
Re na ta Gro chow ska, Ka ta rzy na Ko sior*

Jak od bu do waç le gi ty mi za cj´ 
Wspól nej Po li ty ki Rol nej?

Ma te riał do dys ku sji nad przy szło Êcià 
Wspól nej Po li ty ki Rol nej po 2013 r.

1. Wpro wa dze nie

Unia Eu ro pej ska oraz jej naj star sza po li ty ka – Wspól na Po li ty ka Rol -
na, wy da jà si´ byç obec nie na roz dro ̋ u. Mo˝ na od nieÊç wra ̋ e nie, ˝e za -
gro ̋ o ne sà in sty tu cjo nal ne pod sta wy UE. Ob ser wu je my wzrost pro tek -
cjo ni zmu go spo da rek po szcze gól nych paƒstw człon kow skich na sku tek
kry zy su fi nan so we go, roz luê nia ne sà ry go ry obo wià zu jà ce człon ków unii
wa lu to wo -go spo dar czej, pro te sty prze ciw ko na pły wo wi ta nich pra cow -
ni ków z in nych kra jów przy czy nia jà si´ do za chwia nia za sa dy swo bod -
ne go prze pły wu osób. 

Kry zys nie omi ja WPR. Po li ty ka rol na UE ma co raz słab szà le gi ty -
miza cj´, by prze zna cza no na nià oko ło 40% ca łe go bu d˝e tu unij ne go
kosz tem in nych po li tyk i za daƒ sto jà cych przed UE. Ostat nio by ło to
szcze gól nie wi docz ne pod czas dys ku sji na te mat prze zna cze nia nie wy -
ko rzy sta nych Êrod ków, wy ge ne ro wa nych w ra mach WPR, któ re osta tecz -
nie zde cy do wa no si´ wy daç głów nie na dzia ła nia wspie ra jà ce roz wój ener -
ge ty ki w UE, a w nie du ̋ ym stop niu na ce le rol ne. Obec nie prze pro wa dza
si´ wie le zmian i po dej mu je wy sił ki w ce lu wzmoc nie nia le gi ty mi za cji
WPR.1 Mi mo pew nych po zy tyw nych tren dów re for my te idà jed nak
w nie od po wied nim kie run ku, utrwa la jà bo wiem odzie dzi czo ne z prze -
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szło Êci spo so by ra dze nia so bie z okre Êlo ny mi pro ble ma mi, np. z dys pro -
por cja mi do cho do wy mi mi´ dzy rol ni ka mi.

Ce lem ni niej sze go opra co wa nia jest wy ka za nie pro ro zwo jo wej ro li
WPR, któ ra przez odej Êcie od re dy stry bu cyj ne go cha rak te ru i dzi´ ki
umie j´t nie prze pro wa dzo nym zmia nom mo ̋ e wspo móc UE w wal ce
o za cho wa nie kon ku ren cyj no Êci na ryn kach glo bal nych.

W tym kon tek Êcie omó wio ne zo sta nà głów ne pa ra dyg ma ty rol nic twa
oraz ich zna cze nie i kon se kwen cje dla pro wa dzo nych po li tyk rol nych. Re -
for my wpro wa dza ne do WPR wy da jà si´ byç w spo sób za sad ni czy de ter -
mi no wa ne do mi nu jà cym w da nym mo men cie hi sto rycz nym spo so bem
my Êle nia o po ̋ à da nych funk cjach rol nic twa oraz for mach i ce lach wspar -
cia. Dys ku sja nad przy szło Êcià WPR po 2013 r. wy ma ga rów nie˝ od po -
wie dzi na py ta nie o êró dła suk ce syw nie ma le jà cej le gi ty mi za cji po li ty ki
rol nej UE. Czy mo˝ li wa jest od bu do wa le gi ty ma cji WPR i jej pro ro zwo -
jo wa ro la? To py ta nie – w zwiàz ku z na si la jà cy mi si´ w nie któ rych paƒ -
stwach człon kow skich na wo ły wa nia mi do li kwi da cji Wspól nej Po li ty ki Rol -
nej – zda je si´ dzi siaj szcze gól nie istot ne. Au tor ki ar ty ku łu po dej mu jà
pró b´ wska za nia głów nych kon se kwen cji ewen tu al nej li kwi da cji WPR
oraz kre Êlà spo so by zwi´k sza nia war to Êci do da nej tej po li ty ki. 

2. Zmia na pa ra dyg ma tów po li ty ki rol nej UE

Ostat nie re for my WPR sta ły si´ przy czy nà wzno wie nia dys ku sji nad
współ cze sny mi kon cep cja mi roz wo ju rol nic twa oraz za sad no Êcià pod po -
rzàd ko wa nia po li ty ki rol nej UE okre Êlo nym pa ra dyg ma tom. Naj cz´ Êciej
wy ró˝ nia si´ czte ry kon ku ru jà ce ze so bà:

− pa ra dyg mat po mo cy paƒ stwa (za le˝ no Êci), opar ty na prze ko na niu,
˝e rol nic two za spo ka ja pod sta wo we po trze by ˝yw no Êcio we i ma
zna cze nie stra te gicz ne dla da ne go kra ju,

− pa ra dyg mat kon ku ren cyj no Êci, we dług któ re go rol nic two jest zdol -
ne do kon ku ro wa nia z in ny mi sek to ra mi go spo dar ki,

− pa ra dyg mat wie lo funk cyj no Êci, zgod nie z któ rym rol nic two jest
inte gral nà cz´ Êcià ob sza rów wiej skich, ofe ru je bo wiem tzw. do bra
pu blicz ne,

− pa ra dyg mat glo ba li zu jà cej si´ go spo dar ki, w ra mach któ re go rol -
nic two mo ̋ e staç si´ ele men tem glo bal ne go łaƒ cu cha ˝yw no Êcio -
we go.2

2 W.D.Co le man i in., Agri cul tu re in the new glo bal eco no my, Chel ten ham 2004; A.Za -
woj ska, Pa ra dyg ma ty dla współ cze sne go rol nic twa – pro tek cjo nizm kon tra li be ra lizm,
„Rocz ni ki Na uk Rol ni czych SGGW” z. 2/2006, se ria G, t.92.

68

Studia Europejskie, 1/2010



Cha rak te ry sty k´ rol nic twa oraz głów nych ak to rów po pie ra jà cych wy -
mie nio ne pa ra dyg ma ty przed sta wio no w ta be li 1.

Ta be la 1. Cha rak te ry sty ka rol nic twa w po szcze gól nych 
pa ra dyg ma tach

Pa ra dyg mat Ce chy rol nic twa Głów ni ak to rzy 
rol nic twa po pie ra ją cy pa ra dyg mat

Za leż ne Ni skie do cho dy rol ni cze Or ga ni za cje rol ni ków
Brak zdol no ści do kon ku ro wa nia Pierw si prze twór cy
z in ny mi sek to ra mi bez po mo cy Sek to ry: mle czar stwa 
pań stwa i cu krow ni czy
Nie zdol ne do kon ku ro wa nia 
w ska li mię dzy na ro do wej bez 
pro tek cjo ni zmu

Kon ku ren cyj ne Prze cięt ne lub po nad prze cięt ne Więk si far me rzy
do cho dy w rol nic twie Prze twór cy rol ni 
Kon ku ren cyj ne wo bec in nych i han dlow cy
sek to rów w po dzia le za so bów Sek tor zbóż i ole istych
Kon ku ren cyj ne na ryn kach 
świa to wych

Wie lo funk cyj ne Do cho dy z rol nic twa za ma łe, Gru py ma łych rol ni ków
by mo gły wspie rać roz wój Far me rzy z ob sza rów 
ob sza rów wiej skich pe ry fe ryj nych
Nie wy star cza ją ca pro duk cja Sek to ry: drób, wo ło wi na, 
dóbr pu blicz nych oli wa z oli wek

Glo ba li zu ją ce Pro du cen ci rol ni sta no wią Han del de ta licz ny
się część łań cu cha po da ży Go spo dar stwa 

Rol ni cy są za rząd ca mi za so bów spe cja li stycz ne
zie mi i zwie rząt go spo dar skich Prze twór cy żyw no ści
Rol ni cy są na sta wie ni na Sek to ry: wie przo wi na, 
kon su men ta (kon su ment si łą drób, owo ce, wa rzy wa
spraw czą)

èró dło: A.Za woj ska, Pa ra dyg ma ty dla współ cze sne go rol nic twa – pro tek cjo nizm kon -
tra li be ra lizm, „Rocz ni ki Na uk Rol ni czych SGGW” z. 2/2006, se ria G, t.92.
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Pa ra dyg mat za le˝ no Êci zde cy do wa nie do mi no wał przez wie le lat
w paƒ stwach eu ro pej skich oraz in nych roz wi ni´ tych go spo dar czo i de
fac to wpły wał na kształt re ali zo wa nych ce lów i sto so wa nych in stru men -
tów po li ty ki rol nej. Przez wpro wa dze nie WPR we Wspól no tach Eu ro -
pej skich za mie rza no przede wszyst kim znieÊç ba rie ry w wy mia nie han -
dlo wej pro duk tów rol nych mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi oraz
roz wià zaç pro ble my struk tu ral ne rol nic twa eu ro pej skie go, głów nie do -
ty czà ce ni skiej pro duk tyw no Êci zie mi i pra cy. Od WPR ocze ki wa no rów -
nie˝ za pew nie nia wła Êci wych do staw ˝yw no Êci dla Eu ro py, a tak ̋ e zre -
du ko wa nia ró˝ nic mi´ dzy po zio mem do cho dów rol ni czych i w in nych
dzia łach go spo dar ki.3

Pa ra dyg mat za le˝ no Êci był opar ty na za ło ̋ e niu, ˝e rol nic two wy ma -
ga spe cjal ne go trak to wa nia.4 Ju˝ ne go cja cje mi´ dzy na ro do we w spra wie
utwo rze nia GAT T5 w 1947 r. do pro wa dzi ły do wy łà cze nia te go dzia łu go -
spo dar ki z za sad sto so wa nych do han dlu in ny mi to wa ra mi i in sty tu cjo -
nal nie uza sad ni ły wy jàt ko woÊç sek to ra rol ne go.6 Na po zio mie kra jo wym
sek tor rol ny, ze wzgl´ du na funk cj´ do star cza nia ˝yw no Êci, trak to wa no
ja ko klu czo wy ele ment na ro do wych stra te gii bez pie czeƒ stwa. Pa no wa ło
po wszech ne prze ko na nie, ˝e osià gni´ cie kra jo wych ce lów po li tycz nych,
zwià za nych za rów no z bez pie czeƒ stwem ˝yw no Êcio wym, jak i z do sko -
na le niem pro duk tyw no Êci rol nej oraz wzro stem do cho dów rol ni czych,
wy ma ga in ten syw nej in ter wen cji paƒ stwa. Za sad ni czy ar gu ment za po -
trze bà in ter wen cji od no sił si´ do za wod no Êci me cha ni zmów ryn ko wych,
a tym sa mym wzro stu ry zy ka nie po wo dzeƒ w dzia łal no Êci rol nej. Po nad -
to spe cy ficz ne wa run ki pro wa dze nia ak tyw no Êci rol nej, głów nie kli mat
i po go da, a tak ̋ e to, ˝e pod sta wo wa jed nost ka pro duk cyj na w rol nic twie
– go spo dar stwo ro dzin ne – nie funk cjo nu je jak ty po we przed si´ bior stwo,
by ły cz´ sto pod kre Êla ne w ce lu uspra wie dli wie nia in ter wen cji paƒ stwa
w sek to rze rol nym.

