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I. Uwagi ogólne 

 

I 1. Uzasadnienie wyboru tematu  

Podjęty w dysertacji temat uznawany jest za jeden z najstarszych, najważniejszych, 

najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień zarówno z teoretycznego jak i 

praktycznego punktu widzenia. Spór miedzy zwolennikami dużej roli państwa w gospodarce, 

a zwolennikami nieograniczonej roli rynku ciągle pozostaje w głównym nurcie dysputy 

ekonomistów, socjologów i polityków. Dyskurs zaostrza się w okresach kryzysowych. W 

ostatnich latach doszło do swego rodzaju konsensusu między tymi dwoma grupami. Panuje 

dość powszechna zgoda, że Interwencjonizm państwowy powinien spełniać nie tylko kryterium 

użyteczności, ale również i skuteczności. Wynika to z relatywnie wysokich bezpośrednich 

kosztów realizacji określonych programów interwencyjnych. Jeden z podstawowych 

paradygmatów ekonomii neoklasycznej głosi, że państwo powinno ingerować tylko tam, gdzie 

ma wyraźną przewagę w stosunku do mechanizmu rynkowego, a więc wówczas, gdy ów rynek 

nie chroni interesów ogólnospołecznych. Działania interwencyjne uznaje się za zasadne 

wówczas, gdy suma kosztów interwencji nie przekracza wielkości strat i utraconych korzyści 

wynikających z funkcjonowania mechanizmu rynkowego. W praktyce szacowanie obydwu 

stron bilansu jest niezwykle trudne. Sprawą otwartą, pozostaje w dalszym ciągu zakres pojęć 

interes społeczny i sposób wyodrębnienia przewag państwa nad mechanizmem rynkowym. 

Badania nad ekonomią produkcji, kosztów i tendencji koncentracji gospodarstw w warunkach 

szybkiego rozwoju gospodarczego wskazują nowe siły zwiększające tempo przystosowania 

gospodarstw do wymogów produkcyjnych i ekonomicznych wzrostu gospodarczego. Jak dotąd, 

nawet przy wysokich subsydiach na rzecz wsi i rolnictwa, gospodarstwa (farmy) nie uzyskują 

odpowiedniego poziomu wydajności pracy i produktywności, pozwalających na trwałe 



uzyskiwanie np. dochodów parytetowych. W wielu przypadkach skala dyspersji dochodów z 

rolnictwa mierzona wieloma wskaźnikami według różnych kryteriów nie wskazuje nie tylko na 

zmniejszanie się różnic, ale wręcz zwiększanie różnic. Oznacza to, że skala produkcji i skala 

(lub potencjał) efektów ekonomicznych jest niewystarczająca i stwarza presję na wzrost tej 

skali i permanentne przemiany struktury agrarnej lub poszukiwanie innych aniżeli farmy 

rodzinne sposobów gospodarowania, np. organizacji zespołów produkcyjnych, kooperacja lub 

spółdzielczość. 

Jest kilka powodów tego stanu rzeczy. Po pierwsze rolnictwo jest słabszym partnerem na rynku. 

Rolnicy są rozproszeni, w związku z czym nie są w stanie przeciwstawiać się zorganizowanej 

sferze, zaopatrzenia, skupu i przetwórstwa surowców rolniczych. Po drugie, rolnictwo jako 

gałąź surowcowa, jest oddalone zarówno w sensie przestrzennym jak i ekonomicznym od 

końcowego nabywcy dóbr t.j. konsumenta i eksportera. rynek uprzywilejowuje końcowe stadia 

przetwarzania surowców w produkty finalne.  Rynek dokonuje więc redystrybucji wartości 

dodanej deprecjonując rolnictwo. Po trzecie mechanizm rozwoju długookresowego w Polsce 

podobnie jak w wielu krajów nie sprzyjał dotychczas wzmacnianiu zdolności konkurencyjnej 

rolnictwa na rynku wewnętrznym. Rolnictwo było i jest postrzegane jako gałąź zacofana i 

nierozwojowa. Po czwarte z uwagi na niską elastyczność dochodową na żywność sytuacja 

ekonomiczna jest bardzo silnie uzależniona od koniunktury gospodarczej. Po piąte przyczyną 

deprecjacji dochodowej rolnictwa jest niższa wydajność pracy w rolnictwie niż w przemyśle. 

