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Streszczenie
W artykule prowadzona jest na gruncie teoretycznym ekonomii i ekonomiki rolnictwa
analiza podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie, szczególnie interwencji rynkowej. Przekrojem analizy są dwie podstawowe w teorii ekonomii kwestie: alokacji i podziału. W tym
pierwszym aspekcie, podstaw interwencji szuka się na podstawie wyników i wniosków wynikających z trójczynnikowej funkcji produkcji rolniczej. Z uwzględnienia w tej funkcji czynnika ziemi wynikają jakoby niższe możliwości wzrostu wydajności pracy niż poza rolnictwem. Stąd w aspekcie podziału występuje dysparytet dochodów zatrudnionych w rolnictwie w stosunku do pozostałych działalności. Krytycznie analizowane są także uzasadniające interwencję, ważne w praktyce, przesłanki natury politycznej, instytucjonalnej i administracyjnej. Pokazana jest ewolucja interwencji rynkowej od oddziaływania na ceny
do dopłat bezpośrednich, jako wyraz przywracania regulacyjnych funkcji rynku w rolnictwie unijnym.

Wprowadzenie
W teorii ekonomii interwencjonizm państwowy odnosi się w istocie do kwestii podziału, niemniej skutkuje też w zakresie alokacji. Wiąże się z twierdzeniami odnośnie zawodności rynku, głównie w zakresie podziału właśnie. Funkcjonalnie ujmując, kwestie
interwencjonizmu państwowego wiążą się z nurtem etatystycznym1. W prowadzonej ana*

Prof. zw. dr hab., Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie.
Polityka gospodarcza, w tym interwencjonizm, wywodzi się z etatystycznej koncepcji zawodności rynku. Wiążą się z tym twierdzenia o jego niesprawności co do alokacji podziału oraz przede wszystkim stabilności. Konsekwencja tego jest uzasadnienie dla aktywnej i wielozakresowej państwowej inge1
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lizie uwaga jest jednak skupiona nie na tych fundamentalnych kwestiach, a na ich jednym
z praktycznych wymiarów, tj. interwencji w rolnictwie. Interwencja w rolnictwie jest jednym z najstarszych przykładów interwencji państwowej2. W ramach interwencji w rolnictwie wyodrębnia się interwencję rynkową (na rynku rolnym). Poniższa analiza, w przeważającej mierze, będzie odnosić się do tego typu interwencji. Interwencja rynkowa w podziale na instrumenty cenowo-rynkowe i dopłaty bezpośrednie niezwiązane z produkcją
i sprzedażą, obok programów rozwoju obszarów wiejskich, to obecnie podstawowe mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (polityki rolnej).
Pretekstem do tej analizy jest dwudziesta rocznica funkcjonowania interwencji rynkowej, w polskim rolnictwie3. Ponadto Unia Europejska staje obecnie wobec pewnego zredefiniowania polityki rolnej w tym interwencji rynkowej4. Idzie tu najogólniej biorąc o nowe określenie relacji między interwencją cenowo-rynkową (ang. market measures) oraz
dopłatami bezpośrednimi (ang. direct payments) a interwencją nastawioną na wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich z uwzględnieniem środowiska naturalnego (ang. rural
development and environment aspects)5. Perspektywa interwencji rynkowej (ang. market
measures) nie jest jasna, dotychczas zakres tej interwencji był stopniowo ograniczany. Jednakże w nowej perspektywie finansowej odnośnie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po
2013 roku rola tego rodzaju interwencji, jak się wydaje, niekoniecznie musi się zmniejszyć – raczej usprawnić6. Jest to dodatkowy pretekst dla tej analizy.

rencji państwa w gospodarce w tym korygujące skutki regulacji rynkowej. Kryzysy rolne (nadprodukcja), kwestia agrarna, dysparytet dochodowy, wzmacniały te twierdzenia. Ten nurt był i jest krytykowany przez ujęcia antyetatystyczne np. monetaryzm nowa ekonomia klasyczna, gdzie podstawą jest twierdzenie o zawodności państwa i doktryna że rynek działa sprawnie, o ile nie jest psuty przez interwencję
(Lipowski, 2002).
2 W istocie interwencjonizm w rolnictwie jest wyrazem czy narzędziem polityki rolnej. Jak to ujmuje J. Wilkin: „Trwałość i powszechność i znaczenie polityki rolnej, jako unikatowej polityki sektorowej,
świadczy, z jednej strony, o braku zaufania do mechanizmu rynkowego jako skutecznego i efektywnego
sposobu rozwiązywania kwestii agrarnej w krajach wysokorozwiniętych, a drugiej strony, o rzeczywistej
zawodności rynku (ang. market failures) w tym zakresie (Wilkin, 2010: 76).
3 Dosłownie – idzie o dwudziestą rocznicę Agencji Rynku Rolnego, której funkcjonowanie współtworzył autor tego tekstu. Agencja była organizatorem interwencji rynkowej, głównie cenowo-dochodowej, a obecnie pełniąc funkcję agencji płatniczej, administruje instrumentami Wspólnej Polityki Rolnej
w zakresie Wspólnych Organizacji Rynków Rolnych, w istocie, mechanizmów interwencji rynkowej.
4 Interwencjonizm rynkowy jest jedynie częścią wsparcia finansowego producentów rolnych, którego nośnikiem jest wiele bezpośrednich i pośrednich programów finansowanych ze środków publicznych. W USA za interwencjonizm rolny uważa się, „...jedynie działania mające na celu ingerencję na rynku produktów rolnych np. dopłaty do cen rolnych (...), nie biorąc pod uwagę (...) dużej liczby programów
wpływających znacząco na sytuację ekonomiczną (dochodową) producentów rolnych” (Czyżewski, 2003).
5 Według materiałów UE: “The CAP (Common Agricultural Policy) has three policy dimensions. This
structure ensures sustainability. The three dimensions supported through the CAP are: producer prices,
producers’ income, and rural development. The three policies are interconnected” (Abbot, 2010).
6 W komunikacie EC odnośnie instrumentów rynkowych (ang. market measures) wskazuje się na
ich usprawnianie i upraszczanie (ang. improve and simplify existing market instruments) (Draft Communication, 2010).
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1. Zarys problemu, założenia i cel analizy
Dotychczas w interwencji, prawie do 2007 r., ponad 60% wsparcia producentów rolnych trafiało do nich za pomocą instrumentów cenowo-rynkowych, a około 40% w formie dopłat bezpośrednich. Od tego okresu do 2013 r. udział dopłat bezpośrednich w tym
wsparciu ma sięgać nawet 80%7 (OECD Policy Brief, 2009). Wydatki związane zaś z realizacją mechanizmów WPR stanowią około 40% budżetu unijnego8. Z tego względu analiza ta, może być użyteczna dla ekonomistów na co dzień nieobeznanych z problemami
współczesnej ekonomiki rolnictwa jako składowej ekonomii. Celem merytorycznym analizy jest próba oceny zasadności podstaw i perspektyw interwencji rynkowej we współczesnym etapie rozwoju rolnictwa w Polsce i całej Unii. Przyjęta jest teza, że przesłanki
interwencji były i są dość wątłe. Związane one głównie były i są z kwestiami podziału,
w szczególności –dysparytetu dochodów uzyskiwanych z zatrudnienia czynnika pracy
w rolnictwie i poza nim. Literatura polska i zagraniczna w tym przedmiocie jest bardzo
rozległa i nie sposób się odnieść do niej w poszczególnych kwestiach, znajduje tu ona jednak wyraz na zasadzie implicite9.
W artykule analiza odnosi się jedynie do kwestii kluczowych, z niezbędnymi uogólnieniami i uproszczeniami, i prowadzona jest z perspektywy mikro i makroekonomii oraz
ekonomiki rolnictwa jako składowej tych części ekonomii.
W obecnej nomenklaturze Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej interwencja rynkowa (instrumenty cenowo-rynkowe i dopłaty bezpośrednie) znajduje się w jej tak zwanym filarze pierwszym. Instrumenty cenowo-rynkowe (ang. market measures) to oddziaływanie na ceny poprzez cenę interwencyjną (ang. intervention proces) czy celową (ang.
target price) oraz na podaż poprzez ilościowe jej ograniczenia za pomocą, najczęściej, kwot
produkcyjnych, licencji importowych, a także oddziaływanie na popyt poprzez wsparcie
promocyjne, licencje i refundacje wywozowe. Instrumenty bezpośredniego wsparcia dochodów producentów rolnych to dopłaty bezpośrednie (ang. direct payments). Instrumenty cenowo-rynkowe mieszczą się w tak zwanym systemie wspólnej organizacji rynku
(CMO10), jednej regulacji, która zastąpiła poprzednie oddzielne regulacje dla poszczególnych rynków produktowych. Dopłaty bezpośrednie, w założeniu, nie powinny powodować zakłóceń regulacji rynkowej (ang. market distortion). W praktyce mają one jednak
związek z funkcjonowaniem rynków rolnych, bo mają wpływ na decyzje produkcyjne rolników. Wpływają bowiem na skłonność do konsumpcji i oszczędności, na relacje między
7 Według najnowszej korekty finansowej na okres lat 2010–2013 mamy: „to be about 69% for producer support (direct payments), 7% for market measures (product support), and 24% for rural development” (ec.europa.eu/agriculture/analysis/) Dotychczas wsparcie rynkowe dominowało począwszy od około 98% w 1986 r. do około 62% w 2000 r., po około 40% w 2008 r. (Poczta-Wajda i Sapa, 2000).
8 W istocie dotyczy to wydatków związanych z realizacja całej Wspólnej Polityki Rolnej, aspekt interwencji rynkowej realizowanej pod postacią Wspólnych Organizacji Rynków Rolnych w tak zwanym
filarze pierwszym to około 50% tych wydatków, i zmniejszał się, jednakże w planach na okres po 2013 r.
przywraca się znaczenie filaru drugiego.
9 W polskiej literaturze dość przekrojowe ujecie można znaleźć w: (Czyżewski, 2007), a w zagranicznej: (Sarris i Hallam, 2006).
10 CMO – Common Market Organization for Agricultural Products.
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czasem wolnym a czasem pracy, na skłonność producentów rolnych do ryzyka, oraz przede
wszystkim, na przymus poprawy wydajności zaangażowanych w produkcji czynników wytwórczych (efektywność wytwarzania), a także na wycenę czynnika ziemi (coraz bardziej
traktowanego jako swoista lokata) (Zawojska, 2007).

