limitu wsparcia dochodów. Wiuff [2009], bazujc na analizach zleconych przez rzd duski, wskazywa na skutki zniesienia patnoci bezporednich w kontekcie kapitalizacji subsydiów rolniczych (w tym wyceny gospodarstwa) i konieczno stopniowego uregulowania cen gruntów rolniczych. Kompendium opinii ekspertów i naukowców pastw czonkowskich dotyczcych
Health Check zawiera równie cykl publikacji UKIE z 2008 r. Przytoczona
w tym opracowaniu [UKIE 2008b s. 40-41, 135-136, 170-171, 221-225] opinia
woskiego rodowiska naukowego dotyczy potrzeby regionalizacji patnoci na
hektar, uproszczenia zasady wzajemnej zgodnoci oraz realizacj dziaa klimatyczno-wodnych (z zastrzeeniem, e postulaty te wywouj sprzeciw woskich
rodowisk branowych, które opowiaday si za utrzymaniem istniejcych instrumentów wsparcia). Grono specjalistów francuskich zgaszao postulaty:
wzmocnienia preferencji wspólnotowej, stabilizacji rynków i nietykalnoci budetu WPR oraz wspierania zrównowaonego rozwoju. Eksperci czescy podkrelali dualizm gospodarstw rolnych (maych/rodzinnych i wielkich producentów
rolnych), który jest powodem rónic w oczekiwaniach wzgldem ksztatu polityki rolnej oraz akcentowali, e na ocen instrumentów politycznych wpywa
udzia sektora rolnego w PKB oraz struktura agrarna w danym pastwie.
Na jeszcze wiksze obawy wzgldem skutków propozycji regionalnego systemu
redystrybucji patnoci zwracali uwag analitycy hiszpascy sygnalizujcy
komplikacje wynikajce ze zbyt duego zrónicowania sektorowego i terytorialnego w ich kraju – w tym na istnienie regionów autonomicznych.
Jednym z najbardziej newralgicznych punktów Health Check bya likwidacja kwot mlecznych. rodowiska woskie [UKIE 2008b, s. 41] postuloway
progresywny wzrost kwot oraz wprowadzenie moliwoci transferu kwot pomidzy krajami. Eksperci francuscy [UKIE 2008b, s. 125-126] wskazywali, e
„nieograniczona moliwo transferowania kwot poprzez ich wymian na zasadach handlowych ju uatwia wzrost konkurencyjnoci brany mleczarskiej”
oraz opowiadali si za okresem przejciowym, który pozwoliby na zrónicowanie zasad transferowania kwot pomidzy regionami nizinnymi i górskimi w celu
zapobiegnicia problemom ekologicznym zwizanym z nadmiern koncentracj
stad. Chatellier [2011], oceniajc w 2011 r. system kwot mlecznych, bazujc na
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obserwacjach francuskich, podkreli, e poza WPR na rozwój sektora mleczarskiego we Francji oddziayway takie czynniki, jak innowacje w nauce, ulepszenia technologiczne, spoeczny nacisk na bezpieczestwo ywnoci i trosk
o rodowisko, czy sytuacja na rynkach midzynarodowych. Autor zaznaczy, e
ceny produktów finalnych dla konsumentów wynikaj z poziomu cen na rynkach midzynarodowych, nie stanowi za wyniku oddziaywania instrumentów
WPR. Natomiast w odczuciu hodowców i przetwórców stabilizatorem poziomu
cen skupu mleka (pomimo malejcego wsparcia refundacji wywozowych masa
i mleka w proszku) pozostaje interwencja publiczna. Badacz wskaza równie na
toczcy si od prawie kilkunastu lat proces przygotowywania hodowców i przetwórców do wygaszenia kwot mlecznych w 2015 r., który w ich odczuciu wpynie na podwyszenie poday surowca. Analizy rónych scenariuszy zmian kwot
mlecznych i ich rynkowych skutków podjli si take Bouamra-Mechemache
i zespó [2008]. Ekonomiczne skutki kwot mlecznych interesoway take analityków OECD [Vavra 2006; OECD 2004]. Vavra w swoich opracowaniach
wskazuje na interakcje systemu kwot mlecznych z innymi instrumentami politycznego wsparcia (tj. wsparcia cen rynkowych, subsydiowania eksportu itp).
Wedug jego oblicze najwikszymi beneficjentami liberalizacji rynku mleka s
podatnicy i konsumenci, natomiast korzyci bd straty producentów uzalenione s od kompilacji wielu czynników, takich jak sytuacja na rynkach pastw
ociennych, wsparcie cen surowców do produkcji, czy poziom wsparcia innych
sektorów – np. woowiny.
Na zasygnalizowanie w niniejszym przegldzie zasuguj take opracowania dotyczce rodowiskowych efektów wsparcia obszarów wiejskich. Idea
powizania wsparcia udzielanego rolnikom w ramach WPR z kwestiami ochrony rodowiska naturalnego wywoaa szerokie zainteresowanie wiata naukowego i odsonia wiele kwestii spornych. Wyzwaniem dla analityków jest m.in. dobór metod obrazujcych wpyw rodków rozwoju obszarów wiejskich na warto przyrodnicz (czy oddziaywanie rolnictwa na biorónorodno). Takiej
próby podejmuje si Desjeux wraz z zespoem [2015] i wskazuje na dodatkow
trudno w ocenie, tj. przesunicie efektów wsparcia w czasie (np. wykazuje
wpyw dziaa rolnorodowiskowych, wsparcia obszarów wiejskich udzielonego
w latach 2000-2006 i na poziom wska ników mierzonych 10 lat pó niej).
Burzliw dyskusj naukowców wzbudziy równie negocjacje dotyczce tzw.
zazielenienia dziaa WPR w okresie po 2014 r. Dosy krytyczny gos wyrazili
K. Erjavec i E. Erjavec [2015, s. 60-61], wskazujc, e chwytliwe spoecznie
slogany „zmian klimatycznych” i „ochrony rodowiska” posuyy decydentom
politycznym do ukrycia rzeczywistych celów dystrybucji budetu rolnego UE.
Równie Bureau [2012], oceniajc wniosek Komisji Europejskiej z 2011 r doty40

czcy propozycji reform WPR po 2013 r., stwierdzi, e nie odniesiono si do
najbardziej draliwych kwestii (m.in. niepodanych skutków patnoci bezporednich), za w negocjacjach nad ksztatem reformy bardziej wayy drobne
interesy krajowe (zwrot netto wkadu pastwa czonkowskiego), czy naciski
lobby bronicego nieefektywnych praktyk WPR ni faktyczne zainteresowanie
ukierunkowaniem budetu unijnego na dobra publiczne. Równie krytycznie wypowiedzia si Tangermann [2012], zauwaajc, e decydenci rolni nie
uwzgldniaj niepokojcego nadmiernego zaduenia rzdów krajów czonkowskich, lecz chroni przestarzae podejcie polityczne, starajc si zachowa moliwie jak najwikszy poziom patnoci (w tym patnoci bezporednich). Nieco
agodniej propozycj reformy oceni Matthews [2012], zauwaajc jednak, e
propozycjom reform zabrako rodowiskowej wiarygodnoci.
Interesujc konstrukcj – kluczowych piciu pyta ewaluacyjnych –
przyjo opracowanie Westhoeka i wspóautorów [2015, s. 5-15] dotyczce
efektywnoci i wydajnoci polityki rolnej w procesie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo. Autorzy wskazujc aktualny stan dostarczanych dóbr publicznych rozwaali moliwy dalszy rozwój tego procesu, stan wyjciowego popytu na dostarczane dobra oraz koszty stymulowania ich poday w przyszoci,
by ostatecznie dokona podsumowania efektywnoci instrumentów politycznych
pobudzajcych dostarczenie dóbr publicznych. Rekomendacj wynikajc
z opracowania jest konieczno rozszerzenia propagowania idei dóbr publicznych z poziomu unijnego na poziom regionalny, majca kluczow rol w poprawie efektywnoci udzielanego wsparcia.
Bakowska i Król [2014] w lad za raportem TGR3 [Baldock et al. 2010]
wskazuj na generowanie przez instrumenty WPR zarówno dóbr publicznych
o charakterze spoecznym, jak i rodowiskowym, czego potwierdzeniem jest
ranking najczciej wybieranych przez pastwa czonkowskie instrumentów
wsparcia oraz popularnoci kierunków inwestycji w infrastruktur materialn
finansowanych ze rodków UE.
W ocenie Hasunda [2013, s. 223-233] optymalizacji dostarczania dóbr
publicznych suy instrument patnoci rolnorodowiskowych, jednake wskazanym byoby jego wiksze powizanie (w sensie kwoty udzielanych patnoci)
z osiganiem zamierzonych wartoci wska ników. Taki zabieg obniyby koszty
transakcyjne, zapewniby wyszy poziom kontroli, a zarazem dynamiczne dostosowanie efektywnoci wsparcia. Równie Baylis i wspóautorzy [2008]
zwracaj uwag, e programy unijne przywizuj wiksz wag do udzielania
patnoci za stosowanie wybranej praktyki ni do premiowania redukcji negatywnych kosztów rodowiskowych, podczas gdy dana praktyka nie musi wprost
owocowa popraw stanu rodowiska. W tym sensie patno nie jest uzalenio41

na od suby przyrodzie, a w ocenie badaczy wskazane byoby zwikszenie nacisku na kreacj instrumentarium umoliwiajcego rozwizanie konkretnych
problemów rodowiskowych oraz stworzenie bazy mierzalnych dowodów skutecznoci decyzji politycznych [Pacini et al. 2015]. Autorzy s jednak zgodni, e
wspózaleno pozyskania dopat z zasadami wzajemnej zgodnoci moe stanowi istotny czynnik w drodze do zapewnienia skutecznoci narzdzi WPR
w aspekcie rodowiskowym.
Innym przykadem rodowiskowej oceny instrumentów WPR moe by
kwestia wsparcia rozwoju alternatywnych praktyk gospodarowania. W ocenie
polskich autorów, w tym w dokumencie ewaluacyjnym finansowanym ze rodków UE [Fundeko 2011], wskazuje si na rosnce zainteresowanie producentów
rolnych ekologicznym i integrowanym systemem produkcji w nastpstwie
dofinansowania z WPR w okresie 2004-2013. Wzrost zainteresowania integrowan produkcj roln (po 2005 r.) przy jednoczesnym spadku areau gospodarstw ekologicznych zauwayli równie badacze greccy [Papadopoulus et al.
2015]. Offermann et al. [2009] zwracaj jednak uwag na uzalenienie zainteresowania praktykami rolnictwa ekologicznego od istnienia patnoci bezporednich. Ich zespó podkrela, e wsparcie w ramach WPR odgrywa istotn rol
w kreowaniu kondycji finansowej gospodarstw prowadzonych tym systemem
i sugeruje konieczno monitorowania konsekwencji udzielanego finansowania
dla rentownoci produkcji ekologicznej. Moschitz [2009] zwraca uwag na
zrónicowanie narzdzi wspierajcych rolników ekologicznych w rónych krajach czonkowskich (w tym otoczenia administracyjnego i procedur uatwiajcych wspóprac/sieciowanie producentów ekologicznych). Take Haring et al.
[2009] podkrelaj wkad WPR w budow trwaych sieci wspópracy otoczenia
instytucjonalnego produkcji ekologicznej (szczególnie potrzeb wypracowania
sieci powiza producentów z naukowcami i ich wspólnego oddziaywania na
decydentów politycznych).
Przytoczone powyej publikacje nie wyczerpuj caego wachlarza tematu
WPR poruszanego w badaniach naukowych, a sygnalizuj jedynie, jak rónorodny jest kierunek podejmowanych analiz.
Oceniajc efekty interwencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, daje si
zauway delikatn rónic pogldów pomidzy autorami z tzw. starej pitnastki (UE-15) a autorami z pastw, które czonkostwo uzyskay po 2004 r. Rónice
te wynikaj m.in. z rozbienych historycznie dowiadcze badaczy, ale take
z rónic w dostpnoci i stosowaniu wybranych instrumentów WPR w poszczególnych pastwach. Liczna grupa badaczy podkrela regionalne zrónicowanie
poziomu intensyfikacji rolnictwa, dochodowoci producentów rolnych oraz
kwestii agrarnych, z jakim winna si mierzy WPR. Autorzy z Europy rodko42

wo-Wschodniej wielokrotnie zaznaczaj problem podziau unijnego budetu
i dysproporcji poziomu dopat trafiajcych do rolników w nowych pastwach
czonkowskich wzgldem producentów rolnych z pastw zachodnich, a take
powouj si na asymetri ewolucji sektorów rolnych w krajach obu regionów
przed 1989 r. i wynikajce z tego rónice w poziomie rozwoju sektora8. Obawy
reprezentantów tych krajów dotycz m.in. przeregulowa, które mog znieksztaca decyzje produkcyjne [Ciutacu 2015], przy zaznaczeniu, e obwarowaniom tym historycznie nie byli poddani na wstpnym etapie dziaania WPR rolnicy z pastw zachodnich. Równie badacze starych pastw czonkowskich
podkrelaj rónice w tempie konwergencji sektora rolnego pomidzy regionem
UE-15 i nowymi pastwami czonkowskimi [Alexiadis et al. 2013]. Wyniki bada ekonometrycznych stanowi wedug badaczy podstaw do zalecenia wikszego ukierunkowania pomocy regionalnej (w tym rodków WPR) do tych obszarów, w których tempo „nadganiania” poziomu rozwoju gospodarczego jest
najwolniejsze. Autorzy rekomenduj takie dopasowanie narzdzi WPR, aby wygenerowa otoczenie gospodarcze sprzyjajce wdroeniu nowych technologii
i innowacji w rolnictwie [Westhoek et al. 2012]. W odczuciu zespou Alexiadisa
[2013] wanym krokiem byaby zmiana systemu zarzdzania rodkami WPR,
tak aby polityka dotychczas zarzdzana z poziomu krajowego i unijnego staa
si rzeczywistym elementem decyzji lokalnej i regionalnej. Sceptycy tego rozwizania wskazuj jednake, e mnogo jednostek organizacyjnych samorzdów terytorialnych (poniej poziomu regionu) mogaby stanowi jedn z podstawowych barier skutecznoci administrowania wspólnotowymi rodkami finansowymi na poziomie lokalnym.
Ocena efektów Wspólnej Polityki Rolnej – perspektywa polska
Polska jest relatywnie „modym” aktorem na arenach UE, niemniej jednak
dekad od momentu akcesji do UE stara si aktywnie uczestniczy w dyskusji
nad ksztatem i efektami Wspólnej Polityki Rolnej. Analiza polskich opracowa
dotyczcych efektów wsparcia sektora rolnego i obszarów wiejskich finansowanego z budetu Unii wskazuje gównie na opracowania dotyczce absorpcji dostpnych rodków i sprawnoci aparatu instytucjonalnego. Wykazuje si w nich
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Dla przykadu, Kowalski stwierdza: „Rozwaania o modelu polskiego rolnictwa nie mog
abstrahowa od faktu jego zapó nienia w stosunku do krajów UE, które przejawia si w ponad 3-krotnie wyszym zatrudnieniu w rolnictwie i kilkakrotnie niszym uzbrojeniu pracy,
w konsekwencji czego mamy 1,5 raza nisz wydajno ziemi i okoo 5-krotnie nisz wydajno pracy w stosunku do redniej unijnej”; A. Kowalski, 2009, Czynniki wpywaj ce na
kierunki rozwoju rolnictwa w zmieniaj cym siĊ wiecie, [w:] Przyszo sektora rolnospoywczego i obszarów wiejskich, pod red. A. Harasim, I Kongres Nauk Rolniczych Nauka –
Praktyce, Puawy, s. 18.
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m.in. zwizek uwarunkowa przyrodniczych, demograficznych, ekonomicznych
oraz zaszoci historycznych z poziomem zainteresowania potencjalnych beneficjentów rodkami oraz na preferencje i wybór dziaa. Drygas [2012] podejmuje
si oceny sprawnoci wdroenia PROW 2004-2006 pod ktem wykorzystania
dostpnych rodków, terminowoci naborów i rozpatrywania wniosków, zidentyfikowanego poziomu nieprawidowoci oraz porównania zakadanych i osignitych efektów rzeczowych. Henisz-Matuszczak [2007] poddaje pogbionej
analizie zainteresowanie dziaaniem rolnorodowiskowym PROW 2004-2006
(ilo zoonych wniosków, kwot wsparcia na gospodarstwo, powierzchnie UR
objtych wsparciem). Duczkowska-Maysz et al. [2008, s. 157] dokonuj
ostronej krytyki wydatkowania rodków w latach 2004-2006, wskazujc, e
bya moliwo bardziej optymalnego ich skonsumowania, równoczenie zastrzegaj, i nie oznacza to ich zmarnowania. Judziska i opaciuk [2012] jako
jeden z efektów WPR wskazuj (na podstawie analizy danych GUS i FADN)
wzrost poziomu dochodów rolnictwa i podkrelaj zaleno efektów od rozmiaru gospodarstwa. Jako drugi (po wielkoci uytkowanego areau) czynnik
rónicujcy efekty WPR wskazuj zaleno od regionu, jego warunków historycznych i klimatyczno-glebowych oraz istniejcej struktury agrarnej, które
uwarunkoway „kompozycj beneficjentów” wsparcia. Autorzy stawiaj równie pytanie o efektywno i zasadno wspierania gospodarstw najmniejszych,
nie wykazujcych reakcji ani na udzielane wsparcie, ani na zmiany makrootoczenia i wysuwaj tez, i WPR w odniesieniu do polskiej wsi peni funkcj socjaln. Nieco agodniej efekty WPR ocenia Chmurzyska [2011] wskazujc na
dugotrwao i powolno procesów uruchomionych w wyniku skierowania
wsparcia na obszary wiejskie i upatrujc odoenia w czasie pozytywnych przemian. Wigier [2011, s. 54-55] jako korzystne efekty inwestycji sfinansowanych
w ramach WPR w przemyle spoywczych wskazuje popraw konkurencyjnoci, dostosowanie do wymogów sanitarno-weterynaryjnych i zwikszenie moliwoci eksportowych, a take wzrost dbaoci o ochron rodowiska wród beneficjentów wsparcia. Zaznacza jednak, e: „pomoc publiczna nie zapewnia
równoci i sprawiedliwoci spoecznej”, czego dowodem jest dysparytet inwestycji realizowanych w miastach i na obszarach wiejskich. Szumski [2007]
wskazuje uzasadnienie do oceny efektów WPR dla rolnictwa i przetwórstwa
ywnociowego przez pryzmat przemian sektorów mleczarstwa i przetwórstwa
misnego, sugerujc, e analiza skutków w tych dwóch sektorach moe by uogólniona na cay sektor rolno-spoywczy.
Zawaliska [2009, s. 115 i 237-240] z uyciem regionalnego modelu
równowagi ogólnej (RegPOL) stara si odpowiedzie na pytanie, czy susznym
z punktu widzenia pastwa czonkowskiego jest wybór dziaa o duej absorp44

cji, lecz mniej efektywnych, czy te korzystniejsze jest ukierunkowanie wsparcia na dziaania wysoce efektywne, lecz o mniejszej absorpcji rodków.
W wyniku analizy wachlarza dziaa ROW dostpnych w Polsce w programach
z lat 2004-2013 stwierdza, e: „na poziomie krajowym proporcje pomidzy
wsparciem proefektywnociowym a prorównociowym s porównywalne”.
Jednoczenie autorka wnioskuje, by planujc kolejne wsparcie obszarów wiejskich odstpi od praktyki duej liczby dziaa tak, aby ukierunkowa pomoc
publiczn na dziaaniach najbardziej efektywnych. Suy temu (poza redukcj
liczby dziaa) maj zmiany zasad dostpnoci poszczególnych instrumentów,
zmiana formy przyznawanych rodków (np. zastpowanie transferów bezporednich subsydiami inwestycyjnymi) oraz zwikszanie przejrzystoci procesu
alokacji. Rezultaty przeprowadzonego przez autork modelowania wykazay
równie, i województwa „Przewaajco wiejskie – Przewaajco rolnicze”
bardziej odczuy wpyw funduszy unijnych na wzrost gospodarczy [Zawaliska
2010b, str.12]. Jdrzejczyk [2008] wskazuje, e skuteczno aplikowanych
rodków powizana jest z potencjaem administracyjnym danego obszaru
i w przesuniciu rodków EFROW do WPR upatruje osabienia funkcji samorzdów i podmiotów lokalnych w programowaniu rozwoju, naruszenia zasad
równoci szans i obnienia komplementarnoci celów oraz dziaa polityk unijnych. Autorka ubolewa równie nad aktywnoci wdroeniow instytucji powiatowych i gminnych, które w deklaracjach ukierunkowuj swoje lokalne plany na wzrost zatrudnienia, a w rzeczywistoci najczciej sprowadzaj swoj
dziaalno inwestycyjn (w infrastruktur techniczno-ekonomiczn) tylko do
poprawy jakoci sieci drogowej. Kodziski [2007] oceniajc pierwsze lata
funkcjonowania WPR w Polsce dostrzeg, e polskie podejcie charakteryzuje
zbyt due zorientowanie na rozwój rolnictwa (planowany w sposób scentralizowany) przy zbyt maym zaufaniu do lokalnych spoecznoci i ich propozycji
rozwojowych. Jako usprawiedliwienie zorientowania w Polsce instrumentów
WPR na wsparcie sektora rolnego eksperci FAPA [Bajek et al. 2007] wskazywali istotn rol rolnictwa w gospodarce wybranych regionów, gdzie sektor ten
pozostajc gówn gazi gospodarki wpywa na poziom rozwoju i standard
ycia mieszkaców. Bd i Klepacka [2006] w swojej ocenie uczulay na konieczno rozgraniczenia dziaa moliwych do sfinansowania ze rodków unijnych, a które winny lee w gestii rodków krajowych. Na poparcie swojej tezy
wskazyway na potrzeb wprowadzenia krajowej regulacji dotyczcej kwestii
ksztatowania i ochrony krajobrazu wiejskiego. Klepacka-Koodziejska [2008]
sygnalizowaa take potrzeb pogbionych bada nad skutkami wsparcia skierowanego do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW),
które w jej ocenie mogo przyczynia si do polaryzacji gospodarstw w Polsce
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oraz miao w praktyce znikomy wpyw na decyzje rolników o kontynuowaniu
dziaalnoci rolniczej. W ocenie autorki instrument ONW charakteryzuje zbyt
maa precyzyjno i zbytnia rozlego celów, aby efektywnie realizowa
ochron krajobrazu wiejskiego, a dodatkowo w realiach pastw o przewadze
maych gospodarstw udzielana pomoc „rozmywa” si na zbyt wielu beneficjentów, nie przyczyniajc do utrzymania ywotnoci gospodarstw. Cechuje j ponadto mniejsza skuteczno ni ewentualnego zastosowania instrumentów polityki spoecznej. Giejbowicz i Bakowska [2014, s. 72-73] jako pozytywny skutek Wspólnej Polityki Rolnej wskazuj zwikszenie dbaoci rolników o rodowisko, wynikajce z jednej strony z wymogów speniania zasady wzajemnej
zgodnoci i powizanych z tym koniecznoci inwestycji w gospodarstwach sucych ochronie gleb i wód, a z drugiej, z towarzyszcej temu procesowi kampanii edukacyjno-szkoleniowej zwikszajcej wiadomo ekologiczn mieszkaców wsi.
Oddzielnym obszarem bada opiniujcych Wspóln Polityk Roln jest
jej ksztat po 2014 roku oraz spodziewane skutki reformy. Figiel i Hamulczuk
[2013, s. 66], analizujc zmienno cen surowców rolnych i produktów spoywczych, przewiduj, i wprowadzona reforma moe przyczyni si do zagodzenia negatywnych skutków zmiennoci cen rolnych, lecz nie do jej cakowitego
zredukowania. Rekomenduj natomiast zwikszenie przejrzystoci rynku oraz
ustanowienie siatek bezpieczestwa i wdroenie strategii zarzdzania ryzykiem
jako niezbdnych dziaa do agodzenia skutków badanej zmiennoci.
Czyewski i Stpie [2015, s. 245-246] odnoszc si do uzalenienia 30% patnoci od spenienia wymogów rodowiskowych, sygnalizuj, e wprowadzanie
kolejnych restrykcji zmniejsza konkurencyjno unijnych rolników wzgldem
producentów spoza UE oraz powiela cele dotychczas stawiane II filarowi.
Autorzy obawiaj si take „ograniczenia wanych inwestycji zwizanych
z modernizacj wsi, konkurencyjnoci gospodarstw rolnych czy przedsibiorczoci na obszarach wiejskich” w wyniku zmniejszenia rodków pieninych
skierowanych do II filara. Zawaliska [2008, s. 88] ocenia, e przemodelowania
wymagaj te dziaania, które do tej pory przyjmoway posta bezporednich
transferów
dochodowych (np. „mody rolnik”), gdy wraz z subsydiami obszarowymi okazay si „mao efektywn form wsparcia”. Zastpienie ich subsydiami inwestycyjnymi, w przekonaniu autorki, zaowocowaoby wzrostem gospodarczym,
wyszym zatrudnieniem, mniejsz inflacj i popraw w bilansie handlowym.
W perspektywie do i po 2020 r. zaznacza si potrzeb dalszej modernizacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych oraz równoczesne dynamizowanie
pozarolniczych funkcji wsi i rolnictwa [Wasilewski 2012]. Jednoczenie stawia46