Drogą do likwidacji rozpiętości dochodowych i możliwości konkurencyjnych są zmiany 

strukturalne  w rolnictwie, modernizacja gospodarstw i wyeliminowanie tych, które są niedolne 

sprostania rosnącej konkurencji.    

W Polsce i pozostałych krajach członkowskich Europy Środkowo-Wschodniej ocena 

zaistniałych rewolucyjnych zmian ekonomicznych i społecznych, które dokonały się w tempie 

niespotykanym w historii gospodarczej świata jest szczególnie trudna. Konieczność  

jednoczesnego nadrobienia zapóźnienia cywilizacyjnego i gospodarczego z zaspakajaniem 

rosnących aspiracji społecznych stwarza niezwykle trudne dylematy w wyborze strategii 

rozwojowych i metod ich realizacji. Jest źródłem permanentnego konfliktu między 

zwolennikami koncepcji dużej roli państwa w wytwarzaniu i podziale PKB i zwolennikami 

ograniczonej jego roli. Stąd ciągle zmieniające się cele i metody realizacji polityki 

gospodarczej.  

Zważywszy powyższe wybór tematyki pracy badawczej jest w pełni uzasadniony. Należy 

jednak podkreślić, że praca zawiera rozważania znacznie szersze niż zapowiada tytuł rozprawy. 



Szeroki zakres pracy pozwala Autorowi na zaprezentowanie erudycji, znajomości literatury 

przedmiotu, niestety moim zdaniem trzy pierwsze rozdziały są luźno związane z trzema 

pozostałymi. 

I 2. Luka badawcza, cel pracy, pytania badawcze i hipotezy badawcze. 

Obszarem badań były rezultaty inwestycji gospodarstwach rolnych zrealizowanych, ze 

wsparciem finansowym WPR. 

 Celem pracy była mikroekonomiczna ocena mechanizmów i instrumentów WPR wsparcia 

modernizacji gospodarstw. W tym celu Autor sformułował pytania badawcze: 1. Jak 

proinwestycyjne mechanizmy interwencyjne  wpływają na sytuację dochodową gospodarstw. 

2. Czy występują istotne różnice pomiędzy beneficjentami programów wsparcia inwestycji, a 

gospodarstwami, które ze wsparcia nie korzystają. 3. Czy widoczne są różnice w efektach 

produkcyjnych i dochodowych wdrażania proinwestycyjnych 2 filara WPR w poszczególnych 

krajach. 

Realizując cel pracy Autor przyjął 2 hipotezy badawcze: 1. Z proinwestycyjnych działań 

współfinansowanych z funduszy II filara korzystały przede wszystkim gospodarstwa silniejsze 

ekonomicznie.   2. Proinwestycyjne działania WPR w gospodarstwach rolnych beneficjentów 

przyczyniły się do relatywnie słabszych zmian sytuacji produkcyjnej i ekonomicznej w 

porównaniu do gospodarstw niekorzystających ze wsparcia. 

Sformułowana cele badawcze nie budzą zastrzeżeń. Można jedynie zwrócić uwagę, że hipoteza 

pierwsza jest dość oczywista i była niejednokrotnie udowodniona przy okazji różnych badań. 

Warto by było pokusić się o ponowną redakcję celu pracy. Jest on kilkakrotnie przywoływany 

w różnych sformułowaniach, powodując wrażenie mnogości celów.  

I 3. Metoda badań, źródła danych 

W pracy zastosowano metodę Propensity Score Matching (PISM) oraz Stochastic Frontier 

Analysis (SFA). Źródłem danych jest baza FADN Komisji Europejskiej. Zakres czasowy badań 

obejmował lata 2004-2018. 