70

Studia Europejskie, 1/2010

3 Zgod nie z ar ty ku łem 39(1) Trak ta tu o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej ce la mi
WPR sà: zwi´k sza nie pro duk tyw no Êci rol nic twa, za pew nia nie wła Êci we go stan dar du ˝y -
cia lud no Êci wiej skiej, sta bi li zo wa nie ryn ków, gwa ran to wa nie bez pie czeƒ stwa do staw oraz
roz sàd nych cen dla kon su men tów. 

4 C. Daug bjerg, A. Swin bank, The po li tics of CAP re form: tra de ne go tia tions, in sti tu -
tio nal set tings and bla me avo idan ce, „Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu dies” no. 1/2007,
vol. 45, s. 8.

5 GATT (Ge ne ral Agre ement on Ta riffs and Tra de) – Układ Ogól ny w Spra wie Ta ryf
Cel nych i Han dlu – po ro zu mie nie/or ga ni za cja po wsta ła w ra mach Or ga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych, dzia ła jà ca w la tach 1948–1994. W 1995 r. jej za da nia prze j´ ła Âwia to -
wa Or ga ni za cja Han dlu (World Tra de Or ga ni sa tion).

6 C. Daug bjerg, A. Swin bank, Cur bing agri cul tu ral excep tio na lism: the EU’s re spon -
se to exter nal chal len ge, „The World Eco no my” no. 4/2008, vol. 31.



W kon se kwen cji pa ra dyg mat za le˝ no Êci przy czy nił si´ do po wsta nia
zło ̋ o ne go kom plek su in stru men tów in ter wen cyj nych na ryn kach kra -
jo wych oraz pro tek cjo ni stycz nych po li tyk han dlo wych. Po li ty ka pro tek -
cjo ni zmu, po le ga jà ca na in ten syw nej ochro nie wła snych rol ni ków przed
kon ku ren cjà mi´ dzy na ro do wà, pro wa dzi ła do zwi´k sza nia pro duk cji rol -
nej. Rów no cze Ênie, dzi´ ki sub sy diom eks por to wym i in nym in stru men -
tom wspar cia, po zwa la ła na pod nie sie nie Êred nich do cho dów rol ni czych.
Z dru giej stro ny pa ra dyg mat ten wy raê nie po ka zał, jak nie sku tecz ne sà
dzia ła nia władz paƒ stwo wych i jak ła two do cho dzi do pa to lo gii w pro ce -
sie de cy zyj nym. Spo sób re ali za cji WPR sprzy jał zja wi sku „po go ni za ren -
tà”. Fe no men ten był szcze gól nie wi docz ny we Wspól no tach w la tach
70. i 80. XX w., kie dy WPR – pod wpły wem sil ne go lob by rol ni cze go –
prze kształ ci ła si´ w in stru ment sek to ro we go pro tek cjo ni zmu, przy no szà -
ce go wie le ne ga tyw nych efek tów. Wy so kie wspar cie cen pro duk tów rol -
nych za ch´ ci ło rol ni ków do sto so wa nia in ten syw nych prak tyk rol nych,
przy czy nia jà cych si´ do nad pro duk cji i za nie czysz cze nia Êro do wi ska. Sil -
ny wpływ roz ma itych grup in te re sów, zwià za nych z sek to rem rol nym,
do pro wa dził do bez pre ce den so we go wzro stu wy dat ków unij nych na rol -
nic two. Po nie wa˝ in stru men ty wspar cia sek to ra rol ne go fi nan so wa no ze
wspól ne go bu d˝e tu UE, paƒ stwa człon kow skie pre fe ro wa ły roz wià za nia
włà cza jà ce w ra my WPR do dat ko we pro gra my lub dzia ła nia, któ re bez -
po Êred nio wspie ra ły ich rol ni ków, na wet gdy skut ko wa ło to zwi´k sza niem
ca ło Êcio wych wy dat ków na Wspól nà Po li ty k´ Rol nà. Wpi sa na w me cha -
ni zmy de cy zyj ne WPR ten den cja do nad mier nej ochro ny wła snych sek -
to rów rol nych do pro wa dzi ła do po wa˝ nych pro ble mów z od po wied nim
ad re so wa niem wspar cia do grup i sek to rów naj bar dziej po trze bu jà cych.
Spe cy ficz ny sys tem in sty tu cjo nal ny i de cy zyj ny UE miał wi´c do dat ko -
wo ne ga tyw ny wpływ na spo sób re ali zo wa nia pa ra dyg ma tu za le˝ no Êci
rol nic twa w UE. 

Re zy gna cji z pa ra dyg ma tu po mo cy paƒ stwa do ko na no po raz pierw -
szy w Au stra lii na prze ło mie lat 70 i 80. XX w., li kwi du jàc stop nio wo
sub sy dia dla rol nic twa. Bar dziej dra stycz ne dzia ła nia pod j´ to w No wej
Ze lan dii, gdzie w cià gu trzech lat, po czàw szy od 1984 r., cał ko wi cie wy -
co fa no po moc paƒ stwa dla sek to ra rol ne go. Cz´ Êcio we odej Êcie od pa -
ra dyg ma tu za le˝ no Êci sta rał si´ prze pro wa dziç pre zy dent Re agan w USA
w po ło wie lat 80., nie uzy skał jed nak po par cia Kon gre su.7
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ka ge in a two -le vel ga me?, „In ter na tio nal Or ga ni sa tion” no. 3/1999, vol. 51, s. 413–44;
D. Rapp, How the US got in to agri cul tu re and why it can’t get out, „Con gres sio nal
Quarter ly”, Octo ber 1988. 



Re for my po li tyk rol nych wy mie nio nych kra jów zo sta ły opar te na pa -
ra dyg ma cie kon ku ren cyj no Êci, zwa nym tak ̋ e ryn ko wo -li be ral nym, zgod -
nie z któ rym to ry nek jest głów nym wy znacz ni kiem wiel ko Êci pro duk cji
i do cho dów w rol nic twie. WÊród pod sta wo wych za ło ̋ eƒ te go pa ra dyg -
ma tu wy mie nia si´:8

− rów no rz´d ne trak to wa nie rol nic twa z po zo sta ły mi sek to ra mi go -
spo dar ki i tym sa mym brak prze sła nek do szu ki wa nia si´ w rol nic -
twie in nych ce lów ni˝ eko no micz ne,

− êró dłem do cho dów rol ni ków po win ny byç wy łàcz nie kon ku ren cyj -
ne ryn ki, na któ rych po pyt i po da˝ kształ tu jà ce ny,

− ak tyw ny mi pro du cen ta mi w rol nic twie po zo sta jà tyl ko ci rol ni cy,
któ rzy uzy sku jà do cho dy ze sprze da ̋ y pro duk tów na ryn kach,

− rol ni cy po win ni sa mi ubez pie czaç si´ przed utra tà do cho dów na
sku tek kl´sk ˝y wio ło wych, ko rzy sta jàc z pry wat nych ubez pie czeƒ.

Pa ra dyg mat kon ku ren cyj no Êci zy skał po par cie Âwia to wej Or ga ni za -
cji Han dlu (WTO), któ ra dà ̋ y do je go zin sty tu cjo na li zo wa nia przez włà -
cze nie w ra my po ro zu mieƒ mi´ dzy na ro do wych do ty czà cych li be ra li za -
cji han dlu pro duk ta mi rol no -spo ̋ yw czy mi. 

Pa ra dyg mat kon ku ren cyj no Êci nie zna lazł apro ba ty w UE, do je go
nie wie lu zwo len ni ków na le ̋ à: Wiel ka Bry ta nia, Ho lan dia, Szwe cja, czy -
li płat ni cy net to dà ̋ à cy do ob ni ̋ e nia wy dat ków na rol nic two z bu d˝e tu
unij ne go. Al ter na ty wà dla nie go jest upo wszech nia ny przez Ko mi sj´ Eu -
ro pej skà pa ra dyg mat wie lo funk cyj no Êci, po par ty przez wi´k szoÊç paƒstw
człon kow skich w 1997 r., pod na zwà Eu ro pej ski Mo del Rol nic twa. Zgod -
nie z nim unij ne rol nic two po win no staç si´ zró˝ ni co wa ne, zrów no wa -
˝o ne, kon ku ren cyj ne oraz obec ne na ca łym te ry to rium unij nym, włàcz -
nie z re gio na mi o spe cy ficz nych pro ble mach.9 Przed sta wio ny za kres
war to Êci przy pi sa nych rol nic twu su ge ru je ch´ç za cho wa nia wy jàt ko wej
ro li te go sek to ra, wi daç jed nak zmia n´ w spo so bie uza sad nie nia in ter -
wen cjo ni zmu paƒ stwa w rol nic twie. Zgod nie z pa ra dyg ma tem wie lo funk -
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8 W.D.Co le man i in., Pa ra digm shi fts and po li cy ne tworks: cu mu la ti ve chan ge in
agri cul tu re, „Jo ur nal of Pu blic Po li cy” vol.16, no. 3/1996, s. 273–301; G. Skog stad, Ide -
as, pa ra digms and in sti tu tions: agri cul tu ral excep tio na lism in the Eu ro pe an Union and
the Uni ted Sta tes, „Go ver nan ce” no. 4/1998, vol.11, s. 463–490; W.D.Co le man, Agri -
cul tu ral po li cy re form and po li cy co nver gen ce: an ac tor -cen te red in tu itio na list ap pro -
ach, „Jo ur nal of Com pa ra ti ve Po li cy Ana ly sis” no. 2/2001, vol.3, s. 219–241.