ne jest pytanie o budet WPR i jego legitymizacj. W trend tych rozwaa wpisuje si Wilkin [2008, s. 31] wskazujc, e to: „skala rodków, wieloletnie planowanie i budetowanie oraz konieczno kompleksowoci i efektywnoci wydatkowania skaniaj do zastanowienia, czemu to wszystko ma suy w duszej perspektywie”. Guba [2010] podkrela, i jest to dylemat pozorny, poniewa WPR przestaje by polityk sektorow, realizujc coraz szersze cele, i sugeruje potrzeb zmiany punktu odniesienia udziau budetu przeznaczanego na
polityk roln – tj. podkrelenia, i pomimo e budet WPR stanowi znaczn
cz budetu unijnego, to w rachunku cakowitych wydatków publicznych UE
wynosi zaledwie ok. 1%. Eksperci SAEPR/FAPA [Chlebicka et al. 2009] jako
powód negatywnego odbioru Wspólnej Polityki Rolnej przez obywateli UE
wskazali brak priorytetyzacji nakadajcych si celów i (w niektórych przypadkach) ich wzajemn sprzeczno. Wszystko to, przy braku zarysowanej daty finalizacji zada, powoduje niezrozumienie zasadnoci WPR przez spoeczestwo, rodzenie si przekonania o dezaktualizacji potrzeb wsparcia oraz wraenie
„studni bez dna”. Wilkin [2011] powodów sprzecznoci celów i ksztatu WPR
doszukuje si w dowiadczeniach z procesów rozwoju europejskiego rolnictwa
(rónych dla wschodu i zachodu UE), a take w rozbienych potrzebach krajów
czonkowskich oraz rónych interesariuszy (grup producentów i organizacji rolniczych, organizacji pozarzdowych itp.). Równie Czyewski et al. [2012]
zgadzaj si co do kluczowej roli dokadnego okrelenia celów i docelowej grupy beneficjentów w podnoszeniu efektywnoci i skutecznoci instrumentów
WPR, podkrelajc konieczno wybrania kluczowych dziaa. Potwierdza t
tez Drygas [2008], wykazujc, e oceny przydatnoci instrumentów WPR
mona dokonywa tylko z perspektywy jasno zdefiniowanej wizji celów i priorytetów krajowych w oparciu o rozeznanie aktualnego stanu sektora, dowiadczenia efektywnoci interwencji publicznej w latach przeszych, oraz przy wiadomoci globalnych wyzwa.
Podsumowujc oceny polskiego rodowiska eksperckiego na temat WPR,
wracamy do jednego z czterech kluczowych pyta procesu ewaluacyjnego, przytoczonych na pocztku niniejszego rozdziau. Tylko znajc odpowied na pytanie „co?”, moemy oceni instrumenty polityki rolnej pod obranymi kryteriami.
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1.5. Podsumowanie
Przedstawione powyej metodologiczne podstawy oceny polityki prowadzonej przez pastwo pozwalaj nam zidentyfikowa wszelkie niezbdne elementy takiego procesu ewaluacji, który byby idealnym weryfikatorem wszelkich dziaa finansowanych ze rodków publicznych. Niestety, praktyka dziaa
ewaluacyjnych – zawarta w drugim fragmencie rozdziau – uwiadamia nam, e
droga do takich idealnych rozwiza jest bardzo duga.
Najwaniejszym czynnikiem, który w znaczcy sposób ogranicza moliwoci skutecznej ewaluacji jest dostpno danych. Podobnie jak rzecz si ma
w przypadku caej nauki ekonomicznej, zoono zachodzcych w praktyce
procesów gospodarczych praktycznie uniemoliwia przeprowadzanie tego typu
eksperymentów, z jakimi mamy do czynienia w przypadku fizyki czy chemii.
Jedno z najczciej przyjmowanych zaoe wielu praw ekonomii, czyli ceteris
paribus (oznaczajcy w dosownym tumaczeniu z aciny „inne takie samo”),
nie jest w praktyce moliwe do osignicia tak przy weryfikowaniu praw ekonomii, jak i przy ocenie wszelkiego rodzaju instrumentów polityki prowadzonej
przez pastwo. Uzyskanie dostpu do informacji, które mogyby w satysfakcjonujcy sposób odizolowa zmiany w gospodarce bdce wynikiem interwencji
pastwa, od tych, które s wynikiem pozostaych procesów zachodzcych w gospodarce, musiaoby by niezwykle czasochonne i kosztowne.9 Std w przypadku kadej ewaluacji oceniajcy musz i na kompromis i stosowa rodki
oceny, bdce w istocie tylko przyblieniem rozwiza modelowych.
Wydaje si, e to wanie brak dostpu do danych, które mogyby
umoliwi przeprowadzenie procesu ewaluacji w zgodzie z wszelkimi wymogami, jest jedn z gównych przyczyn, lecych u podstaw, z jednej strony, dalekich od ideau mierników oceny zastosowanych przez Uni Europejsk do
oceny dziaa przez ni prowadzonych, z drugiej krytycznej oceny szeregu instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej. Czyli wszystkiego tego, o czym mowa
jest w drugiej czci niniejszego rozdziau, w którym podjte zostao zagadnienie oceny obecnie wdroonych lub planowanych dziaa w ramach unijnej polityki rolnej.



9

Istniej metody, których celem jest odseparowanie zmian bdcych wynikiem interwencji
pastwa od pozostaych. Jedn z nich jest, przykadowo, ewaluacja oparta na sytuacji kontrfaktycznej; Komisja Europejska, 2012, Projektowanie i zlecanie ewaluacji wpywu opartych
na sytuacji kontrfaktycznej. Praktyczne wytyczne dla Instytucji Zarz dzaj cych EFS; dostp:
20.11.2015;https://www.ewaluacja.gov.pl/Dokumenty_ewaluacyjne/Documents/Przewodnik_
KE_po_metodach_kontrfaktycznych_PL.pdf. Kwesti otwart, pozostaje ich skuteczno.
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2.

Ocena interwencji na rynkach rolnych

Przez pierwsze dekady po ustanowieniu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR)
interwencja na rynkach rolnych bya kluczowym elementem polityki wobec sektora rolnego UE. Stanowia ona, zdaniem decydentów, najpewniejszy instrument
mogcy doprowadzi do realizacji ambitnych celów zawartych w Traktacie
Rzymskim. Interwencja, której najwaniejszymi elementami byo ustanowienie
cen administracyjnych na najwaniejsze produkty rolne i ingerencja w wymian
handlow z krajami spoza Wspólnoty Europejskiej, w cigu kolejnych lat doprowadzia do realizacji szeregu z celów stawianych przed polityk roln, takich jak
zwikszenie wydajnoci rolnictwa czy zagwarantowanie bezpieczestwa dostaw.
Dugotrwae znieksztacanie sygnaów rynkowych doprowadzio z czasem
do strukturalnej nierównowagi pomidzy popytem a poda, czego konsekwencj byy rosnce koszty polityki rolnej. Pomimo oporu rodowiska rolniczego
koniecznoci staa si redukcja siy administracyjnego oddziaywania na rynki
rolne. Wraz z kolejnymi reformami polityki wobec wsi i rolnictwa instrumenty
interwencji rynkowej traciy na znaczeniu. Polityka interwencji na rynkach rolnych stanowi obecnie zaledwie margines caoci dziaa podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Malejce znaczenie tej czci polityki rolnej
UE sprawia, e zagadnienie unijnej polityki wobec rynków rolnych cieszy si
znaczco mniejszym zainteresowaniem ekonomistów rolnych, ni na to zasuguje. Omawiajc jednak sprawy Wspólnej Polityki Rolnej nie wolno zapomina
o oddziaywaniu pastwa na rynki rolne, dlatego niniejszy rozdzia powicony
zosta nie za czsto w ostatnich latach poruszanej tematyce oceny polityki UE
wobec wybranych rynków rolnych.

2.1. Cele interwencji na rynkach rolnych
Spojrzenie na Wspóln Polityk Roln przez pryzmat celów przed ni
stawianych, które zapisane s w Traktatach Rzymskich, sugerowaoby, e instrumenty interwencji rynkowej powinny by kluczowymi w instrumentarium
unijnej polityki rolnej. Artyku 39 Traktatu Ustanawiajcego Europejsk
Wspólnot Gospodarcz wymienia 5 celów Wspólnej Polityki Rolnej, które zostay wymienione w rozdziale 1.3. na stronie 18. Z punktu widzenia poruszanych w tej czci pracy zagadnie za najwaniejszy uzna naley trzeci z wymienionych celów, który mówi o stabilizacji rynków.
Naley pamita, e lista celów wymienionych w Traktatach Rzymskich
odnosi si do celów definiowanych w II poowie lat 50, a aktualnie lista priory-
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tetów unijnej polityki rolnej jest znacznie szersza. Szczególnie silnie podkrelane w ostatnich latach s cele rolnorodowiskowe, czy te, zwizane z wielofunkcyjnym rozwojem obszarów wiejskich. Niemniej wci formalnie w traktatach
zaoycielskich UE widnieje przedstawiona powyej niezaktualizowana lista
celów polityki rolnej.
Pomimo znacznej rozbienoci pomidzy wspóczesn praktyk a pierwotnymi celami polityki rolnej przywoanie listy zawartej w Traktacie Rzymskim jest o tyle istotne, e w swych pocztkach Wspólna Polityka Rolna skadaa si w istocie wycznie z instrumentów interwencji rynkowej. Problem braku
samowystarczalnoci ywnociowej Wspólnot Europejskich przy braku stabilizacji geopolitycznej wymaga podjcia radykalnych dziaa. Naleao do nich
utworzenie wspólnej organizacji rynków rolnych, w ramach której ustalono minimalne ceny gwarantowane na wybrane produkty rolne. Wdroono te protekcj handlow poprzez ustalenie ce, kontyngentów i regulacji typu administracyjnego. Jak zauwaaj Kiryluk-Dryjska oraz Baer-Nawrocka [2014, s. 40], konieczno uporania si z nisk produktywnoci rolnictwa i niedoborem poday
ywnoci sprawia, e pocztkowo nie realizowano polityk strukturalnych.
Pierwsze instrumenty rolnej polityki strukturalnej zaimplementowano
w ramach WPR pod koniec lat 60 XX w. Wiele istotnych celów polityki strukturalnej, takich jak ograniczenie zatrudnienia w rolnictwie czy zmniejszenie ogólnej powierzchni uytków rolnych w UE znalazo si w ostatecznie niezrealizowanym Planie Mansholta10, który zosta opracowany w 1969 roku. Cho niewdroona, reforma ta zapowiadaa kierunek przyszych zmian we WPR, polegajcych na stopniowym ograniczaniu roli instrumentów regulacji rynkowej.
Pierwsze symptomy problemów zwizanych z nadprodukcj ywnoci
wewntrz Wspólnot Europejskich i wzrostem kosztów zwizanych z polityk
roln stay si widoczne ju w latach 70., niemniej ich skala drastycznie wzrosa
w latach 80. Brak konsensusu co do skali i ksztatu kompleksowej reformy owocowa szeregiem drobnych reform majcych na celu ograniczenie powstawania
kopotliwych nadwyek produkcji [Rowiski 2004]. Wci jednak polityka interwencji rynkowej opierajca si na administracyjnym wyznaczaniu wspólnych
dla caej Wspólnoty cen produktów rolnych pozostawaa podstawowym skadnikiem WPR. Jedynie skrobia i alkohol nie byy objte organizacj wspólnego
rynku [Krzyanowski 2015]. Ten stan rzeczy zmieni si wraz z wprowadzonymi w maju 1992 roku zmianami, których cao zwana jest reform MacSharry’ego. Jej wdroenie byo wymuszone nie tylko narastajcymi kosztami prowa
10

Szerzej o Planie Mansholta pisze midzy innymi; M. Wigier, 1995, Od Mansholta do
MacSharry’ego, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2-3.
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dzenia polityki rolnej w dotychczasowym ksztacie11, lecz równie koniecznoci przystosowania WPR do regulacji negocjowanych w ramach Rundy Urugwajskiej GATT [Hill 2012].
Reforma MacSharry’ego wprowadzia radykaln zmian nie tylko celów,
ale i instrumentarium WPR12. Przede wszystkim przeniesiono gówny nacisk
z produkcyjnych na ogólnospoeczne funkcje rolnictwa, a zamiast wzrostu produkcyjnoci rolnictwa za cel postawiono wzrost konkurencyjnoci [Kiryluk-Dryjska, Baer-Nawrocka 2014]. Poza znaczcym obnieniem cen interwencyjnych (29% w przypadku cen zbó) wprowadzono instrumenty majce na celu
zmniejszenie wykorzystania czynników produkcji, takich jak ziemia (odogowanie dla odpowiednio duych producentów) czy praca (wczeniejsze emerytury).
Spadek dochodów rolniczych wynikajcy z obnienia cen obowizujcych na
unijnych rynkach rolnych zrekompensowano wprowadzeniem dopat bezporednich, nazywanych wówczas patnociami wyrównawczymi lub kompensacyjnymi. Wraz z przeprowadzeniem reformy MacSharry’ego WPR rozpocza
bezporednie wspieranie dochodów rolniczych, zamiast uprzednio stosowanej
metody wspierania dochodów poprzez interwencje na rynkach rolnych [Krzyanowski 2015]. Reforma ta wyznaczya kierunek zmian w unijnej polityce rolnej
na kolejne lata. Zdaniem Skrzypczyskiej [2010, s. 81], decyzja o podjciu tej
reformy bya jedn z najwaniejszych w historii WPR. Jej wprowadzenie umoliwio równie zakoczenie polityki cisego protekcjonizmu wobec wspólnotowych rynków rolnych i pozwolio na zakoczenie negocjacji rolnych w ramach
Rundy Urugwajskiej GATT [Skrzypczyska 2010].
Kolejne reformy jeszcze mocniej ograniczay rol instrumentów interwencji rynkowej w realizacji celów unijnej polityki rolnej. W wyniku obrad
w roku 1997 na szczycie Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu wydano
zbiór przepisów i zalece, nazwany Agenda 2000, który sta si podstaw kolejnej duej reformy WPR [Kiryluk-Dryjska, Baer-Nawrocka 2014]. W jej wyniku po raz kolejny przeprowadzono dostosowanie unijnych cen rolnych do
poziomu notowanego na rynkach wiatowych13, wprowadzono wymóg przestrzegania warunków rodowiskowych dla producentów otrzymujcych pomoc
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Z uwagi na drastyczny wzrost wydatków ponoszonych przez Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej ju w lutym 1988 r. zwoano specjalne „kryzysowe” posiedzenie Rady
Europejskiej powicone problemom rosncych kosztów polityki rolnej; B. Hill, 2012 Understanding the Common Agricultural Policy, Earthscan, Londyn.
12
Szczegóowo zmiany wprowadzane w ramach reformy MacSharry’ego opisuje midzy innymi:
R. Ackrill, 2000: The Common Agricultural Policy, Sheffield Academic Press, Sheffield.
13
Polegao to midzy innymi na obnieniu ceny interwencyjnej na zboa o 15% w cigu
dwóch lat czy ceny interwencyjnej na ywiec woowy o 20% na przestrzeni 3 lat; J. Krzyanowski, 2015, Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
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z funduszy unijnych, a take wzmocniono dziaania na rzecz rodowiska naturalnego i rozwoju obszarów wiejskich [Massot 2015]. W wyniku reformy wyodrbniono dwa odrbne filary unijnej polityki rolnej. I filar odpowiada za interwencj rynkow oraz dopaty bezporednie, natomiast II filar – za polityk
rozwoju obszarów wiejskich.
Równie kolejne modyfikacje WPR zwikszay nacisk na polityk rolnorodowiskow oraz rozwoju obszarów wiejskich. Bya to tak zwana reforma
luksemburska z roku 2003 oraz bdca jej kontynuacj reforma z roku 2008,
nazywana najczciej Health Check. W ramach tej ostatniej przeprowadzono
zmiany majce na celu takie uelastycznienie zasad interwencji publicznej i kontroli poday, by nie ograniczay one zdolnoci rolników do reagowania na sygnay rynkowe. De facto oznaczao to dalsze ograniczenie roli instrumentów
interwencji na rynkach rolnych. W szczególnoci dotyczy to rynków mleka
i cukru, na których przez wiele lat interwencja rynkowa bya szczególnie silna.
2.1. Wydatki ponoszone w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w cenach z 2011 r.
w miliardach euro (skala lewa) i jako odsetek PKB UE (skala prawa)

ródo: [http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/graphs/graph2_en.pdf 10.09.2015].

Przedstawiona powyej w wielkim skrócie ewolucja WPR wskazuje wyra nie, e polityka wobec rynków rolnych przesza przemian od najwaniejszego elementu unijnej polityki rolnej do dopenienia polityki, której gówne cele
zwizane s z jakoci wytwarzanych produktów, trwaym i zrównowaonym
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rozwojem, spójnoci gospodarcz, spoeczn i terytorialn, czy ochron rodowiska naturalnego. Znajduje to odzwierciedlenie midzy innymi w zmianach
kierunków wydatków ponoszonych w ramach WPR, co przedstawione zostao
na rysunku 2.1. Mona zaobserwowa, e od czasów wdroenia reformy
MacSharry’ego w 1992 r. koszty interwencji na rynkach rolnych, a take warto udzielonych subsydiów eksportowych ulega znacznemu obnieniu
i w ostatnich latach nie przekracza 4% cakowitych kosztów WPR. Miejsce tych
form wsparcia sektora rolnego zajy przede wszystkim patnoci bezporednie,
pocztkowo powizane z produkcj, a w ostatnich latach coraz czciej oddzielone od produkcji. Na uwag zasuguje równie fakt, e pomimo utrzymywania
si od roku 1993 caoci wydatków na poziomie 50-60 miliardów euro, w ostatnich dwóch dekadach doszo do spadku tych wydatków wyraonych jako procent PKB UE.
Pomimo stosunkowo niewielkiego znaczenia interwencji rynkowej, warto
przyjrze si, jakie obecnie stawiane s cele przed tym elementem unijnej polityki rolnej i na ile s one realizowane. W identyfikacji celów wspólnej organizacji rynków rolnych pomocna jest lektura rozporzdze regulujcych oddziaywanie mechanizmów WPR na rynki rolne. Z uwagi na fakt, e podstaw oceny
realizacji celów stawianych przed systemem wsparcia rynków rolnych w dalszej
czci pracy bd szeregi czasowe cen obejmujce przewanie lata 2004-2013,
najwaniejszym dokumentem pozostaje rozporzdzenie (WE) nr 1234/2007,
Dz.U. L 299 z 16.11.2007, ustanawiajce jedn wspóln organizacj rynków
rolnych (WORR). Przed wejciem w ycie tego rozporzdzenia wspóistniao
21 odrbnych WORR, okrelonych w odpowiednich rozporzdzeniach podstawowych [Ragonnaud 2015]. Poczenie 21 WORR w jedn organizacj nie
wpyno jednak na zmiany celów. Byo to bowiem przede wszystkim uproszczenie natury technicznej.
Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z 16.11.2007 [Rozporzdzenie
2007] zawiera dug, liczc 111 pozycji, list motywów. Wiele z nich odnosi
si wprost do celów uzasadniajcych ksztat WORR. Za najwaniejszy z szeregu
motywów z punktu widzenia okrelenia celów uzna naley motyw 10, który
stanowi: „Aby zapewni stabilizacj rynków oraz odpowiedni poziom ycia
ludnoci wiejskiej, opracowano zrónicowany system wsparcia cenowego dla
poszczególnych sektorów, wprowadzajc jednoczenie systemy wsparcia bezporedniego przy uwzgldnieniu, z jednej strony, rónych potrzeb kadego z tych
sektorów oraz, z drugiej strony, ich wspózalenoci”. Równowaga na rynku
oraz stabilizacja cen rynkowych jako cele prowadzonych dziaa wymienione s
równie w pozycji 19., 36. czy 43., powiconej rynkowi mleka. Stabilizacja
jako cel nadrzdny wymieniona zostaa równie w pozycji 16., dotyczcej po53

ziomu ustalenia cen interwencyjnych ryu i cukru. W tej samej pozycji mowa
jest o celu propagowania konsumpcji produktów sektora mleka i przetworów
mlecznych oraz poprawy ich konkurencyjnoci. Pozycja 23. jako cel stosowania,
w okrelonych przypadkach, specjalnych rodków interwencyjnych w sektorze
zbó wymienia sprawne i skuteczne reagowanie na zagroenia wynikajce z zakóce rynku. Mamy tu wic ponownie do czynienia z celem stabilizacji rynku.
Podobnie w pozycji 28. oraz 35. podkrelany jest cel utrzymania równowagi na
rynku cukru. Pozycja 29. dotyczca rynków ywych rolin, woowiny i cielciny, wieprzowiny, misa baraniego i koziego, jaj oraz misa drobiowego stanowi
za o moliwo przyjcia szczególnych rodków uatwiajcych dostosowanie
poday do wymogów rynku, których celem jest stabilizacja rynków, oraz do zapewnienia odpowiedniego poziomu ycia ludnoci wiejskiej. Cel stabilizacji
rynkowej pojawia si jeszcze w wielu punktach dotyczcych rozwiza stosowanych na wybranych rynkach, takich jak: oliwek stoowych, oliwy z oliwek
i bananów (punkt 50.); sera (60.), chmielu, tytoniu czy jedwabników (62.).
Stabilizacja rynku jest najczciej przywoywanym celem, jednak nie jedynym. W motywach rozporzdzenia wspomniano równie o celach zwizanych
z przejrzystoci przepisów (pozycja 11.), wiarygodnoci informacji rynkowej
(14. i 20.), zagwarantowaniem producentom rolnym odpowiedniego poziomu
ycia (10., 24. i 29.), popraw stanu rodowiska naturalnego (37.), czy jakoci
produktów rolnych (50. i 51.). Niemniej lektura rozporzdzenia wyra nie daje
do zrozumienia, e to wanie stabilizacja rynku, zapobieganie zakóceniom
rynku i stabilizacja cen jest gównym celem interwencji rynkowej prowadzonej
w ramach WPR. Jest to tym bardziej prawdziwe, e drugi najczciej wymieniany cel – odpowiedni poziom ycia producentów rolnych – jest w istocie realizowany przez system dopat bezporednich, na co wskazuj midzy innymi zapisy zawarte w tyme rozporzdzeniu.