Wybór zastosowanych badań i ich przeprowadzenie jest na wysokim poziomie i nie budzi 

zdaniem recenzenta zastrzeżeń. Na szczególne uznanie zasługuje pozyskanie przez Doktoranta 

niepublikowanych danych jednostkowych wybranych gospodarstw w układzie 

międzynarodowych. Komisja takie dane udostępnia niezwykle rzadko.  

 



I 4. Struktura praca. 

Znacznie trudniej jest ocenić strukturę pracy. Dysertacja składa się de facto z dwóch części. 

Pierwsze trzy rozdziały zawierają studia literaturowe i są słabszą częścią pracy. Materiał  

zaprezentowany w obecnej formie w tej części pracy jest luźno związany z częścią 

metodologiczną i między sobą. Ponadto jest on mimo bogatej literatury mało problemowy. 

Stanowi bogaty zbiór informacji, poszczególne fragmenty mogłyby być doskonałym 

materiałem dla studentów przygotowujących się do egzaminu z historii myśli ekonomicznej  do 

notek w Wikipedii. W zaprezentowanej formie można całkowicie zrezygnować z nich 

zrezygnować bez szkody dla całości. 

Rozdział I zawiera przegląd teorii dotyczących roli inwestycji w teorii rozwoju. Doktorant nie 

wykazał przydatności którejś z licznie wymienionych teorii do osadzenia swoich badań na 

gruncie teoretycznym. Przywoływane poglądy zawierają informację kto i co powiedział. 

Rzadko podjął polemikę czy analizę ekonomiczną przytaczanych teorii. Zdaniem recenzenta, 

jeżeli Autor chciałby ten rozdział zostawić należałoby wybrać którąś teorię, uzasadnić wybór i 

wykazać jej przydatność do analizy ekonomicznej badanego zjawiska. Na marginesie Autor 

niepotrzebnie uległ manierze mnożenia odwołań do literatury. Mnogość przytaczanych 

Autorów uwypukla brak wielu kluczowych dla omawianej problematyki. W tym rozdziale nie 

ma odwołania do prac wielu uczonych, którzy wnieśli trwały wkład do teorii  roli inwestycji 

we wzroście gospodarczym. Nie wspomina o  m.i. o Harrodzie, Domarze, Robinson i wielu 

innych. Szczególne zdziwienie budzi brak odniesienia do prac najbardziej znanego polskiego 

ekonomisty Michała Kaleckiego, którego prace wyprzedziły o kilka lat koncepcje J.M Keynesa, 

a obecnie przeżywają swój renesans. Myślę, że niezwykle interesujące byłoby rozważania na 

temat aktualności teorii Kaleckiego do współczesnych wyzwań i problemów związanych z 

przedmiotem badań w przedłożonej do recenzji pracy. Teoria Kaleckiego zawiera wiele 

stwierdzeń i pytań jakby wprost skierowanych do podejmujących tematykę podobną do 

Doktoranta. M. Kalecki wykazywał w swoich pracach celowość polityki pełnego zatrudnienia, 

prowadzonej przez rząd, opierającej się na wzroście wydatków publicznych i redystrybucji 

dochodu, w kierunku poprawy sytuacji materialnej ludzi ubogich. Zgodnie z teorią efektywnego 

popytu Kaleckiego i Keynesa, kiedy gotowość do podejmowania prywatnych inwestycji nie 

wystarcza do wchłonięcia prywatnych oszczędności przy pełnym zatrudnieniu, wtedy tę lukę 

muszą wypełnić wydatki państwa finansowane długiem. Jest to, zdaniem Kaleckiego, 

najskuteczniejsza spośród „trzech dróg do pełnego zatrudnienia” . 



Rząd powinien pobudzać inwestycje prywatne i rozwijać inwestycje państwowe, prowadząc 

właściwą politykę fiskalną i pieniężną. M. Kalecki, odchodząc od neoliberalnej koncepcji o 

samoustalającej się równowadze rynkowej, wskazał na rzeczywiste mechanizmy kierujące 

gospodarką. Jego oryginalna wizja kapitalizmu, jako systemu napędzonego przez popyt, 

pozostaje nadal aktualna. 