2. Wymiar i niektóre kwestie interwencji rynkowej w rolnictwie
W literaturze przyjmuje się, że instrumenty interwencji rynkowej związane ze wsparciem cenowym faworyzują największych producentów rolnych, w szczególności najbardziej produktywnych i towarowych. Nie do końca zatem jest wypełniane kryterium sprawiedliwości i wsparcia słabszych jako przesłanka interwencji. Dopłaty bezpośrednie nie
powinny z założenia mieć tej wady i nie dawać większych korzyści większym producentom, jednakże tak w UE nie jest. Dopłaty bezpośrednie związane z jednostką powierzchni (nowe kraje) lub gospodarstwem (stare kraje) ustalane są na bazie historycznych wyników produkcji. Podstawą ich wyliczeń jest rekompensata zmniejszenia wsparcia cenowo-rynkowego (w tym dopłat do ceny produktów). Z oczywistych względów (wynik produkcji to bowiem produktywność jednostkowa ziemi – wliczając produkcję roślinną i zwierzęcą – razy ilość hektarów przypadających na gospodarstwo) faworyzuje producentów
większych. Dopłaty bezpośrednie są transferem budżetowym bezpośrednim, obciążając
podatnika unijnego i krajowego11. Z powodu tych obciążeń, ale nie tylko dziś, nawiasem
mówiąc, poszukuje się dodatkowego – poza dochodowym – uzasadnienia dla dopłat bezpośrednich. Ich legitymizacji poszukuje się w koncepcji mówiącej, że rolnictwo świadczy usługi na rzecz społeczeństwa w zakresie dóbr publicznych. Te usługi są głównie związane ze środowiskiem naturalnym, z zachowaniem jego walorów w tym z naturalnymi wartościami krajobrazowymi12. Stąd koncepcja ich „zazielenienia” (ang. greening of first pil
lar). Jest to pewne, dość uproszczone, niejako semantyczne nawiązanie do przyjętego w ramach negocjacji na forum WTO tzw. green box, czyli pakietu instrumentów interwencyjnych nie mających negatywnego wpływu na wolny handel międzynarodowy, a też w większości związanych z środowiskiem naturalnym13.