2.2. Stabilizacja rynków a preferencje producentów rolnych
Warto w tym miejscu zastanowi si, dlaczego stabilizacja rynku i cen
stanowi od samego pocztku jeden z najwaniejszych celów stawianych przed
WPR. Z ekonomicznego punktu widzenia brak stabilizacji mona rozumie jako
istnienie wysokiego prawdopodobiestwa uzyskania przez producentów rolnych
wyników ekonomicznych odmiennych od pierwotnie planowanych. Rynek podlegajcy nieustannym zakóceniom charakteryzuje si bowiem du zmiennoci cen. Mona wic stwierdzi, e producenci dziaajcy na rynku pozbawionym stabilizacji naraeni si na wysokie ryzyko rynkowe. Przy czym ryzyko to
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rozumiane jest jako moliwo niepowodzenia lub osignicia wyniku innego
ni oczekiwany [Ekonomia od… 2007] lub prawdopodobiestwo nieuzyskania
zamierzonych efektów [Kapusta 2012].
W literaturze tematu przyjmuje si, e dziaalno gospodarcza w rolnictwie cechuje si wysokim poziomem ryzyka [Wenner 2005; Hamulczuk,
Rembisz 2008; Czynniki i moliwoci… 2013]. Jest to zwizane ze specyficznymi warunkami prowadzenia produkcji. Wie si to z dugoci okresu pomidzy momentem rozpoczcia produkcji a chwil jego dostarczenia na rynek.
W tym czasie moe doj do wielu trudnych do przewidzenia zdarze,
których efektem jest zmiana cen. Im ten okres duszy, tym ryzyko wiksze
[Hardaker et al. 2004]14.
Cho wysoki poziom ryzyka intuicyjnie kojarzy si ze stanem niepodanym, z punktu widzenia teorii ekonomii jest to sytuacja niekorzystna tylko
w okrelonych warunkach. Ocena ryzyka wynika przede wszystkim z podejcia
do ryzyka oraz z jego przewidywanego rozkadu.
Podejcie do ryzyka jest miar preferencji danego podmiotu wzgldem
funkcji wypat charakteryzujcych si rónym rozkadem prawdopodobiestwa
wyników. Obecnie najczciej przytaczan, podrcznikow koncepcj opisujc
podejmowanie decyzji w sytuacjach ryzykownych jest stworzona na bazie zasady maksymalizacji oczekiwanej uytecznoci von Neumanna i Morgensterna,
zasad subiektywnej oczekiwanej uytecznoci autorstwa Savage’a [Savage
1954]. Zgodnie z ni decydent nie potraficy na ogó zdoby informacji odnonie faktycznego rozkadu prawdopodobiestwa maksymalizuje subiektywnie
postrzegan uyteczno. Funkcja odwzorowujca wartoci pienine na skali
uytecznoci najczciej nie jest funkcj liniow.
Pomimo krytyki zaoe, jak i konsekwencji istnienia zasady maksymalizacji subiektywnej uytecznoci15, jest ona, z uwagi na prostot zastosowania,
nadal uznawana za obowizujce zaoenie metodologiczne w ekonomii. Jest te
uyteczna przy wyjanianiu rónic w nastawienia do ryzyka. Na rysunku 2.2.
zaprezentowano przebieg funkcji uytecznoci dla decydentów o rónych podejciach do ryzyka: wklsa funkcja uytecznoci cechuje podmioty z awersj do

14

Cho i dla tych typów dziaalnoci rolniczej, dla których cykl produkcyjny jest krótki, koszty przestawiania si na inny rodzaj produkcji mog stanowi barier nie do przejcia.
15
Jako pierwszy niemono wytumaczenia obserwowanych w rzeczywistoci zachowa
czowieka zasad subiektywnej uytecznoci wykaza Ellsberg w paradoksie nazwanym pó niej jego imieniem; D. Ellsberg, 1961; Risk, Ambiguity and a Savage Axioms, The Quarterly
Journal of Economics, t. 75, nr 4. O krytyce zaoe behawioralnych przyjmowanych przy
konstrukcji subiektywnej uytecznoci szczegóowo pisa; C. Klimkowski, 2002, Znaczenie
zaoe behawioralnych w ekonomii, Ekonomista, nr 6.
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ryzyka, funkcja liniowa cechuje podmioty neutralne wobec ryzyka, za funkcja
wypuka – podmioty preferujce ryzyko. Podmioty cechujce si awersj do ryzyka odczuwaj coraz niszy przyrost uytecznoci z kadym kolejnym przyrostem bogactwa o okrelon sta warto.
Rysunek 2.2. Funkcje uytecznoci dla decydentów o rónym podejciu do ryzyka
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Awersja do ryzyka
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ródo: Opracowanie wasne.

By stwierdzi, e wzrost ryzyka jest niekorzystny dla rolników naleaoby
wic zbada, jakie jest ich podejcie do ryzyka. Badania nad podejciem do ryzyka producentów rolnych prowadzone od wielu lat przez ekonomistów rolnych
na caym wiecie potwierdzaj intuicyjnie przyjmowane zaoenie o malejcej
uytecznoci kracowej z bogactwa, czyli o awersji do ryzyka rolników. List
prac prezentujcych wyniki bada nad percepcj ryzyka odnale  mona
w [Managing Risk… 2009, s. 144-150; Sulewski, Koczko-Gajewska 2014,
s. 141]. Badania odnonie percepcji ryzyka przez polskich farmerów prowadzili
m.in. Sulewski i Koczko-Gajewska [2014] czy Palinkas i Székely [2008].
Praktycznie kade z bada wskazuje na wystpowanie awersji do ryzyka u zdecydowanej wikszoci producentów rolnych. Podobnie rzecz si ma w przypadku
wyników bada dotyczcych polskich rolników. Pozwala to uzna zabieganie
o stabilizacj rynków rolnych za suszne z punktu widzenia producentów rolnych.
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Drugim czynnikiem, który sprawia, e ryzyko jest uwaane za stan niepodany jest specyficzny rozkad prawdopodobiestwa losowych zdarze w rzeczywistoci gospodarczej, czyli to, co nazywane jest w literaturze downside risk
[Hardaker et al. 2004]. Pojcie to oznacza, e w realnym wiecie konsekwencje
niekorzystnych zdarze losowych nie s kompensowane w dugim okresie efektami losowych wypadków sprzyjajcych. Jest to szczególnie silnie widoczne
w przypadku takich rodzajów ryzyka, jak ryzyko produkcyjne czy osobowe,
niemniej wystpuje równie w przypadku ryzyka cenowego. O ile moliwe jest
wyobraenie sobie takiej kombinacji cen, która doprowadza w cigu okrelonego okresu do upadoci gospodarstwa rolnego, to brak jest ekwiwalentu tego
zdarzenia poród zdarze korzystnych dla producenta rolnego.

2.3. Zmienno cen na wybranych unijnych rynkach rolnych
Z uwagi na fakt, e w dokumentach unijnych nie zawarto dokadnej definicji stabilizacji rynku, w niniejszej pracy stabilizacja ta bdzie utosamiana
ze stabilizacj cenow. W cenach znajduj bowiem odzwierciedlenie wszelkie
wahania wielkoci popytu czy poday. Do oceny stabilizacji wykorzystane bd
proste miary zmiennoci cen. Im nisze wartoci tych miar, tym wysza stabilizacja cen i vice versa.
Do bada uyto szeregów czasowych miesicznych poziomów cen na
wybranych rynkach rolnych. Doboru analizowanych rynków dokonano majc na
uwadze znaczenie rynku dla sektora rolnego w UE, dostpno danych, a take
moliwo porównania cen unijnych z cenami wiatowymi. Ten ostatni czynnik
wymusi posugiwanie si cenami wycznie tych produktów, które podlegaj
standaryzacji. Ostatecznie wybrano ceny nastpujcych artykuów rolnych:
pszenica, kukurydza, ywiec woowy, wieprzowy, drobiowy, maso i ser.
Analizie poddano rednie ceny unijne oraz ceny wiatowe. Te ostatnie
wybrano w ten sposób, by ich przebieg jak najwierniej przyblia zmiany zachodzce na rynkach wiatowych. Wybór ten jest zazwyczaj trudny. Pomimo postpujcej globalizacji, na rynkach surowców rolnych wci obserwuje si znaczn
regionalizacj. Dodatkowo ograniczony jest zestaw szeregów miesicznych cen
tego rodzaju o odpowiedniej dugoci.
Zmienno cen analizowano w okresie 24 lat od stycznia 1991 roku do
grudnia 2014 roku. Okres ten podzielono na dwa dziewicioletnie podokresy
w ten sposób, by pierwszy z nich odpowiada w przyblieniu okresowi od reformy MacSharry’ego do Agendy 2000, natomiast drugi z nich odzwierciedla
zmiany cen po reformie luksemburskiej.
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Ceny wiatowe przeliczano na euro16, a take dostosowywano do uywanych w Europie miar i wag. Nastpnie wszystkie ceny urealniano przy uyciu
indeksu cen konsumenta w strefie euro17. W kolejnym kroku rugowano skadnik
sezonowy z szeregów czasowych przy wykorzystaniu metody X-12-ARIMA.
Desezonalizacja miaa na celu niewliczanie do zmiennoci teoretycznie moliwych do przewidzenia waha typu sezonowego. Metoda X-12-ARIMA jest procedur dekompozycji szeregu czasowego w oparciu o filtry rednich ruchomych,
która pozwala na wychwycenie zmian, jakie nastpuj w kolejnych latach
w czynniku sezonowym. Szerzej o podstawach metodologicznych i moliwociach zastosowanie tej metody w praktyce pisze Grudkowska [2011].
Szeregi czasowe pozbawione czynnika sezonowego przeksztacano, w celu uzyskania stacjonarnoci, poprzez obliczanie przyrostów logarytmów cen,
a nastpnie na ich podstawie wyliczano szereg, którego kolejne obserwacje
równay si wartoci odchylenia standardowego w oknie 12 obserwacji poprzedzajcych. W ten sposób utworzono szeregi czasowe, których wartoci obrazoway przebieg zmiennoci w analizowanym okresie. Z uwagi na konieczno
uzyskania logarytmów przyrostów, a nastpnie wartoci odchylenia standardowego dla okresów przeszych finalne szeregi czasowe s krótsze od wyjciowych o12 obserwacji i w sumie zawieraj one 276 obserwacji.
Rynek pszenicy
Poniej przedstawione zostan wyniki bada odnoszcych si do stabilizacji rynku pszenicy. Z uwagi na fakt, e jest to pierwszy z omawianych w tej
czci pracy rynków prezentacja rezultatów bada bdzie tu obszerniejsza ni
w kolejnych fragmentach opracowania. Wynika to, po pierwsze, z potrzeby zachowania przejrzystoci pracy. Suy ma temu obrazowanie i omówienie
wszelkich waniejszych dokonywanych przeksztace w formie liczbowej lub
graficznej. Po drugie, wynika z koniecznoci zachowania ram objtociowych
pracy. Przy omawianiu kolejnych rynków rolnych prezentowane bd wycznie
najwaniejsze wyniki, pozwalajce odpowiedzie na pytanie dotyczce osignicia celu stabilizacji rynków rolnych.
Rynek pszenicy jest najwaniejsz – obok rynków kukurydzy i ryu –
skadow rynków zbó na wiecie i w Europie. Procesy zachodzce na tym rynku oddziauj nie tylko na dochody producentów pszenicy. Maj one równie
duy wpyw – poprzez oddziaywanie na ceny pasz – na stron kosztow pro
16

Dla pierwszych lat analizy ceny przeliczano na euro wykorzystujc kurs marki niemieckiej
wzgldem dolara i przeliczajc je nastpnie na euro po kursie 1,95583 marki za 1 euro.
17
Dla cen do roku 1996 zastosowano indeks cen konsumenta notowany w Niemczech.
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dukcji, a w ostatecznoci i ceny artykuów odzwierzcych [Jod , Mruklik 2014].
Mona wic stwierdzi, e poziom równowagi popytowo-podaowej na rynku
pszenicy wpywa znaczco na ceny ywnoci w ogóle.
Rysunek 2.3. Nominalne i realne (z 2010 r.) ceny pszenicy
konsumpcyjnej w Unii Europejskiej [euro/ton]
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie Agriview Database oraz Federal Reserve Bank of
St. Louis Database.

Rynek pszenicy – podobnie jak pozostae rynki zbó – podlega w ostatnich latach wielu dynamicznym procesom, które znalazy odbicie w dynamicznie zmieniajcych si cenach. Wartoci nominalnych oraz realnych unijnych cen
pszenicy konsumpcyjnej w latach 1991-2014 przedstawiono na rysunku 2.3.
Od pocztku lat 90. do 2004 roku odnotowa mona malejcy trend realnych
cen pszenicy i stosunkowo niewielk ich zmienno ograniczajc si w gównej
mierze do zmian typu sezonowego. W ostatniej dekadzie natomiast obserwuje
si trzy wyra ne wzrosty cen pszenicy – pod koniec roku 2007, 2010 i 2012.
Szczególnie ten pierwszy wzrost cen by dla wielu analityków rynku i ekonomistów rolnych duym zaskoczeniem, poniewa do tego momentu ceny surowców
rolnych pozostaway przez poprzednie lata zazwyczaj do stabilne.
Istnieje bogata literatura powicona przyczynom niespotykanych od
lat 70. zwykom cen surowców rolnych na rynkach wiatowych. Z uwagi na
fakt, e u róde obserwowanych na rynku pszenicy waha cen le do pewnego
stopnia te same przyczyny, które decyduj te o zmianach cen na pozostaych
omawianych w niniejszej pracy surowców rolnych, warto pokrótce przyjrze si
tym czynnikom.
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Za pierwsz z przyczyn uzna naley wzrost dochodów w krajach rozwijajcych si, w szczególnoci dotyczy to Chin i w mniejszym stopniu Indii.
Zwikszone dochody pocigaj za sob nie tylko wzrost popytu na ywno, ale
przede wszystkim zmiany wzorców konsumpcji, objawiajce si wzrostem spoycia produktów pochodzenia zwierzcego, czyli mis i produktów mlecznych
[Abbott et al. 2011; IFPRI 2011]. Jak zauwaaj w swej pracy Hamulczuk et al.
[2012, s. 133]: „w Chinach wzrost ludnoci pomidzy rokiem 2001 a 2011 wyniós 5,49%, podczas gdy konsumpcja misa drobiowego wzrosa o 40,95%,
a misa wieprzowego o 23,38%. W Indiach przy blisko 16% wzrocie populacji
w tym samym okresie konsumpcja misa drobiowego wzrosa o 52,53%, a woowego o 115,42%”.
Sam wzrost popytu na ywno, cho moe odpowiada za wzrost cen
ywnoci w duszym okresie, nie spowodowaby jednak tak dynamicznych
zmian cen. Dlatego te za równie wane – a czasami w istocie waniejsze –
czynniki odpowiedzialne za wzrost cen ywnoci uwaa si chociaby rozwój
rynków terminowych, na których obraca si kontraktami na surowce rolne.
Miao to szczególnie istotne znaczenie w roku 2007, kiedy to niekorzystna koniunktura na rynkach papierów wartociowych spowodowaa odpyw kapitau
spekulacyjnego na terminowe rynki towarowe, co – zdaniem takich ekonomistów jak Mayer [2011], Hobijn [2008], Gilbert i Morgan [2010] czy von Braun
i Gebreyohanes [2012] – w istotny sposób wpyno na podniesienie cen surowców rolnych na rynku rzeczywistym. Naley jednak doda, e wród ekonomistów brak jest penej zgody co do roli rozwoju towarowych rynków terminowych w obserwowanych w ostatnich wzrostach cen surowców rolnych. Szerzej
temat rónicy zda w tym zakresie podejmuje Zawojska [2011] oraz Haile
i Kalkhul [2013].
Za istotn przyczyn wzrostów cen artykuów rolnych w ostatniej dekadzie uwaa si równie rozwój rynku biopaliw i zwikszone zuycie takich
upraw, jak kukurydza, rzepak czy trzcina cukrowa na potrzeby produkcji energii. Jakkolwiek liczba surowców rolnych wykorzystywana do produkcji biopaliw nie jest szeroka, to jednak z uwagi na ograniczon poda ziemi, ten czynnik
wpyn na ogólne zmniejszenie produkcji przeznaczonej do spoycia lub spasania i przez to spowodowa wzrost cen artykuów rolnych [Patton et al. 2012;
Gilbert, Morgan 2010].
Sporód licznej grupy pozostaych przyczyn nagych wzrostów cen surowców rolnych w ostatniej dekadzie warto te wymieni – szczególnie w kontekcie wzrostu cen ywnoci w latach 2007/08 – spadek wartoci dolara.
Jak zwracaj uwag Nazlioglu i Soytas [2012], wzrost cen surowców rolnych
i energetycznych w okresach spadku wartoci dolara amerykaskiego jest zjawi60

skiem obserwowanym od wielu lat. Nie naley równie zapomina o szokach
podaowych zwizanych z uzalenieniem wyników produkcyjnych w rolnictwie
od warunków pogodowych. Jakkolwiek nie maj one charakteru globalnego, to
ich naoenie w kilku regionach moe powodowa zmiany na wiatowych rynkach rolnych. Szczególnie, jeeli towarzyszy temu niski poziom zapasów, tak
jak miao to miejsce choby w roku 2007 [Hamulczuk et al. 2012].
Rysunek 2.4. Wartoci skadników sezonowych szeregu czasowego cen pszenicy w UE
wyznaczonych przy wykorzystaniu standardowej dekompozycji
oraz procedury X-12-ARIMA
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie Agriview Database oraz Federal Reserve Bank
of St. Louis Database.

Powracajc do kwestii stabilizacji rynku pszenicy w ostatnich latach, warto zwróci uwag na zmiany ksztatu sezonowoci. Na rysunku 2.4 zaprezentowano czynniki sezonowe wyliczone wedug dwóch rónych metod. Pierwszy
rodzaj sezonowoci wyliczono przy wykorzystaniu standardowej metody dekompozycji szeregów czasowych. Przy tym sposobie wyliczania czynnika sezonowego zakada si jego niezmienno w caym okresie analizowanym.
Natomiast drugi rodzaj sezonowoci jest wynikiem oblicze przy wykorzystaniu
metody X-12-ARIMA i pozwala na uchwycenie zmian w sezonowoci.
Jak mona to zaobserwowa na rysunku 2.4, w ostatnich 24 latach doszo do
drobnych zmian wzorca sezonowoci. Amplituda zmian sezonowych bya najnisza na przeomie wieków. Ponadto doszo te do drobnych zmian ksztatu
sezonowoci z uwagi na fakt, e w latach 90. wysokie ceny interwencyjne – których poziom uzaleniony by od miesica interwencji – w zasadzie ustanawiay
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obowizujc na rynku unijnym cen. W pó niejszym okresie sezonowo wynika wycznie z mechanizmów rynkowych.
Po wyrugowaniu z szeregu czasowego zmian typu sezonowego (obliczonych na bazie metody X-12-ARIMA) otrzymujemy zdesezonalizowany szereg
cen pszenicy. Dziki dodatkowemu usuniciu zmian przypadkowych uzyskuje
si zmiany typu trend-cykl. Oba szeregi przedstawiono na rysunku 2.5. W okresie 24 lat poczwszy od roku 2006 odnotowa mona kilka znacznych zwyek
cen pszenicy, z których najwiksze to te odnotowane po roku 2007. W caym
analizowanym okresie nie mona wyodrbni wyra nych cyklicznych regularnoci w zmianach cen.
Rysunek 2.5. Szereg cen realnych pszenicy w UE pozbawiony czynnika sezonowego
oraz czynnik trend-cykl tego szeregu czasowego [euro/ton]
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie Agriview Database oraz Federal Reserve Bank of
St. Louis Database.

Po wyznaczeniu logarytmów przyrostów cen zdesezonalizowanych obliczane s wartoci odchylenia standardowego w poprzednich 12 miesicach, tworzce nowy szereg – krótszy o 12 obserwacji – wskazujcy na zmienno cen
w roku poprzedzajcym. Szereg tych wartoci wskazuje na fluktuacje zmiennoci cen pszenicy w analizowanym okresie. Tak skonstruowany szereg dla realnych unijnych cen pszenicy bdzie nastpnie porównywany z podobnym szeregiem, aczkolwiek skomponowanym na bazie cen wiatowych.
W tym miejscu warto wspomnie o trudnociach zwizanych z ustaleniem, co mona przyj za cen wiatow. Przede wszystkim naley wzi pod
uwag, e w opracowaniu analizowane s wycznie te rynki rolne, na których
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przedmiotem wymiany s produkty podlegajce standaryzacji. Z tego te powodu brak jest analizy rynku owoców czy warzyw, na których dua rónorodno
jakoci i odmian sprawia, e ustalenie ceny wiatowej jest szczególnie trudne.
Pomimo ograniczenia przedmiotowego zakresu analizy nawet na rynku tak wystandaryzowanego surowca rolnego, jakim jest pszenica, ustalenie jednej ceny
wiatowej nie jest oczywiste. Wynika to z dwóch przyczyn. Po pierwsze, pomimo spadajcych kosztów transportu oraz postpujcych procesów globalizacyjnych wci mamy do czynienia ze znaczn regionalizacj rynków rolnych.
Istnieje wyra na zbieno dugookresowych trendów czy redniookresowych
cykli pomidzy cenami ustalanymi w poszczególnych regionach, wci jednak
wystpuj znaczne rónice dotyczce zmian cen o charakterze krótkookresowym. Tego typu wahania cen istotnie wpywaj na zmienno cen. Po drugie,
istnieje te problem dostpnoci danych. Wiele szeregów czasowych, których
analiza wydawaaby si korzystna z uwagi na poruszane zagadnienia, jest niekompletnych.
Rysunek 2.6. Przebieg zmian cen pszenicy na wybranych rynkach
midzynarodowych w latach 1991-2014 [USD/ton]
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z USDA Database.