Zwracał on ponadto uwagę na kilka dodatkowych kwestii, których nie podejmowali pionierzy 

ekonomii rozwoju: 1) obecności i znaczenia rezerw niewykorzystanych zdolności wytwórczych 

w krajach słabo rozwiniętych; 2) skutków większej wydajności zdolności wytwórczych 

w krajach słabo rozwiniętych; 3) problemu inflacji. Kalecki był jednym z niewielu, 

którzy zwrócili uwagę na to, że choć w krajach rozwijających się kapitału jest niewiele, 

to jednak jego część może pozostawać niewykorzystana. Niezwykle interesujące byłoby 

ustosunkowanie się do paradoksów M. Kaleckiego związanych z rolą inwestycji w gospodarce. 

Paradoks inwestycji w majątek trwały polega na tym, iż pobudzają one gospodarkę tylko dopóki 

są budowane, tworzone. Po ich ukończeniu zaś, nie tylko czynią bezrobotnymi zatrudnionych 

przy nich pracowników, ale same zaczynają produkować towary lub usługi, nie napotykające 

na wzrastający popyt, przyczyniają się więc do zahamowania koniunktury. 

Drugi paradoks dotyczy oszczędności i finansowania inwestycji. Skąd wziąć pieniądze na nowe 

inwestycje? Czy nie należy ograniczyć najpierw wydatków konsumpcyjnych, zwiększając 

oszczędności?    

Oczywiście przedstawione wyżej rozważania stanowią jedynie przykład próby osadzenia badań 

na gruncie teorii ekonomii. 

Podobne uwagi praktycznie w całości można odnieść do Rozdziału II. Zdaniem recenzenta 

zamiast kolejny raz przytaczać argumenty zwolenników i przeciwników interwencjonizmu 

znacznie ciekawsze byłby rozważania dotyczące efektów różnych form i instrumentów na 

zjawiska ekonomiczne i społeczne. Wskazanie, że skuteczność interwencji musi mieć charakter 

kompleksowy, a skuteczność stosowanych instrumentów i ocena ich efektów zależy do 

przyjętego kryterium. Często efekty interwencjonizmu inaczej oceniamy z punktu widzenia 

ekonomicznego i technologicznego, makro czy mikroekonomicznego, lokalnego czy w skali 

całej gospodarki oraz w jakim horyzoncie czasowym długim czy krótkim. Nie trzeba 

wspominać, że osiągnięcie jednych celów warunkuje możliwość realizacji innych, a częściej 

między realizacją celów występuje konkurencja o środki i sprzeczności.  

W zaprezentowanej formie rozdział nic nie wnosi ani do teorii i jest mało przydatny w dalszych 

rozważaniach. 



Rozdział 3 zatytułowany Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju 

rolnictwa w krajach UE zawiera informacje o kluczowych zmianach w celach i zasadach WPR. 

I znowu jak w poprzednich dwóch rozdziałach mało jest analizy przyczynowo skutkowej zmian 

w WPR. Znacznie ciekawsze byłoby wskazanie przyczyn zmian oraz skuteczności 

poszczególnych form wspierania rolnictwa. Brak jest oceny na ile zmiany były wynikiem logiki 

procesów gospodarczych i społecznych w UE, a na ile były wymuszone przez uwarunkowania 

zewnętrzne i wewnętrzne. Brak jest oceny czy polityka z opóźnieniem reagowała na 

pojawiające się zagrożenia czy potrafiła z wyprzedzeniem odczytywać znaki czasu. 

II część (rozdziały IV – VI) zawiera ocenę przydatności przyjętych metod do udowodnienia 

hipotez badawczych. Część ta świadczy nie tylko dużej pracowitości Doktoranta, ale przede  

wszystkim o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym, dogłębnej znajomości 

zastosowanych metod i zasługuje na bardzo wysoką ocenę. 