9 Ta kie po dej Êcie do rol nic twa („Eu ro pe an agri cul tu re must, as an eco no mic sec tor,
be ver sa ti le, su sta ina ble, com pe ti ti ve and spre ad thro ugho ut Eu ro pe an ter ri to ry, in c lu -
ding re gions with spe ci fic pro blems”) zo sta ło ofi cjal nie za twier dzo ne przez sze fów paƒstw
i rzà dów na spo tka niu Ra dy Eu ro pej skiej w Luk sem bur gu w 1997 r. Conc lu sions of the
Eu ro pe an Co un cil, Lu xem bo urg, 12–13.12.1997. 



cyj no Êci rol nic two wy ma ga spe cjal ne go trak to wa nia, od gry wa bo wiem
istot nà ro l´ w za pew nia niu dóbr pu blicz nych, ta kich jak za cho wa nie kra -
jo bra zu wiej skie go, dzie dzic twa kul tu ro we go wsi, bio ró˝ no rod no Êci. Ja -
ko ˝e do bra pu blicz ne nie sà od po wied nio re gu lo wa ne przez me cha ni -
zmy ryn ko we, po trzeb na jest paƒ stwo wa in ter wen cja za rów no w ce lu
ko ry go wa nia ne ga tyw nych efek tów ze wn´trz ny ch10, jak i za ch´ ca nia rol -
ni ków do do star cza nia dóbr pu blicz nych.11 Pa ra dyg mat ten wy da je si´
bar dziej ni˝ in ne uwzgl´d niaç po trze by spo łecz ne lud no Êci wiej skiej, któ -
rych za spo ko je nie wy ma ga sko or dy no wa nych dzia łaƒ ze stro ny paƒstw
człon kow skich.

Agen da 2000 oraz re for ma WPR z 2003 r. nie za koƒ czy ły tra dy cyj -
nej in ter wen cji na ryn kach UE, je dy nie zre du ko wa ły jej ro l´ w ce lu stwo -
rze nia bar dziej ryn ko wo zo rien to wa ne go i kon ku ren cyj ne go sek to ra rol -
ne go w Eu ro pie. Na stà pi ła zmia na mo de lu rol nic twa z in ten syw nie
pro du ku jà ce go na zrów no wa ̋ o ne ze Êro do wi skiem, któ re do star cza rów -
no cze Ênie pro duk ty rol ne i po za rol ni cze, ma tak ̋ e spe cy ficz nà ro l´ do
ode gra nia w za cho wa niu spo łecz nej i Êro do wi sko wej rów no wa gi na ob -
sza rach wiej skich. Rol ni cy sta jà si´ bar dziej od po wie dzial ni nie tyl ko za
pro du ko wa nie zdro wej i bez piecz nej ˝yw no Êci wy so kiej ja ko Êci, ale rów -
nie˝ za ochro n´ Êro do wi ska i zrów no wa ̋ o ny roz wój wsi.12 In te re su jà ce,
˝e zmia na ta na stà pi ła bez for mal nej re de fi ni cji ce lów WPR za miesz -
czo nych w Trak ta cie Rzym skim z 1957 r., a tak ̋ e Trak ta cie Li zboƒ skim
z 2007. Nie mniej jed nak no we ce le WPR zo sta ły de fac to zin sty tu cjo -
na li zo wa ne przez wpro wa dze nie no wych in stru men tów tej po li ty ki.

Nie któ rzy wàt pià, czy fak tycz nie UE do ko na ła zmia ny pa ra dyg ma tu,
czy pod re to ry kà pa ra dyg ma tu wie lo funk cyj no Êci ostat nich re form WPR
nie kry je si´ kon ty nu acja pa ra dyg ma tu za le˝ no Êci.13 Mi mo pew nych kon -
tro wer sji, na le ̋ y jed nak sà dziç, ˝e po dej Êcie do po li ty ki rol nej istot nie
si´ zmie ni ło. Po pierw sze, pre sja ze wn´trz na WTO oraz part ne rów han -
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10 Efek ty ze wn´trz ne to za zwy czaj ubocz ne skut ki dzia łal no Êci da ne go , któ re go kon -
se kwen cje (po zy tyw ne bàdê ne ga tyw ne) po no si szer sze gro no od bior ców, nie za le˝ nie od
swo jej wo li. Ty po wym przy kła dem efek tów ze wn´trz nych jest za nie czysz cze nie Êro do wi -
ska na tu ral ne go spo wo do wa ne in ten syw nà pro duk cjà du ̋ ych farm tucz ni ków czy broj -
le rów.

11 D. O’Con nor i in., The evo lu tion of ru ral de ve lop ment in Eu ro pe and the ro le of
EU po li cy, w: Dri ving ru ral de ve lop ment: po li cy and prac ti ce in se ven EU co un tries,
eds. D. O’Con nor, H. Ren ting, M. Gor man, J. Kin sel la, As sen 2006, s. 10. 

12 I. Ga rzon, Re for ming the Com mon Agri cul tu ral Po li cy. Hi sto ry of a pa ra digm chan -
ge, Ho und mills/Ba sing sto ke/Hamp shi re 2006.

13 Zob.: C. Daug bjerg, A. Swin bank, Expla ining the he alth check: the bud get, WTO,
and mul ti func tio nal po li cy pa ra digm re vi si ted, Pa per pre sen ted at the 109th Se mi nar
of the EAAE in Vi ter bo, Ita ly, 20−21.11.2008. 



dlo wych zmu sza UE do ogra ni cze nia pro tek cjo ni zmu i re zy gna cji z in -
stru men tów za kłó ca jà cych han del mi´ dzy na ro do wy, co czy ni po wrót do
tra dy cyj nych in stru men tów ra czej nie mo˝ li wym. Po dru gie, po li tycz ny
sys tem po dej mo wa nia de cy zji w ra mach WPR jest te raz bar dziej otwar -
ty i he te ro ge nicz ny, co po wo du je, ˝e rol ni cy tra cà mo no po li stycz nà po -
zy cj´, któ rà cie szy li w po nad 50-let nim okre sie funk cjo no wa nia WPR.14

Po nad to ocze ki wa nia spo łecz ne sà dziÊ cał kiem in ne, bar dziej kon cen -
tru jà si´ na ta kich war to Êciach jak ochro na Êro do wi ska na tu ral ne go, roz -
wój wsi, bez pie czeƒ stwo i ja koÊç ˝yw no Êci. Po czwar te, no we wy zwa nia,
przed któ ry mi stoi obec nie UE (glo bal ne ocie ple nie, nie do sta tek êró deł
ener gii, wzrost cen ̋ yw no Êci, bio za gro ̋ e nia), zu peł nie zmie ni ły kon tekst
rol ni czej de ba ty.15 Po li ty ka rol na ma za tem uni kal nà mo˝ li woÊç od zy ska -
nia swej le gi ty mi za cji. 

3. Ob ni ̋ o na le gi ty mi za cja Wspól nej Po li ty ki Rol nej

Bez wàt pie nia po wsta nie WPR mia ło po zy tyw ny wpływ na uno wo -
cze Ênie nie rol nic twa unij ne go. Za cz´ to wpro wa dzaç no we roz wià za nia
w za kre sie me cha ni za cji. Wspie ra no po st´p w dzie dzi nie ba daƒ ge ne -
tycz nych, two rze nia no wych od mian, ulep sza nia tech nik upra wy i ˝y -
wie nia zwie rzàt go spo dar skich oraz me tod za rzà dza nia. Wzrost pro duk -
cji spo wo do wał eks pan sj´ prze my słu rol no -spo ̋ yw cze go pod wzgl´ dem
ilo Êcio wym i ja ko Êcio wym, a tak ̋ e zwi´k sze nie wy mia ny han dlo wej z kra -
ja mi trze ci mi. Unia Eu ro pej ska sta ła si´ dru gim eks por te rem pro duk -
tów rol nych na Êwie cie, po zo sta jàc na dal naj wi´k szym im por te rem. Istot -
nie zmie ni ło si´ za opa trze nie kon su men tów w ˝yw noÊç: na stà pi ła
znacz na sta bi li za cja cen, unor mo wał si´ sys tem do staw. Wy dat ki na ̋ yw -
noÊç zmniej szy ły si´ do 15–18 proc. bu d˝e tów eu ro pej skich ro dzin w kra -
jach UE -15.16 Dzi´ ki WPR uda ło si´ utrzy maç rol nic two na ob sza rach
o nie sprzy ja jà cych wa run kach na tu ral nych. Po li ty ka rol na sta ła si´ rów -
nie˝ wa˝ nym in stru men tem za go spo da ro wa nia prze strzen ne go w kra -
jach człon kow skich.
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14 A. Gre er, Agri cul tu ral po li cy in Eu ro pe, Man che ster 2005; M. Hen nis, Glo ba li za -
tion and eu ro pe an in te gra tion. The chan ging ro le of far mers in the Com mon Agri cul -
tu ral Po li cy, Oxford 2005. 

15 F. De ho us se, P. Tim mer man, The new con text of the agri cul tu ral de ba te in Eu ro -
pe, Eg mont, Roy al In sti tu te for In ter na tio nal Re la tions, Eg mont Pa per 22/2008. 

16 J.S.Marsh, S. Tar di ti, Cul ti va ting a cri sis: the glo bal im pact of the CAP, „Con su -
mers In ter na tio nal and Eu ro pe an Re se arch in to Con su mer Af fa irs”, March 2003, s. 32.



Mi mo tych po zy ty wów, unij na po li ty ka rol na po strze ga na jest ja ko
„hi sto rycz ny re likt”, któ ry w nie wiel kim stop niu wpły wa na eko no micz -
ny roz wój Eu ro py.17

Wy so ki po ziom sub sy dio wa nia rol nic twa

Pro tek cjo nizm sek to ra rol ne go pro wa dzi do wy dat ko wa nia z bu d˝e -
tu unij ne go i kra jo wych zna czà cych Êrod ków fi nan so wych,18 choç ro la
rol nic twa w go spo dar ce ogó łem zmniej sza si´. Udział te go sek to ra w two -
rze niu Êwia to we go PKB ob ni ̋ ył si´ z 1/10 w la tach 60. XX w. do 1/30
w 2003 r. W kra jach UE -25 od se tek ten wy no sił w 2006 r. 2,1% PKB
przy za trud nie niu 4,4% (da ne z 2002 r.). Spa da rów nie˝ udział rol nic -
twa w wy mia nie han dlo wej na Êwie cie (z 22% w 1970 r. do 9% w 2003).
Jest to szcze gól nie wi docz ne w kra jach roz wi ja jà cych si´ (od po wied nio
do po da nych lat z 42 do 11%).19 Prze pro wa dzo ne do tych czas ba da nia
wy raê nie wska zu jà, ˝e wy so ki po ziom sub sy dio wa nia rol nic twa w paƒ -
stwach o du ̋ ych do cho dach pro wa dzi do po wa˝ nych za kłó ceƒ bodê ców
eko no micz nych. Ma tak ̋ e szcze gól nie ne ga tyw ny wpływ na kra je roz wi -
ja jà ce si´.20

Brak sku tecz no Êci wy ko rzy sty wa nych 
in stru men tów po li ty ki rol nej 

Wi´k szoÊç Êrod ków prze zna cza nych na rol nic two wy da wa nych jest
nie efek tyw nie, a ce le sta wia ne przed po li ty ka mi rol ny mi uda je si´ zre -
ali zo waç w nie znacz nym stop niu. We dług ba daƒ OECD tyl ko 50% trans -
fe rów, po cho dzà cych od kon su men tów i po dat ni ków, sta no wi do dat ko -
wy do chód go spo darstw rol nych.21 W przy pad ku sto so wa nia wspar cia cen
pro duk tów rol nych, je dy nie oko ło 1/4 trans fe rów przy czy nia si´ do two -
rze nia do dat ko we go do cho du go spo darstw rol nych. Wy˝ sze ce ny sty mu -
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17 A. Sa pir i in., An agen da for a gro wing Eu ro pe: Ma king the EU eco no mic sys tem
de li ver, Re port of an in de pen dent High -Le vel Stu dy Gro up es ta bli shed on the in i tia ti -
ve of the Pre si dent of the Eu ro pe an Com mis sion, Brus sels 2003. 