Rónice w ksztatowaniu si midzynarodowych cen pszenicy w wybranych regionach przedstawiono na rysunku 2.6. Zaobserwowa tu mona zarówno podanie za tymi samymi trendami i cyklami w dugim i rednim okresie,
a take znaczne rónice krótkookresowe. W przypadku cen kanadyjskich, australijskich, a take z portu w Rotterdamie zauway te mona niekompletno
szeregów czasowych. Do dalszych analiz – jako ceny wiatowe – wykorzystano
dane odnoszce si do cen ustalanych w USA w zatoce Meksykaskiej.
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Powracajc do zmiennoci cen pszenicy, na rysunku 2.7 zaprezentowano
wartoci szeregów czasowych wskazujcych na zmienno cen pszenicy na rynku UE oraz wiatowym. Na osi Y znajduj si wielkoci odchylenia standardowego mierzonego dla okresów rocznych. Zaobserwowa mona przede wszystkim wzrost zmiennoci obu cen pszenicy po roku 2007, a take wysz zmienno wiatowych cen pszenicy w caym analizowanym okresie.
Rysunek 2.7. Zmienno unijnych i wiatowych cen pszenicy
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, USDA, IMF Database oraz Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Statystyki opisowe szeregów czasowych opisujcych zmienno cen
pszenicy zawarto w tabeli 2.1 Potwierdzaj one wnioski z analizy graficznej.
Przede wszystkim mona zaobserwowa wzrost zmiennoci cen pszenicy w UE
w okresie po 2005 roku w porównaniu do zmiennoci notowanej w latach 90.
Naley przypuszcza, e przynajmniej cz wzrostu zmiennoci jest wywoana
nie tylko zmniejszeniem skali interwencji rynkowej wadz UE, lecz wzrostem
zmiennoci wiatowych cen pszenicy.
Pierwsza kolumna po prawej strony w tabeli 2.1 zawiera statystyki dotyczce szeregu czasowego, których wartoci skonstruowano jako relacja zmiennoci cen unijnych do cen wiatowych. Odnotowa mona dwa podstawowe
wnioski. Po pierwsze, nastpi wzrost tego stosunku w okresie po 2005 r. w porównaniu do okresu wczeniejszego. Po drugie, wartoci poniej jednoci wskazuj, e wci zmienno cen w UE jest nisza ni zmienno obserwowana na
rynkach wiatowych.
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Tabela 2.1. Statystyki opisowe szeregów czasowych opisujcych zmienno cen pszenicy
oraz stosunku zmiennoci cen unijnych do wiatowych
Wyszczególnienie

Pszenica – UE

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,024
0,019
0,016
0,030
0,014

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,042
0,040
0,034
0,050
0,015

Pszenica – wiat
1991-2000
0,056
0,056
0,049
0,063
0,012
2005-2014
0,071
0,065
0,053
0,094
0,027

Stosunek zmiennoci UE/ wiat
0,452
0,343
0,285
0,528
0,297
0,665
0,548
0,425
0,919
0,314

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, USDA, IMF Database oraz Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Rynek kukurydzy
Podobne analizy do powyszej przeprowadzono na kolejnych analizowanych w opracowaniu rynkach. Z uwagi na potrzeb pewnej zwizoci poniej
przedstawiane bd ju tylko wycznie uzyskane rezultaty bez omówienia kolejnych etapów przeksztacania danych.
Na rysunku 2.8 przedstawiono przebieg zmiennoci cen kukurydzy na rynku UE oraz wiatowym, którego przyblieniem s w tym przypadku ceny FOB
w amerykaskich portach zatoki Meksykaskiej. Przez cae lata 90. oraz poow
pierwszej dekady XXI w. ceny UE pozostaway znaczco nisze od cen wiatowych. Dopiero od czasu wzrostów cen zapocztkowanych na przeomie lat
2007/08 poziomy cen kukurydzy w UE zrównay si z cenami wiatowymi.
Zaobserwowa te mona wyra nie wysz zmienno cen wiatowych w pierwszej poowie analizowanego okresu w porównaniu do waha cen na rynku UE.
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Rysunek 2.8. Szereg zdesezonalizowanych realnych unijnych i wiatowych cen
kukurydzy oraz czynnik trend-cykl tych szeregów czasowych [euro/ton]
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, USDA, IMF Database oraz Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Wnioski wynikajce z analizy graficznej zmian unijnych i wiatowych cen
kukurydzy znajduj potwierdzenie w przebiegu zmiennoci tych szeregów czasowych mierzonych odchyleniem standardowym w okresach 12-miesicznych,
które zostay zaprezentowane na rysunku 2.9. Zwraca uwag niska zmienno cen
kukurydzy w UE w latach 90. w okresie ju po przeprowadzeniu zmian regulacji
rynku ustanowionych reform MacSharry’ego. W tym okresie zdecydowana
cz zmiennoci cen kukurydzy bya wynikiem sezonowych zmian cen interwencji. Dlatego te zmienno szeregu pozbawionego czynnika sezonowego jest
tak niska. Odnotowa te naley, e praktycznie przez cay okres zmienno cen
wiatowych wyra nie przewyszaa zmienno notowan na rynku UE.
Tak jak mona byo tego oczekiwa – z uwagi na pewne podobiestwo
przebiegu cen na rynkach zbó – wnioski wynikajce z analizy zmiennoci cen
kukurydzy pozostaj zbiene z tymi dotyczcymi cen pszenicy. Zmienno cen
kukurydzy ulega wzrostowi w ostatniej dekadzie w porównaniu do lat 90. XX
wieku. W mniejszym stopniu, lecz dotyczy to te cen na rynku wiatowym.
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Rysunek 2.9. Zmienno unijnych i wiatowych cen kukurydzy
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, USDA, IMF Database oraz Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Porównanie stosunków zmiennoci na obu analizowanych rynkach – unijnym i wiatowym – wskazuje jednak, e wzrost zmiennoci cen kukurydzy
w UE by stosunkowo wyszy. Naley jednak zauway, e wci zmienno na
rynku UE pozostaje nisza ni ta cechujca rynek wiatowy.
Tabela 2.2. Statystyki opisowe szeregów czasowych opisujcych zmienno cen
kukurydzy oraz stosunku zmiennoci cen unijnych do wiatowych
Wyszczególnienie

Kukurydza – UE

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,028
0,022
0,018
0,034
0,014

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,040
0,038
0,033
0,050
0,014

Kukurydza – wiat
1991-2000
0,055
0,053
0,042
0,062
0,017
2005-2014
0,062
0,060
0,049
0,074
0,018

Stosunek zmiennoci UE/ wiat
0,564
0,457
0,258
0,776
0,333
0,687
0,697
0,466
0,881
0,267

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, USDA, IMF Database oraz Federal Reserve Bank of St. Louis Database.
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Rynek ywca woowego
Ceny ywca woowego (w ujciu realnym) nie podlegay w ostatnich latach tak dynamicznym wahaniom, jak miao to miejsce w przypadku cen zbó.
W przypadku cen unijnych wynika to przede wszystkim ze znacznej autonomicznoci rynku UE. By on bowiem jednym z silniej chronionych przed produktami zagranicznymi. Producenci ywca woowego s bowiem znaczco
mniej konkurencyjni kosztowo ni hodowcy z Ameryki Poudniowej czy
Australii.
Rysunek 2.10. Szereg zdesezonalizowanych realnych unijnych i wiatowych cen ywca
woowego oraz czynnik trend-cykl tych szeregów czasowych [euro/100kg]
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Przez wikszo analizowanego okresu ceny ywca woowego w UE
ksztatoway si na poziomie wyszym od wiatowego, co przedstawiono na rysunku 2.10. Wyjtkiem byy tu lata 2001-2002, kiedy to z powodu rozprzestrzeniania si choroby BSE popyt na miso woowe produkowane w UE znaczco
spad, co pocigno za sob spadek ceny ywca. W tym samym okresie zaobserwowa mona wzrost ceny na rynku wiatowym. Wynika to z faktu, e jako wiatow przyjto tutaj cen CIF pótusz woowych importowanych z Australii
i Nowej Zelandii do portów amerykaskich. Bydo hodowane w krajach poudniowej pókuli (Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Argentyna) stosunkowo
rzadko karmione byo mczk misno-kostn, dodawanie której do pasz byo jedn z gównych przyczyn wybuchu epidemii BSE [Swormink 2010]. Cena bezpiecznego dla konsumentów misa z Australii i Nowej Zelandii znacznie wzrosa
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w okresie, gdy ywiec woowy z Europy i Ameryki Pónocnej uznany zosta za
gro ny dla zdrowia. Wraz z zakoczeniem epidemii poziomy cen europejskich
i wiatowych powróciy do wczeniejszej relacji.
Rysunek 2.11. Zmienno unijnych i wiatowych cen ywca woowego
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.
Tabela 2.3. Statystyki opisowe szeregów czasowych opisujcych zmienno cen ywca
woowego oraz stosunku zmiennoci cen unijnych do wiatowych
Wyszczególnienie

yw. wo. – UE

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,018
0,013
0,010
0,022
0,012

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,010
0,011
0,007
0,013
0,004

yw. wo. – wiat
1991-2000
0,037
0,039
0,031
0,046
0,010
2005-2014
0,040
0,034
0,022
0,046
0,023

Stosunek zmiennoci UE/ wiat
0,482
0,413
0,243
0,667
0,282
0,349
0,308
0,180
0,423
0,234

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Jak przedstawiono to na rysunku 2.11 – podobnie jak na rynkach zbó –
w analizowanym okresie zaznacza si wyra na przewaga poziomu zmiennoci
na rynkach wiatowych w porównaniu do UE. Znaczc rónic jest natomiast
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spadek zmiennoci cen w UE w okresie po 2005 roku. Zmienno cen w UE jest
na bardzo niskim poziomie, dodatkowo jest ona w miar staa, na co wskazuje
niska warto odchylenia standardowego (ostatni wiersz tabeli 2.3.). Odwrotnie
w przypadku cen wiatowych – moemy tu zauway nieznaczny wzrost zmiennoci w porównaniu do lat 90. XX w. Takie trendy sprawiaj, e stosunek
zmiennoci cen unijnych do wiatowych jest w drugim podokresie zdecydowanie niszy. Dodatkowo w ostatnich latach zmienno na rynku UE jest ponad
dwukrotnie nisza ni na rynku wiatowym. Biorc pod uwag zrównanie si
poziomów cen, mona okreli sytuacj na rynku woowiny w UE jako coraz
bardziej stabiln w porównaniu do rynku wiatowego.
Rynek ywca wieprzowego
Rynek ywca wieprzowego charakteryzuje si wystpowaniem tak zwanych cykli wiskich, które polegaj na falowaniu produkcji i cen. Zmiany tego
typu, których dugo cyklu to zazwyczaj 3-4 lata, s wynikiem specyficznej
natury dostosowa produkcji do panujcych na rynku warunków cenowych
[Tomek, Robinson 2001]. Jak wida to na rysunku 2.12 s one wyra nie widoczne do roku 2003. W nastpnych latach sia oddziaywania cykli wiskich
zostaa znieksztacona na skutek omawianych wczeniej globalnych zmian ceny
na rynkach surowców rolnych. Std te zmiany w pó niejszych latach maj znaczco mniejsz amplitud.
Rysunek 2.12. Szereg zdesezonalizowanych realnych unijnych i wiatowych cen ywca
wieprzowego oraz czynnik trend-cykl tych szeregów czasowych [euro/100kg]
350
300

CenyUE
Cenywiat

TrendCyklUE
TrendCyklwiat

250
200
150
100
50
0
sty91 sty93 sty95 sty97 sty99 sty01 sty03 sty05 sty07 sty09 sty11 sty13

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.
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Na rysunku 2.13 przedstawiono wykresy szeregów okrelajcych zmienno na unijnym i wiatowym rynku ywca wieprzowego. Ich analiza pozwala
zauway zmniejszenie zmiennoci na rynku UE. Wydaje si, e podobne zmiany zaszy na rynku wiatowym.
Rysunek 2.13. Zmienno unijnych i wiatowych cen ywca wieprzowego
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Warto w tym miejscu zwróci uwag na wzrost zmiennoci w roku 1999.
Jest on de facto oznak saboci danych. Przyjte – z uwagi na brak alternatywy –
do analizy jako wiatowe ceny z rynku amerykaskiego s bowiem silnie uzalenione od czynników krajowych. Omawiany wzrost zmiennoci jest wynikiem
krótkotrwaego wahnicia cen spowodowanego wzrostem produkcji na amerykaskim rynku oraz zamkniciem w tym okresie pewnej liczby ubojni. Zmiana
ta nie miaa wpywu na uwarunkowania globalne.
W tabeli 2.4 przedstawiono statystyki opisowe szeregów wyznaczajcych
zmienno cen ywca wieprzowego. Wskazuj one na nisz redni zmienno
cen na rynku w UE w caym okresie. Zmienno cen ywca wieprzowego w UE
po roku 2005 okazao si znaczco nisza ni w podokresie pierwszym. Podobnie zmniejszeniu uleg stosunek zmiennoci cen unijnych do cen wiatowych. S
to wic wyniki podobne do tych, uzyskanych w wyniku analizy cen ywca woowego, z tym zastrzeeniem, e w przypadku wieprzowiny spadek zmiennoci
dotyczy równie ceny wiatowych.
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Tabela 2.4. Statystyki opisowe szeregów czasowych opisujcych zmienno cen ywca
wieprzowego oraz stosunku zmiennoci cen unijnych do wiatowych
Wyszczególnienie

yw. wieprz. – UE

yw. wieprz. – wiat

Stosunek zmiennoci UE/ wiat

1991-2000
rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,042
0,035
0,027
0,058
0,019

0,097
0,080
0,057
0,112
0,059

0,550
0,417
0,270
0,738
0,394

0,070
0,070
0,048
0,087
0,023

0,375
0,353
0,297
0,423
0,117

2005-2014
rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,024
0,026
0,020
0,028
0,006

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Rynek ywca drobiowego
Podobnie jak to miao miejsce w przypadku cen ywca wieprzowego, poziom unijnych i wiatowych cen ywca drobiowego przez cay analizowany
okres utrzymywa si na podobnym poziomie, co obrazuje rysunek 2.14.
Wynika to z faktu, e s to rynki, na których intensywno dziaa interwencyjnych ze strony UE jest bardzo niska. Szczególnie dotyczy to wanie rynku
ywca drobiowego – ceny s tu ksztatowane praktycznie wycznie przez
mechanizm rynkowy. Najczciej wystpujcym szokiem podaowym na tym
rynku s wystpujce od 2002 roku informacje o pojawianiu si ognisk ptasiej
grypy.
Ksztatowanie si zmiennoci cen na rynku ywca drobiowego, zaprezentowane w formie graficznej na rysunku 2.15. wskazuje na podobiestwo poziomu zmiennoci na obu analizowanych rynkach. Szczególnie dotyczy to pierwszej poowy analizowanego okresu. Doda te naley, e zmienno ta jest najnisza sporód rynków analizowanych w niniejszym opracowaniu.
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Rysunek 2.14. Szereg zdesezonalizowanych realnych unijnych i wiatowych cen ywca
drobiowego oraz czynnik trend-cykl tych szeregów czasowych [euro/100kg]
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.
Rysunek 2.15. Zmienno unijnych i wiatowych cen ywca drobiowego
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Przedstawione w tabeli 2.5 wartoci dotyczce zmiennoci cen drobiu
wskazuj na znaczce zmniejszenie zmiennoci po roku 2005. Dotyczy to zarówno cen wiatowych, jak i tych w UE. Przy czym naley zauway, e
w przypadku cen w UE wartoci w drugim podokresie s blisko dwukrotnie ni-
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sze ni w okresie 1991-2000. Doszo wic nie tylko do spadku zmiennoci
w wartociach bezwzgldnych, lecz równie wzgldnych, gdzie benchmarkiem
byy ceny notowane na rynku wiatowym.
Tabela 2.5. Statystyki opisowe szeregów czasowych opisujcych zmienno cen ywca
drobiowego oraz stosunku zmiennoci cen unijnych do wiatowych
Wyszczególnienie

yw. drob. – UE

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,027
0,023
0,015
0,040
0,014

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,014
0,011
0,008
0,014
0,009

yw. drob. – wiat
1991-2000
0,029
0,029
0,025
0,033
0,005
2005-2014
0,023
0,021
0,017
0,027
0,008

Stosunek zmiennoci UE/ wiat
0,929
0,901
0,561
1,188
0,463
0,669
0,501
0,397
0,741
0,473

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Rynek produktów mleczarskich
Ostatnimi z analizowanych rynków s rynki sera i mleka. Potraktowane s
one cznie z uwagi na specyfik rynku produktów mleczarskich, a take z powodu odmiennego róda danych ni w przypadku pozostaych rynków. Z uwagi
na brak dostpnoci odpowiednio dugich szeregów czasowych miesicznych
cen produktów mleczarskich, które mogyby zosta uznane za wiatowe, podstaw analizy s ceny spot notowane na amerykaskiej giedzie towarowej Chicago Mercantile Exchange. Nie mona wic w tym przypadku mówi o relacji
cen unijnych do wiatowych, niemniej wybranie za benchmark cen amerykaskich moe by równie interesujce, szczególnie w perspektywie prowadzonych rozmów o liberalizacji handlu z USA.
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Rysunek 2.16. Zmienno unijnych i wiatowych cen masa i sera
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, CME Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Na rysunku 2.16 przedstawiono szeregi obrazujce zmienno cen na rynkach masa i sera w UE oraz USA. Zwraca uwag bardzo niska zmienno cen
na rynku UE, co wynika przede wszystkim z faktu, e podlega on przez praktycznie cay analizowany okres gbokiej interwencji. Jedyna wiksza zmiana
cen wywoana zostaa decyzjami administracyjnymi.
Tabela 2.6. Statystyki opisowe szeregów czasowych opisujcych zmienno cen masa
oraz stosunku zmiennoci cen unijnych do amerykaskich
Wyszczególnienie

Maso – UE

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,014
0,010
0,007
0,012
0,013

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,038
0,036
0,027
0,044
0,015

Maso – USA
1991-2000
0,082
0,081
0,035
0,113
0,053
2005-2014
0,061
0,058
0,041
0,082
0,024

Stosunek zmiennoci UE/USA
0,263
0,141
0,085
0,258
0,340
0,741
0,632
0,399
0,906
0,466

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.
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Wpyw procesów rynkowych na ceny w UE uwidacznia si dopiero
w roku 2007, kiedy to doszo do obserwowanych globalnie wzrostów cen produktów mleczarskich. W przypadku cen amerykaskich mamy do czynienia
z o wiele wiksz zmiennoci przez cay okres, a zblienie si skali zmiennoci
cen obserwuje si dopiero od roku 2007.
Zawarte w tabeli 2.6 statystyki dotyczce szeregów opisujcych zmienno
cen masa wskazuj na wzrost zmiennoci cen w UE. Poniewa jednoczenie doszo do obnienia zmiennoci cen na rynku amerykaskim, zwikszya si take
warto stosunku zmiennoci cen unijnych do cen w USA. Wci jednak zmienno cen w UE pozostaje nisza od tej notowanej na rynku amerykaskim.
W przypadku szeregów opisujcych zmienno na rynkach sera, których
statystyki zawarto w tabeli 2.7, zmiany pomidzy pierwszym a drugim podokresem w przypadku cen w UE s bardzo niewielkie. Mona wic mówi
o utrzymaniu si zmiennoci na tym samym poziomie. Doszo tu natomiast
– inaczej ni w przypadku cen masa – do wzrostu zmiennoci na rynku
amerykaskim. Konsekwencj jest spadek relacji zmiennoci cen unijnych do
amerykaskich.
Tabela 2.7. Statystyki opisowe szeregów czasowych opisujcych zmienno cen sera
oraz stosunku zmiennoci cen unijnych do amerykaskich
Wyszczególnienie

Ser – UE

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,024
0,020
0,011
0,030
0,015

rednia
Mediana
Pierwszy kwartyl
Trzeci kwartyl
Odchylenie stand.

0,021
0,022
0,010
0,030
0,011

Ser – USA
1991-2000
0,054
0,044
0,039
0,063
0,022
2005-2014
0,073
0,066
0,053
0,086
0,026

Stosunek zmiennoci UE/USA
0,542
0,400
0,244
0,768
0,434
0,303
0,287
0,155
0,426
0,168

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Agriview Database, IMF Database oraz
Federal Reserve Bank of St. Louis Database.

Podsumowujc przeprowadzon analiz, przedstawiono wyniki zbiorcze
dotyczce wszystkich analizowanych rynków w tabeli 2.8. Wzrost zmiennoci
odnotowano na rynkach zbó oraz rynkach produktów mlecznych, czyli tych, na
których stosowano szczególnie siln interwencj i które mocniej chroniono
przed konkurencj spoza Unii. Z kolei do najwikszego spadku zmiennoci do76

szo na tych rynkach, na których ceny ksztatuj si gównie w wyniku oddziaywania mechanizmów rynkowych. Za wyjtek od tej reguy uzna mona ceny
ywca woowego. W tym przypadku pewne znaczenie odegray zmiany zwizane z wystpieniem epidemii BSE.
Tabela 2.8. Tendencje zmiennoci cen na analizowanych rynkach
Wyszczególnienie
Pszenica
Kukurydza
ywiec woowy
ywiec wieprzowy
ywiec drobiowy
Ser
Maso

Zmienno bezwzgldna

Zmienno wzgldna

ródo: Opracowanie wasne

Uzyskane wyniki wydaj si by zgodne z oczekiwaniami. Wraz z obnianiem skali interwencji i upodabnianiem si trendów cenowych na dotychczas
chronionym rynku do tych obserwowanych na rynkach wiatowych zmienno
cen powinna by wiksza. W przypadku opierania si wycznie na mechanizmach rynkowych ceny surowców rolnych podlegaj bowiem znaczcym zmianom. W tabeli 2.8. przedstawiono podsumowanie wyników analizy wybranych
rynków rolnych. Strzaka w gór oznacza wzrost zmiennoci cen, strzaka w dó
– spadek zmiennoci, za strzaka pozioma – brak zmian pomidzy analizowanymi okresami.
Zmienno cen a zmienno dochodów
Naley jednak pamita, e wzrost zmiennoci cen nie jest czynnikiem
wpywajcym jednoznacznie negatywnie na sytuacj finansow producentów
rolnych. Proces ten by oczekiwany przez decydentów i zawczasu ustalono, e
bdzie on rekompensowany patnociami otrzymywanymi przez producentów
rolnych. Ich zadaniem bya kompensacja spadku dochodów wynikajcego ze
zmniejszenia skali interwencji w rynki rolne. Miay te peni funkcj w zakresie zarzdzania ryzykiem dochodowym w rolnictwie.
Analiza wyników ekonomicznych uzyskiwanych przez producentów rolnych prowadzcych rachunkowo roln w ramach FADN potwierdza tumienie
wpywu wzrostu zmiennoci cen na zmienno dochodów przez dopaty bezporednie. Badanie polegao na obliczeniu zmiennoci wartoci produkcji (SE131
w nomenklaturze FADN) oraz zmiennoci wartoci dodanej brutto (SE410),
bdcej wartoci produkcji pomniejszon o poniesione koszty bezporednie
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i powikszon o saldo dopat i obcie w dwóch okresach 9-letnich. Pierwszy
z nich przypada na lata 1989-97, kolejny – na lata 2004-2012. Zmienno obliczano jako odchylenie standardowe po wyeliminowaniu trendu liniowego.
Obliczenia przeprowadzano na danych zagregowanych dla 5 wybranych pastw
(Niemiec, Hiszpanii, Francji, Woszech i Wielkiej Brytanii) z podziaem na typy
rolnicze gospodarstw.
Tabela 2.9. Typy gospodarstw wedug podziau FADN charakteryzujce si wyszym
wzrostem zmiennoci wartoci produkcji (oznaczone jak  ڏw porównaniu do wzrostu
zmiennoci wartoci dodanej brutto w badanych podokresach
Wyszczególnienie

Uprawy zbó, oleistych i biakowych

Uprawy
ogrodnicze

Niemcy

ڏ

Hiszpania

ڏ

ڏ

Wochy

ڏ

ڏ

Wielka Brytania

ڏ

ڏ

Francja

Bydo
mleczne

Bydo misne
i hodowlane

ڏ

ڏ
ڏ

ڏ

ڏ

ڏ

ڏ

ródo: Opracowanie wasne

W tabeli 2.9 gwiazdk zaznaczono te typy gospodarstw, w których stosunek zmiennoci wartoci produkcji w pierwszym podokresie w stosunku do drugiego podokresu by wyszy ni tak samo obliczony stosunek dla wartoci dodanej brutto. Dla zaznaczonych grup gospodarstw wzrost zmiennoci produkcji
przewysza zmiany waha wartoci dodanej brutto. Grupy te stanowi zdecydowan wikszo ogóu badanych grup producentów rolnych.