11 Uważa się dopłaty bezpośrednie (ang. single (farm) payment scheme SPS) lub (ang. single aera
payment scheme AAPS) są źródłem zwiększającym nieefektywność, ale także i niesprawiedliwość podziału (czyli podstawowej społecznej przesłanki interwencji). Ponadto te dopłaty bezpośrednie jako wyraz transferów od konsumentów i podatników do sektora rolnego charakteryzują się niską efektywnością
dochodową, czyli celu interwencji. Tę dochodową efektywność transferów określa się na podstawie: jaka część wsparcia trafia ostatecznie do beneficjenta z punktu widzenia celu interwencji, którym w podstawie jest parytet dochodowy (Zawojska, 2007).
12 Dodaje takie dobra publiczne, jak kultura i unikalne tradycje lokalnych społeczności wiejskich,
np. folklor.
13 „Jedną z kluczowych kwestii (...) w ramach negocjacji rolnych na forum WTO jest problem (...)
interwencyjnej polityki wobec sektora rolnego prowadzonej przez kraje rozwinięte. Dotychczasowe porozumienia, jak i te obecnie negocjowane, prowadzić mają do ograniczenie poziomu finansowego wsparcia udzielanego producentom rolnym oraz zmiany struktury stosowanego instrumentarium polityki rolnej” (Poczta-Wajda i Sapa, 2010).
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Instrumenty interwencji cenowo-rynkowej muszą uwzględniać specyfikę poszczególnych branżowych, czyli produktowych rynków rolnych. Do dziś, pomimo ich ograniczania w związku z wprowadzaniem dopłat bezpośrednich, oznacza to jednak stosowanie stosunkowo szerokiego zestawu różnorodnych mechanizmów i instrumentów interwencyjnych. Są one w jakieś mierze wynikiem kompromisu między dążeniem do przywracania
regulacyjnej funkcji rynku dla poszczególnych branż (ang. sectors) z utrzymywaniem pewnych utrwalonych stanów, co do interwencji i administracyjnej regulacji na poszczególnych rynkach produktów rolnych. Jako przykład można podać rynek cukru (nawiasem mówiąc, w zasadzie samofinasujacy się mechanizm, pomimo zawiłej regulacji), czy rynek
mleka, zbóż oraz owoców i warzyw, a także np. rynku wina. Nie ma potrzeby, by w tym
miejscu omawiać te mechanizmy.
W sensie regulacyjnym te instrumenty interwencji na poszczególnych rynkach rolnych
są zawiłe, co przekłada się na relatywnie wysokie koszty ich administrowania14. Próby ich
zmian czy uproszczenia, np. w rezultacie tzw. przeglądu helth check nie dały i nie dają oczekiwanych rezultatów. Wynika to z wielu względów. Znaczenie ma tu siła i sprawność lobbingowa organizacji i stowarzyszeń branżowych producentów rolnych, jak też opór rozbudowanej administracji związanej z „zarządzaniem interwencją” na szczeblu unijnym,
jak i krajowym – ministerstwa i agencje płatnicze. Nawiasem mówiąc, jest to niejako system samo się napędzający – poprzez opracowywane i wdrażane procedury zarządzania (np.
komitety sterujące), raportowania, kontrolowania i audytowania i ewaluacji15. To powoduje pewną inercję, jeśli idzie o faktyczne zmiany w tej interwencji.
Wpływ na ten stan ma też pewna zgoda polityczna. Dotyczy to całej Unii, jak i jej poszczególnych państw. W starych państwach Unii, gdzie ukształtowała się polityka interwencyjna, dzieje się tak pomimo bardzo niskiego udziału ludności rolniczej w łącznej liczbie głosujących w wyborach. Nawet uwzględniając powiązania rodzinne, ludność wiejska nie jest przesadzającą siłą polityczną. Inna jest sytuacja w krajach nowo przyjętych
do Unii. W Polsce np. wpływ polityczny w tym zakresie jest duży. Nie skłania to oczy14 Są one powszechnie krytykowane za ich nadmierną szczegółowość, małą przejrzystość i uciążliwość procedur i związanych z tym kosztów administracyjnych. Paradoksem jest też to, że proponowane
przez administrację unijną procedury ewaluacyjne skutków określonych regulacji w ramach poszczególnych mechanizmów interwencyjnych na danych rynkach są tak samo zawiłe i administracyjne uciążliwe
jak same regulacje. Krytyka tej regulacyjnej twórczości administracji unijnej ma też ograniczone skutki
nie tylko z uwagi na wspomniane wyżej uwarunkowania, ale też z uwagi na brak umiejętności ocen ex-ante skutków zmian określonych regulacji i związanych z tym przepisów. Wynika to ze słabej znajomości ujęć analitycznych i symulacyjnych, z wykorzystaniem matematyki, zarówno w administracji, jak i w nauce. W Polsce dopiero teraz w IERiGŻ wprowadza się modele oceny ex-ante skutków określonych mechanizmów interwencyjnych i są to próby oparte na modelach równowagi ogólnej lub modelach równowagi cząstkowej
15 Osobną kwestią jest administracja (agencje płatnicze) związana z dopłatami bezpośrednimi, gdzie
system zarządzania kontroli i audytu jest bardzo administracyjnochłonny pomimo istnienia zintegrowanych informatycznych systemów zarządzania i kontroli, np. IACS (ang. Integrated Administration and
Control System) itp. Polska agencja płatnicza w tym zakresie ARiMR (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) zatrudnia około 11 500 osób. Agencja płatnicza administrująca mechanizmami w zakresie interwencji rynkowej ARR (Agencja Rynku Rolnego) zatrudnia około 1700 osób. Do tego dochodzi zatrudnienie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w służbach inspekcji standardów jakościowych związanych z implementacją polityki rolnej.
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wiście do optowania za zmianami, a raczej do utrzymywani status quo interwencji, w tym
– wzmacniania omawianej interwencji rynkowej oraz związanej z rozwojem wsi uwzględniając w tym dopłaty bezpośrednie w kierunku ich wyrównywania16.
Znaczenie mają również przesłanki ekonomiczne. W starych krajach Unii realny ekonomiczny i społeczny wymiar obciążeń podatników i konsumentów związanych z interwencją w rolnictwie jest stosunkowo mało odczuwalny, stad nie jest to tak istotny problem
dla polityki. Jest tak między innymi z uwagi na następujące proste proporcje ekonomiczne charakterystyczne dla krajów rozwiniętych. Występuje: a) niski udział zatrudnionych
w produkcji rolnej w stosunku do ogólnego zatrudnienia, nie przekraczający 2–3%; b) niski udział rolnictwa w PKB nie większy niż 3–5%; c) niski udział żywności w wydatkach
przeciętnego konsumenta, poniżej 10–12%; d) wysoki poziom PKB per capita i wynikający stąd wysoki poziom dochodów jako podstawa opodatkowania na rzecz interwencji.
Ostatni wskaźnik powoduje, że nawet przy relatywnie niskich obciążeniach podatkowych
pozarolniczej części społeczeństwa, w zestawieniu z niskim zatrudnieniem w rolnictwie
efekt dochodowy interwencji jest relatywnie duży. Dla konsumentów zaś zwiększenie poziomu cen produktów rolno-żywnościowych jako rezultatu interwencji, przy tak niewielkim ich udziale w wydatkach, jest dość obojętne.
Przy relatywnie dużym udziale interwencji w kształtowaniu dochodów producentów
rolnych występują też znaczne trudności w określaniu dochodowych, a także produkcyjnych skutków ewentualnych zmian w polityce rolnej. Zachowania produkcyjne producentów rolnych są bowiem uwarunkowane zbyt wieloma powiązanymi z sobą czynnikami17. Wiąże się z tym pewne ryzyko zachwiania obecnej równowagi w całym sektorze rolno-żywnościowym. Przy powołanych zaś wyżej proporcjach, spokój społeczny i polityczny oraz osiągnięta równowaga żywnościowa jest większą wartością niż koszty interwencji. Także, beneficjentami interwencji w rolnictwie, zwłaszcza w formie dopłat bezpośrednich i programów rozwoju obszarów wiejskich są nie tylko producenci rolni, także inni
mieszkańcy wsi, związani pośrednio z rolnictwem oraz – co jest istotne – drobni posia-

16 Ostatnie stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (ze skrótami z dnia 18.11.2010 r.) jest następujące: „…Zdaniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrzebna jest ambitna reforma WPR, która
zapewni rozwój rolnictwa całej Unii Europejskiej i poprawi konkurencyjność tego sektora na rynku międzynarodowym. Nowa WPR powinna zapewnić większą orientację na rynek, uwzględniać dobra publiczne, w tym bezpieczeństwo żywnościowe i ochronę środowiska. Polska domaga się wprowadzenia nowych,
obiektywnych kryteriów alokacji środków pomiędzy państwa członkowskie w ramach I filaru, które muszą być powiązane z aktualnymi celami WPR oraz odejścia od obecnych, powiązanych z historyczną produkcją kryteriów. Nowe kryteria powinny uwzględniać m.in.: powierzchnię użytków rolnych, zatrudnienie, realizację wymogów w zakresie ochrony środowiska czy dodatkowe wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (…) Biorąc pod uwagę ambitne cele i zadania stawiane przed
rolnictwem i WPR, Polska opowiada się za utrzymaniem budżetu wspólnotowego WPR na co najmniej
obecnym poziomie. Konieczne jest utrzymanie w pełni wspólnotowego finansowania I filaru WPR. Środki na finansowanie działań w ramach I filaru powinny w 100% pochodzić z budżetu wspólnotowego. Natomiast w przypadku II filaru konieczne jest ograniczenie zakresu krajowego współfinansowania tych działań do pewnego, ustalonego stopnia lub wprowadzenie wymogu posiadania jedynie środków własnych”.
17 W materiałach UE odnośnie do mechanizmów WPR mówi się o producentach rolnych jako beneficjentach bez jednakże ekonomicznego (behewioralnego) określania tego pojęcia, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia adresata oraz skuteczności mechanizmów WPR.
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dacze gospodarstw rolnych nie żyjący z produkcji rolnej. Interwencja w odniesieniu do
tych ostatnich jest niejako substytutem polityki socjalno-społecznej18. Odnosi się to zwłaszcza do sytuacji w państwach nowo przyjętych. Odwrotną tego stroną są korzyści z interwencji, jakie odnoszą wielcy i duzi posiadacze ziemscy, zwłaszcza w starych krajach UE,
ale też i w Polsce. Jest to dość wpływowa grupa polityczna.
Działania interwencyjne na rynkach rolnych w państwach Unii Europejskiej, poza początkowym okresem, gdy związane były z kwestiami zbilansowania potrzeb z możliwościami, czyli zrównoważenia popytu i podaży na rynku produktów rolno-żywnościowych,
odnosiły się przede wszystkim do zagadnień cenowo-rynkowych. Istotą zaś tych działań
było korygowanie regulacyjnego mechanizmu rynkowego, jego uzupełnianie lub wręcz
wyłączanie, głównie jeśli idzie o kształtowanie się cen skupu. Można przyjąć, w sensie
ogólnym, iż interwencja może mieć charakter nadzwyczajny lub być trwałym uzupełnieniem (elementem) systemu regulacji rynkowej, dla osiągania pożądanych i ograniczania
niepożądanych skutków, w sensie stanów i celów najczęściej określanych z perspektywy
polityczno-społecznej (Wilkin, 2003). Celem zasadniczym interwencji, w aspekcie podziału, było uzyskanie akceptowalnego – społecznie, ekonomicznie i politycznie – parytetu
między dochodami uzyskiwanymi przez producentów rolnych a dochodami w pozostałych działalnościach gospodarczych (Hill, 2000).
W sumie – w pierwszych okresach dla osiągnięcia tego celu w interwencji bardziej
wykorzystywano mechanizmy, które oddziałują na ceny otrzymywane przez producentów.
Obecnie, w osiąganiu tego celu dochodowego, przewagę mają mechanizmy dopłat bezpośrednich, przy pozostawieniu niektórych konkretnych mechanizmów dostosowanych
do specyfiki wybranych rynków.