Pewien niedosyt wynikający z malkontenctwa recenzenta budzi zbyt skromne wskazanie wad 

czy niedoskonałości zastosowanej metody i ograniczoność poznawcza przyczyn 

zróżnicowanych efektów w poszczególnych krajach. Czy krótki okres analizy (ze zrozumiałych 

względów) nie pozwala ocenić, czy efekty inwestycji miały wystarczający czas, żeby się 

ujawnić i jak jest czas wygaszania efektów. I co jak się wydaje jest jasne dla Autora 

zastosowana metoda nie może służyć do ustalania rankingu poszczególnych krajów, a jedynie 

wskazuje natężenie zjawiska w badanych krajach. 

 

 I 5.Uwagi szczegółowe: 

Praca napisana jest dobrym językiem. Mimo to przed jej publikacją wymaga przejrzenia, z 

uwagi na zdarzające się szczególnie w pierwszej części drobne uchybienia czy nie dokończone 

myśli. I tak np. na str. 7. Autor stwierdza, że rolnictwo wśród innych sektorów wyróżnia 

kontekst zatrudnienia, o jaki kontekst chodzi. Na tej samej stronie zawarte jest stwierdzenie, że 

wzrost produktywności rolnictwa był jednym z warunków osiągnięcia samowystarczalnego 

wzrostu ekonomicznego.   Przesadą jest określanie rolnictwa jako podstawowego działu każdej 

gospodarki (str. 27) . Inwestycje determinują jakość produkcji, chyba lepiej wpływają na 

jakość. Na str. 28 Doktorant przywołuje pojęcie zabezpieczenie żywnościowe nie wyjaśniając 

co przez nie rozumie. WPR nie została utworzona w roku 1968 jak chce Autor (str. 54), a już 

w traktacie założycielskim, w roku 1962 zapoczątkowano jej realizację. 

Uchybienia redakcyjne i językowe nie są częste i nie wpływają na ocenę pracy. Przykłady 

przytoczyłem z obowiązku recenzenta. 



 

I 6.  Ogólna ocena pracy: 

 Oceniając rozprawę doktorską Pana Mgr Krzysztofa Piotra Pawłowskiego niezbędne jest 

uzyskanie odpowiedzi na 3 zasadnicze dla rozpraw naukowych pytania: 

1. jak merytorycznie został rozwiązany temat rozprawy? 

2. jaka jest ranga poznawcza i utylitarna podjętej w rozprawie problematyki badawczej? 

3. czy i na ile recenzowana rozprawa przyczyniła się do wzbogacenia wiedzy w zakresie 

teorii i praktyki wspomagania ze środków publicznych finansowania inwestycji w 

gospodarstwach rolnych? 

Odpowiedź na wszystkie trzy pytania jest pozytywna. Zamierzony cel i przyjęte hipotezy 

pozwoliły na naukowe przeanalizowanie wpływu pomocy finansowej państwa w realizacji   

inwestycji w gospodarstwach  rolnych. 

Pracę cechuje wielowątkowość oraz solidność dokumentacji. Analiza problemów podjętych w 

rozprawie jest przeprowadzona o właściwą podstawę metodyczną i o unikalny duży zasób 

danych empirycznych. Recenzowana praca znamionuje dobre przygotowanie metodyczne i 

teoretyczne Autora. Doktorant w przedstawionej rozprawie udowodnił umiejętności 

poprawnego rozwiązywania zadań badawczych, znajomość metod badawczych, sprawność w 

posługiwaniu się materiałami źródłowymi. Wysoka ocena pracy dotyczy przede wszystkim 

drugiej zasadniczej dla rozprawy części. 

Przedstawione w recenzji uwagi i sugestie mają w dużej części charakter polemiczny, drobne 

uchybienia językowe i redakcyjne nie wpływają na dobrą ocenę recenzowanej rozprawy.  

 

Wniosek końcowy 

Powyższe konstatacje pozwalają mi na sformułowanie końcowego wniosku, że praca spełnia 

zdaniem recenzenta ustawowe i środowiskowe wymogi stawiane rozprawom doktorskim co 

uzasadnia rekomendowanie jej Wysokiej Radzie z prośbą o dopuszczenie do publicznej obrony.   

 

 

         Andrzej Kowalski  

 

Warszawa, 01.09.2021. 