2.4. Podsumowanie
Przeprowadzone w niniejszym rozdziale analizy miay na celu ocen,
w jakim stopniu osigany jest gówny z zadeklarowanych w dokumentach UE celów prowadzenia polityki interwencji na rynkach. Zmniejszenie skali rodków finansowych przeznaczanych na kwesti stabilizacji cen i rynków przy rosncej –
wymuszanej postanowieniami zawieranymi w ramach porozumie GATT/WTO –
otwartoci rynków rolnych wskazywao, e dziaania stabilizacyjne w ramach
WPR najpewniej osiga bd coraz mniejsz skuteczno. Biorc dodatkowo pod
uwag fakt rosncej zmiennoci na rynkach wiatowych oczekiwano wzrostu
zmiennoci na rynkach rolnych w UE. Analiz przeprowadzono wykorzystujc
miesiczne szeregi czasowe cen o dugoci 24 lat. Pozwolio to na analiz porównawcz ostatnich lat z sytuacj, jaka panowaa w okresie po przeprowadze78

niu reformy MacSharry’ego. W latach 90. XX w., pomimo rozpoczcia odchodzenia od polityki interwencji rynkowej, wci jednak rodki przeznaczane na
ten rodzaj dziaa byy stosunkowo wysokie w porównaniu do okresu po przeprowadzonej reformie luksemburskiej.
Wyniki przeprowadzonej analizy do pewnego stopnia potwierdziy te
przypuszczenia. Rynki zbó i produktów mleczarskich istotnie cechuje w ostatnich latach coraz wysza zmienno. Wzrost odnotowuje si zarówno w wielkociach bezwzgldnych, jak i wzgldnych, czyli po porównaniu do zmian
w przebiegu cen na rynkach wiatowych. Za nieoczekiwany uzna jednak naley wyra ny spadek zmiennoci, jaki obserwuje si na rynkach ywca. Wydaje
si, e w przypadku rynków ywca wieprzowego i drobiowego due znaczenie
odgrywa tu fakt, e s to rynki, które podlegay stosunkowo niewielkiej interwencji w okresach wczeniejszych. Zmiana skali dziaa interwencyjnych wywara wic tu niewielkie znaczenie.
Konkluzj tej czci opracowania powinno wic by twierdzenie o niskiej
skutecznoci polityki stabilizacji rynkowej. Nie jest to zreszt zaskoczeniem.
Wydaje si, e ju dawno temu przestano uwaa stabilizacj cen za celow.
Miejsce stabilizacji cen zaj cel stabilizacji dochodów. To z pewnoci suszna
zmiana. Szkoda jedynie, e rezygnacja z dbaoci o stabilizacj rynków nie znalaza wyra nego potwierdzenia w treci dokumentów okrelajcych cele Wspólnej Polityki Rolnej.
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3.

Polski sektor rolny a skuteczno polityk
wobec rolnictwa

W Polsce istnieje dwuczonowy mechanizm regulacyjny w rolnictwie,
który kojarzy instrumentarium rynkowe z interwencj pastwa. Gównym instrumentem jest oczywicie mechanizm rynkowy. Interwencja pastwowa ma tu
znaczenie pomocnicze, moe ona procesy wzrostowe wspiera, a siy destrukcyjne osabia. Ten dualizm systemowy utrzymuje si, chocia punkty cikoci
w polityce rolnej przesuwaj si w zalenoci od tego, która opcja polityczna
dochodzi do wadzy. Raz w polityce rolnej jest wicej liberalizmu, kiedy indziej
wicej protekcjonizmu. Ta labilno nie jest gro na, dopóki utrzymuje si dugookresowa równowaga [Gruda 2011].
W ostatniej dekadzie taka równowaga w sektorze ywnociowym utrzymywaa si. Z pocztkiem maja 2004 roku, po wstpieniu Polski do UE, nastpio znaczne rozszerzenie protekcjonizmu w sektorze rolno-ywnociowym.
Oceniajc instrumenty polityki pastwa korzysta si z wielu najróniejszych metod, które przedstawione zostay w rozdziale 1. Niezalenie jednak od
metody oceny dwa pojcia uzna naley za kluczowe. Jest to skuteczno i efektywno. Jak zauwaa Kubera [2013], skuteczno koncentruje si na relacji
pomidzy osignitymi efektami a zamierzonym celem dziaania, natomiast
efektywno na stosunku efektów udzielenia pomocy do poniesionych nakadów, kosztów. Celem pomiarów tak skutecznoci, jak i efektywnoci, jest
w ostatecznym rozrachunku zidentyfikowanie rozwiza efektywniejszych ekonomicznie i organizacyjnie. By udao si tego dokona, naley jak zauwaa Kubera [2013, s. 108], „dy do ustalenia zwizku przyczynowego midzy podjt interwencj publiczn a jej efektami oraz rodzaju i stopnia zalenoci pomidzy poszczególnymi elementami”. Odpowiednio przeprowadzona ocena wdroenia instrumentów polityki pastwa powinna wic identyfikowa midzy innymi zjawiska „deadweight”, przeniesienia i substytucji. „Powinno ono bilansowa koszty i korzyci z uwzgldnieniem szerszych efektów spoecznych
i ekologicznych pyncych z zastosowania instrumentów polityk” [Kubera 2013,
s. 108] Takie bezporednie oddziaywanie wpywu pastwa na gospodark estymowane bywa przy uyciu analizy czynnikowej lub tez weryfikowane metodami symulacyjnymi.
Modelowanie procesów zachodzcych w polskiej gospodarce jest o tyle
trudne, e brak dostpnoci danych wymusza oparcie si na stosunkowo krótkich szeregach czasowych, obejmujcych najwyej kilkanacie okresów lub
lat. W wielu przypadkach precyzja klasycznych oszacowa parametrów modeli
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symulacyjnych lub prognostycznych statystycznie bywa niska. Taka sytuacja
wymaga wsparcia statystycznego. Jednym z rozwiza jest zastosowanie metod wnioskowania bayesowskiego18, które stanowi adekwatne narzdzie
umoliwiajce wczenie informacji spoza próby o parametrach modelu, a tym
samym zwikszenie precyzji ich oszacowa. Z powyszych wzgldów wane
s badania nad rozwojem metod wnioskowania na podstawie krótkich szeregów czasowych, ze szczególnym uwzgldnieniem narzdzi wnioskowania statystycznego (bayesowskiego). Modelowe podejcie do ocen wpywu wybranych instrumentów WPR na rozwój sektora rolniczego zawarte jest w pracy
[Gruda, Kwasek 2012].

3.1. Podstawy teoretyczne i ujcie metodyczne w zakresie
badania skutecznoci polityk
Naley mie na wzgldzie, e omówione poniej pi kryteriów ewaluacyjnych (trafno, efektywno, skuteczno, oddziaywanie i trwao) nie
jest list wyczerpujc. W zalenoci od celów badania lista ta moe by rozszerzona o szereg innych kryteriów ewaluacyjnych (np. na etapie ewaluacji
ex ante bdziemy odwoywa si do kryterium spójnoci, a w badaniach
kompleksowych interwencji czsto siga bdziemy do kryterium komplementarnoci). Na rysunku 3.1 przedstawiono w schematyczny sposób najwaniejsze wymagania stawiane przed metodami oceny stosowanymi przy
ewaluacji instrumentów polityk.


18

Zastosowanie metod bayesowskich wydaje si szczególnie atrakcyjne w kontekcie modeli
wektorowej autoregresji lub dynamicznych i stochastycznych modeli równowagi ogólnej.
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Rysunek 3.1. Orientacyjne wytyczne dotyczce oceny metod ewaluacyjnych w zakresie
bada nad instrumentami polityk
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie [The New… 2006].

Pojcie skutecznoci i efektywnoci
Pojcie skutecznoci czsto utosamiane jest z pojciem celowoci, nie s
one jednak tosame. Skuteczno mona okreli jako relacj zgodnoci uzyskanego wyniku dziaania z celem dla niego okrelonym [Pszczókowski 1977].
Rónica pomidzy celowoci a skutecznoci dotyczy w zasadzie momentu ich
identyfikacji. Skuteczno rozpatruje si po wykonaniu czynnoci, natomiast
celowo dotyczy planowanych dziaa. O rónicach pomidzy pojciem skutecznoci a efektywnoci interesujco pisze równie ylicz [2010]: „Osobom
nie zajmujcym si skutecznoci dziaa gospodarczych wyjanienie rónicy
midzy skutecznoci a efektywnoci bywa czsto kopotliwe, ale i ekonomistom myl si te obydwa pojcia. Tymczasem sprawa jest w istocie jest prosta.
Skuteczno jest pojciem z zakresu zarzdzania (nieekonomicznym wprost),
zarezerwowanym na scharakteryzowanie projektu lub przedsiwzicia, które ma
osign zamierzony skutek. Dziaanie, które to osiga okrelony cel nazwiemy
wówczas skutecznym. Powstaje czasami pytanie, czy warto byo podejmowa
okrelony cel. Skuteczno dziaania jest wan kategori w zarzdzaniu. Tym
niemniej ekonomici stawiaj zazwyczaj pytania bardziej skomplikowane,
a mianowicie: czy warto podejmowa jakie zamierzenie albo czy zastosowany
rodek jest najlepszy z moliwych. Pojciem sucym badaniu tego typu jest
wanie efektywno”.
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Jak zauwaa Sukowski [2013, s. 64]: „Ocena skutecznoci jest uwarunkowana sam formu celu. Jeeli zatem cel ma cechy mierzalne, to organizacja
ma moliwo sprawnej oceny skutecznoci jego realizacji. Taki jest te mechanizm ustalania i rozliczania celów przyjty w serii norm ISO 9000. Z tego
wzgldu definicja skutecznoci jest przydatna dla weryfikacji skutecznoci
wdroonych formalnych systemów zarzdzania jakoci, zgodnych z wymaganiami normy ISO 9001:2008. Mona przyj, e skuteczno odnosi si bardziej
do „binarnego” sposobu oceny w sensie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie,
czy cel zosta zrealizowany. Nie wyklucza to oczywicie moliwoci stopniowania poziomu realizacji poszczególnych celów”.
Niewtpliw zalet bada powiconych skutecznoci jest ich prostota.
Ocena dziaa pod ktem skutecznoci nie wymaga projektowania i wykonania
wielopaszczyznowych pomiarów, jakie s konieczne w przypadku oceny efektywnoci. Ocena skutecznoci co prawda dostarcza mniej informacji, jednak
jest o wiele mniej kosztowna. Nieskomplikowany sposób samej oceny wie si
z brakiem koniecznoci zaangaowania duych zasobów [Sukowski 2013].
Ocena efektywnoci jest tymczasem bardziej praco- i czasochonna.
Wymaga bowiem zidentyfikowania relacji pomidzy wynikami a wykorzystanymi zasobami (nakadami). Jak zwraca uwag ylicz [2010]: „Dziaanie efektywne wymaga, by korzy netto z jego podjcia – tj. korzy po potrceniu
kosztu – bya dodatnia i najwiksza z moliwych(…). Dla stwierdzenia efektywnoci naley, wic porówna koszty z korzyciami, co wcale nie jest atwe”.
Ocena efektywnoci jest szczególnie trudna w sytuacji, gdy dana polityka
pastwa dotyczy dóbr niewycenianych przez rynek, takich jak przykadowo dobra rodowiskowe. Z tego typu problemami mamy czsto do czynienia w przypadku instrumentów polityki rozwoju obszarów wiejskich. Na szczcie, jak zauwaa ylicz [2010]: „Przez wiele lat wydawao si, e w takich przypadkach korzyci ekonomicznych nie daje si wprost obliczy. Jednak w drugiej poowie XX
wieku dokona si ogromny postp metodologiczny i obecnie coraz bardziej wiarygodnie potrafimy wycenia nawet to, co nie trafia na rynek. (…) Tym niemniej nie
ma co ukrywa, e jest to zadanie trudno policzalne, ale istniej porównywalne
wyceny, które w sposób przybliony okrelaj poszukiwan wielko.”
Warto równie zwróci uwag na rónic pomidzy pojciami efektywnoci i efektywnoci kosztowej. Do oszacowania efektywnoci konieczne jest
wykazanie, e korzyci przewyszaj koszty. W przypadku efektywnoci kosztowej wystarczy obliczy, e dane dziaanie jest najtasze z moliwych. Efektywno kosztowa jest pojciem czsto wykorzystywanym w przypadku instrumentów polityki rolnej, gdy nie ocenia si potrzeby podejmowania danych dzia-

83

a, a dokonuje jedynie oceny, czy rodki publiczne przeznaczone na to dziaanie zostay wydane w taki sposób, który przyniós najwikszy efekt.
Do pomiaru efektywnoci wykorzystuje si najczciej czstkowe, syntetyczne wska niki produktywnoci wykorzystania zasobów lub te okrelenia
wielkoci marginalnych. Efektywno mona identyfikowa w ujciu ex post
i ex ante. Obliczajc efektywno ex ante szacuje si przewidywane efekty przy
zaangaowaniu okrelonych rodków, czasu. Efektywno ex post dotyczy okrelania rezultatów konkretnych dziaa. Do oceny efektywnoci stosuje si analiz wska nikow. Efektywno ekonomiczn mona wyrazi midzy innymi
nastpujco [Adamczyk 1995]:
E
,
N

We1
We2

EN
,
N

gdzie:
E – efekt dziaania gospodarczego,
N – nakady poniesione na dziaalno gospodarcz.
Jak ju wspomniano waciwe zrozumienie poj efektywnoci i skutecznoci moe nastrcza problemy. Terminy te maj wiele synonimów. W celu
zwikszenia przejrzystoci poruszanych poj w tabeli 3.1 przedstawiono przegld terminologii dotyczcej tych poj.
Istnieje kilka kryteriów oceny polityki gospodarczej lub instrumentów polityk. Wedug Stiglitza [2013] jest to m.in.:
x
kryterium skutecznoci dotyczce stopnia osigania zaoonych celów;
x
kryterium efektywnoci, rozumiane jako pobudzanie do oszczdnego
gospodarowania zasobami wytwórczymi; wykorzystywane jest ono
czsto przy porównaniach polityki gospodarczej rónych pastw;
x
kryterium spoecznej adekwatnoci, odnoszce si do realizacji celów
spoeczestwa pastwa, w którym jest realizowana; cele te mona podzieli na konsumpcyjne, ekologiczne i instytucjonalne;19


19

Podobne kryteria przedstawia w swej pracy; A.P. Thirlwall, 2010, Growth & Development.
With Special Reference to Developing Economies, Palgrave MacMilan, 8th ed., Londyn.
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Tabela 3.1. Terminologia uywana w badaniach skutecznoci i efektywnoci
Pojcie

Synonim

Pseudosynonim
Optymalno,
wydajno

Tre pojcia

Efektywno

Gospodarno, korzystno, opacalno, ekonomiczno, produktywno, skuteczno

Stosunek wyniku
uytecznego do nakadu poniesionego
dla uzyskania tego
wyniku

Efektywny

Gospodarny, racjonalny, Optymalny, najekonomiczny, opacalny, lepszy, wydajny
produktywny, korzystny,
skuteczny, rezultatywny

Dodatni (podany
wynik), lecz nie koniecznie najwysza
efektywno

Optymalno

Maksymalny stan,
minimalny stan

Efektywno,
racjonalno,
produktywno

Przyjmuje tylko wartoci równe 0 lub 1

Optymalny

Najlepszy z punktu
widzenia przyjtego
kryterium

Efektywny

Stan, w którym funkcja celu osiga ekstremum (max, min)
przy danych ograniczeniach

Efektywno
spoeczna

Efektywno: produkcji
spoecznej, makroekonomiczna, obiektywna,
alokacyjna, gospodarowania

Efektywno
ekonomiczna

Uzyskane rezultaty
s korzystne dla gospodarki jako caoci
z punktu widzenia
poniesionych nakadów

Efektywno
ekonomiczna

Efektywno
gospodarowania

Efektywno
spoeczna

Dotyczy zjawisk
i procesów wymiernych, które mona
ksztatowa

Efektywno
produkcji

Efektywno
wytwarzania

Efektywno
ekonomiczna,
pracy, przedsibiorstwa

Dotyczy poredniej
dziaalnoci produkcyjnej zwizanej
z procesem wytwarzania wyrobów

ródo:[Czechowski, …1997].

W tabeli 3.2 przedstawiano opis kryteriów ewaluacyjnych stosowanych
przy ocenie instrumentów polityk. Kryteria ewaluacji stanowi pewien rodzaj
standardów, wedug których dokonuje si czstkowej oceny danego programu
lub procesu badawczego. Wyszczególnione kryteria s elementem czstkowej
oceny badawczej danego projektu.
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Tabela 3. 2. Kryteria ewaluacyjne
Nazwa kryterium

Opis

Trafno
(relevance)

Ocenia adekwatno planowanych celów interwencji i metod jej
wdraania do problemów i wyzwa spoeczno-ekonomicznych, które zostay zidentyfikowane w diagnozie. Analiza tego kryterium jest prowadzona przed rozpoczciem i w pierwszych fazach wdraania interwencji.

Skuteczno
(effectiveness)

Ocenia stopie realizacji zakadanych celów (czy osignito to, co zaplanowano), skuteczno uytych metod, instytucji oraz wpyw czynników zewntrznych na ostateczne efekty.

Efektywno
(efficiency)

Ocenia relacj midzy nakadami, kosztami, zasobami (finansowymi,
ludzkimi, administracyjnymi) a osignitymi efektami interwencji.

Uyteczno
(utility)

Ocenia cao rzeczywistych efektów wywoanych przez interwencj
(zarówno tych planowanych, jak i nieplanowanych, tzw. ubocznych),
odnoszc je do wyzwa spoeczno-ekonomicznych (czsto ju zmienionych w czasie). W odrónieniu od kryterium trafnoci, ocena uytecznoci jest prowadzona po zamkniciu interwencji lub w jej kocowej fazie wdraania.

Trwao
(sustainability)

Ocenia cigo efektów (przede wszystkim pozytywnych) danej interwencji w perspektywie rednio- i dugookresowej (a wic po zakoczeniu interwencji).

ródo:[Olejniczak… 2012]

3.2. Przesanki i instrumenty polityki rolnej w Polsce
Przez polityk roln rozumie naley oddziaywanie pastwa na rozwój
rolnictwa poprzez ksztatowanie stosunków ekonomiczno-spoecznych w rolnictwie, a take poprzez tworzenie wizi midzy tym dziaem a otoczeniem.
Jakie przyczyny legitymizuj interwencj wadz publicznych w funkcjonowanie
rolnictwa i rynków rolnych? Co powoduje, e alokacja rynkowa jest nieefektywna lub spoecznie nieakceptowana?
W literaturze podawanych jest wiele powodów niesprawnoci rynku [Wo
1996], które ograniczaj efektywno alokacji rynkowej. Wiele z nich dotyczy
take rynków rolnych. S to: struktura podmiotowa, wystpowanie efektów zewntrznych i dóbr publicznych, niedoskonao i asymetria informacji, niski poziom i zrónicowanie dochodów rolniczych. Nie bez znaczenia s te specyficzne cechy funkcjonowania tego dziau gospodarki, a szczególnie wpyw czynników przyrodniczych i przestrzenny charakter produkcji rolniczej.
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W Polsce zrónicowanie struktur rynkowych znajduje trwae odzwierciedlenie w relacjach wystpujcych midzy rolnictwem a sfer obrotu i przetwórstwa. Ekonomiczna struktura rynków rolnych deprecjonuje rolnictwo i prowadzi
do transferu czci wartoci dodanej wytworzonej w rolnictwie do sektora
przedsibiorstw, czyli otoczenia rolnictwa. Wynika to midzy innymi z podmiotowej struktury rynków rolnych. Poszczególne gospodarstwa rolne z uwagi na
ich du liczb, niewielki rozmiar oraz ich przestrzenne rozproszenie maj bardzo may wpyw na wielko oferowanej poday i ceny wytwarzanych produktów, natomiast sfera przetwórstwa i obrotu rolnego jest w znacznym stopniu
skoncentrowana, a niekiedy wrcz zmonopolizowana. Taka struktura podmiotowa powoduje, e poziom i struktur cen w zdecydowanie wikszym stopniu
ksztatuj pozarolnicze segmenty gospodarki ywnociowej. Brak zinstytucjonalizowanych powiza poziomych midzy gospodarstwami rolnymi powoduje, e
rynek rolny zosta opanowany przez poredników, którzy dyktuj warunki rolnikom, wykorzystujc uwarunkowania produkcji rolniczej, a mianowicie: wolny
obrót kapitau, zaleno od warunków klimatycznych, brak moliwoci przechowywania wytworzonych produktów oraz nik obecno na rynku pojedynczych gospodarstw. Trac na tym producenci rolni, gdy cz tworzonej przez
nich wartoci realizowana jest w innych podmiotach gospodarujcych. Na skutek funkcjonowania mechanizmu obniajcego wzgldny poziom cen produktów wytwarzanych w gospodarstwach rolnych – jak podawali [Wilkin 1996;
Wo 1996] – „okoo 25% wartoci wytwarzanej w rolnictwie przejmowana jest
przez inne sektory gospodarki. Mimo czasu, jaki upyn od przeprowadzonych
bada problem przepywu dochodów z rolnictwa do innych dziaów gospodarki
narodowej jest na nowo aktualny, szczególnie w okresie poakcesyjnym rolnictwa z Uni Europejsk.
Prowadzenie dziaalnoci gospodarczej w rolnictwie ze wzgldu na biologiczny i przestrzenny charakter zazwyczaj implikuje istotne efekty zewntrzne.
Przejawiaj si one w postpujcej erozji gleby, wikszym skaeniem rodowiska, ograniczeniu rónorodnoci gatunkowej, niszczeniu naturalnych ekosystemów itd. Moe to powodowa wiele problemów zwizanych z utrzymaniem
równowagi w rodowisku przyrodniczym. Midzy sfer wytwarzania produktów
rolniczych a ochron zdolnoci ekosystemów przyrodniczych do samoodtwarzania wystpuj zatem zasadnicze sprzecznoci. Odpowiedzi na te wyzwania
jest koncepcja ekorozwoju, która okrela kierunki dziaa praktycznych, a take
stanowi ide spoeczno-filozoficzn.
Wprowadzenie nowej technologii wywouje równie zakoczone sukcesem efekty zewntrzne. Implikuje ono bowiem wartociowe informacje dla innych rolników, a zatem daje im istotne korzyci zewntrzne. Moe to by wyko87