18 0,97% PKB kra jów OECD w la tach 2005–2007, za: Agri cul tu ral po li cies in OECD
co un tries: at glan ce, OECD, Pa ris 2008. 

19 K. An der son, W. Mar tin, Agri cul tu ral tra de re form and the Do ha De ve lop ment Agen -
da, World Bank, Wa shing ton DC 2005, s. 2.

20 Zob. np.: Po li ti cal eco no my of di stor tions to agri cul tu ral in cen ti ves: a glo bal per -
spec ti ve, 1955–2007, ed. K. An der son, World Bank, Wa shing ton DC 2010.

21 S. Tan ger mann, Far ming sup port: the truth be hind the num bers, „Ob se rver
OECD”, March 2004.



lu jà bo wiem pro duk cj´ i tym sa mym wzrost na kła dów, a przy cho dy wra -
ca jà do do staw ców na kła dów lub sà ka pi ta li zo wa ne w ce nie zie mi (ry -
su nek 1.). 

Nie po wo dze nie wi´k szo Êci pro gra mów i in stru men tów po li ty ki rol -
nej po le ga na tym, ˝e nie sà kie ro wa ne do Êci Êle okre Êlo nych ka te go rii
go spo darstw w za le˝ no Êci od ich fak tycz nych po trzeb. W przy pad ku sto -
so wa nia wspar cia cen ryn ko wych wiel koÊç do fi nan so wa nia otrzy my wa -
ne go przez rol ni ka jest bez po Êred nio pro por cjo nal na do po zio mu je go
pro duk cji rol nej. Ozna cza to, ˝e wi´k szoÊç po mo cy tra fia do rol ni ków,
któ rzy i tak uzy sku jà do chód z pro duk cji i sprze da ̋ y swych wy ro bów na
ryn ku. W przy pad ku płat no Êci po wierzch nio wych naj wi´k sze ko rzy Êci
od no szà wła Êci cie le zie mi, na to miast naj mniej sze dzier ̋ aw cy, któ rzy za -
zwy czaj na le ̋ à do naj bied niej szej gru py rol ni ków. We dług H. von Witz -
ke i in nych z ka˝ de go 1 eu ro wspar cia wła Êci ciel zie mi otrzy mu je 0,67
eu ro, pod czas gdy dzier ̋ aw ca 0,33 eu ro.22

Ry su nek 1. Sku tecz noÊç trans fe ru Êrod ków prze zna cza nych 
na wspar cie do cho du rol ni cze go, na przy kła dzie 
ró˝ nych in stru men tów po li ty ki rol nej
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22 H. von Witz ke i in., Ef fects of the EU Com mon Agri cul tu ral Po li cy and US farm
po li cy on agri cul tu ral land mar kets, The Ger man Mar shall Fund of the Uni ted Sta tes,
2007.

P∏atnoÊci do wielkoÊci produkcji Wsparcie cen rynkowych

si∏a robocza w gospodarstwie rolnym

ziemia w gospodarstwie rolnym

w∏aÊciciele dzier˝awionej ziemi

dostawcy nak∏adów – Êrodków do produkcji

koszty alternatywne

20,9%
11,5%

14,0%

14,0%
39,6%

28,2%

10,4%

12,6%

13,2%

35,7%



* Kosz ty al ter na tyw ne do ty czà utra co nych do cho dów w go spo dar stwie z ty tu łu re zyg -
na cji z in nej dzia łal no Êci i za an ga ̋ o wa nia zie mi oraz si ły ro bo czej w wy twa rza nie pro -
duk tów wspie ra nych przez po li ty k´ rol nà.

èró dło: Agri cul tu ral po li cies in OECD co un tries: a po si ti ve agen da, COM/AGR/TD/
WP(2002)19/FI NAL, OECD, Pa ris, 6.11.2002.

Na le ̋ y jed nak pod kre Êliç, ̋ e na ce ny zie mi i dzier ̋ a wy wpły wa jà tak -
˝e in ne czyn ni ki, np. ce ny pro duk tów rol nych i pro duk tyw noÊç rol na,
eks pan sja in fra struk tu ral na i na cisk urba ni za cyj ny na okre Êlo ne ob sza -
ry. Ge ne ral nie za tem im ni˝ sze ce ny zie mi rol nej, tym wi´k szy wpływ
WPR na ich wiel koÊç (przy kła dem Fin lan dia i Szwe cja). Na to miast w ta -
kich kra jach jak Ho lan dia i Ir lan dia, w któ rych ma miej sce szyb ki wzrost
i tak ju˝ wy so kich cen zie mi rol nej, in ne czyn ni ki, nie WPR, od gry wa jà
de cy du jà cà ro l´.23

Nie sta bil noÊç do cho dów rol ni czych

Za pew nie nie do cho do wo Êci go spo dar stwom rol nym sta no wi do mi -
nu jà cy cel po li tyk rol nych w wie lu paƒ stwach. In te re su jà ce, ˝e w ca łym
okre sie wdra ̋ a nia WPR nie spre cy zo wa no po j´ cia „od po wied ni stan dard

77

R.Gro chow ska, K.Ko sior, Jak od bu do waç le gi ty mi za cj´ WPR?

23 J. Swin nen i in., Stu dy on the func tio ning of land mar kets in the EU Mem ber Sta -
tes un der the in flu en ce of me asu res ap plied un der the Com mon Agri cul tu ral Po li cy,
CEPS, Brus sels 2009.

P∏atnoÊci powierzchniowe Wsparcie Êrodków do produkcji rolniczej

si∏a robocza w gospodarstwie rolnym

ziemia w gospodarstwie rolnym

w∏aÊciciele dzier˝awionej ziemi

dostawcy nak∏adów – Êrodków do produkcji

koszty alternatywne

48,6%

7,9%
9,4%

9,4%

24,8%

45,0%

2,5%

5,4%

0,7%

46,3%



˝y cia” (fa ir stan dard of li ving) oraz „spo łecz noÊç rol ni cza” (agri cul tu -
ral com mu ni ties). Try bu nał Ob ra chun ko wy w Spe cjal nym Ra por cie 24

stwier dził, ˝e do osza co wa nia sku tecz no Êci WPR ko niecz ne jest pre cy -
zyj ne okre Êle nie jej ce lu do cho do we go. 

We dług Cze ka ja i Gra dziu k25 do cho dy z rol nic twa w kra jach UE -15
by ły w la tach 1990–2007 prze ci´t nie dwu – trzy krot nie ni˝ sze od do -
cho dów go spo darstw do mo wych, przy czym do cho dy go spo darstw do -
mo wych wzra sta ły w ca łym okre sie i pod le ga ły mniej szym wa ha niom ni˝
te z rol nic twa (ry su nek 2.). 

Ry su nek 2. Prze ci´t ny do chód dys po zy cyj ny net to(1) go spo dar stwa 
do mo we go oraz prze ci´t ny do chód przed si´ bior cy 
rol ne go (w prze li cze niu na go spo dar stwo rol ne) 
w wy bra nych kra jach UE -15(2) w la tach 1990–2007 
w ce nach bie ̋ à cych [w ty s. eu ro](3)

1) Dla Wiel kiej Bry ta nii przy j´ to prze ci´t ny do chód dys po zy cyj ny brut to.
2) Ze wzgl´ du na brak da nych o do cho dach go spo darstw do mo wych w ba zie OECD

po mi ni´ to: 
w da nych za rok 1990: Ir lan di´, Niem cy, Por tu ga li´, Gre cj´ i Luk sem burg, 
1993–2000: Ir lan di´, Por tu ga li´, Gre cj´ i Luk sem burg,
2003–2007: Por tu ga li´, Gre cj´ i Luk sem burg.

3) Do 1998 tys. ECU, 1999–2008 tys. eu ro.

èró dło: T. Cze kaj, K. Gra dziuk, Ana li za do cho do wo Êci go spo darstw rol nych na tle go spo -
darstw do mo wych w kon tek Êcie efek tyw no Êci Wspól nej Po li ty ki Rol nej UE, eks per ty za
wy ko na na na zle ce nie UKIE, War sza wa 2009. 
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24 Spe cial Re port no. 14/2003 on the me asu re ment of farm in co mes by the Com mis -
sion Ar tic le 33(1)(b) of the EC Tre aty, to ge ther with the Com mis sion’s re plies, O.J., C 45,
20.02.2004, s.1–26.

25 T. Cze kaj, K. Gra dziuk, Ana li za do cho do wo Êci go spo darstw rol nych na tle go spo -
darstw do mo wych w kon tek Êcie efek tyw no Êci Wspól nej Po li ty ki Rol nej UE, eks per ty za
wy ko na na na zle ce nie UKIE, War sza wa 2009.

przeci´tny dochód dyspozycyjny netto gospodarstwa domowego w wybranych krajach UE-5

przeci´tny dochód przedsi´biorcy rolnego (na gospodarstwo rolne)

ty
s 

eu
ro



Na le ̋ y jed nak pod kre Êliç, ˝e do cho dy z rol nic twa nie od zwier cie dla -
jà w peł ni sy tu acji rol ni czych go spo darstw do mo wych, bo wiem do chód
z dzia łal no Êci rol nej jest tyl ko cz´ Êcià dys po zy cyj ne go do cho du rol ni -
czego go spo dar stwa do mo we go. W wie lo do cho do wym go spo dar stwie do -
mo wym, ja kim jest za zwy czaj go spo dar stwo rol ne, spa dek do cho dów
z dzia łal no Êci rol ni czej nie mu si byç rów no znacz ny ze spad kiem dys po -
zy cyj nych do cho dów go spo dar stwa do mo we go.26 W wi´k szo Êci kra jów
człon kow skich do cho dy dys po zy cyj ne rol ni czych go spo darstw do mo wych
sà rów ne, a na wet wy˝ sze od do cho dów dys po zy cyj nych go spo darstw do -
mo wych nie zwià za nych z rol nic twem.27 Po za rol ni cze êró dła do cho du
w rol ni czych go spo dar stwa do mo wych ma jà ten den cj´ ro snà cà w naj -
mniej szych i naj wi´k szych go spo dar stwach. Pro ces ten ma szcze gól nie
miej sce na ob sza rach g´ sto za lud nio nych, gdzie roz wi ni´ ta sieç ko mu -
ni ka cyj na uła twia zna le zie nie za trud nie nia po za rol nic twem.28 Na le ̋ y
wi´c przy pusz czaç, ̋ e naj wi´k szym obec nie pro ble mem go spo darstw rol -
nych nie jest po ziom uzy ski wa nych do cho dów, lecz brak ich sta bil no Êci.
W po rów na niu z wy na gro dze nia mi w go spo dar ce na ro do wej UE -15 do -
cho dy rol ni cze cha rak te ry zo wa ły si´, przy kła do wo w la tach 1995–1996
i 2006–2007, wi´k szym wzro stem, wy st´ po wa ły jed nak la ta ze zna czà -
cym ich spad kiem.