3. Wybrane uzasadnienia dla interwencji na rynku rolnym
Na tym tle można postawić bardziej fundamentalne pytanie, czy interwencja na rynkach rolnych jest obecnie konieczna oraz – na tle obecnych dylematów wspólnej polityki rolnej – drugie pytanie, jakie są ewentualne perspektywy tego typu interwencji. Pytania te są stawiane w nawiązaniu do sytuacji w całym rolnictwie unijnym, w tym także w polskim19. Ze względu na charakter tej analizy, odnosząc się do tych pytań, ograniczyć się
trzeba do kilku uwag i refleksji, przy przyjmowanych uproszczeniach dla ukazania ich ekonomicznej istoty. Podstawą tych uwag są jedynie niektóre nawiązania do poglądów w teorii ekonomii oraz ekonomiki rolnictwa w kwestii interwencji w rolnictwie, czyli – jak moż-

18 Duża część gospodarstw rolnych ma charakter bardziej socjalny, ułatwiający przetrwanie, absorbuje niedostosowania w zatrudnieniu i szansach życiowych itp. Stawiać można pytanie, czy transfery związane z mechanizmami interwencyjnymi związane są bardziej z ukrytym bezrobociem, czy z niską wydajnością pracy itp.
19 Oczywiście winien tu być brany pod uwagę kontekst coraz bardziej globalnych i integracyjnych
uwarunkowań rynku rolnego w danym kraju. Związane są one zarówno z ustaleniami negocjacji WTO,
jak i ze wspólnotowymi regulacjami, które są coraz bardziej konfrontowane z lokalną mikroekonomiczną efektywnością produkcji producentów rolnych w danych krajach i regionach UE (Rembisz, 2008).
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na zdefiniować to pojęcie – mechanizmu korygowania regulacji rynkowej w zakresie alokacji jak i podziału dla osiągania określonych celów20.
W analizie pominięte zostaną odniesienia o charakterze polityczno-społecznym, np.
założenia sprawiedliwościowe, np. wspieranie małych obszarowo gospodarstw rolnych,
niezdolnych do wypracowywania samodzielnych dochodów na akceptowalnym społecznie poziomie. Jak się wydaje, ten kompleks zagadnień nie powinien być mylony z istotą
interwencji rynkowej, skierowanej do producentów rolnych, czyli tych rolników, których
źródła dochodów w podstawowej mierze są związane z przychodami ze sprzedaży produktów rolnych na rynku. Jak można sądzić, kwestia dochodowa małych obszarowo gospodarstw rolnych mieścić się raczej powinna w ogólnej polityce socjalno-społecznej.
W tym kierunku, zdaje się, zmierzają rozwiązania we Wspólnej Polityce Rolnej, np. z w zakresie pozarolniczego rozwoju obszarów wiejskich21. W tej analizie pomijana jest też argumentacja o charakterze nienaukowym i populistycznym, jednakże o dużej nośności politycznej. Jest jej wiele. Ma to i może, niestety, mieć wpływ na kształt polityki rolnej i konkretne rozwiązania w zakresie interwencji rynkowej w rolnictwie.
Przedmiotem uwagi są jedynie wybrane, bardziej fundamentalne, mniej lub bardziej
naukowo ugruntowane uzasadnienia dla interwencji w rolnictwie, w tym dla interwencji
rynkowej. Podstawą analizy są istniejące poglądy głównie w ekonomice rolnictwa. Pomijane są natomiast zasadnicze, na gruncie ekonomii głównego nurtu, kwestie relacji zawodności rynku (ang. market failure) do niedoskonałości regulacji rządowej (ang. regulation malfunction) oraz kwestie podnoszone w ekonomii dobrobytu. Jedynie, za literaturą, można przyjąć dominujący pogląd, iż błędy regulacyjne są bardziej szkodliwe dla
gospodarki i jej rozwoju niż niedoskonałość rynku (Fryberg, 2010)22.
Uzasadnienia, w ekonomice rolnictwa, dla konieczności i sposobów działań interwencyjnych były różne. Zależało to od tego, czy ekonomiści rolnictwa wywodzili się z nauk
ekonomicznych czy z nauk rolniczych. Nie wchodząc w szczegóły tego dyskursu, mającego wymiar nie tylko ściśle naukowo-poznawczy, co głównie praktyczny, zauważyć można, iż wiele dawnych uzasadnień i argumentów straciło na aktualności lub było zgoła mylnie postawionych. Pojawiło też się wiele nowych, nie do końca ugruntowanych teoretycznie uzasadnień, związanych z obecnym stanem europejskiego (w tym polskiego) rolnic-