rzystane przy rozstrzygniciach dotyczcych subwencjonowania rolników
wprowadzajcych nowe technologie.
Projekty irygacyjne maj charakter dóbr publicznych. Gdy ujcia s wykonane, marginalne koszty wykorzystania wody z systemów irygacyjnych s
stosunkowo niewysokie. Dostarczanie wody jest niemal zawsze monopolem naturalnym i zazwyczaj realizowane przez sektor publiczny. Elementy struktury
technicznej i spoecznej take w duej mierze speniaj kryteria dóbr publicznych, dlatego projekty wodne i infrastrukturalne powinny by finansowane bd
wspófinasowane przez wadze publiczne.
Przyczyn niesprawnego funkcjonowania rynków rolnych jest midzy
innymi niedoskonao i asymetria informacji. Nabywcy produktów pochodzenia rolniczego czsto nie posiadaj wystarczajcej informacji o parametrach jakociowych i sposobach wytwarzania oferowanych dóbr. Wystpuje zatem konieczno opracowania i zapewnienia przestrzegania parametrów jakociowych
charakteryzujcych produkty rolnicze i proces produkcyjny. Informacji o sposobach funkcjonowania rynków rolnych i metodach produkcji mog dostarczy
wadze publiczne. Wspóczesne rynki rolne s bardzo zoone, dlatego te poszczególni producenci nie s w stanie zebra, przetworzy i oceni wszystkich
informacji, które s niezbdne do podejmowania racjonalnych decyzji. Dostarczone informacje mog dotyczy nie tylko stanów rynków rolnych, ale równie
sposobu prowadzenia procesów produkcyjnych (np. jakie roliny naley uprawia na poszczególnych gruntach). Poniewa dostarczanie tego typu informacji
jest kosztowne, a korzyci odnosz gównie ci, którzy z informacji korzystaj,
bdem byoby ich rozwaanie wycznie w kategoriach usug publicznych.
Jak twierdzi Stiglitz [2013], prawdopodobnie najwaniejsz przyczyn
ingerencji wadz publicznych w funkcjonowanie rolnictwa i rynków rolnych jest
rozkad dochodów generowanych przez gospodark rynkow. Rozkad ten nie
moe i nie jest w stanie speni kryteriów etycznych akceptowanych przez spoeczestwo. Ponadto funkcjonowanie gospodarki rynkowej powoduje, e dua
liczba ludnoci, zarówno rolniczej, jak i nierolniczej, uzyskuje nieakceptowalnie
niskie dochody, niewystarczajce nawet do zapewnienia odpowiedniego wyywienia. Wadze publiczne powinny zatem wdraa programy, które stymuluj
wzrost dochodów maych gospodarstw oraz programy zwikszajce dostpno
ekonomiczn artykuów ywnociowych.
Specyficzn, a zarazem podstawow cech produkcji rolniczej jest jej
przyrodniczy charakter, co wie si z geograficzn zmiennoci warunków wytwarzania, uzalenieniem produkcji rolniczej od praw przyrody oraz niestabilnoci warunków pogodowych. Cechy te maj duy wpyw na struktur, wielko
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i jako produkcji kocowej, tym bardziej, e znaczna cz procesów wytwórczych odbywa si na terenach otwartych. Biologiczny charakter wpywa na dugo cyklu produkcyjnego, którego finalny efekt nie jest atwy do przewidzenia.
Opónienie cyklu produkcyjnego w odniesieniu do wikszoci rolin uprawnych
wynosi 1 rok, do ywca woowego okoo 3 lata, do owoców za 4-5 lat. Dugo
cyklu powoduje wystpowanie rozbienoci czasowych midzy sygnaami
z rynku a uzyskiwaniem przez rolników efektów kocowych. Przyczynia si
równie do wolniejszego obrotu kapitau, sezonowoci nakadów i dochodów,
a take sezonowoci produkcji.
Produkcj rolnicz cechuje wysokie ryzyko produkcyjne i cenowe. Ma to
wpyw na funkcjonowanie rynku ubezpiecze i kredytów rolniczych. Konieczno ponoszenia relatywnie duych wydatków z tytuu ubezpiecze lub kredytów, co wynika z wysokiego poziomu ryzyka, powoduje, e dostp rolników do
tych rynków jest ograniczony. Wysokie odsetki z tytuu udzielanych kredytów,
take wysokie skadki ubezpieczeniowe wynikaj zarówno z duego ryzyka, jak
te wystpowania zjawiska negatywnej selekcji i tzw. pokusy naduycia.
Przestrzenny charakter produkcji rolniczej wpywa na wyniki gospodarowania poszczególnych gospodarstw. Efekty ekonomiczne w znacznej mierze
uzalenione s od terenów, rozogu gospodarstwa, a take od jego lokalizacji
wobec rynku zbytu i zaopatrzenia. Warunków tych rolnicy nie mog zmieni,
musz jednak z tego tytuu ponosi koszty, które zwi zane s ze zwikszonymi
wydatkami na transport wytwarzanych artykuów, koniecznoci przemieszczenia na dalsze odlegoci maszyn i narzdzi rolniczych. Produkcja rolnicza wymaga duej dyspozycyjnoci siy roboczej, a take implikuje sezonowo zapotrzebowania na prac. Przyczynia si to do niepenego wykorzystywania zasobów pracy.
Wspózaleno celów i instrumentów polityki rolnej
Przedstawione w poprzednim podrozdziale rónorodne, racjonalne przesanki prowadzenia polityki rolnej nie oznaczaj jednak, e kada dziaalno
pastwa sprzyja eliminacji niesprawnoci rynku. rodki ukierunkowane na redukcj ryzyka cenowego, np. programy stabilizacji cen mog zwikszy niestabilno dochodów. Chocia polityka rolna moe by prowadzona w celu pomocy maym gospodarstwom, gównymi beneficjentami mog okaza si due gospodarstwa. Mimo e polityka redystrybucji dochodów ma zmniejsza nierównoci, jej efekt netto moe by odmienny. Niesprawnoci rynków wi  si
z niesprawnociami pastwa. W programowaniu dziaa wadz publicznych
szczególne znaczenie maj niesprawnoci zwi zane z niedoskona informacj .

89

Instytucje pastwowe, interweniujc, równie dziaaj w warunkach niedoskonaej informacji (np. na rynkach ubezpieczeniowych, kredytowych).
Jeli nawet funkcjonowanie rynków wykazuje rónorodne niesprawnoci,
to jednak nie oznacza to i nie rozstrzyga o koniecznoci podejmowania dziaa
przez wadze publiczne, a tylko identyfikuje potencjalne obszary dla polityki
rolnej. Projektowanie polityki odpowiedniej dla danego kraju powinno zatem
zaczyna si od specyfikacji przyczyn niesprawnoci rynków i instrumentów,
które instytucje pastwowe mog wykorzystywa jako remedium na kopoty.
Rol ogólnej teorii jest okrelenie warunków, w których dany rodzaj polityki
bdzie prawdopodobnie bardziej skuteczny. Teoretyczne modele uwzgldniajce osobliwoci danego kraju pozwalaj zakreli ramy dyskusji na temat polityki. Pomagaj one ustali, czy ródem niepowodze s rónice w celach prowadzonej polityki, rónice w spojrzeniach na struktur gospodarki, czy te w pogldach na temat wartoci kluczowych parametrów.
Alternatywne koncepcje polityki mog by oceniane ze wzgldu na wiele
kryteriów. Ocena nie jest atwa z uwagi na wielorakie powizania zarówno midzy celami, jak i instrumentami polityki rolnej. Poniej przedstawiono gówne
problemy oceny koncepcji polityki rolnej z uwzgldnieniem takich kryteriów,
jak: ryzyko, impulsy i redystrybucja dochodów.
Gospodarowanie w rolnictwie zwizane jest z istotnym ryzykiem, a rolnicy maj tylko ograniczone moliwoci jego zmniejszania. Sposoby oddziaywania na poziom ryzyka s przedmiotem teoretycznych i praktycznych kontrowersji. Programy majce na celu ograniczanie ryzyka odczuwanego przez rolników
ukierunkowane s zazwyczaj na stabilizacj cen. Doskonaa stabilizacja cen nie
jest moliwa, gdy nawet ustanowienie granic, w zakresie których ceny mog
si waha, nie uodparnia rynku na dziaania spekulacyjne.
Do stabilizacji cen mona wykorzystywa zapasy. Jednake zasadniczym
elementem krytyki tego sposobu postpowania jest fakt, e czsto bardziej efektywn metod stabilizacji cen jest zachowanie siy nabywczej, innymi sowy –
do stabilizacji cen mona wykorzysta oszczdnoci i rezerwy finansowe, z wyjtkiem sytuacji, gdy koszty transakcyjne i koszty transportu s bardzo wysokie.
Jednake im wicej krajów zamierza wykorzystywa rezerwy finansowe jako
stabilizator cen, tym bardziej midzynarodowe rynki rolne staj si niestabilne.
Innym sposobem ograniczania zmiennoci cen s restrykcje handlowe,
a wic taryfy i bariery parataryfowe oraz bariery pozataryfowe. W warunkach
niepewnoci i ograniczonej zdolnoci pastwa do reakcji na zmieniajce si
okolicznoci taryfy i bariery pozataryfowe nie mog by stosowane zamiennie.
W przeciwiestwie do barier pozataryfowych taryfy nie izoluj kraju od wywo-
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ywanych zewntrznie fluktuacji cenowych. Bariery te mog cakowicie izolowa producentów od zagranicznych szoków, chocia nie mona wówczas osiga korzyci komparatywnych.
Przy kadym poziomie stabilizacji cen reakcje podaowe stanowi gówne ródo niepewnoci. Kluczowe znaczenie dla rolników posiada stabilizacja
ich dochodów, nie za stabilizacja cen. Jeeli ceny i ilo wytwarzanych produktów s ujemnie skorelowane, stabilizacja cen moe zwiksza fluktuacj dochodów. Chocia czsto rol zachowa instytucji pastwowych jest redukcja ryzyka, wiele rolniczych programów suy bardziej redystrybucji dochodów anieli
ich stabilizacji. Wynika to ze sposobu, w jaki oddziauj one na rozmiar
i alokacj subsydiów. Podatki i subsydia s niewtpliwie impulsami, które oddziauj na rolników. Wpywaj one na decyzje odnoszce si do podejmowania
dziaalnoci w rolnictwie, na alokacj zasobów czynników wytwórczych.
Wpyw ten jest szczególnie widoczny wówczas, gdy pastwo próbuje opodatkowa rolnictwo, np. poprzez bezporednie opodatkowanie wyników produkcyjnych, ustanawianie instytucji nabywajcych produkty po cenach niszych
anieli na rynkach midzynarodowych, opodatkowanie eksportu lub dóbr przemysowych stosowanych w rolnictwie. Jeeli podatki bd wystarczajco wysokie, ogólna poda produktów pochodzenia rolniczego zostanie zredukowana.
W praktyce zdecydowanie czciej stosowane jest opodatkowanie ziemi
anieli opodatkowanie wyników produkcyjnych. Zasadniczym zagadnieniem
jest wówczas wartociowanie ziemi. Jeeli kady hektar ziemi, niezalenie od
jej jakoci, byby jednakowo opodatkowany, wówczas taki podatek bdzie
uznawany jako niesprawiedliwy, a marginalne grunty zostan wyeliminowane
z produkcji. Jeeli jednak jako ziemi jest kwantyfikowana na podstawie wyników produkcyjnych, wówczas podatek ziemski stanowi dobre przyblienie podatku od efektów produkcyjnych.
Aby zagodzi ujemny i ograniczajcy wpyw podatków na wyniki produkcyjne, niekiedy próbuje si czy je z subwencjami – szczególnie w odniesieniu do nawozów sztucznych, nasion, kredytów. Jeeli wszystkie nakady
czynników wytwórczych byyby subwencjonowane w takim samym zakresie,
wówczas ich wpyw byby równowany z obnieniem podatków produkcyjnych.
Obnienie podatków oznaczaoby jednak, e taki sam rezultat mona by osign przy niszych kosztach transakcyjnych. Poniewa w rzeczywistoci subwencje nie s identyczne w stosunku do wszystkich elementów czynników wytwórczych, implikuje to niesprawno rynku, gdy sprzyja wikszemu znieksztacaniu sposobu wykorzystywania nakadów subwencjonowanych. Subwencjonowanie nakadów znieksztaca zatem wybór, a take wymaga wyszych
podatków.
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Koncepcja polityki rolnej Unii Europejskiej
Od chwili podpisania Traktatów Rzymskich do podstawowych zada polityki rolnej zaliczano zwikszanie produktywnoci sektora rolnego poprzez
wspieranie postpu technicznego i racjonalizacj wykorzystania czynników produkcji, a take zapewnienie odpowiedniego poziomu ycia ludnoci wiejskiej
przez podniesienie indywidualnych dochodów osób pracujcych w rolnictwie.
Pozostae cele – wymienione w rozdziale 1.3. – dotyczyy samowystarczalnoci
ywnociowej, stabilizacji rynków rolnych oraz zapewnienia umiarkowanych
cen dla konsumentów. Cele te (w pewnym uproszczeniu) zagwarantowa miay
odpowiedni poziom dochodów dla producentów rolnych poprzez stosown organizacj rynków rolnych, a ich realizacja zwizana bya gównie z krótkookresow polityk cenowo-rynkow i dochodow.
W Traktatach Rzymskich zawarto równie postanowienia, które stay si
podstaw dla z reguy dugookresowej polityki strukturalnej. Zaznaczy naley,
e zapisy traktatu stanowi, e zadanie zapewnienia odpowiedniego standardu
ycia producentom rolnym powinno by realizowane poprzez zmiany strukturalne rolnictwa. Zwizek ten przez wiele lat by jednak rzadko poruszany
w dyskusjach dotyczcych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Czynniki, które
zdecydoway o wyborze celów WPR, to przede wszystkim charakter gospodarki
rolniczej, który wynika zarówno ze struktury spoecznej rolnictwa, jak równie
rónic w strukturze gospodarczej i przyrodniczej pomidzy regionami rolniczymi, brak samowystarczalnoci ywnociowej w okresie bezporednio po II wojnie wiatowej oraz potrzeba ewolucyjnego ujednolicania ekonomicznych mechanizmów dziaania rolniczego sektora gospodarki. Ciar realizacji opisanych
celów WPR z czasem przesun si w stron rozwoju obszarów wiejskich,
ochrony rodowiska oraz dobrostanu zwierzt, mimo e priorytety te nie s wymienione w zaoycielskich dokumentach WPR.
W kolejnych latach w ramach WPR stworzono wiele instrumentów
prawnych, które przyczynia si miay do realizacji jej celów. Nie okrelono
zamknitej listy instrumentów, a decyzje odnonie do ich konkretnego doboru
pozostawiono organom wspólnotowym. Stosownie do podziau WPR na polityk rynkow i strukturaln wyodrbni mona dwa zasadnicze rodzaje instrumentów: rynkowe i strukturalne. Instrumenty polityki rynkowej (o charakterze
rynkowo-dochodowym) oddziauj bezporednio na branowe rynki rolne,
wpywaj na zasadnicze sposoby interwencji na wewntrznym rynku Wspólnoty
Europejskiej oraz okrelaj mechanizmy, które stabilizuj import i eksport produktów rolnych poza Uni Europejsk. Ogólnie rzecz ujmujc, oddziauj one
na rynek produktów rolnych, okrelaj zasady organizacji produkcji rolnej oraz
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reguluj handel tymi produktami. W ten sposób przyczynia si maj do poprawy konkurencyjnoci produktów rolnych wytwarzanych na obszarze Unii
Europejskiej.
Do instrumentów polityki rynkowej, które wykorzystywane s do interwencji wewntrz Unii Europejskiej, zalicza si:
x
instrumenty interwencji publicznej (system wspólnych cen rolnych,
skup interwencyjny produktów rolnych),
x
patnoci bezporednie dla rolników bdce gównym mechanizmem
wspierania dochodów rolniczych,
x
dopaty do prywatnego przechowywania produktów rolnych,
x
instrumenty kontroli nadprodukcji rolnej (limity produkcyjne) oraz
wspierajce konsumpcj ywnoci,
x
nadzwyczajne rodki interwencji uruchamiane w sytuacjach
kryzysowych.
Do instrumentów polityki rynkowej, które wykorzystywane s w stosunkach handlowych z krajami trzecimi, zalicza si:
instrumenty regulowania importu rolnego, czyli ca, licencje importox
we, kontyngenty ilociowe, opaty;
x
instrumenty subwencjonowania eksportu rolnego, tj. dopaty w eksporcie, licencje eksportowe.
Polityka rynkowa do czasu reformy przeprowadzonej w 2003 r. bya najwaniejszym elementem Wspólnej Polityki Rolnej.
Drug grup s instrumenty strukturalne, które maj wpywa w duszym
okresie na formowanie si struktur rolnych, a które w prawie UE ujmowane s
szeroko (np. poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych, ich modernizacja oraz modernizacja towarzyszcej im infrastruktury technicznej, doradztwo
rolnicze). Unia Europejska podejmuje wiele dziaa majcych na celu wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach polityki strukturalnej, której zasadniczym celem jest zwikszenie spójnoci spoeczno-gospodarczej poszczególnych regionów pastw czonkowskich. Realizacja polityki strukturalnej rozpocza si ju na pocztku lat 70. XX wieku, kiedy to zdano sobie spraw, e
aby osign cele WPR, nie wystarczy tylko regulowa rynki rolne.
Polityka strukturalna wspiera zatem rozwój regionów wiejskich oraz
przemian w rolnictwie, przyczyniajc si do: likwidacji rónic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów wiejskich, zwikszania produktywnoci rolnictwa, poprawy struktury agrarnej, optymalizacji zatrudnienia, wprowadzania postpu technicznego, dokonywania zmian w strukturze produkcji oraz poprawy
stanu rodowiska naturalnego. Jest to polityka wspierania wielofunkcyjnego
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rozwoju obszarów wiejskich i jest cile powizana z polityk regionaln.
Przez wikszo okresu na którym skupiono w niniejszym opracowaniu gówn
uwag, czyli w pierwszej dekadzie po przystpieniu Polski do UE, cele polityki
rozwoju obszarów wiejskich, a take procedur jej programowania okrelao
rozporzdzenie Rady nr 1698/05 z 20 wrzenia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich. W jego ramach wyróniono osie priorytetowe (zwane take celami), które reguluj dziaania kierowane na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w UE. Wokó osi pierwszej skupione zostay instrumenty majce na celu
popraw konkurencyjnoci sektora rolnego i lenego (tzw. o gospodarcza).
Zadaniem instrumentów osi drugiej (tzw. osi rodowiskowej) jest poprawa rodowiska naturalnego i terenów wiejskich, a osi trzeciej, tzw. osi spoecznej –
poprawa jakoci ycia na obszarach wiejskich oraz rónicowanie dziaalnoci
gospodarczej. Dodatkowo wyróniona równie zostaa o czwarta – Leader, której celem jest wczanie spoecznoci lokalnej w proces planowania i zarzdzania rozwojem obszarów wiejskich.
Od pocztku WPR charakteryzowaa si duym zakresem interwencyjnego oddziaywania na rolnictwo, co wizao si z subsydiowaniem rolnictwa na
szerok skal, a take z restrykcyjn ochron rynku wewntrznego przed konkurencj taszych produktów rolnych importowanych z krajów trzecich. Skutki
stosowania instrumentów polityki rynkowej s odczuwane przez rolników
w krótkim czasie (np. wzrost poziomu cen rolnych lub dopat eksportowych odczuwany jest ju w danym roku gospodarczym).
Celem polityki strukturalnej jest poprawa sytuacji w rolnictwie w perspektywie rednio- i dugookresowej. Ukierunkowana jest ona na wspomaganie
rozwoju regionów wiejskich, jak równie przemian prowadzcych do niwelowania rónic w poziomach rozwoju. Przyczynia si ona do zwikszania produktywnoci w obszarze rolnictwa, poprawy struktur rolnych oraz optymalizacji
zatrudnienia, a take do przebudowy gospodarstw nieefektywnych w gospodarstwa nowoczesne i rentowne. Polityka strukturalna wdraa ponadto postp techniczny, zmiany w strukturze produkcji oraz podwysza jako produktów rolnych. Obserwujc kierunki zmian w WPR, naley si spodziewa, e polityka
strukturalna w perspektywie kolejnych lat bdzie odgrywa coraz wiksz rol
i coraz wiksze rodki pienine bd na ni kierowane.
Wraz z przystpieniem do Unii Europejskiej polskie rolnictwo i obszary
wiejskie objte zostay Wspóln Polityk Roln. W Polsce w 2012 r. zgodnie
z danymi GUS zasoby uytków rolnych wynosiy 18 825 tys. ha, w tym 14 410
tys. ha w gospodarstwach rolnych. Na zasoby uytków rolnych gospodarstw
rolnych skaday si obszary gruntów ornych (11 152 tys. ha), obszary trwaych
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uytków zielonych (3 032 tys. ha), sady (353 tys. ha) oraz inne grunty (714 tys.
ha), w tym nieuytkowane rolniczo i nieutrzymywane w dobrej kulturze rolnej.
Polskie rolnictwo na tle pozostaych krajów UE angauje relatywnie due zasoby ziemi i nakadu pracy. Nakady pracy w polskim rolnictwie stanowi 20%
caoci nakadów pracy w UE i s najwysze ze wszystkich krajów, a zasoby
ziemi w rolnictwie polskim stanowi prawie 9% ogóu uytków rolnych UE.
Niszy udzia rolnictwo polskie odnotowuje w ponoszonych nakadach kapitaowych, które wynosz okoo 5,5% nakadów ponoszonych przez rolnictwo
UE-27. Nadmiar zatrudnionych w rolnictwie i relacja praca-ziemia s istotnym
problemem polskiego rolnictwa, który ujawni si w toku transformacji systemowej w latach 90. XX w. Gospodarstwa rolne zostay potraktowane w podobny sposób jak pozarolnicze przedsibiorstwa, nie uwzgldniono specyficznych
cech sektora rolnego, takich jak niska mobilno ziemi czy niska elastyczno
cenowa oraz dochodowa popytu na ywno. W wyniku transformacji ujawni
si ponadto nadmiar siy roboczej zaangaowanej w produkcj roln
w Polsce, a towarzyszce jej zjawisko bezrobocia nie sprzyja ograniczaniu zatrudnienia w rolnictwie. Transformacja wywara równie niekorzystny wpyw
na dochody producentów rolnych, których dynamika wzrostu jest nisza ni
w innych dziaach gospodarki.
Na polskiej wsi nieustannie postpuje proces dezagraryzacji przejawiajcy si systematycznym zmniejszaniem si roli rolnictwa w produktywnym
angaowaniu pracy ludzkiej oraz dostarczaniu dochodów dla utrzymania ludnoci wiejskiej. Ponadto czna analiza zasobów pracy oraz zasobów majtku
trwaego i udziau rolnictwa w tworzeniu PKB wskazuje nisz wydajno
kapitau, na poziomie okoo 2/3 redniej w gospodarce narodowej i okoo
czterokrotnie nisz wydajno pracy, co dowodzi wadliwej struktury rolnictwa i koniecznoci dostosowa w relacjach midzy czynnikami produkcji.
Sytuacja w rolnictwie i na wiejskim rynku pracy przekada si w sposób bezporedni na poziom ycia ludnoci wiejskiej. Na te zjawiska nakadaj si
równie inne, takie jak np. niski poziom wyksztacenia oraz niedoinwestowanie infrastruktury spoecznej i niedostosowanie jej do istniejcych potrzeb,
a take sabo rozwinita infrastruktura techniczna.