Uza le˝ nie nie rol ni ków od wspar cia

Ro l´ sta bi li za to ra do cho dów rol ni czych mia ły peł niç płat no Êci bez -
po Êred nie. Wraz ze zmia nà sub sy dio wa nia rol ni ków ze wspar cia cen ryn -
ko wych na płat no Êci udział tych ostat nich w do cho dzie rol ni czym wzra -
stał (od 29% w 1998 r. do 38% w 2006).29 Wpro wa dzo ne in stru men ty
to wa rzy szà ce, np. wspie ra nie dzia łal no Êci rol ni czej na ob sza rach o nie -
ko rzyst nych wa run kach go spo da ro wa nia, sta ły si´ do dat ko wym êró d -
łem do cho du. W ten spo sób do pro wa dzo no do uza le˝ nie nia rol ni ków od
płatno Êci. Spra wia to, ˝e nie sà oni za in te re so wa ni in ny mi stra te gia mi
za bez pie cze nia przed ry zy kiem do cho do wym i nie po dej mu jà dzia łaƒ do -
sto so wu jà cych ich do sy tu acji na ryn ku lub ma jà cych na ce lu dy wer sy -
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26 Agri cul tu ral sup port, farm land va lu es and sec to ral ad ju st ment; the im pli ca tions
for po li cy re form, OECD, Pa ris 2007.

27 B.H.de Fra han i in., Farm ho use hold in co mes and re for ming CAP, Pa per pre sen -
ted at the 109th Se mi nar of the EAAE in Vi ter bo, Ita ly, 20−21.11.2008.

28 The ro le of agri cul tu re and farm ho use hold di ver si fi ca tion In the ru ral eco no my:
evi den ce and in i tial Po li cy im pli ca tions, OECD, Pa ris 2009.

29 Agri cul tu re. Ma in Sta ti stics 2005–2006, Po cket bo ok, Eu ro stat, Eu ro pe an Com mis -
sion, 2007.



fi ka cj´ êró deł do cho du. Sztucz nie pod trzy mu je si´ wi´c funk cjo no wa -
nie go spo darstw, któ re w wa run kach ryn ko wych praw do po dob nie by
zban kru to wa ły. 

Sub sy dio wa nie tyl ko wy bra nych sek to rów pro duk cji rol nej

Rol ni cy uzy sku jà zró˝ ni co wa ne ko rzy Êci z płat no Êci bez po Êred nich,
co wy ni ka głów nie z od mien ne go po zio mu wspar cia po szcze gól nych sek -
to rów rol nych. Przej Êcie ze wspar cia cen ryn ko wych do płat no Êci zwià -
za nych z pro duk cjà zmniej szy ło wpraw dzie in ten syw noÊç pro duk cji, ale
nie ob ni ̋ y ło ne ga tyw ne go wpły wu na struk tu r´ pro duk cji. W ro ku 2003
naj sil niej wspie ra nym sek to rem w UE by ły upra wy po lo we oraz mi´ sny
chów by dła (od po wied nio 37,9 i 18,2% wszyst kich wy dat ków na rol nic -
two). Po zo sta łe sek to ry sub sy dio wa no na znacz nie ni˝ szym po zio mie:
w dzia le ro Êlin nym naj wy ̋ ej wspie ra no wy twa rza nie oli wy z oli wek (5,3%)
oraz upra w´ owo ców i wa rzyw (3,5%), na to miast w dzia le zwie rz´ cym
– wy twa rza nie mle ka i pro duk tów mlecz nych (6,3%) oraz mi´ sa ko zie -
go i owcze go (4,7%).30 Wpro wa dze nie za sa dy peł ne go od dzie le nia płat -
no Êci od pro duk cji (de co upling) wraz z re for mà WPR w 2003 r. mia ło
sprzy jaç zmia nie kie run ków pro duk cji i na sta wie niu rol ni ków na po trze -
by ryn ku, a nie sub sy dia. Rów no cze Ênie jed nak re for ma prze wi dy wa ła
wie le wy jàt ków po zwa la jà cych na sto sun ko wo swo bod ne wdra ̋ a nie tej
za sa dy. Przy j´ te roz wià za nia oraz ten den cja do za cho wy wa nia płat no Êci
zwià za nych z pro duk cjà w ko lej nych re for mach WPR (m.in. w ra mach
tzw. he alth -check) spra wi ły, ˝e nie zmie nił si´ istot nie po ziom wspar cia
w uprzy wi le jo wa nych do tàd sek to rach. 

Nie rów no mier na dys try bu cja płat no Êci mi´ dzy rol ni ka mi

Usta lo ne w ra mach WPR kry te ria przy zna wa nia płat no Êci bez po Êred -
nich sprzy ja jà nie rów no mier nej ich dys try bu cji mi´ dzy du ̋ y mi i ma ły -
mi go spo dar stwa mi, i tym sa mym w ob r´ bie paƒstw człon kow skich i mi´ -
dzy ni mi. We dług da nych Ko mi sji Eu ro pej skiej oko ło 80% płat no Êci
bez po Êred nich tra fia w UE -15 do 20% be ne fi cjen tów. Pro por cje te w UE -
-10 sà zbli ̋ o ne, tj. oko ło 39% płat no Êci przy zna wa nych jest 93% be ne -
fi cjen tów.31 Cz´ sto tra fia jà one nie do rol ni czych go spo darstw ro dzin -
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nych, lecz do mi´ dzy na ro do wych kon cer nów. Trze ba jed nak pa mi´ taç,
˝e wpro wa dze nie płat no Êci w la tach 90. XX w. mia ło re kom pen so waç
spa dek do cho dów na sku tek ob ni˝ ki cen pro duk tów rol nych. Jest wi´c
oczy wi ste, ˝e du ̋ e go spo dar stwa, któ re pro du ko wa ły wi´ cej ni˝ ma łe,
by ły bar dziej za gro ̋ o ne utra tà do cho dów, dla te go otrzy my wa ły wy˝ szà
re kom pen sa t´. Obec nie, gdy płat no Êci utra ci ły ju˝ swój pier wot ny cha -
rak ter, w pierw szej ko lej no Êci na le ̋ a ło by od po wie dzieç na py ta nie, ja kà
po win ny peł niç ro l´, do pie ro w dru giej ko lej no Êci za sta na wiaç si´ nad
zmia nà kry te riów ich dys try bu cji. 

Wy so kie sub sy dio wa nie okre Êlo nych ty pów pro duk cji oraz du ̋ ych go -
spo darstw rol nych ma istot ne kon se kwen cje re gio nal ne. Sub sy dia po -
gł´ bia jà ró˝ ni ce w do cho dach: rol ni cy z re gio nów uzy sku jà cych naj wy˝ -
sze do cho dy otrzy mu jà tak ̋ e naj wi´k szà po moc w po sta ci płat no Êci. Ten
spo sób dys try bu cji płat no Êci ogra ni cza nie tyl ko mo˝ li wo Êci roz wo jo we
sek to ra rol ne go, ale tak ̋ e sku tecz noÊç po li ty ki re gio nal nej, w tym szan -
se na zrów no wa ̋ o ny roz wój te ry to rial ny w UE.32 Utrzy mu jà ca si´ od co
naj mniej kil ku de kad, a po dwóch ostat nich roz sze rze niach UE jesz cze
bar dziej wi docz na, nie kom pa ty bil noÊç mi´ dzy sub sy dia mi rol ni czy mi
a dà ̋ e nia mi do wi´k szej eko no micz nej i spo łecz nej spój no Êci w UE po -
wo du je, ˝e le gi ty mi za cja WPR sta je si´ co raz bar dziej wàt pli wa.

4. Czy li kwi da cja WPR 
jest od po wied nim roz wià za niem?

Licz ne za rzu ty wo bec funk cjo no wa nia WPR wy ni ka jà głów nie z nie -
rów no mier nych ko rzy Êci uzy ski wa nych przez be ne fi cjen tów i płat ni ków
tej po li ty ki. Przez wie le lat kra jo wi be ne fi cjen ci sub sy diów WPR okre -
Êla ni by li po Êred nio ja ko paƒ stwa człon kow skie, ko rzy sta jà ce w zró˝ ni -
co wa ny spo sób z sze ro kie go za kre su cen in ter wen cyj nych i wspar cia pro -
duk cji. Po wpro wa dze niu płat no Êci bez po Êred nich dys try bu cja wspar cia
od by wa si´ w co raz wi´k szym za kre sie przez ko per ty na ro do we (pu la
Êrod ków fi nan so wych przy zna nych da ne mu paƒ stwu człon kow skie mu),
co po wo du je, ̋ e efek ty dys try bu cji Êrod ków wy da wa nych w ra mach WPR
sta jà si´ bar dziej wi docz ne,33 a ne go cja cje fi nan so we mi´ dzy człon ka mi
UE co raz trud niej sze. Za rów no roz dział Êrod ków unij nych, jak i zwi´k -
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sza jà ca si´ (praw nie usank cjo no wa na) ela stycz noÊç ich wy da wa nia w ra -
mach paƒ stwa człon kow skie go pro wa dzà do za ni ku wspól no to we go cha -
rak te ru po li ty ki rol nej.

Wzrost pro tek cjo ni zmu rol ne go

Li kwi da cja WPR wià ̋ e si´ z prze nie sie niem kom pe ten cji do ty czà cych
po li ty ki rol nej na po ziom paƒstw człon kow skich, czy li funk cjo no wa niem,
jak 50 lat te mu, po li tyk kra jo wych. Bio ràc pod uwa g´ zró˝ ni co wa nie sek -
to ra rol ne go w Unii, mo˝ na ocze ki waç po wsta nia 27 ró˝ nych po li tyk, zmie -
nia jà cych si´ w za le˝ no Êci od zna cze nia sek to ra rol ne go w da nym paƒ -
stwie, si ły lob by rol ne go, prio ry te tów kra jo wych i sy tu acji go spo dar czej.
Ró˝ ne po li ty ki to od mien ne roz wià za nia sys te mo wo -praw ne, unie mo˝ li -
wia jà ce pra wi dło we funk cjo no wa nie ryn ku we wn´trz ne go UE. A wła Ênie
znie sie nie mi´ dzy paƒ stwa mi człon kow ski mi ceł i ogra ni czeƒ ilo Êcio wych
w przy wo zie i wy wo zie, usta no wie nie wspól nej po li ty ki han dlo wej wo bec
paƒstw trze cich oraz sys te mu chro nià ce go przed na ru sze niem kon ku ren -
cji na ryn ku unij nym to nie wàt pli wie naj wa˝ niej sze osià gni´ cia in te gra -
cyj ne UE, któ rym pod po rzàd ko wa na jest rów nie˝ WPR. Dzia ła nia po dej -
mo wa ne obec nie w Unii zmie rza jà do usu wa nia ba rier dla czte rech swo bód
wy mie nio nych w Trak ta cie o funk cjo no wa niu Unii Eu ro pej skiej i uni ka -
nia two rze nia no wych, a nie do de re gu la cji ryn ku we wn´trz ne go.