20 Nie jest tu np. analizowana zależność miedzy instrumentami rynkowymi polityki rolnej a strukturami czynników wytwórczych w rolnictwie i odwrotnie (Hanisz-Matuszczak, 2004). Najważniejsza z nich,
to zmniejszanie presji mechanizmu rynkowego na redukcję zatrudnienia w rolnictwie. Ten spadek zatrudnienia jest niezbędny dla osiągania szybszego wzrostu wydajności. Ten wzrost wydajności jest niezbędny dla kompensowania spadku relatywnych cen rolnych, który następuję mimo stosowanych środków polityki rolnej, przy założeniu wzrostu dochodów (Ostrowski, 2002; Rembisz, 2007). Nie jest też tu miejsce na omawianie istoty interwencji i jej ujęć definicyjnych (EC 2007).
21 Jest to trudne polityczne zagadnienie zwłaszcza w Polsce, gdzie jest to znaczący elektorat, a faktyczna sytuacja dochodowa, uwzględniając prace poza gospodarstwem, w tym w krajach unijnych, nie
jest oczywista.
22 Nie rozwijamy wątku znaczenia czynnika instytucjonalnego w wymiarze polityki dla efektywności funkcjonowania i rozwoju w sensie jak to ujmował Northon (noblista), w czym może się mieścić znaczenie właściwej polityki rolnej.
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twa23 i ze współczesnymi dla niego wyzwaniami. Były jednak uzasadnienia o charakterze bardziej teoretyczno-poznawczym, w dużym stopniu także akceptowalne w większości nurtów ekonomii. One też, jak można sądzić, będą wyznaczać perspektywy interwencji na rynku rolnym w przyszłości.
W ekonomii mówi się o kwestii alokacji – co związane jest z alokacją czynników wytwórczych: kapitału, ziemi i pracy u producentów rolnych oraz – między nimi. Wyrazem
tego są zmiany technik wytwarzania w założeniu dla poprawy efektywności produkcji,
w tym przede wszystkim dla wzrostu wydajności pracy. By to miało miejsce, konieczne
są właściwe sygnały cenowe zarówno co do produktów, jak i czynników wytwórczych.
Z tym wiąże się istotny argument przeciw interwencji. Właściwe bowiem sygnały cenowe to, w założeniu, te kształtowane na rynku (przy spełnieniu warunków równowagi konkurencyjnej). Interwencyjne zaś oddziaływanie na ceny skupu czy ceny czynników wytwórczych (dotacje do niektórych środków produkcji) może niweczyć czy wypaczać informacyjną (sygnalizacyjną) ich funkcję rynku. Tym samym, interwencja może przeszkadzać w przenoszeniu zasobów z niżej do wyżej wycenianych przez rynek sposobów ich
wykorzystania oraz w konsekwencji – do błędnej alokacji czynników wytwórczych i w konsekwencji do pogarszania się efektywności produkcji w rolnictwie. Można przyjąć, iż to
była istotna naukowa przesłanka do ewolucji mechanizmów interwencji w ramach WPR,
od oddziaływania na ceny do bezpośrednio – na dochody, poza rynkiem.
W ekonomii występuje się także o kategorię podziału – co związane jest z wynagrodzeniem zaangażowanych w produkcję czynników wytwórczych, czyli zyskami (w tym
rentą gruntową) i płacami (dochodami)24 oraz ich rozkładem. Z kategorią podziału wiąże się zasadnicza dla interwencji kwestia sprawiedliwości społecznej, czyli specyficznie
czy też odpowiednio rozumianej równości w zakresie podziału. Jak się często przyjmuje, podział wynikający jedynie z produktywności czynników wytwórczych, w tym wydajności pracy, może się okazać niesprawiedliwy czy, przede wszystkim, nieakceptowalny
społecznie. Ma to miejsce – jak się przyjęło – w przypadku dysparytetu między dochodami uzyskiwanymi przez rolników w stosunku do dochodów w innych pozarolniczych
zatrudnieniach czynnika pracy25. Wyznacza to w dużej mierze tak zwaną kwestię agrarną. To niewątpliwie była najważniejsza przesłanka o charakterze również polityczno-społecznym dla interwencji w rolnictwie.
23 Pisząc o rolnictwie przedmiotem uwagi jest zbiór producentów rolnych, z których każdy ma funkcję celu, jaką jest maksymalizacja dochodu z produkcji rolniczej, w danych uwarunkowaniach czynników wytwórczych, technologicznych oraz rynkowych. Zawęża to pojmowanie rolnictwa i polityki rolnej, pozostawiając na boku gospodarstwa rolne czy chłopskie, nie będące producentami rolnymi (do czego jeszcze wrócę). W sensie analitycznym takie podejście jest zgodne z ekonomią behawioralną i ujęciem
mikroekonomicznym, jakie dominuję w tej analizie. Nie stoi to w sprzeczności z problemem wielokryterialnego wyboru, przed jakim staje prawie każdy producent rolny. Przypomnieć też należy, iż rynek jako instytucja, czyli ceny dóbr i czynników, a zatem i rynki rolne, to kategorie mikroekonomiczne, a nie
makroekonomiczne. Pojęcia producent rolny używa się też w materiałach UE i ARR.
24 Przy czym w rolnictwie jest to kwestia bardzo złożona zwłaszcza w odniesieniu do rodzinnych
gospodarstw rolnych, niemniej jednak w statystykach FADN (Farm Accountancy Data Network) wyodrębnia się dochody rolnicze z wynagrodzenia za pracę i z zaangażowanego majątku produkcyjnego
i ziemi.
25 Szerzej na ten temat między innymi (Kowalski i Rembisz, 2005).
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Argumentem natury ekonomicznej na rzecz interwencji było (i jest) założenie o niższych możliwościach poprawy efektywności, w tym głównie poprawy wydajności pracy,
u producentów rolnych w stosunku do producentów w innych dziedzinach gospodarowania. Sformułowane ono zostało na gruncie analizy trójczynnikowej (ziemia – praca – kapitał) funkcji produkcji rolniczej – podczas gdy w przypadku pozostałych producentów
procesy gospodarowania definiowane są za pomocą funkcji dwuczynnikowej (Debertin,
1986). Przyjmowano, iż ten trzeci czynnik wytwórczy – ziemia limituje produktywność
pozostałych czynników. W związku z nim (tj. czynnikiem ziemia) występuje też prawo
malejących przychodów. Dowodzono zatem, iż możliwości uzyskania odpowiedniego tempa wzrostu wydajności pracy w rolnictwie są niższe oraz bardziej kosztowne niż w pozostałych działalnościach gospodarczych. Skoro tak, to i możliwości uzyskania porównywalnego z innymi działami tempa wzrostu i co za tym idzie poziomu dochodów w rolnictwie w oparciu o wzrost wydajności pracy jako źródła ich finansowania są też niższe.
Stąd, dla utrzymania relacji parytetowych w zakresie dochodów między rolnictwem a pozostałymi działami gospodarki niezbędne były działania interwencyjne. (Hill, 2000; Gardner, 1990; Hamulczuk i Rembisz, 2009) Bez interwencji prowadziłoby to, jak się uważa,
do nieakceptowanych społecznie dysparytetów dochodowych, oraz w efekcie do osłabienia procesów wzrostu rolnictwa w porównaniu z pozostałymi sektorami. Stąd uzasadniona jest interwencja i wspomaganie rolnictwa dla zrównoważonego rozwoju całej gospodarki (Woś, 2006).
Powyższe rozumowanie straciło obecnie swoją moc i na aktualności, głównie wobec
faktu dynamicznego rozwoju rolnictwa w Europie, nie mówiąc już np. o USA26. Ten dynamiczny rozwój rolnictwa, nie tylko nie wpływa na utratę równowagi rozwoju całej gospodarki, tak jak to było objaśniane w modelach dualnego wzrostu i rozwoju gospodarczego. Rolnictwo stało się aktywną, nawet dynamizującą składową tego wzrostu. Tę dynamikę wzrostu rolnictwo zawdzięczało jednak instrumentom interwencji nakierowanej
na cele produkcyjne. W efekcie, paradoksalnie, ten rodzaj interwencji i te jej instrumenty nakierowane na wzrost produktywności, stały się obecnie zbędne, głównie z uwagi na
koszty związane z nadwyżkami produkcyjnymi. Najważniejszym jednak efektem tego typu interwencji było to, iż zmniejszyło się zróżnicowanie zarówno w wydajności, jak i dochodach czynnika pracy zatrudnionego w rolnictwie i poza nim. Przy czym, w wyniku interwencji to zróżnicowanie zmniejszyło się bardziej w dochodach niż w wydajności pracy. Odnosi się to zarówno do poziomów, jak i dynamiki. Niemniej jednak dysparytet dochodowy pozostał. W krajach UE dochody uzyskiwane z produkcji rolnej, bez wsparcia
interwencyjnego, wynosiłyby jedynie około 25–35% dochodów uzyskiwanych z pracy poza rolnictwem. Po uwzględnieniu wsparcia, czyli efektów działań interwencyjnych27,
wskaźnik mieści się w granicach 40–70% (poza wyjątkami, jak: Estonia, Malta czy Czechy)28.
26 Surowe nieprzetworzone produkty rolnicze stanowią od wielu lat istotny (do 10%) składnik eksportu tej potężnej i nowoczesnej gospodarki (ERS USAD Farm Outlooks).
27 Mierzy to wskaźnik (PSE Producer Subsidy Equivalence – USA lub Producer Support Estimate
– EU), który w okresie ostatnich lat (2000–2008) wynosił średnio dla Unii około 33–35%, dla USA 17–
19% – na podstawie (Poczta-Wajda i Sapa, 2010).
28 Materiały UE DG – National and Agricultural Accounts.
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Techniki wytwarzania stosowne przez producentów rolnych okazują się być efektywne, uwzględniają nawet ograniczoność czynnika ziemi, czego wyrazem jest stały wzrost
wskaźnika TFP29. Czynnik ziemi nie okazał się być barierą wzrostu w rolnictwie, jak zakładano w tej argumentacji. Co więcej, rosnąca jej cena rynkowa zwiększa niejako automatycznie wartość dysponowanych przez producentów rolnych aktywów bez ich udziału, co nie ma miejsca w pozarolniczych działalnościach. Obecnie, od wstąpienia do UE,
dotyczy to także Polski. Współcześnie też ziemia rolnicza, nawiasem mówiąc, nie jest traktowana jedynie jako czynnik wytwórczy. Pojawiają się jej nowe funkcje o charakterze publicznym, związane z naturalnym środowiskiem i przestrzenią krajobrazową. To, między
innymi jak wspomniano, wyznacza też nowe wymiary polityki rolnej i wykorzystywane
jest dla legitymizacji dopłat bezpośrednich.
Kolejnym fundamentalnym argumentem na rzecz interwencji, często powtarzanym,
przyjętym z nurtu etatystycznego, było założenie o zawodności czy niedoskonałości rynku – nie tyle w aspekcie alokacji, co przede wszystkim w sensie podziału. Szło nie tylko
o wspomniane wyżej kwestie dyskryminacji dochodowej producentów rolnych w stosunku do pozarolniczych działalności. Problemem są także o nierówności w wydajności pracy i dochodów w samym rolnictwie w układzie struktury obszarowej, a także w układzie
regionalnym. Pierwszy układ wiązał się z tak zwanymi efektami skali i wynikającą stąd
zróżnicowaną opłacalnością produkcji dla producentów rolnych w poszczególnych grupach obszarowych. To nawiasem mówiąc, powodowało, że z poszczególnych instrumentów interwencji, zwłaszcza typu cenowego, przede wszystkim korzystali więksi, bardziej
komercyjni producenci rolni, co też było powodem zmian form interwencji, pod wpływem
presji organizacji i ugrupowań rolniczych.
W tej argumentacji starano się udowodnić, że rynek, jako mechanizm regulacyjny
w rolnictwie, pozostawiony sam sobie prowadził do nadmiernych dysproporcji w samym
rolnictwie głównie do dysproporcji dochodowych a zatem i rozwojowych między producentami rolnymi w poszczególnych grupach obszarowych. Ta przesłanka interwencji nie
wpłynęła jednak na ukształtowanie się odpowiednich instrumentów interwencji, niwelującej efektywnie te dysproporcje. Co więcej, jak wspomniano wyżej raczej interwencja
przynosi korzyści większym producentom. Ponadto co najważniejsze skutki dochodowe
interwencji, zwłaszcza płatności bezpośrednich, są jedną z przyczyn hamowania procesów zmian strukturalnych w rolnictwie. Występuje bowiem pewna substytucja między
dwiema drogami poprawy sytuacji dochodowej producentów rolnych, tj. między efektami programów interwencyjnych a przemianami strukturalnymi (Meredyk, 1994). Biorąc
pod uwagę funkcję celu producenta rolnego, racjonalnie postępując, będzie się bardziej
orientował na łatwiejsze korzyści związane z interwencją niż trudniejsze do osiągnięcia
korzyści z poprawy efektywności produkcji30. Poprawa efektywności produkcji w rolnictwie jest oczywiście w dużym stopniu uwarunkowana zamianami w strukturze obszarowej gospodarstw.
29 Total Factor Productivity w rolnictwie krajów UE kształtuje się w przedziale 1,5–3,5% średniorocznie.
30 W tym kontekście powyższą funkcję celu producenta rolnego możemy ująć następująco:
{CR · R – N · CN (R) + g(B)}, gdzie:
E[U{CR · R – N · CN (R) + g)B)}] lub upraszczając:

N · CN (R) – koszt zastosowania czynników wytwórczych; CR · R – przychody, przy: R t = ƒ(K t, Lt), gdzie:

17

WS P Ó Ł C Z E S N A E K O N O M I A

Nr 4/2010(16)

Dla porządku również trzeba dodać, iż argumentem używanym na rzecz konieczności interwencji były są kwestie opłacalności produkcji rolniczej. Są one najsilniej artykułowane przez organizacje i partie reprezentujące interes producentów rolnych. W polityce rolnej opłacalność traktowano i traktuje się jako kategorię makroekonomiczną a nie mikroekonomiczną i subiektywną. Stąd w rozumowaniu i w argumentacji – zwłaszcza partii oraz związków i organizacji rolniczych – dominowało podejście, ujmując to w skrócie „cena do kosztów a nie koszty do ceny” stosuje się, np. pojęcie opłacalnej ceny. To
wpływało na rozwiązania w zakresie instrumentów wsparcia cenowego ( w tym na skup
interwencyjny) i w oczywisty sposób zastępowało, i jest tak dalej, wysiłek producentów
w zakresie poprawy opłacalności. Było to niejako egzemplifikacją skutków miękkiego ograniczenia budżetowego.
Ważnym uzasadnieniem dla interwencji rynkowej była i jest specyfika rynków rolnych. Problemem jest wysoka ujemna wrażliwość cen skupu na wzrost podaży produktów rolnych i występujące tu odroczenie w czasie między podjętą decyzją w danych cenach i jej skutkami w innych cenach (paradoks farmera31). Wiąże się to też z wysoką cenową elastycznością podaży produktów rolnych (jako produktów jednorodnych), w zestawieniu z względnie niską (niższą) cenową i dochodową elastycznością popytu na te produkty, zwłaszcza zaś surowce rolne. Oddzielną trudną kwestią są opóźnienia w czasie, o długość cyklu produkcyjno-handlowego, między reakcją popytu i podaży na tę samą zmianę ceny skupu tzw. efekt Kinga. Rezultatem, tych zasygnalizowanych problemów, są warunki depresji cenowej oraz w rezultacie – dochodowej producentów rolnych. Interwencja cenowo-skupowa, niezależnie od wad i zalet stosowanych konkretnych mechanizmów,
była tu dość skutecznym rozwiązaniem, które w jakieś mierze neutralizowało skutki tych
specyfik rynku rolnego.
Duże znaczenie dla tych reakcji oraz relacji cenowych ma też coraz większy rozstęp
cenowy między ceną produktu rolnego, jako surowca, a ceną finalnego produktu rolno-spożywczego. Wynika to z wyboru konsumenta, który kieruje popyt na usługi związane
z dostarczaniem coraz bardziej wygodnej, a więc i przetworzonej i oferowanej w supermarketach, do spożycia żywności. Dochodzi do tego coraz większe spożycie żywności poza domem, co oczywiście zwiększa ten rozstęp cenowy. Z faktem istnienia tego rozstępu
cenowego wiąże się wiele nowych problemów dla producentów rolnych. Po pierwsze,
wzrost popytu na rynku żywnościowym nie oznacza takiego samego wzrostu tego popytu na rynku rolnym. Różne są bowiem dochodowe i cenowe elastyczności na obu rynkach
(Rembisz, 2008). Konsekwencją tego jest to, że producenci rolni bardziej są uzależnieni
od przetwórców i sektora handlowego niż od konsumentów. Zwiększa to nie tylko wrażliwość cen skupu na wzrost podaży w wyniku większej produkcji rolniczej. Przede wszystK, L – czynnika kapitału i pracy: g(B) – efekt wsparcia interwencyjnego.
Funkcja zaś wsparcia może przybierać następującą postać:

gdzie: TR – różne płatności związane z interwencją rynkową (przeciętny poziom na gospodarstwo):
TB · Zt – bezpośrednie płatności obszarowe i powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w danym
czasie (Rembisz, 2010).
31 Paradoks farmera to w skrócie: wyższe plony = niższy przychód.
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kim jednak, co ma znaczenie dla interwencji – ogranicza możliwości finansowania wzrostu dochodów producentów rolnych na drodze wzrostu cen skupu. Jest to trudne do zaakceptowania (Rembisz 2007). Reakcje finalnego konsumenta mają coraz mniejsze znaczenie dla producenta rolnego. Nie godzi się z tym, tj faktem coraz większego rozstępu
cenowego, środowisko partii i organizacji rolniczych, upatrując w tym wykorzystywania
producenta rolnego. Stąd pojawiające się rozwiązania – o charakterze interwencji – w postaci kontroli i regulacji marż w łańcuchu przetwórstwa (ang. chain value).
W ramach tych specyfik i pewnych niesprawności rynku rolnego istotną kwestią – dla
interwencji – są jego struktury. Problem ze strukturami rynku rolnego polega na tym, że
po stronie podaży produktów rolnych występuje względnie duże rozproszenie i konkurencja, natomiast po stronie popytu występuje względnie duża koncentracja32. Po stronie podaży jest względnie dużo producentów rolnych o różnej skali produkcji, i co za tym idzie,
zróżnicowanej cenowej elastyczności tej podaży czy to w ujęciu lokalnym, regionalnym,
czy krajowym. Jednoczesnej występuje wysoka elastyczność podaży produktów rolnych
i żywnościowych z importu. Po stronie popytu występuje względnie mniej podmiotów skupowych i przetwórców, oraz pojawia się tendencja do pewnej monopolizacji oraz dominacji określonych przetwórców, w tym koncernów ponadnarodowych. Odnosi się to zwłaszcza do rynków lokalnych i regionalnych. Tu zaś eksport w mniejszym stopniu stanowi konkurencję (przeciwwagę) dla tak kształtujących się warunków po stronie popytu. Mechanizmy interwencyjne w tym przypadku, niezależnie od oceny ich sprawności i kosztów
budżetowych były i są dość sprawnym rozwiązaniem, stwarzając pewną alternatywę skupu. W wyniku interwencji tworzona była, niejako sztucznie, relatywnie większa konkurencja po stronie popytu.. Miało to oczywiście wpływ na ceny skupu, przeciwdziałając ich
nadmiernym, nieakceptowanym, społecznie i politycznie, spadkom.
Stosunkowo nowym i oryginalnym doświadczeniem w zakresie interwencji na rynku rolnym była kwestia neutralizacji skutków cenowo-dochodowych w okresie przechodzenia z systemu centralnego planowania i związanego z tym skupu państwowego do systemu wolnorynkowego. Pierwszym polem doświadczalnym była Polska. Bez interwencji na rynku rolnym ten gwałtowny proces przejścia od planowanego do rynkowego systemu regulacji procesów gospodarowania w rolnictwie odbywałby się dużo większymi
kosztami społecznymi, znacznie większymi od faktycznie poniesionych. Doświadczenia
polskie, wynikające z działalności Agencji Rynku Rolnego, są pionierskie w tym zakresie. Nikt przedtem nie stawał przed takimi problemami. Główne problemy były rezultatem upadku większości podmiotów centralnego skupu państwowego i załamania finansowania tego systemu. Nowe podmioty nie powstawały wystarczająco szybko, brak było nowych struktur rynkowych. Przede wszystkim jednak zabrakło centralnie ustalanych
cen skupu jako organizatora rynku. Dodać należy system cen ustalanych zawczasu i ustalanych na tzw. formule kosztowo-produkcyjnej, cen dostosowanych do zadań planowych.
Producenci rolni przywykli do tego systemu. Zdejmował on z nich problem ryzyka sprze32 Można wtedy wspominać o przechwytywaniu części wartości dodanej w produkcji rolnej przez
pozostałe ogniwa łańcucha przetwórstwa rolno-spożywczego, co też może oznaczać, że producenci rolni nie realizują części wypracowanych dochodów, co jest jednak możliwe przy założeniu prawdziwości
teorii wartości (C+V+M) oraz braku warunków równowagi konkurencyjnej.
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daży i cen. Wystarczyło wyprodukować. Popyt był zapewniony po cenie dostosowanej do
przeciętnych kosztów produkcji liczonych w rachunku makroekonomicznym. W nowym
natomiast rynkowym systemie, nie tylko popyt, czyli w istocie skup był ograniczeniem,
ale i ceny skupu, do których odwrotnie niż przedtem, trzeba było dostosować własne koszty. Te kwestie w istocie stanowiły najistotniejsze wyzwania dla interwencji na rynku rolnym w początkowym okresie gwałtownej transformacji. Nawiasem mówiąc, do dziś oczekiwanie, że ceny skupu winny być dostosowane się do kosztów a nie koszty do cen daje
o sobie znać, stwarzając presję na charakter interwencji. Dotyczy to nie tylko polskich producentów rolnych, ale i w pozostałych w całej Unii Europejskiej. W początkowym okresie transformacji Agencja Rynku Rolnego musiała stworzyć alternatywę skupową, dla zapobieżenia głębokim depresjom cenowym. Musiała też szybko stworzyć warunki dla powstawania prywatnych podmiotów skupu i przechowalnictwa i dla możliwości ich finansowania kredytem skupowym, co osiągnięto poprzez poręczenia kredytowe. Agencja musiała również stworzyć podstawy dla informacji cenowej, także prognoz, by powstał jakiś wyznacznik orientacji rynkowej. Te doświadczenia są przydatne dla rozwiązywania
podobnych problemów w wielu krajach post-radzieckich, jak i w krajach rozwijających
się, gdzie zakres centralnego skupu był i jest – jak się często okazuje – bardzo duży.