3.3. Kondycja sektora rolnego
Podobnie jak dziao si to w innych dziaach gospodarki, take w rolnictwie ostatnie dwie i pó dekady to czas znaczcych zmian. Dotycz one zarówno
kondycji samego sektora rolnego, jak i jego miejsca oraz funkcji w gospodarce.
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Rozwój sektora rolnego jest w duej mierze efektem zmian zachodzcych w caej gospodarce. Dodatkowo, jak odnotowuje to Grzelak [2012, s. 104], rozwój
rolnictwa: „w coraz wikszym zakresie zaley od czynników egzogenicznych”.
O rozwoju rolnictwa pisze równie Kowalski [2014], wymieniajc trzy nastpujce komponenty, które powinny uwzgldnia wspóczesne koncepcje rozwoju:
x
dostosowanie wielkoci i tempa wzrostu produkcji ywnoci do popytu kocowego;
x
zapewnienie zadowalajcego poziomu dochodów ludnoci rolniczej,
pozwalajcego powstrzyma nadmiern migracj ludnoci wiejskiej;
x
powstrzymanie degradacji rodowiska naturalnego, tak by zachowa
odpowiedni jako wytwarzanej ywnoci i uczyni z obszarów wiejskich atrakcyjne miejsca ycia i relaksu coraz wikszej liczby rodzin.
Na obecny stan polskiego rolnictwa wpyno szereg czynników historycznych. Wane byo zarówno zachowanie specyficznej – jak na warunki pastwach demokracji ludowej – struktury wasnociowej gospodarstw rolnych, jak
i charakter oraz tempo zmian systemowych, majcych miejsce po upadku gospodarki centralnie sterowanej. Przyzwolenie na dominujc rol rynkowego
mechanizmu ksztatowania si cen, otwarcie rynków rolno-ywnociowych na
konkurencj zagraniczn, czy likwidacja dotacji do rodków produkcji, pocigno za sob szereg drastycznych zmian. Przede wszystkim wzrasta dystans
midzy wydajnoci pracy w rolnictwie a wydajnoci w innych dziaach gospodarki narodowej. Wejcie do Unii Europejskiej i na jednolity rynek unijny
w wyniku objcia polskiego sektora rolnego instrumentami Wspólnej Polityki
Rolnej poprawio funkcjonowanie gospodarstw rolnych oraz przyczynio si do
wzrostu dochodów uzyskiwanych przez polskich rolników. W pocztkowym
okresie po akcesji rolnictwo polskie stao si bardzo konkurencyjne, ale z biegiem czasu konkurencyjno cenowa, niskie koszty pracy, ceny ziemi zaczy
traci na znaczeniu i konieczne stao si poszukiwanie innych, nowych form
przewagi konkurencyjnej [Józwiak, Zitara 2013].
W polskim rolnictwie w porównaniu do sektorów rolnych najsilniejszych
gospodarczo pastw Unii Europejskiej obserwujemy znacznie nisz wydajno
pracy i ziemi, na co gówny wpyw ma nadmiernie wysoki poziom zatrudnienia
w polskim rolnictwie. Istotny jest tu równie niski poziom wyposaenia technicznego gospodarstw. Najwiksz wydajnoci pracy w rolnictwie cechuje si
Francja, za najwyszy wska nik wydajnoci ziemi sporód pastw UE osiga
Holandia [Szczukocka 2015]. Jak zwraca uwag w swych badaniach Szczukocka [2015, s. 128]: „pod wzgldem wydajnoci pracy liczonej wartoci dodan
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brutto na zatrudnionego w rolnictwie Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc
wród pastw Unii Europejskiej.”
W wielu badaniach i analizach ekonomicznych podkrela si problem
nadmiaru zasobów pracy w sektorze rolnym, przy czym czynnik ten jest uwaany za ograniczajcy tempo przeobrae gospodarczych w rolnictwie. Nadwyki
siy roboczej na wsi s pochodn braku popytu na ni ze strony przemysu krajowego. Analizujc warto dodan brutto rolnictwa w roku 2005 i 2013 we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, obserwujemy jedynie saby wzrost tej
wartoci, przy czym wyra nie wida rónice w wielkoci wytwarzanego poziomu wartoci dodanej brutto midzy pastwami starej UE-15 i nowymi pastwami UE- 12, przyjtych po 2004 roku.
Udzia WDB rolnictwa i sektora ywnociowego w gospodarce narodowej
W tabeli 3.3 przedstawiono udzia kadej ze skadowej sektora ywnociowego wyraonej wartoci dodana brutto (WDB) w latach 2000-2013 w krajach UE. Od 2000 do 2013 roku wyra nie zmniejsza si udzia sektora rolniczego w krajach UE (ponad 1,5-krotnie). Podobnie maleje znaczenie caego sektora
ywnociowego w gospodarkach narodowych. Udzia sektora ywnociowego
w gospodarce narodowej UE zmniejsza si nieznacznie – 1,9% redniorocznie.
W gospodarce polskiej w latach 2000-2013 udzia sektora rolnego zmniejszy
si 1,6-krotnie, a tempo spadku udziau caego sektora ywnociowego wynosi
1,4% w skali roku. Biorc pod uwag podanie za procesami zachodzcymi
w gospodarce krajów bardziej rozwinitych, mona przypuszcza, e spadek ten
bdzie nastpowa take w przyszoci.
Udzia sektora rolnictwa i ryboówstwa w PKB spad w latach 1970-2013 w Australii z 5,93 do 2,23%, w Kanadzie z 4 do 1,45%, we Francji
z 6,96 do 1,76%, w Niemczech z 2,94 do 0,75%, w Wielkiej Brytanii z 2,46 do
0,58%, za w USA z 2,93 do 1,09%. Tymczasem w skali wiata (177 pastw,
dla których ONZ dysponowa danymi) przecitny udzia spad z 19,75 do
11,58% [Gruda 2015].
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Tabela 3.3. Struktura WDB sektora ywnociowego w gospodarce narodowej w krajach
Unii Europejskiej w latach 2000, 2010 i 2013 (%)

Kraje

Przemys
spoywczy

Rolnictwo
1

2000
Austria
2,2
Belgia
1,4
Bugaria
13,9
Chorwacja
.
Cypr
3,6
Czechy
3,2
Dania
3,0
Estonia
4,5
Finlandia
2,9
Francja
2,9
Grecja
5,4
Hiszpania
3,2
Holandia
2,7
Irlandia
2,3
Luksemburg
0,7
Litwa
6,6
otwa
4,9
Malta
2,3
Niemcy
1,3
Polska
5,3
Portugalia
2,9
Rumunia
10,9
Sowacja
4,3
Sowenia
3,1
Szwecja
1,7
Wgry
5,3
Wlk. Brytania
1,1
Wochy
2,0

2010
1,5
0,7
5,3
.
2,3
2,4
1,2
3,5
2,9
1,8
3,3
2,7
1,9
1,0
0,3
3,4
4,1
1,9
0,9
3,5
2,4
6,7
3,8
2,5
1,9
3.5
0,7
1,9

2013
1,4
0,8
5,5
4,3
2,5
2,6
1,4
3,6
2,7
1,7
3,8
2,8
2.0
1,6
0,3
3,8
3,7
1,6
0,9
3,3
2,3
6,3
4,0
2,1
1,4
4,4
0,8
2,3

2000
3,3
4,8
6,3
.
.
5,2
5,4
5,2
3,2
4,3
6,0
5,4
5,6
6,5
.
7,5
5,8
.
3,5
6,6
4,8
10,1
4,5
4,1
2,8
6,2
3,4
4,1

2
2010
3,1
4,3
5,5
.
.
3,7
4,5
3,9
2,7
3,7
4,8
4,5
5,1
4,8
.
6,5
4,2
.
3,4
5,0
4,3
7,8
2,7
2,7
2,3
4,2
2,8
3.7

2013
3,0
4,2
5,2
4,5
.
3,5
4,3
3,7
2,5
3,5
4,6
4,2
4,8
4,2
.
6,2
4,2
.
3,3
4,6
4,1
7,0
2,5
2,6
2,2
4,0
2,6
3,5

rodki produkcji dla
rolnictwa i przemysu
spoywczego
3
2000 2010
2013
1,1
1,2
1,2
1,5
1,6
1,6
3,6
3,6
3,5
.
.
2,4
.
.
.
2,0
1,1
1,3
2,3
2,0
2,0
2,3
2,3
2,2
1,2
1,2
1,1
1,9
1,7
1,6
2,1
2,1
2,1
2,0
1,8
2,0
2,6
1,9
2,0
1,7
2,3
2,1
.
.
.
2,7
3,0
2,8
2,1
1,4
1,5
.
.
.
1,5
1.6
1.5
2,4
2,3
2.2
1,5
1,6
1.5
3,5
2,7
2,6
2,8
1,6
2,0
1,3
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
3,2
2,4
2,3
1,4
1,0
1,0
1,2
1,3
1,1

Sektor gospodarki ywnociowej (agrobiznes)

2000
6,6
7,7
23,8
.
.
10,4
10,6
12,0
7,2
9,1
13,6
10,6
10,9
10,5
.
16,9
12,8
.
6,4
14,3
9,2
24,5
11.6
8,5
5.6
14,8
5,9
7,3

4
2010
6,1
6,6
14,4
.
.
7,2
7,9
9,7
6,8
7,2
10,2
9,0
9,0
8,1
.
12,9
9,5
.
5,9
10,8
8,3
17,2
8,1
6,4
5,2
10,1
4,5
6,9

2013
5,6
6,6
14,2
11,2
.
7,4
7,7
9,5
6,3
7,8
10,5
9,0
8,8
7,9
.
12.8
9,6
.
5,7
10,1
7,9
16,3
8,5
5.9
4,6
10,5
4,4
7,0

ródo: Obliczenia wasne na bazie danych Eurostatu.

3.4. Wieloletnie ramy finansowe budetu Unii Europejskiej
na lata 2014-2020
Projekt wieloletnich ram budetowych UE-28 na lata 2014-2020 zakada
3,2% przyrost nakadów budetowych (w cenach 2011 r.) na najbliszy okres
siedmioletni. Przyrost ten ma wynie ok. 60 mld euro w stosunku do lat
2007-2013. Budet UE na lata 2014-2020 ma wynie 972,2 mld euro po stronie
patnoci i 1 025 mld euro po stronie zobowiza. Koperta finansowa na WPR
ma zmniejszy si z 413 mld euro (2007-2013) do 383 mld, z czego 282 mld
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euro bdzie skierowane na dopaty bezporednie. Polska ma otrzyma z budetu
okoo 80 mld euro, w wikszoci skierowane na polityk spójnoci i dopaty
bezporednie. Ulegn nieznacznemu podwyszeniu dopaty bezporednie
w Polsce, której warto rednia wzronie z 197 euro/ha w 2013 r. do ok. 217
euro/ha w 2020 roku. Oznacza to 1,4% przyrost rednioroczny w okresie finansowym 2014-2020. W ramach nowego budetu przewiduje si, ze do 2018 roku
bdzie nastpowa stopniowe wyrównywanie poziomu dopat bezporednich
krajów dotychczas niej uposaonych do poziomu 90% redniej poziomu UE.
Tabela 3.4. Wieloletnie ramy finansowe budetu UE-28
na lata 2014-2020 (w mln EUR w cenach z 2011)
Wyszczególnienie
1. Inteligentny
i inkluzywny wzrost
gospodarczy
w tym: gospodarska, spoeczna i terytorialna
2. Trway wzrost
gospodarczy:
zasoby naturalne
w tym: wydatki zwizane
z rynkiem i patnoci
bezporednie
3. Bezpieczestwo
i obywatelstwo
4. Globalny wymiar
Europy
5. Administracja
w tym: wydatki administracyjne instytucji
rodki na zobowizania
Udzia w GNI
rodki na patnoci
Udzia w GNI

Ogóem
2014-2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

50 468

51 543

52 542

53 609

54 798

55 955

57 105

376 020

55 883

55 060

54 261

53 448

52 406

51 503

50 558

373 179

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

7 854

8083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

6 967

7 039

7 108

7 191

7 288

7 385

7 485

50 464

134 318 135 128
1,01%
1,02%
128 030 131 095
1,03%
0,98%

136 056
1,00%
131 046
1,00%

137 100
1,00%
126 777
1,00%

137 866
0,99%
129 778
0,99%

139 078
0,98%
130 893
0,98%

140424
0.98%
130 781
0.98%

959 98
1,00%
908 400
1,00%

ródo: opracowanie wasne na podstawie [The Multiannual… 2013; Gruda 2013].

W latach 2007-2013 na WPR preliminowano 42,3% budetu UE,
z czego 80% skierowano na filar I zwizany ze wsparciem rynków i dopatami
bezporednimi, za 20% rodków przeznaczono na filar II zwizany
z rozwojem obszarów wiejskich. Podzia filarowy dla poszczególnych krajów
Unii determinuje poziom wsparcia dopat bezporednich. Dla Polski podzia ten
w latach 2007-2013 ksztatowa si w relacji 53:47 (filar I:filar II), przy przecitnym poziomie w UE wynoszcym 80:20. W nowym okresie finansowym
2014-2020 nastpi obnienie nakadów na WPR o ponad 9%, z poziomu 421,1
do 382,9 mld euro. Udzia nakadów na WPR zostanie obniony do 38,7%, przy
nieznacznym przesuniciu midzy filarami, z relacji 80:20 do relacji 75:25.
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Saldo budetowe UE-27 w 2013 roku dla Polski miao przekroczy kwot
10 mld euro. W okresie od 2004 do 2010 roku kumulacja sald dla caej polskiej
gospodarki wyniosa okoo 30 mld euro. Z kolei sam sektor rolniczy w tym
ostatnim okresie 7-letnim (2004-2010) zosta wsparty z budetu UE-27 kwot
16,65 mld euro (ok. 60 mld z). W tabeli 3.4 zaprezentowano propozycje budetowe zwizane z finansami UE-28 na lata 2014-2020 w milionach euro
w podziale na pi grup zadaniowych.
Z uwagi na omawian w pracy tematyk za niezmiernie interesujce
uzna zaley równie zestawienie planów dotyczcych finansowania Wspólnej
Polityki Rolnej do roku 2020. Zwraca tu uwag cigle dominujca rola dopat
bezporednich, a take rosnce znaczenie instrumentów polityki nakierowanej
na dziaania prorodowiskowe i na rzecz klimatu.
Tabela 3.5. Ramy finansowe budetu UE-28 na lata 2014-2020 zwizane z zarzdzaniem
zasobami naturalnymi (w tym rolnictwa) w UE-27 (w mln EUR w cenach z 2011)
Wyszczególnienie
Wzrost zrównowaony
– zasoby naturalne
Puap poredni WPR
(dopaty bezporednie
i wsparcie rynkowe)
Rozwój obszarów
wiejskich
EMFF – Europejski Fundusz Morski i Rybacki
rodowisko i dziaania
na rzecz klimatu
Agencje
Margines
RAZEM

Ogóem
2014-2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

57 386

56 527

55 702

54 861

53 837

52 829

51 784

382 927

42 244

41 623

41 029

40 420

39 618

38 831

38 060

281 825

13 618

13 351

13 089

12 832

12 581

12 334

12 092

89 895

945

950

955

955

960

960

960

6 685

390

415

440

465

490

515

485

3 200

49
140
57 386

49
140
56 527

49
140
55 702

49
140
54 861

49
140
53 837

49
140
52 829

49
139
51 784

344
979
382 927

ródo: [Budget for Europe… 2013].

Tabela 3.5 odnosi si do zamierze finansowych zwizanych z zarzdzaniem zasobami naturalnymi i rolnictwem (dopaty bezporednie, ochrona rodowiska oraz rozwój obszarów wiejskich) w krajach UE w latach 2014-2020.
Z kolei w tabeli 3.6 przedstawiono zestawienie porównawcze dla lat 2007-2013
z nowymi propozycjami dla kolejnego horyzontu finansowania Wspólnej Polityki Rolnej.

100

Tabela 3.6. Porównanie budetów UE w latach 2007-2013 i 2014-2020
(ceny stae 2011 r.)
mld EUR
w cenach 2011 roku
2007-2013
2014-2020

Wyszczególnienie
1. Smart and Inclusive Growth
(Inteligentny i inkluzywny wzrost
gospodarczy)
 z czego nakady na konkurencyjno
 z czego nakady na infrastruktur
 z czego na polityk spójnoci
2. Sustainable Growth: natural resources
(Wzrost zrównowaony: zasoby naturalne)
 z czego wydatki zwizane z rynkiem
i dopatami bezporednimi
3. Security and Citizenship
(Bezpieczestwo i sprawy obywatelskie)
4. Global Europe (Europa globalna)
5. Administration (Administracja)
RAZEM przyznane fundusze
UE-27 GNI

Relacja
(przyrost)
(proc.)

446,8

450,8

0,9

77,8
12,9
354,8

114,9
40,0
336,0

47,7
209,7
-5,3

420,7

373,2

-11,3

322,0

281,8

-12,5

12,4

15,7

26,5

56,8
56,5
994,2
1,12%

58,7
61,6
960,0
1,00%

3,3
9,1
-3,4
u

ródo: [Budget for Europe… 2013]

Wynegocjowany w lutym 2013 r. szczycie UE budet na lata 2014-20
przewiduje 972,2 mld euro wydatków. Najwikszym beneficjentem budetu bdzie Polska, dla której zarezerwowano cznie 105,8 mld euro – z czego 72,9
mld euro na polityk spójnoci oraz 28,6 mld euro na polityk roln.
Najwikszymi beneficjentami przyszych rodków UE bdzie Polska (11%),
Francja (10,2%), Niemcy i Hiszpania po 8,2% oraz Wochy 8,1%.
cznie te pi krajów skorzysta z ok. 45% budetu unijnego. Najwikszymi
kreatorami budetu nadal pozostan Niemcy, Francja, Wochy, Wielka Brytania
i Hiszpania. Wkad tych piciu krajów do budetu stanowi ok. 70% cznych
rodków. Na wzrost zrównowaony i zasoby naturalne przewidziane zostao
wydatkowanie okoo 39% rodków budetowych.
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Tabela 3.7. Procentowy udzia sektora ywnociowego w Polsce i krajach UE mierzony
produkcj globaln (PG) w roku 2010 oraz dynamika zmian w latach 2005-2012 [w %]

Wyszczególnienie

Sektor rolniczy
Przemys spoywczy

Polska
Struktura
Dynamika,
Produkcji
wielko red(PG)
nia w roku
2010
2005-2012
3,7
1,67
16,5
4,40

Pastwa czonkowskie UE
Struktura
Dynamika,
Produkcji
wielko red(PG)
nia w roku
2010
2005-2010
0,3-6,3
2,36
12,0-18,0
X

ródo: obliczenia wasne na bazie danych Eurostatu.

W tabeli 3.7 zaprezentowano udzia sektora rolniczego i przemysu spoywczego w Polsce i pozostaych krajach czonkowskich Unii. Wida, e udzia
zarówno sektora rolniczego jak i przemysu spoywczego w Polsce odpowiada
mniej wicej redniej przedziau dla wszystkich pastw UE. Natomiast gdyby
wzi za pod uwag udzia caego sektora ywnociowego (wraz z udziaem
rodków produkcji dla wspomnianych wczeniej sektorów), to by on znaczco
wyszy ni rednio w pastwach UE. Warto te doda, e polskie produkty rolnicze stanowi 5,74% produkcji unijnej z 2012 roku. Udzia sprzedanej ywnoci na polskim rynku to 5,8% wielkoci rynku unijnego. Warto dodana brutto
polskiego rolnictwa to 5,16% wielkoci rolnictwa unijnego.

3.5. Skuteczno nakadów finansowych polityk rolnych
Warto rodków finansowych przekazanych na potrzeby polskiej gospodarki z funduszy UE w latach 2007-2013 jest niewtpliwie znaczca. Suma cznego wsparcia budetowego obejmujcego zarówno rodki unijne, jak i krajowe publiczne oraz prywatne oscyluje w granicach 83 mld euro. Podzia rodków
w tych latach z poszczególnych funduszy przedstawiony zosta w tabeli 3.8.
Okoo 22 mld euro ze rodków UE napyno do Polski z Funduszu Spójnoci. Jego gównym celem jest wsparcie tych pastw czonkowskich Unii Europejskiej, których Dochód Narodowy Brutto (DNB) w przeliczeniu na jednego
mieszkaca wynosi mniej ni 90% redniej unijnej. Pomoc Funduszu Spójnoci
ma za zadanie zmniejsza opó nienia w rozwoju gospodarczym oraz spoecznym, a take pomaga przy stabilizacji gospodarki.
Dziaania Europejskiego Funduszu Spoecznego koncentruj si na inwestowaniu w kapita ludzki. Do gównych zada stawianych przed tym funduszem naley wsparcie zatrudnienia w pastwach czonkowskich oraz promowanie spójnoci gospodarczej i spoecznej. Z kolei Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego ukierunkowany jest na rozwój potencjau spoeczno102

-gospodarczego krajów czonkowskich Unii Europejskiej oraz szczególnie sabych ekonomicznie i gospodarczo regionów UE. rodki tego funduszu przeznaczane s gównie na projekty wspierajce zatrudnienie, rozwój przedsibiorczoci, rozbudow infrastruktury, wzrost innowacyjnoci i konkurencyjnoci gospodarczej, popraw ochrony rodowiska czy aktywizacj wspópracy midzy
ssiednimi regionami pastw czonkowskich.
Tabela 3.8.

rodki finansowe dla Polski w latach 2007-2013 [w mld euro]

Cel

Fundusz
FS (Fundusz Spójnoci)
EFRR (Europejski Fundusz

Konwergencja

Rozwoju Regionalnego)

EFS (Europejski Fundusz
Spoeczny)
Suma rodków na cel konwergencji
Suma rodków na
cel Europejskiej
EFRR
Wspópracy
Terytorialnej
SUMA

22

rodki
krajowe
publiczne
6

33

6

10

2

UE

Wkad
prywatny

czny
wkad

1,5

29,5

1,5

40,5
12

65
0,7
66*

0,7
14

3

83*

*Liczby zostay zaokrglone
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z Eurostatu.

Struktura wiodcych instrumentów polityk i ich poziomu stosowanych
w latach 2007-2013 w gospodarce ywnociowej i na obszarach wiejskich
przedstawiona zostaa w tabeli 3.9.
W 2013 roku budet unijny i krajowy wydatkowa 14,5 mld z na dopaty
bezporednie. Przecitnie na gospodarstwo przypadao 10,9 tys. z i 910 z na
1 ha uytków rolnych. Na jedno redniej wielkoci gospodarstwo o powierzchni
ok. 10,5 ha UR (o pow. powyej 1 ha) mogo uzyska razem ponad 12,6 tys. z
z tytuu dopat bezporednich i ONW. Dopaty bezporednie i ewentualne dopaty do obszarów o mniej korzystnych warunkach gospodarowania (ONW) gospodarstwo moe uzyskiwa corocznie.
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Tabela 3.9. Struktura wybranych wydatków budetowych UE na rolnictwo i obszary
wiejskie w 2013 r. i latach 2007-2013 w Polsce i krajach UE [w mln euro oraz w %]
Wyszczególnienie
Instrumenty polityk
Dopaty bezporednie
Dopaty zwizane
z rynkiem
Rozwój obszarów
wiejskich
Suma

Polska

UE

2007-2013

2007-2013
(%)

2 796,5

13 230

47%

4 15,2

2 320

1 851,1
5 035,9

2013

2007-2013

2007-2013
(%)

41 658,3

418125
244700*

68%

8%

3 193,2

78 000

8%

1 2720

45%

14 788,9

234 000

24%

2 8270

100%

59 640,4

974 769

100%

2013

*Inne dopaty

ródo: Obliczenia wasne na podstawie danych Eurostatu.

Udzia dopat bezporednich w dochodach polskich rolników w latach 2004-2013 ksztatowa si na poziomie 32-60% w zalenoci od kierunków produkcji
czy roku objtego analiz. Rosnce znaczenie patnoci obszarowych w funkcjonowaniu gospodarstw rolnych moe wiadczy o pogarszajcej si opacalnoci
produkcji. Dopaty bezporednie przyznawane rolnikom kadego roku mog sta
si podstaw do dziaa rozwojowych, jeeli uzyskane rodki wsparcia bd wykorzystane w odpowiedni sposób. Przedstawiony wniosek wynika z danych FADN,
zawartych w: SE610 – dopaty do produkcji rolinnej, SE620 – pozostae dopaty,
SE621 – dopaty rolnorodowiskowe, SE622 – dopaty ONW, SE623 – inne dopaty do rozwoju obszarów wiejskich, SE632 – jednolita patno obszarowa. Zmienn zagregowan jest SE420 dochód z gospodarstwa rolnego.
Realizacja WPR w UE-27 w latach 2007-2013 miaa kosztowa ponad 438
mld euro, z czego ponad 91 mld euro miao by skierowane do Polski.
Najwikszymi biorcami funduszy skierowanych do sektora rolniczego w latach
2007-2013 byy: Francja – 80,5 mld euro, Hiszpania – 53,9 mld euro, Niemcy – 53,7
mld euro, Wochy – 46,0 mld euro, Wielka Brytania – 33,0 mld euro oraz Grecja –
28,4 mld euro. Wielka Brytania – 33,0 mld euro oraz Grecja – 28,4 mld euro.
Regionalne programy operacyjne 2014-2020
Poza programami krajowymi istniej dodatkowo programy regionalne.
rodki przeznaczone w ramach funduszy UE na 16 programów regionalnych
wynosz 76,6 mld euro. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów. Fundusze zarzdzane s w tym przypadku nie przez wadze centralne,
a instytucje samorzdowe – czyli zarzdy województw. Zwykle RPO (regionalny program operacyjny) dzieli si na pi priorytetów merytorycznych ,
a mianowicie:
104

x rozwój infrastruktury wzmacniajcej konkurencyjno regionu;
x stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsibiorstwa i wzmocnienie potencjau innowacyjnego;
x ochrona i zarzdzanie zasobami rodowiska przyrodniczego;
x rozwój i modernizacja infrastruktury spoecznej;
x rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej.
Propozycja nakadów UE na programy regionalne wedug województw na
lata 2014-2020 przedstawiona zostaa na rysunku 3.2.
Rysunek 3.2. Podzia Funduszy Europejskich 2014-2020 na programy
regionalne w Polsce [w mln euro]


ródo: [Fundusze Europejskie 2015].