Cał ko wi ta re zy gna cja z unij nej po li ty ki rol nej jest wi´c ma ło praw -
do po dob na. Bio ràc pod uwa g´ po pu lar noÊç pa ra dyg ma tu za le˝ no Êci, nie
na le ̋ y si´ spo dzie waç li kwi da cji wspar cia rol nic twa, lecz wpro wa dza nia
w ko lej nych la tach in ne go roz wià za nia, tj. stop nio wej re zy gna cji ze wspól -
no to we go fi nan so wa nia tej po li ty ki i prze rzu ca nia kosz tów jej funk cjo -
no wa nia na paƒ stwa człon kow skie. Ju˝ obec nie w ra mach I fi la ru WPR
ist nie je istot ne zró˝ ni co wa nie po zio mu sub sy dio wa nia sek to ra rol ne go
w ró˝ nych kra jach unij nych, wy ni ka jà ce za rów no ze sto so wa nia od mien -
nych sta wek płat no Êci na hek tar, uwa run ko wa nych pro duk cjà w okre -
sie re fe ren cyj nym 2000–2002, jak i mo˝ li wo Êcià do dat ko we go wspar cia
nie któ rych ga ł´ zi pro duk cji rol nej. Wi docz ny w ostat nich la tach wzrost
zna cze nia II fi la ru WPR to sta łe zwi´k sza nie udzia łu paƒstw człon kow -
skich w do fi nan so wy wa niu po li ty ki rol nej. Wy dat ki unij ne na ten fi lar
w 2003 r. wy no si ły 11% wszyst kich wy dat ków WPR, na to miast w 2006
– ju˝ 19%. Gdy zo sta nà zre ali zo wa ne za ło ̋ e nia per spek ty wy fi nan so wej
2007–2013, udział wy dat ków na II fi lar WPR b´ dzie wy no siç 24%.34

34 S.H. Gay i in., Re cent evo lu tion of the EU Com mon Agri cul tu ral Po li cy (CAP): sta -
te of play and envi ron men tal po ten tial, Pa per pre pa red wi thin the EU pro ject SSPE -
-CT -2004-5036604, FAL & IE EP, March 2005.
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Zgod nie z za sa da mi obo wià zu jà cy mi w ra mach II fi la ru paƒ stwa
człon kow skie mu szà, aby sko rzy staç ze Êrod ków unij nych, wy asy gno waç
z bu d˝e tu kra jo we go od 25% (paƒ stwa i re gio ny, w któ rych PKB wy no -
si mniej ni˝ 75% Êred niej UE) do 45% (po zo sta łe kra je). Do dat ko wym
êró dłem Êrod ków na roz wój ob sza rów wiej skich ma byç mo du la cja płat -
no Êci bez po Êred nich. Ist nie je za gro ̋ e nie, ˝e po stu lo wa na przez nie któ -
re kra je li kwi da cja I fi la ru i kon cen tra cja na II fi la rze WPR b´ dzie pro -
wa dziç w przy szło Êci do fi nan so wa nia po li ty ki rol nej wy łàcz nie
z bu d˝e tów kra jo wych. Ten den cje te sà co raz bar dziej wi docz ne w pro -
po zy cjach Ko mi sji Eu ro pej skiej, któ ra – szu ka jàc Êrod ków na sfi nan so -
wa nie no wych prio ry te tów UE – w ko lej nej per spek ty wie fi nan so wej
2014–2020 pro po nu je „zwi´k sze nie od po wie dzial no Êci paƒstw człon -
kow skich za fi nan so wa nie WPR i współ fi nan so wa nie płat no Êci bez po -
Êred nich ze Êrod ków kra jo wych”.35

Pa ra dok sal nie, brak wspól no to we go fi nan so wa nia WPR mo ̋ e spo wo -
do waç wzrost pro tek cjo ni zmu rol ne go w Eu ro pie, a w kon se kwen cji tak -
˝e na Êwie cie, przy czy ni si´ bo wiem do zró˝ ni co wa nia po zio mów wspar -
cia pro du cen tów rol nych w po szcze gól nych kra jach. Po czàt ko wo głów nie
za mo˝ niej sze paƒ stwa b´ dà mo gły po zwo liç so bie na sub sy dio wa nie rol -
ni ków na do tych cza so wym lub wy˝ szym po zio mie, lecz trend do zwi´k -
sza nia kra jo wych wy dat ków na rol nic two b´ dzie rów nie˝ obec ny w mniej
za mo˝ nych paƒ stwach UE kosz tem re ali za cji in nych stra te gicz nych ce -
lów go spo dar czych. Bez wàt pie nia ta kie roz wià za nie mo ̋ e pro wa dziç do
osła bie nia kon ku ren cyj no Êci Unii na are nie mi´ dzy na ro do wej.

Za za cho wa niem WPR prze ma wia po trze ba pod trzy my wa nia ide owej
kon struk cji UE, czy li dà ̋ e nie do za cho wa nia so li dar no Êci unij nej i re -
ali za cji ce lów spój no Êcio wych. Unij na po li ty ka rol na mo ̋ e sprzy jaç wy -
rów ny wa niu ró˝ nic mi´ dzy re gio na mi i kra ja mi, o ile zmie nià si´ kry te -
ria dys try bu cji Êrod ków fi nan so wych, tzn. wspar cie b´ dzie kie ro wa ne do
Êci Êle okre Êlo nych grup be ne fi cjen tów w ra mach pre cy zyj nie zde fi nio -
wa nych pro gra mów.

Osła bie nie kon ku ren cyj no Êci UE na are nie mi´ dzy na ro do wej

Dy le mat dal sze go ist nie nia WPR na le ̋ y roz pa try waç głów nie w kon -
tek Êcie uwa run ko waƒ ze wn´trz nych, wpły wa jà cych na kon ku ren cyj noÊç
go spo dar ki unij nej i ro zu mia nych znacz nie sze rzej ni˝ za sa dy po li ty ki
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han dlo wej wspól ne dla ca łej UE, ale tak ̋ e pod kà tem wła Êci we go wy -
ko rzy sta nia mo˝ li wo Êci wy ni ka jà cych z glo ba li za cji. Unia do pra co wa ła
si´ do brze roz wi ni´ te go sys te mu re gu la cji ryn ku we wn´trz ne go, opar te -
go na wie lo let nich do Êwiad cze niach w har mo ni zo wa niu ró˝ nych po li tyk
paƒstw człon kow skich oraz po szu ki wa niu roz wià zaƒ, któ re umo˝ li wia -
jà roz wój han dlu przy jed no cze snym za cho wa niu okre Êlo nych stan dar -
dów. Utrzy ma nie wspól no to wej WPR da je UE wi´k szy wpływ na usta -
la nie re guł obo wià zu jà cych na ca łym Êwie cie, uła twia jà cych unij ny
eks port i gwa ran tu jà cych, ̋ e im por to wa ne to wa ry sà bez piecz ne dla unij -
nych kon su men tów.36 Bez wspól nej po li ty ki UE w kwe stiach rol nych nie
był by rów nie˝ mo˝ li wy jej wspól ny głos na fo rum WTO. Pod zna kiem za -
py ta nia sta nàł by los dal szych ne go cja cji w spra wie li be ra li za cji mi´ dzy -
na ro do we go han dlu, któ re i bez tych ogra ni czeƒ sà nie zmier nie trud ne. 

Ma jàc na wzgl´ dzie kon ku ren cyj noÊç UE na ryn kach Êwia to wych,
mo˝ na byç pew nym, ˝e Unia nie zre zy gnu je z WPR, pó ki in ne kra je roz -
wi ni´ te go spo dar czo, np. USA, b´ dà sub sy dio waç swo je rol nic two. Ne -
go cja cje pro wa dzo ne na fo rum WTO zmie nia jà kie run ki po strze ga nia
sto so wa nych in stru men tów, nie pro wa dzà jed nak do szyb kiej li kwi da cji
tych, uwa ̋ a nych za naj bar dziej szko dli we dla han dlu mi´ dzy na ro do we -
go, choç licz ne ba da nia po twier dza jà zró˝ ni co wa ny efekt od dzia ły wa nia
po szcze gól nych in stru men tów na wzrost do bro by tu spo łe czeƒstw. We -
dług OECD oraz An der so na i Va len zu ela ob ni ̋ e nie płat no Êci za zie mi´
(nie ela stycz ny dla po da ̋ y czyn nik pro duk cji) po wo du je znacz nie mniej -
szy przy rost do bro by tu ni˝ ob ni ̋ e nie płat no Êci ka pi ta ło wych (włà cza jàc
gran ty ka pi ta ło we, kon ce sje w opro cen to wa niu i płat no Êci na zwie rz´ -
ta).37 Z ko lei zmniej sze nie sub sy diów eks por to wych wpły wa na do bro -
byt kra jów roz wi ja jà cych si´ na ty le, na ile wy˝ sze ce ny ˝yw no Êci na ryn -
kach Êwia to wych zwi´k sza jà ich kosz ty po no szo ne na jej im port. Zda niem
Swin ban ka i Tran te ra wpro wa dzo ny w UE w 2003 r. Sys tem Płat no Êci
Jed no li tej nie od po wia da WTO -wskim wy mo gom Zie lo nej Ksi´ gi, umo˝ -
li wia jed nak za cho wa nie do tych cza so we go po zio mu wspar cia unij ne go
sek to ra rol ne go.38
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5. Pro po zy cje zwi´k sze nia war to Êci do da nej 
Wspól nej Po li ty ki Rol nej

Za cho wa nie WPR, a przede wszyst kim jej wspól no to we go cha rak te -
ru, w du ̋ ej mie rze za le ̋ y od dal sze go roz wo ju pro ce su in te gra cji w UE
w wa run kach ra dy kal nie zmie nio ne go oto cze nia mi´ dzy na ro do we go oraz
po kry zy so wych ocze ki waƒ i aspi ra cji spo łe czeƒ stwa unij ne go. Zna le zie -
nie no wej for mu ły in te gra cji, opar tej na agen dzie skon cen tro wa nej na
stra te gicz nych wy zwa niach oraz no wa tor skim in stru men ta rium, to je -
dy ny spo sób, by Eu ro pej czy cy chcie li uwie rzyç w unij ne in sty tu cje, a paƒ -
stwa człon kow skie za cho wa ły na ro do wà, re gio nal nà i lo kal nà to˝ sa moÊç,
bez szko dy dla eu ro pej skiej so li dar no Êci.39