4. Ewolucja interwencji rynkowej w rolnictwie
Ekonomia i ekonomika rolnictwa jako nauki odnotowują postęp w zakresie ustaleń
teoretycznych i ich weryfikacji praktycznej odnośnie działań interwencyjnych i zamierzonego lub niezamierzonego ich wpływu na rzeczywistość gospodarczą w rolnictwie, głównie w zakresie kształtowania dochodów ich podziału i konsekwencji dla rozwoju producentów rolnych33. Widoczne jest to w szczególności w odniesieniu do interwencji rynkowej. Coraz bardziej uświadamiana jest nie tyle zawodność rynku, co ułomność i nieokreśloność efektów będących rezultatem stosowanych instrumentów tej interwencji. Z drugiej strony, występuje tu tak zwana nadmierna produktywność biurokracji w zakresie tworzenia regulacji i przepisów oraz wszechobecna wiara, zwłaszcza polityków, ale nie tylko, w siłę sprawczą tych regulacji. To zjawisko wiary w regulacje i branie przepisów za
rzeczywistość bez prób rozumienia mechanizmów zachowań producentów rolnych w ramach funkcjonowania rynku rolnego jest groźne (Kowalski i Rembisz, 2003). Zaczyna jednak – jak się wydaje – dominować, czy coraz bardziej zarysowywać się, dążenie do osią33 Nurt antyetatystyczny (neoklasyczny), stojąc na gruncie zawodności i wypaczeń regulacyjnych
funkcji państwa wyprowadza wnioski o ich ograniczaniu do ściśle limitowanej sfery, np. dóbr publicznych. Z gruntu odrzucane jest naiwne założenie nurtu etatystycznego, że państwo stoi na straży interesu
publicznego, bo nie zawsze w polityce gospodarczej kieruje się racjonalnością ekonomiczną a własną racjonalnością polityczną. Poprzez politykę gospodarcza, w tym rolną mogą być realizowane interesy grupowo-klasowe, czy nawet interesy urzędników mających przewagę informacyjną i proceduralną nad politykami (Kowalski i Rembisz, 2005). Kwestie podziału, w ekonomii dobrobytu, miały istotne miejsce.
Np. Pigou twierdził, że „społeczeństwo jest bliższe optimum dobrobytu, gdy dochód narodowy jest bardziej ustabilizowany i równomiernie podzielony, a podział ten jest związany z polityką państwa (Kasprzyk,
2010), co chętnie jest wykorzystywane dla legitymizacji interwencji w rolnictwie, zapominając jednak
o przyjmowanym założeniu o konkurencji doskonałej w tym nurcie ekonomii.
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gania celów polityki rolnej, zwłaszcza jej celów dochodowych, w sposób bezpośredni. Bezpośredni – to znaczy skierowany na cel działań interwencyjnych, czyli dochody, niejako
poza rynkiem. Jak się można sądzić, po lekturze publikowanych materiałów UE oraz OECD
(TAD 2010/26), większym rozumieniu, że w istocie regulacyjny mechanizmu nie tylko
trudno zastąpić, ale i korygować. Wyrazem tego jest to, że interwencja przybiera coraz bardziej postać transferów od podatnika bezpośrednio do producenta rolnego oraz to, że płatności bezpośrednio odnoszone są do jego podstawowej funkcji producenta rolnego celu,
jakim jest maksymalizacja dochodu, gdyby się trzymać podejścia mikroekonomicznego.
Interwencja zatem, jak już wspomniano, ma coraz bardziej miejsce poza oddziaływaniem na ceny, a w coraz większym stopniu polega na regulacyjnym mechanizmie rynkowym. Na to nie bez wpływu pozostają także negocjacje w ramach WTO oraz, jak się często ujmuje (Sobiecki, 2007), proces globalizacji. W efekcie tych zmian w polityce rolnej,
zmniejsza się prawdopodobieństwo wysyłania mylnych sygnałów via rynek do producentów rolnych. Dotychczas producenci ci bowiem, przy rozbudowanych mechanizmach oddziaływania interwencyjnego poprzez ceny, w swoich racjonalnych w istocie zachowaniach i oczekiwaniach, w większości orientowali się bardziej na interwencję i zmiany w jej
rozwiązania niż na rynek. Oznaczało to, upraszczając, że producenci rolni często produkowali pod programy interwencyjne a nie na potrzeby rynku. Co więcej, też na zasadzie
racjonalnych oczekiwań, antycypowali lub poprzez określony lobbing i presje polityczną ich reprezentantów politycznych i związkowych, wpływali na określone szczegółowe
rozwiązania lub korekty w uruchamianych mechanizmach i ich poszczególnych instrumentach. Odnosiło się to przede wszystkim do głównych beneficjentów tych mechanizmów,
jak na przykład w Polsce na rynku zbożowym34. W istocie była to gra na określone rozwiązania w interwencji, a nie gra z rynkiem, szukanie poprawy wyników ekonomicznych
nie w działaniach na rzecz wzrostu efektywności produkcji, a w interwencji, zwłaszcza
skupowo-cenowej. W literaturze określa się to jako postawę, w której producent rolny poszukuje korzyści z tytułu renty politycznej (ang. rent seeking approach), czyli z tytułu określonych programów i mechanizmów interwencyjnych (Wilkin, 2010). Było to groźne zjawisko, które też legło u podstaw ewolucji mechanizmów interwencyjnych.
Ewolucja metod interwencji następowała także chociażby z uwagi na to, iż pierwotne cele związane z równowagą i bezpieczeństwem żywnościowym zostały szybko osiągnięte. Wzrost produkcji raczej trzeba było hamować, a nie pobudzać. Dla polityki rolnej większego znaczenia zaczynała nabierać poprawa efektywności wytwarzania i racjonalności gospodarowania w rolnictwie z uwzględnieniem efektów zewnętrznych, głównie środowiskowych i społecznych. By uwolnić i zracjonalizować procesy alokacyjne u producentów rolnych oraz między nimi, dla dalszej poprawy efektywności produkcji, szczególnie wydajności pracy, jako źródła finansowania dochodów, odrywa się coraz bardziej
większość instrumentów interwencyjnych od wielkości produkcji, w kierunku – jak już
wspomniano – dopłat bezpośrednich. W efekcie, w coraz większym stopniu pozwala to
na bardziej swobodne dostosowywanie przez producentów rolnych wielkości i struktury
34 Jak się szacuje w latach 1998–2003 ponad 50 tys. rolników produkowało niejako na potrzeby interwencji na rynku zbóż prowadzonej przez Agencję Rynku Rolnego w Polsce, wykorzystując prawie całe limity skupu interwencyjnego (Rembisz, 2005).
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produkcji do rzeczywistego popytu na poszczególnych rynkach produktów rolnych. Przede
wszystkim jednak, pozwala to producentom rolnym na lepsze dostosowywanie produkcji do uwarunkowań czynnikowych. Oznaczało to, że producent rolny coraz bardziej dostosowuje strukturę i poziom produkcji, biorąc za podstawę kryterium efektywnościowe
jako główną podstawę dla realizacji własnej funkcji celu, do potrzeb rynku niż do wymogów mechanizmów interwencyjnych. Stosownie do tego, dla zachowania równowagi w tym
procesie zmian podejścia do interwencji, bezpośrednimi kosztami interwencji obciąża się
coraz bardziej podatnika niż konsumenta35. Pomimo, iż w istocie na końcu oznacza to samo, to jednak nieco odmiennie oddziałuje na rynek. Konsumenci mają zachętę do zwiększenia popytu na produkty żywnościowe. W rezultacie takiej ewolucji interwencji produkty rolno-żywnościowe stają się tańsze, bo praktycznie nie są stosowane ceny administracyjne typu ceny minimalne czy interwencyjne. Po wtóre, produkty te stają się tańsze w dostosowaniu do wzrostu ich produkcji i podaży, jako rezultatu bardziej efektywnej alokacji czynników wytwórczych w rolnictwie. Tym samym następuje też zwiększanie przychodów producentów rolnych, bez bezpośredniego obciążania tym konsumentów.

Zakończenie
W artykule, na gruncie ekonomii i w jej ramach ekonomiki rolnictwa, dokonano krytycznej analizy wybranych kwestii odnośnie podstaw i ewolucji interwencji w rolnictwie,
zwłaszcza interwencji rynkowej. Podstawy i uzasadnienia dla interwencji, mają charakter względny. Niektóre są dość dobrze umocowane na gruncie teoretycznym, jak np. założenia o zawodności rynku oraz wnioski wynikające z trójczynnikowej funkcji produkcji rolniczej. Nie w pełni jednak weryfikują się w rzeczywistości. Nie ma np. dowodów
na obiektywnie niższe, w stosunku do innych działalności, możliwości wzrostu wydajności pracy w rolnictwie jako podstawy finansowania wzrostu dochodów producentów rolnych. Stąd też nie ma podstaw, by występujący dysparytet dochodowy z pracy uzyskiwanej w rolnictwie w stosunku do zatrudnienia poza nim traktować jako podstawę niepodważalną. Jednakże, wobec innych uwarunkowań oraz przesłanek natury polityczno-społecznych wywodzących się z kwestii podziału i kryterium sprawiedliwości, uzasadnienia
dla interwencji istnieją. W tych krajach Unii Europejskiej, w których interwencja w rolnictwie od początku znalazła miejsce i została najbardziej rozwinięta, wobec pokazanych
w artykule proporcji ekonomicznych, interwencja w rolnictwie, zwłaszcza rynkowa, nie
stanowi problemu społeczno-ekonomicznego. Niemniej jednak wobec osiągniętego poziomu równowagi żywnościowej oraz rewizji programów interwencyjnych i występujących zakłóceń regulacyjnych następuje widoczna ewolucja w interwencji w rolnictwie.
Polega ona, jak pokazano w artykule, na przywracaniu regulacyjnych funkcji rynkowi rolnemu i adresowaniu wsparcia do dochodów za pomocą płatności bezpośrednich, bez oddziaływania na ceny rolne. Płatności bezpośrednie łączy się też coraz bardziej z efektami środowiskowo-krajobrazowymi rolnictwa i obszarów wiejskich. Jest to tak zwane zazielenianie interwencji i jej nowa legitymizacja.
35
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The Critical Analysis of the Intervention Basis and Evolution in Agriculture
Summary
The principles and evolution of intervention in agriculture are critically analyzed from
the perspective of the economics and economic of agriculture theories. The allocation and
returns aspects of economics are used as references in the analysis. The assumptions and
outcomes of a triple factors production function, first aspect, are usually used as
a justification for intervention support. That type of production function explains, as is
believed, the lover possibilities of labor productivity growth in agriculture compared to
non- farm labor employment. That affects, as assumed, income disparities between farm
and non-farm labor. The analysis also disputes the politically, institutionally and
administratively based justifications for the intervention. The evolution of intervention
measures from price support towards direct payments and subsequently more market, are
subject of review as well.
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