Na fundusze regionalne w najbliszym okresie finansowym wyasygnowane zostao cznie 31,2 mld euro. Nastpi zwikszenie decentralizacji – 60%
funduszy strukturalnych zarzdzanych bdzie regionalnie. Koncentracja tematyczna bdzie ukierunkowana na wsparcie celów wskazanych w Strategii Europa 2020, tj. na inteligentny i zrównowaony wzrost, sprzyjajcy wczeniu spoecznemu. Wikszy nacisk zostanie pooony na wymiar terytorialny. Od 2015
roku kraje UE obowizuje „Umowa partnerstwa - UP”, której realizacja zapewnia zgodno ze strategi Europa 2020 oraz realizacj celów. UP jest dokumentem okrelajcym strategi interwencji funduszy europejskich w ramach trzech
polityk unijnych: polityki spójnoci, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Ryboówstwa w Polsce . Instrumentami realizacji UP s krajowe programy
operacyjne i regionalne programy operacyjne.
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Tabela 3.10. Porównanie programów i budetów w Perspektywie UE2007-2013
i Perspektywie UE 2014-20201

PERSPEKTYWA 2007-2013
Program

PERSPEKTYWA 2014-2020

Alokacja
rodków UE
(mld EUR)

PO Innowacyjna
Gospodarka
PO Infrastruktura i
rodowisko
PO Rozwój Polski
Wschodniej
PO Kapita Ludzki
16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Program

PO Inteligentny Rozwój
PO Polska Cyfrowa
PO Infrastruktura i
28,3
rodowisko
PO Polska wschodnia
2,4
8,7

PO Wiedza Edukacja
Rozwój
16 Regionalnych Progra17,3
mów Operacyjnych
10,0

Alokacja
rodków UE
(mld EUR)
8,6
2,3
27,5
2,1
4,4
31,3

ródo: Nowa Perspektywa… 2014]

Z budetu UE przyznano Polsce na dofinansowanie w ramach funduszy
strukturalnych UE na lata 2014-2020 o 10 mld euro wicej w porównaniu do
poprzedniej perspektywy finansowej. Suma tych rodków zamyka si w kwocie
82,5 mld EUR. rodki te bd trafiay do beneficjentów za porednictwem
5 programów operacyjnych wdraanych na szczeblu centralnym, 16 regionalnych programów operacyjnych i jednego programu ponadregionalnego [Nowa
Perspektywa… 2014]. Porównanie wysokoci rodków przeznaczanych w ramach tych funduszy w dwóch kolejnych horyzontach prognozowania zaprezentowano w tabeli 3.10.
Ocena poziomu rozwoju sektora rolnego
Wedug metodologii stosowanej przez Eurostat oraz OECD z 2010 roku
na obszarach wiejskich wytwarza si okoo 72% krajowej wartoci PKB per capita. Poniej 60% redniej krajowej wartoci wielko ta uksztatowaa si na
obszarach wiejskich województwa podkarpackiego, lubelskiego oraz maopolskiego, czyli tzw. cz ciany wschodniej w kraju. Z kolei najwiksze znaczenie w ksztatowaniu si PKB i WDB w obszarach wiejskich powyej 90% osign podregion piotrkowski w województwie ódzkim oraz podregion opolski.
Najwysz wielko ogóem w kraju osigno województwo mazowieckie, jego PKB per capita przewyszy redni krajow o 63%, natomiast najwiksz
wielko w obszarach wiejskich osign podregion ciechanowsko-pocki województwa mazowieckiego, przewyszajc redni krajow o 21,8%.
Wedug metodologii Eurostat w 2010 roku obszary przewaajco wiejskie wy106

pracoway 27,2% PKB, za wedug metodologii OECD obszary wiejskie wygeneroway 35,2% PKB. Nominalnie najmniejszym udziaem PKB charakteryzoway si podregiony: ecki w warmisko-mazurskim, suwalski w województwie
podlaskim, bialski w województwie lubelskim i przemyski w województwie
podkarpackim.
Rysunek 3.3. Warto dodana rolnictwa nominalnie wedug województw
w roku 2007 i 2013 [w mln z]
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie [GUS 2007-2014].

Analiza wyników zawartych na rysunkach 3.3 oraz 3.4 obrazuje poziom
dochodów, jakie osigno rolnictwo polskie w ujciu wojewódzkim w okresie
2007-2013. W tym okresie nakady z funduszy UE wyniosy 38 mld z, przy
krajowej WDB 41,2 mld z oraz 44,6 mld z w latach 2007 i 2013. Skuteczno
nominalna oddziaywania wparcia unijnego w tym sektorze redniorocznie
w skali kraju wyniosa 1,12%. Najwyszy poziom wzrostu WDB odnotowao
województwo lubuskie 5,12%, pomorskie 4,62% i warmisko-mazurskie
3,96%, przy nie najwikszym wsparciu unijnym. Z kolei tendencje spadkowe
w WDB odnotoway województwa: ódzkie, maopolskie, podkarpackie i witokrzyskie. Najwiksze rodki unijne skierowane zostay do woj. mazowieckiego – 6,052 mld z, maopolskiego – 3,386 mld. z oraz lskiego – 2,493 mld.
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Nie przekada si istotna wspózaleno relacji wzrostu nakadów budetowych
na przyrost dochodów rolnictwa w postaci WDB. Istotne oddziaywanie maj
warunki strukturalne oraz uwarunkowania produkcyjne.
Rysunek 3.4. PKB per capita wedug województw w roku 2007, 2010 i 2013 [w tys. z]
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie [GUS 2007-2014].

W latach 2004-2006 i 2007-2013 krajowe wydatki budetowe w ujciu nominalnym signy ok. 52,8 mld z w pierwszym okresie oraz 151,4 mld z
w drugim okresie. W przeliczeniu na mieszkaca byo to 1,383 tys. z w roku 2010
oraz 3,971 tys. z w ujciu 3-letnim 2010-2013. W ujciu dynamicznym PKB per
capita ksztatowa si na poziomie 5,7% redniorocznie w okresie 2007-2013.
Najwysza skuteczno oddziaywania wsparcia budetowego odnotowana zostaa
w województwach – maopolskim (5,1%), mazowieckim (4,8%) i podkarpackim
(4,8%), przy wykorzystanych unijnych nakadów budetowych sigajcych: 2,056
mld z w Maopolsce, 3,585 mld z na Mazowszu oraz 1,210 mld z w podkarpackim. Najniszy wpyw wsparcia odnotowany zosta w województwie zachodniopomorskim. Przy wsparciu w wysokoci 7,218 mld z odnotowany zosta w latach
2007-2013 jedynie 3% rednioroczny przyrost PKB per capita.
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Najniszy udzia sektora rolniczego w generowaniu PKB na mieszkaca odnotowano w województwie podkarpackim – (podregion tarnobrzeski (1,9%) i kronieski (2,7%). W podregionie ciechanowsko-pockim na Mazowszu oraz podregionie piotrkowskim województwa ódzkiego przemys stanowi 39,2% i 41,9%,
czyli najwicej sporód pozostaych obszarów wiejskich, i te podregiony charakteryzowa wysoki poziom PKB, w tym per capita, czy WDB na pracujcego20.
Tabela 3.11. Porównanie nakadów unijnych oraz wzrostu gospodarczego per capita
wedug województw w Polsce w latach 2007-2013 (Polska=100)
Wyszczególnienie
Nakady z UE:
(fundusze
strukturalne
i fundusze
spójnoci

2007*
2010
2013
2007

PKB per capita wedug województw

2010
2013

Najniszy poziom

Najwyszy poziom

Maopolskie – 67,8
Podkarpackie – 71,3
witokrzyskie – 72,5
Kujawsko–pomorskie –70,5
Lubelskie –71,6
Wielkopolskie – 75,1
Kujawsko–pomorskie –70,0
Wielkopolskie –72,0
lskie –73,6
Podkarpackie – 67
Lubelskie – 68
Podlaskie – 74
Podkarpackie – 66
Lubelskie– 66
witokrzyskie – 74
Podkarpackie – 68
Lubelskie – 68
Podlaskie – 74

Zachodniopomorskie – 139,7
Mazowieckie – 127,6
Dolnolskie – 125,5
Lubuskie – 129,0
Mazowieckie – 121,4
Dolnolskie –113,4
Warmisko–mazurskie –127,1
Podkarpackie –122,5
Mazowieckie – 106,7
Mazowieckie –160
Dolnolskie –109
lskie –106
Mazowieckie – 161
Dolnolskie – 110
lskie – 105
Mazowieckie – 165
Dolnolskie – 116
lskie – 108

redni poziom
1,383 tys.z
3,971 tys.z

7.226 tys.z

33,5 tys.z

37,1 tys.z

45,3 tys.z

* dane z okresu 2004-2006.

ródo: opracowanie wasne na podstawie [GUS 2007-2014].

W okresie 2007-2013 na programy strukturalne i spójnoci w Polsce
wyasygnowane zostao z budetu UE 88,6 mld z (22,8 mld euro). W 2013 r.
najwiksze rodki per capita w ujciu regionalnym skierowane zostay do województwa warmisko-mazurskiego (127,1% redniego poziomu Polski), podkarpackiego 122,5% i mazowieckiego 106,7%. Analizujc efektywno przyrostow zainwestowanych rodków do gospodarki narodowej per capita ze rodków
budetowych UE, najwysz efektywno osigno województwo mazowieckie
165% (redniego poziomu Polski), dolnolskie 116% i lskie 108%. Z kolei
najnisze efekty per capita w 2013 roku odnotowane zostay w woj. podkarpackim – 68%, lubelskim – 68% i podlaskim 74%. rednioroczna dynamika przy
20

Podobne podejcie i zblione wyniki ilociowe w zakresie skutecznoci instrumentów uzyskaa Zawaliska dla danych empirycznych z okresu 2004-2006; K. Zawaliska, 2009, Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich
w Polsce, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR, Warszawa.
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rostowa PKB per capita w 2013 roku wzgldem 2007 w poszczególnych województwach wahaa si od 3,0% do 5,2% (podlaskie). Wystpuje znaczne zrónicowanie w generowaniu dochodu (PKB per capita) w 2013 roku w poszczególnych województwach, od 27,9 tys. z w lubelskim do 68,8 tys. w województwie
mazowieckim. Wsparcie budetowe z UE w 2013 r. (w okresie 2007-2013) wynioso 7,2 tys. z na mieszkaca, co stanowi 6,3% wytwarzanego redniego dochodu (GVA per capita) [Gruda, Kwasek 2012].
Analiza statystyczna dotyczca sektora rolnego w Polsce mimo swych
uchybie metodologicznych pozwala stwierdzi, e poziom rozwoju polskiego
rolnictwa na tle wielu pastw Unii Europejskiej jest póki co jeszcze niski, mimo
istotnego wsparcia budetowego ze strony Unii Europejskiej, jak i krajowego.
Czynnikiem decydujcym o rozwoju polskiego rolnictwa jest poprawa efektywnoci gospodarowania. W latach 2011-2013 roku udzia sektora rolnego w PKB
wyniós 3,3%, natomiast poziom zatrudnienia utrzymuje si na wysokim ponad
20% poziomie. Problemem jest zwrócenie uwagi na wystpujce podobiestwa
i rónice w rozwoju sektora rolnego w pastwach Unii Europejskiej. Istotne wydao si porównanie polskiego rolnictwa z pozostaymi krajami nalecymi do
Unii Europejskiej, ale w ograniczonym stopniu. Zastosowanie 13 wska ników
produkcyjnych nominalnych, a nie nateniowych, nie prowadzi czsto do poprawnych porówna. Do okrelenia relacji zachodzcych midzy krajami wykorzystano metod skalowania wielowymiarowego (Multidimensial Scaling,
MDS) [Szczukocka 2015]. Metoda skalowania wielowymiarowego wykorzystywana zwykle bywa do okrelenia podobiestw lub rónic w badaniu poziomu
rozwoju dowolnego sektora na tle gospodarki lub danego sektora w innych krajach, np. w Unii Europejskiej.
Uzyskanie przez Polsk czonkostwa w Unii Europejskiej w 2004 roku
i otwarcie rolnictwa polskiego na rynki europejskie wpyno na popraw funkcjonowania gospodarstw rolnych oraz wzrost osiganych dochodów. W roku
2012 w porównaniu z rokiem 2003, czyli rok poprzedzajcy akces do Unii
Europejskiej, dochody w gospodarstwach rolnych wzrosy o 162%, byo to spowodowane wzrostem dochodów z produkcji rolnej oraz dopatami bezporednimi. W pocztkowym okresie po akcesji rolnictwo polskie stao si bardziej konkurencyjne, ale z biegiem czasu konkurencyjno cenowa, niskie koszty pracy,
ceny ziemi zaczy traci na znaczeniu i konieczne stao si poszukiwanie innych, nowych form przewagi konkurencyjnej.
Wyniki przeprowadzonego badania wskazuj, e w ujciu rednim poziom rozwoju polskiego rolnictwa róni si od poziomu pozostaych pastw.
Polskie rolnictwo jest take niedoinwestowane i rozdrobnione. Dalszy rozwój
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sektora rolnego, a cilej jego kierunki jest trudny do przewidzenia i uzaleniony
od wielu czynników, zarówno tych o charakterze ekonomicznym, politycznym,
technicznym, przestrzennym czy demograficznym. Uwaa si, e rozwój polskiego rolnictwa powinien zmierza w kierunku poprawy efektywnoci gospodarowania, rolnictwa nowoczesnego, to znaczy przyjaznego dla ludzi i rodowiska, a take opartego na nowych technologiach [Szczukocka 2015].
Na zakoczenie warto jeszcze przypomnie, jakiego rodzaju cele zidentyfikowano na przyszo. Jako cele krajowe Strategii „Europa 2020” Polska
przedstawia:
x
Zwikszenie wska nika zatrudnienia osób w wieku 20-64 lata do co
najmniej 71% (dla UE wska nik ustalono na poziomie 75%);
x
Osignicie poziomu nakadów na dziaalno B+R równego 1,7%
PKB (dla UE – 3%);
x
Zmniejszenie zuycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe,
zwikszenie wykorzystania odnawialnych róde energii oraz redukcja
emisji CO2 (dla UE s to cele „20/20/20”);
x
Zmniejszenie do 4,5% odsetka modziey niekontynuujcej nauki oraz
zwikszenie do 45% odsetka osób w wieku 30-34 lat posiadajcych
wysze wyksztacenie (dla UE odpowiednio 10% i 40%);
x
Zmniejszenie o 1,5 mln liczby osób yjcych poniej relatywnej granicy ubóstwa (dla UE zaoono 20 mln osób).
Przewidywana projekcja rozwojowa sektora rolniczego na okres po roku
2020 musi uwzgldnia efektywn alokacj dostpnych rodków budetowych
krajowych i unijnych na procesy demograficzne, strukturalne i energetyczne.

3.6. Podsumowanie
Podsumowujc, mona stwierdzi, e o ile w przypadku samego rolnictwa
badania empiryczne potwierdzaj tez o sekularnym spadku znaczenia rolnictwa
w gospodarce narodowej, to w przypadku caego sektora rolno-ywnociowego
udzia tego sektora w dochodzie narodowym pocztkowo maleje, jednak przy
bardzo wysokim poziomie wartoci dodanej brutto na 1 mieszkaca udzia ten
zaczyna stabilizowa si na wyszym poziomie (w sensie absolutnym) pomimo
niewielkiego spadku udziau. Oznacza to, e kurczenie si rolnictwa i jego
udziau w tworzeniu dochodu narodowego nie oznacza, e maleje jego rola
w rozwoju caej gospodarki. Przykadowo, w Niemczech udzia rynkowy produktów rolniczych o najwyszej jakoci z 28,0% w 1973 roku wzrós do 36,0%
w 1990 roku, a produktów najtaszych z 23,0% w 1973 roku do 34,0% w 1990
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roku; wydatnie za zmala udzia produktów o redniej jakoci z 49,0% do
30,0%. Proces polaryzacji rynku jest zjawiskiem, które ujawnio si w latach
osiemdziesitych. Z wszystkich dostpnych danych, odnoszcych si równie do
krajów wysoko rozwinitych, jasno wynika, e zmienia si struktura sektora rolno-ywnociowego. Ronie znaczenie sfery pierwszej (przemysów wytwarzajcych rodki produkcji oraz usugi produkcyjne dla rolnictwa i przemysu spoywczego), a przede wszystkim sfery trzeciej (przemysu spoywczego).
Dziki temu nastpuj gbokie przemiany w makrostrukturze gospodarki
narodowej. S one postpowe, gdy prowadz do wzrostu spoecznej wydajnoci pracy i wolumenu dochodu narodowego. Porównanie znaczenia agrobiznesu
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej w zakresie uzyskiwanych wyników
produkcyjnych i dochodowych ukazuje, e w krajach o niszym poziomie rozwoju spoeczno-gospodarczego agrobiznes znajduje si we wczesnym stadium
„rozwojowym”.
W krajach, które wstpiy do Unii Europejskiej po 2004 roku, w tym
w Polsce, w strukturze agrobiznesu dominuj przede wszystkim gazie bezporednio wytwarzajce ywno, a wic rolnictwo i przemys spoywczy. Z kolei
w pozostaych krajach o wyszym poziomie rozwoju gospodarczego, gówn
rol w tworzeniu produkcji globalnej i wartoci dodanej brutto agrobiznesu posiada przemys spoywczy oraz sfera pierwsza (przemysy wytwarzajce rodki
produkcji oraz usugi dla rolnictwa i przemysu spoywczego). W analizowanych latach wprawdzie zaobserwowano zmiany udziau agrobiznesu w gospodarce narodowej oraz w jego strukturze wewntrznej w krajach biedniejszych,
jednak s to zmiany bardzo powolne. Sytuacja tam jest jeszcze do tradycyjna
i ulega stosunkowo niewielkim zmianom. Z kolei w krajach o wysokim poziomie produktu krajowego brutto na 1 mieszkaca, udzia rolnictwa w dochodzie
narodowym zmniejsza si, jednak ronie znaczenie caego sektora rolno-ywnociowego. Wyniki wspózalenoci pomidzy PKB per capita,
a udziaem agrobiznesu w dochodzie narodowym wskazuj, e proces sekularnego spadku znaczenia tego sektora w dochodzie narodowym zostaje zahamowany w warunkach bardzo wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego danego
kraju. Potwierdza to wystpowanie w tych krajach sytuacji, gdzie w rodzinach
dysponujcych wysokimi dochodami udzia wydatków konsumpcyjnych
w ogólnych dochodach zaczyna nie tyle male, co wzrasta. Dzieje si tak dlatego, e w strukturze konsumpcji szybko ronie udzia ywnoci drogiej i najdroszej, o wysokim stopniu przetwórstwa i uszlachetnienia. Wskazuje to na
kolejny etap rozwoju gospodarki ywnociowej, w którym konsument w wikszym stopniu decyduje o tym, co dzieje si w rolnictwie i w caym sektorze rolno-ywnociowym, a caa gospodarka ywnociowa i produkcja ywnoci pod112

porzdkowuje si czynnikom lecym po stronie konsumpcji, dystrybucji i handlu. Wyniki analizy wskazuj, e najwaniejszym czynnikiem wpywajcym na
poziom rozwoju agrobiznesu, jego struktur wewntrzn oraz udzia tego subsystemu w gospodarce narodowej jest poziom rozwoju spoeczno-gospodarczego wyraony wartoci dodan brutto per capita.
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4.

Zakoczenie

Zasadniczym celem, jaki postawili przed sob autorzy, byo ukazanie
moliwie wielu aspektów dotyczcych oceny unijnej polityki rolnej. Zainteresowanie tematyk oceny instrumentów polityki prowadzonej przez pastwo
niewtpliwe wzrasta w ostatnich latach. Wynika to midzy innymi ze wzrostu
wiadomoci podatników odnonie kosztów prowadzonych polityk sektorowych. Waciwa przeprowadzona ewaluacja stanowi bdzie zawsze podstawowy argument w dyskusji nad potrzeb utrzymania bd modernizacji prowadzonej polityki.
Poznanie podstaw teoretycznych procesów ewaluacji jest jedn z waniejszych kwestii przy omawianiu problemów zwizanych z ocen jakiegokolwiek
rodzaju polityki. Z tego te powodu pierwsz cz pracy powicono tym zagadnieniom. Pewien nieporzdek definicyjny, z jakim spotka si mona nawet
w literaturze fachowej, wymaga bowiem ujednolicenia wielu poj.
Ewaluacja nabiera szczególnego znaczenia w przypadku tych rodzajów
polityk, które s kosztowne, a z których bezporednie korzyci czerpie – przynajmniej w wikszoci pastw europejskich – stosunkowo nieliczna grupa
podatników. Tak jest w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej. Jednak pomimo
dynamicznego rozwoju zoonoci i skutecznoci procesów ewaluacyjnych,
wci – jak wykazano to w rozdziale 1 – istnieje wiele obszarów wymagajcych
poprawy. Przegld bada dotyczcych oceny WPR dowodzi, e wci nie uporano si w UE z waciwym doborem instrumentów pozwalajcych na podan
ocen wdraanych dziaa. Nie dziwi wic, e równie ocena poszczególnych
instrumentów unijnej polityki rolnej bywa krytyczna.
Podobnie rzecz si ma w przypadku przeprowadzonej w pracy oceny
dziaa interwencyjnych na rynkach rolnych prowadzonych w ramach WPR.
Deklarowany w dokumentach cel stabilizacji rynkowej i cenowej wypeniany
jest w coraz mniejszym stopniu, na co wskazaa analiza zmiennoci cen na wybranych rynkach rolnych. Dotyczy to w szczególnoci rynku pszenicy i kukurydzy, a take rynku produktów mleczarskich. W ostatnich latach ceny unijne na
tych rynkach charakteryzuj si coraz wiksz zmiennoci, która nie moe by
tumaczona wycznie procesami zachodzcymi na rynkach wiatowych.
Z drugiej strony, w przypadku rynków, na których interwencja bya stosunkowo niewielka, czyli rynkach ywca wieprzowego i drobiowego, nie
zauwaono wzrostu zmiennoci cen. Przeciwnie, zaobserwowa mona spadek
teje zmiennoci, tak w ujciu bezwzgldnym, jak i wzgldnym, gdzie swoistym
benchmarkiem s zmiany cen zachodzce na rynkach wiatowych.
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Tym, na co w gównej mierze naleaoby zwróci uwag, jest fakt, e
spadek rodków finansowych przeznaczanych na polityk interwencji nie znajduje odzwierciedlenia w celach stawianych przed WPR. Odejcie od polityki
stabilizacji cen w stron stabilizacji dochodów – w ocenie autorów ze wszech
miar korzystny – powinien pociga za sob przeformuowanie celów, tak by
uzna mona prowadzon polityk za skuteczn, co obecnie moe by postrzegane jako dyskusyjne.
W ostatniej czci pracy skoncentrowano si na caociowym spojrzeniu
na procesy zachodzce wewntrz i wokó sektora rolnego. Perspektywa ta pozwala dostrzec konsekwencje wielu procesów zachodzcych obecnie w rolnictwie. Analiza procesów rozwojowych pozwala uchwyci spadek znaczenia sektora ywnociowego – mierzonego udziaem wartoci dodanej brutto – w gospodarce tak Polski, jak i pozostaych pastw czonkowskich UE. Spadek ten
by szczególnie silny w przypadku sektora rolnego. Stosunkowo najwolniej
przebiega w przypadku sektora rodków produkcji dla rolnictwa i przemysu
spoywczego. Jedn z waniejszych czci tego rozdziau jest analiza powiaza
midzy nakadami funduszy UE a poziomem rozwoju gospodarczego mierzonego wartoci PKB w ujciu regionalnym. Zauway tu mona pewn dodatni
wspózaleno. Warto zwróci uwag na fakt, e rozdzia ten powicono nie
tylko przeszoci, lecz równie przyszoci tak polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, jak i kondycji sektora rolnego w Polsce.
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