Wy zwa nia sto jà ce przed UE i Êwia tem

Glo bal ny roz wój eko no micz ny zo sta nie zde ter mi no wa ny w ko lej nych
de ka dach do st´ pem do ener gii, ˝yw no Êci i wo dy. Pro duk cja ro py i ga zu
przez tra dy cyj nych do staw ców po wo li spa da. Kra je mo gà ce zwi´k szyç
pro duk cj´ ro py le ̋ à głów nie w nie sta bil nych po li tycz nie re gio nach Êwia -
ta. Na le ̋ y wi´c przy pusz czaç, ˝e na stà pi od cho dze nie go spo da rek Êwia -
to wych od wy ko rzy sta nia ro py na rzecz ga zu, w´ gla i in nych al ter na tyw -
nych êró deł ener gii. Jed nak no we tech no lo gie za stà pià tra dy cyj ne nie
wcze Êniej ni˝ oko ło 2035 r., bo wiem na wet przy sto so wa niu po li tyk wspar -
cia pro duk cji bio pa liw, czy ste go w´ gla czy wo do ru przej Êcie na no we tech -
no lo gie wy ma ga przy naj mniej 25 lat.40

We dług sza cun ków Ban ku Âwia to we go za po trze bo wa nie na ˝yw noÊç
zwi´k szy si´ o 50% w 2030 r. w wy ni ku wzro stu po pu la cji Êwia to wej,
pod nie sie nia po zio mu do bro by tu i zmia ny pre fe ren cji die te tycz nych
przez za mo˝ niej szà kla s´ Êred nià. Brak sta łe go do st´ pu do wo dy sta no -
wi punkt kry tycz ny, a pro blem b´ dzie co raz po wa˝ niej szy ze wzgl´ du na
szyb kà urba ni za cj´ (brak zie mi pod upra wy) i uro dze nie si´ w cià gu naj -
bli˝ szych 20 lat oko ło 1,2 mld lu dzi. 

Zmia ny kli ma tycz ne na Êwie cie sta no wià do dat ko wy czyn nik wpły wa -
jà cy na nie do sta tek wo dy i ˝yw no Êci (zmniej sze nie pro duk cji rol ni czej).
Ich od dzia ły wa nie b´ dzie jed nak zró˝ ni co wa ne re gio nal nie. Naj wi´k sze
spad ki pro duk cji rol ni czej mo gà byç wi docz ne w kra jach roz wi ja jà cych si´,
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głów nie w sub sa ha ryj skiej Afry ce. Paƒ stwom tym stra ty w rol nic twie gro -
˝à za chwia niem by tu go spo dar cze go, bo wiem wi´k szoÊç lud no Êci utrzy -
mu je si´ z rol nic twa, a znacz na licz ba ˝y je na gra ni cy ubó stwa.

Pro ble my te, choç istot ne, nie ma jà dla UE tak fun da men tal ne go
zna cze nia, jak zmia ny de mo gra ficz ne za cho dzà ce w Eu ro pie. Naj wa˝ -
niej szym pro ble mem Unii jest struk tu ra wie ko wa spo łe czeƒ stwa. Je Êli
nie zo sta nie zmie nio na po li ty ka spo łecz na lub zwi´k szo ny do pływ imi -
gran tów, w 2050 r. na 100 osób czyn nych za wo do wo przy pa daç b´ dzie
a˝ 85 ko rzy sta jà cych ze Êwiad czeƒ eme ry tal nych.41

Re ali za cja no wych wy zwaƒ, któ re umo˝ li wià po pra w´ kon ku ren cyj -
no Êci go spo dar ki unij nej w sto sun ku do po t´g Chin i In dii (wiek XXI jest
uwa˝ ny za wiek Azji), wy ma ga zna czà cych Êrod ków fi nan so wych i wzro -
stu wpłat paƒstw człon kow skich do bu d˝e tu unij ne go. We dług sza cun -
ków, przy za ło ̋ e niu li ne ar nych ten den cji roz wo jo wych, w 2050 r. do -
chód paƒstw UE b´ dzie sta no wił po ło w´ do cho du na ro do we go Chin.
Bio ràc pod uwa g´ do tych cza so we po dej Êcie do bu d˝e tu unij ne go płat -
ni ków net to oraz cià głe pró by ob ni ̋ e nia skła dek człon kow skich, trud no
byç jed nak opty mi stà. Do pie ro po wsta nie no we go przy wódz twa unij ne -
go, a tak ̋ e wzmoc nie nie po czu cia współ od po wie dzial no Êci spo łe czeƒ -
stwa unij ne go za UE, mo ̋ e do pro wa dziç do ko rzyst nych zmian fi nan -
so wych. Pod j´ te przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà pró by re for my bu d˝e tu,42

zmie rza jà ce do sfor mu ło wa nia no wych prio ry te tów oraz re kon struk cji
po li tyk unij nych, wy da jà si´ kro kiem w do brym kie run ku, o ile uzy ska -
jà po par cie wszyst kich paƒstw człon kow skich. 

Pro ro zwo jo wa ro la po li ty ki rol nej UE

Obec nie po dej mo wa ne sà pró by wpi sa nia WPR w nurt re ali za cji za -
daƒ sto jà cych przed UE w naj bli˝ szych la tach. Przy pi sy wa ne tej po li ty -
ce co raz to no we funk cje po wo du jà jed nak jej roz my cie i stop nio we pod -
po rzàd ko wa nie in nym po li ty kom wspól no to wym. WPR co raz cz´ Êciej
prze gry wa, gdy trze ba wes przeç wa˝ niej szy dla in te re sów UE pro jekt Ga -
li leo czy dzia ła nia słu ̋ à ce jej za bez pie cze niu ener ge tycz ne mu. Tyl ko
WPR z ja sno spre cy zo wa ny mi ce la mi i wspar ciem ad re so wa nym do kon -
kret nych grup be ne fi cjen tów, re ali zu jà cych te ce le, mo ̋ e prze trwaç. 

Pod sta wo wà funk cj´ sek to ra rol ne go sta no wi pro duk cja ̋ yw no Êci. Ob -
ser wo wa ny w ostat nich la tach wzrost jej cen na ryn kach Êwia to wych,
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na sku tek nie ko rzyst nych wa run ków kli ma tycz nych oraz wzra sta jà ce go
za po trze bo wa nia na ˝yw noÊç, pa sz´ dla zwie rzàt i ener gi´ w dy na micz -
nie roz wi ja jà cych si´ kra jach Azji i Ame ry ki Po łu dnio wej, po ka zał, jak
istot na jest ro la rol nic twa wła Ênie ja ko do star czy cie la ˝yw no Êci, gwa ran -
tu jà ce go stra te gicz ne bez pie czeƒ stwo UE.

Sta rze jà ca si´ po pu la cja lud no Êci w Eu ro pie, urba ni za cja i tym sa -
mym zmniej sza jà ca si´ po wierzch nia grun tów prze zna czo nych na ce le
rol ni cze, spa dek wy daj no Êci ro Êlin i zwie rzàt oraz zmia ny kli ma tycz ne
b´ dà po wo do waç ob ni ̋ e nie pro duk cji ˝yw no Êci w UE w ko lej nych la -
tach. Naj lep szym roz wià za niem jest wzrost pro duk tyw no Êci rol nic twa,
któ ry mo˝ na osià gnàç przez fi nan so wa nie ba daƒ oraz wdra ̋ a nie in no -
wa cji. Szcze gól nà ro l´ do ode gra nia ma jà no we tech no lo gie, np. GMO
i na no tech no lo gia, któ re mo gà prze kształ ciç rol nic two w no wo cze sny sek -
tor go spo dar ki unij nej, kon ku ren cyj ny na ryn ku glo bal nym.

Oprócz ˝yw no Êci rol nic two po win no do star czaç su row ców dla ce lów
nie ̋ yw no Êcio wych. We dług Ko mi sji Eu ro pej skiej przy szłoÊç na le ̋ y do ta -
kich wio dà cych ini cja tyw ryn ko wych jak roz wój pro duk tów a) wy twa rza -
nych na ba zie ro Êlin lub drzew (bio -ba sed pro ducts), np. bio pla sti ków,
en zy mów, far ma ceu ty ków, b) wy ko rzy sty wa nych w ra mach re cy klin gu
lub c) ja ko od na wial ne êró dła ener gii.43

No wo cze sne rol nic two wy ma ga no wo cze snej po li ty ki rol nej. Czy WPR
jest ta kà po li ty kà? Ko mu ma fak tycz nie słu ̋ yç? Rol ni kom, by za bez pie -
czyç ich do cho dy przed fluk tu acjà cen na ryn kach rol nych? Kon su men -
tom, by do star czyç zdro wà, w ra cjo nal nej ce nie ̋ yw noÊç? A mo ̋ e miesz -
kaƒ com wsi, by przy spie szyç roz wój ob sza rów wiej skich i zmniej szyç lu k´
cy wi li za cyj nà mi´ dzy wsià a mia stem? Ewo lu cja WPR wska zu je na wzra -
sta jà ce pre fe ren cje dla pa ra dyg ma tu wie lo funk cyj no Êci ja ko re ak cj´ na
pa ra dyg ma ty za le˝ no Êci i kon ku ren cyj no Êci. In te re su jà ce, ˝e wraz z re -
for mà 2003 r. nie na stà pi ła jed nak re dy stry bu cja płat no Êci we dług po -
zio mu pro du ko wa nych przez rol ni ków dóbr pu blicz nych. Na wet mo del
hi sto rycz ny czy re gio nal ny Sys te mu Płat no Êci Jed no li tej nie po wià zał
płat no Êci z pro duk cjà dóbr pu blicz nych.44

No we wy zwa nia zwià za ne z ba da nia mi i roz wo jem, bez pie czeƒ stwem
˝yw no Êcio wym i ener ge tycz nym oraz z ada pta cjà do zmian kli ma tycz -
nych na le ̋ y za li czyç do ka te go rii dóbr pu blicz nych o cha rak te rze po -
nad po ko le nio wym.45 Wzmac nia nie pro ro zwo jo wej ro li WPR w dłu go fa -
lo wej per spek ty wie wy ma ga za tem wy raê ne go uzna nia zna cze nia dóbr
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pu blicz nych w struk tu rze wspar cia pro du cen tów rol nych. Dzia ła nia i pro -
gra my umiej sco wio ne w II fi la rze WPR, cz´ sto uto˝ sa mia ne z do bra mi
pu blicz ny mi, słu ̋ à głów nie wspie ra niu zró˝ ni co wa nych grup rol ni ków,
sta no wiàc do dat ko we – obok płat no Êci pierw szo fi la ro wych – êró dło do -
cho du. Klu czo wa jest za tem zmia na spo so bu my Êle nia o ob sza rach, któ -
re war to braç pod uwa g´, by zwi´k szyç efek tyw noÊç wy twa rza nia dóbr
pu blicz nych w rol nic twie. Pa ra dyg mat wie lo funk cyj no Êci, choç w war -
stwie opi so wej bar dzo słusz ny, kon cen tru je si´ na zró˝ ni co wa nych ce -
lach i w kon se kwen cji nie sprzy ja do star cza niu tych dóbr, któ re w naj -
wi´k szym stop niu mo gły by przy czy niç si´ do dłu go trwa łe go wzro stu
go spo dar cze go w UE. In sty tu cje unij ne i paƒ stwa człon kow skie nie pod -
j´ ły do tàd pró by okre Êle nia ka ta lo gu dóbr pu blicz nych oraz kry te riów słu -
˝à cych ich wy ce nie. Roz po czy na jà ca si´ de ba ta nad przy szło Êcià WPR
jest za tem do sko na łà oka zjà, by pod jàç dys ku sj´ na ten te mat i od po -
wie dzieç na py ta nie, któ re do bra pu blicz ne w ra mach WPR war to wspie -
raç w pierw szym rz´ dzie.

Pa trzàc z per spek ty wy dłu go ter mi no wej, da lej ni˝ ko lej na per spek -
ty wa fi nan so wa na la ta 2014–2020, na le ̋ y zgo dziç si´ z ty mi, któ rzy
wska zu jà po trze b´ re ali za cji po li ty ki ukie run ko wa nej na pre cy zyj nie zde -
fi nio wa ne ce le i do sto so wa ne do nich in stru men ty, ja ko po li ty ki bar dziej
sku tecz nej pod wzgl´ dem uzy ski wa nych efek tów i po no szo nych kosz tów
ni˝ ad re so wa na do wie lu be ne fi cjen tów. Ta kie przy kła dy ma my ju˝ w ra -
mach WPR w przy pad ku pro gra mów rol no -Êro do wi sko wych.46

Przy szła WPR, je Êli ma peł niç pro ro zwo jo wà ro l´ w UE, po win na ewo -
lu cyj nie zmie rzaç w kie run ku po li ty ki ce lo wej (tar ge ting po li cy), któ ra
b´ dzie wspie raç tyl ko Êci Êle okre Êlo ne ob sza ry dzia ła nia i spe cy ficz ne
gru py rol ni ków. Za kła da jàc fun da men tal nà zmia n´ prio ry te tów UE
i prze zna cza nie co raz wi´k szych Êrod ków na ba da nia i roz wój, trze ba
ocze ki waç, ˝e w ra mach WPR zo sta nie stwo rzo ne no we in stru men ta -
rium umo˝ li wia jà ce re ali za cj´ wła Ênie ta kich za daƒ. Idea ta pro mu je roz -
wój wspól nych pro jek tów pu blicz ne go i pry wat ne go sek to ra, któ re przez
np. kla stry grup pro du cenc kich, firm prze my słu rol no -spo ̋ yw cze go
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46 Syn the sis re port: po li cy de sign and im ple men ta tion, OECD, Pa ris 2008. 



i oÊrod ków ba daw czych ma jà szan s´ współ two rze nia ta kiej unij nej go -
spo dar ki, któ ra sta nie si´ bar dziej kon ku ren cyj na pod wzgl´ dem war to -
Êci do da nej do star cza nych pro duk tów i usług.

6. Wnio ski

Mo˝ li wo Êci zwi´k sze nia war to Êci do da nej WPR za le ̋ à przede wszyst -
kim od wy pra co wa ne go przez paƒ stwa człon kow skie kon sen su su w spra -
wie dłu go fa lo wych prio ry te tów Unii oraz po zio mu i spo so bu ich fi nan so -
wa nia. Ko niecz ne jest za tem pod j´ cie szer szej dys ku sji na te mat
po ̋ à da ne go pa ra dyg ma tu dla unij nej po li ty ki rol nej w dłu giej per spek ty -
wie cza su. Hi sto ria WPR do wo dzi, ˝e pa ra dyg mat za le˝ no Êci rol nic twa
nie pro wa dzi do spo łecz nie po ̋ à da nych efek tów. Na gro ma dzo ne przez la -
ta ne ga tyw ne do Êwiad cze nia oraz pre sja oto cze nia mi´ dzy na ro do we go
spra wi ły, ˝e paƒ stwa człon kow skie UE zde cy do wa ły si´ osta tecz nie na
wpro wa dze nie istot nych zmian w WPR. Na stà pi ło odej Êcie od naj bar dziej
pro tek cjo ni stycz nych i znie kształ ca jà cych han del mi´ dzy na ro do wy in stru -
men tów wspar cia. Jed nak pa ra dyg mat rol nic twa wie lo funk cyj ne go, przed -
sta wia ny cz´ sto ja ko al ter na ty wa dla pa ra dyg ma tu za le˝ no Êci i ofi cjal nie
pro mo wa ny przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà, wy ko rzy sty wa ny jest głów nie do
uza sad nie nia pod trzy my wa nia nie efek tyw nych form wspar cia sek to ra rol -
ne go. Wszyst ko wi´c wska zu je, ̋ e pa ra dyg ma ty, na któ rych opie ra si´ WPR,
nie sprzy ja jà re ali za cji ce lów stra te gicz nych Unii – zwi´k sza niu kon ku -
ren cyj no Êci na are nie mi´ dzy na ro do wej, roz wi ja niu go spo dar ki opar tej na
wie dzy i do sto so wy wa niu si´ do dy na micz nie zmie nia jà cych si´ uwa run -
ko waƒ ze wn´trz nych (ta kich jak zmia ny kli ma tu, czyn ni ki de mo gra ficz -
ne, bez pie czeƒ stwo ˝yw no Êcio we i ener ge tycz ne, bio za gro ̋ e nia oraz in -
ne pro ce sy o cha rak te rze glo bal nym). 

Bez ra dy kal nej zmia ny spo so bu my Êle nia o WPR oraz bez ra dy kal -
nych re form od bu do wa le gi ty ma cji unij nej po li ty ki rol nej jest nie mo˝ li -
wa. Utrzy my wa nie sta tus quo pro wa dzi do co raz wi´k szej mar gi na li za -
cji tej po li ty ki w UE. Jest tak ̋ e rów no znacz ne ze zgo dà na jej ukry tà
re na cjo na li za cj´. Dzi siej sza WPR ob cià ̋ o na jest spo rym ba ga ̋ em bł´ -
dów z prze szło Êci, któ re cz´ sto sà me cha nicz nie po wie la ne. Sprzy ja jà
te mu spe cy ficz ne pro ce du ry de cy zyj ne w jej ra mach oraz nad mier nie
zró˝ ni co wa ne pre fe ren cje na ro do we paƒstw człon kow skich w ob sza rze
rol nym. Zwi´k sza nie war to Êci do da nej wy ma ga za tem fun da men tal nych
zmian w sys te mie po dej mo wa nia de cy zji w za kre sie WPR. Obec ne struk -
tu ry pod trzy mu jà lo gi k´ usta la nia ce lów Wspól nej Po li ty ki Rol nej na pod -
sta wie bi lan sów bu d˝e to wych net to paƒstw człon kow skich. Obok prze -
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sta rza łych pa ra dyg ma tów sà głów nym czyn ni kiem ogra ni cza jà cym mo˝ -
li wo Êci bu do wa nia jej pro ro zwo jo wej ro li.

Mi mo znacz nie nad wà tlo nej re pu ta cji, WPR – fi nan so wa na so li dar -
nie z bu d˝e tu wspól no to we go – jest po trzeb na UE. Klu czo wà kwe stià po -
zo sta je zgo da wszyst kich paƒstw człon kow skich na odej Êcie od re gre syw -
nych płat no Êci oraz wpro wa dze nie za sad po li ty ki ce lo wej, po zwa la jà cej na
lep sze ad re so wa nie wspar cia z bu d˝e tu wspól no to we go. Zwi´k sza nie zna -
cze nia WPR w UE, w tym pro mo wa nie jej pro ro zwo jo wej ro li, wy ma ga
Êci Êlej szej in te gra cji z po li ty kà ba daƒ i roz wo ju. To obec nie je den z naj -
bar dziej obie cu jà cych kie run ków dzia łaƒ. Tyl ko do brze za pro jek to wa na po -
li ty ka, skie ro wa na do okre Êlo nych grup be ne fi cjen tów, in te gru jà ca pod -
mio ty sek to ra rol no -spo ̋ yw cze go ze Êwia tem na uki oraz uzna jà ca
za sad noÊç wspie ra nia dóbr pu blicz nych w ra mach Êci Êle zde fi nio wa ne go
ka ta lo gu, b´ dzie w sta nie od po wia daç na no we wy zwa nia, przed któ ry mi
stoi UE.

Abs tract

How to re sto re the le gi ti ma cy of 
the Com mon Agri cul tu ral Po li cy?

Di scus sion pa per on the fu tu re of the CAP bey ond 2013

The pre sent ar tic le aims to show the po ten tial for in cre asing the le gi -
ti ma cy and the va lue -ad ded of the Com mon Agri cul tu ral Po li cy which -
thro ugh de par tu re from the re di stri bu ti ve lo gic and thanks to well -plan ned
and ca re ful ly cho sen re form pa ths - co uld con tri bu te to en han ce ment of
the EU’s com pe ti ti ve ness on glo bal mar kets. It is ar gu ed that pa ra digms on
which the CAP has re lied do not se rve stra te gic go als of the EU, such as
de ve lop ment of a know led ge -ba sed eco no my or ad ju st ment to dy na mi cal -
ly chan ging exter nal world. The ma in te nan ce of the sta tus quo le ads to gro -
wing mar gi na li sa tion of this po li cy in the EU. It is al so tan ta mo unt to a con -
sent to a hid den re -na tio na li sa tion of the CAP. Hen ce, it is ne ces sa ry to
pha se -out re gres si ve pay ments and in ste ad to in tro du ce prin ci ples of a tar -
ge ting po li cy, al lo wing for bet ter al lo ca tion of re so ur ces from the com mon
bud get and for de eper in te gra tion of the CAP with re se arch and de ve lop -
ment po li cies. At pre sent this is one of the most pro mi sing co ur ses of ac -
tion. On ly a well -de si gned po li cy, di rec ting sup port to spe ci fic gro ups of be -
ne fi cia ries, mer ging the agri -fo od sec tor with the world of scien ce and
re co gni sing the ne ed for sup por ting pu blic go ods wi thin a pre ci se ly de fi ned
ca ta lo gue, will be able to re spond to new chal len ges fa cing the EU. 
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