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Wspólna polityka 

rolna 

Jan J. Michałek 

Specyfika rolnictwa europejskiego 

   

 Niewielkie rozmiary farm w Europie w porównaniu z USA: połowa 
gospodarstw mniejsze niż 5 ha. 

 najmniejsze farmy we Włoszech i Hiszpanii a największe w Holandii, Danii i 
W. Brytanii (tam tez dużą rolę odgrywa najemna siła robocza)  

 Krzywa podaży: niska elastyczność i wygięta do tytułu krzywa  

 Agrobiznes: duże lobby: Nestle, Unilever,   

 Elastyczność popytu na żywność: niewielka luba nawet ujemna. 

 (ujemna na chleb, cukier, ziemniaki, mleko, margaryna) s. 107, 

  duże wahania cena na rynku rolnym 

 Spadek udziału rolnictwa w wytwarzaniu PKB: 3% w 1992 we WE (s. 154) 

 I większy w zatrudnieniu (około 5%)  

 Spadek udziału wydatków na żywność (prawo Engla):   
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Cele CAP (art. 39 TR)  

 -         zwiększanie produktywności rolnictwa, poprzez postęp 

techniczny, racjonalizacja produkcji, lepsze wykorzystanie zasobów; 

 -         zapewnienie ludności wiejskiej godziwych warunków życia; 

 -         stabilizacja rynków rolnych; 

 -         zagwarantowanie zaopatrzenia w produkty rolne; 

 -         zapewnienie rozsądnych (reasonable) cen dla konsumentów. 

 

  Zasady wspólnej polityki rolnej 
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Zasada jednolitości rynku: swobodny 

przepływ produktów między krajami  

 

 likwidacja ceł i ograniczeń ilościowych 

 wprowadzenie wspólnych cen i ujednolicenie reguł 

konkurencji; 

 stabilne kursy walutowe; 

 ujednolicone przepisy sanitarne i fito-sanitarne; 

 jednolitość polityki handlowej wobec państw trzecich 
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   Zasada preferencji Wspólnoty: 

 

 pierwszeństwo dla własnych produktów 

rolnych 

   wysokie cła, zmienne opłaty 

wyrównawcze, licencjonowanie przywozu; 

 konieczność osiągnięcia zgodności z 

wymogami WTO; 
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Zasada finansowej 

solidarności: 

 -   koszty CAP ponoszone solidarnie przez wszystkie państwa; 

 -   powstanie i finansowanie (FEOGA: Fond Europeen d’Orientation 
et  de Garantie) 

 Główny instrument: ceny: 

 -         gwarantują preferencyjne warunki zbytu; 

 -         mają niwelować różnice w dochodach producentów; 

 -         ustalane administracyjnie co roku na poziomie wyższym niż 
światowy; 

   

 zmienne opłaty wyrównawcze i ceny interwencyjne; 

 publiczne zakupy interwencyjne; 

 subsydiowanie eksportu rolnego do państw trzecich. 
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Początki  CAP  

 - Lata 50.: Pierwsze koncepcje wspólnej polityki rolnej: tradycyjny 

protekcjonizm europejski: ministrowie rolnictwa Holandii S. 

Manscholt i Francji P. Pflimlin; 

 1952-54: dyskutowano w czasie konferencji paryskiej:  OECD 

przeciwna wspólnotowej organizacji rynku; 

 1955: w Messynie: dalsze dyskusje: 

 podstawowy problem ekonomiczny: 

 Francja: konkurencyjna wobec Szóstki ale nie wobec USA i Kanady: 

mogła sprzedawać nadwyżki tylko przy preferencjach wewnątrz małej 

Europy; 

 Niemcy: największy importer: była raczej zainteresowana importem 

artykułów rolnych po niskich cenach światowych. 

 1958: konferencja w Stresie: zwyciężyło nieugięte stanowisko 

Francji: 
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Powstanie zasad CAP 

 Rezolucja końcowa Stresie: 

 -     Zachowanie charakteru rodzinnego gospodarstw; 

 -      Funkcje cen:  rentowność produkcji i  konkurencyjność artykułom WE. 

 1960: Plan Mansholta:                       

 -         utworzenie wspólnego jednolitego rynku 

 -         stosowanie opłat wyrównawczych; 

 -         ujednolicenie cen w ciągu 6-ciu lat; 

 1961: uzupełnienie Planu o kwestie socjalne:  jak w innych sektorach: 

 -         równe traktowanie (edukacja) młodzieży wiejskiej; 

 -         świadczenia (szkolenia) dla osób rezygnujących z rolnictwa. 

 I.1962: po 23 dniach maratonu (presja Francji): podpisanie zasad CAP: 

 -         organizacja rynków zbożowych, wieprzowiny,  drobiu, owoców, warzyw i 
pierwsze elementy ws. wina; 

 -         utworzenie (IV.1962) FEOGA; 

 1968: wejście życie systemu jednolitych cen; 
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Dalsza ewolucja CAP i 

początki reform 

 1979: pierwsze próby ograniczenia produkcji (opłata współodpowiedzialności); 

 1980: pułapy w produkcji rolnej; 

  ożywienie działalności reformatorskiej (zbyt wysokie koszty budżetowe); 

 1984: pierwsze kwoty do produkcji mleka;  

 1985: Zielona Księga (raport Komisji):  

 konieczność likwidacji strukturalnych nadwyżek; 

 konieczność sterowania wzrostem produkcji (ze względów finansowych); 

 1988: Projekt stabilizacji w rolnictwie:  

 górne pułapy wydatków rynkowych; 

 rekompensaty za czasowe włącznie gruntów z uprawy 

 bezpośrednie stabilizacje dochodów rolników; 

         

 1988-92: nowa formuła dyscypliny budżetowej: określenie pułapu wydatków 
rocznych (1988: 27,5 mld. ECU): w następnych latach tempo wzrostu wydatków 
nie mogło przekroczyć 74% rocznej stopy wzrostu PKB we Wspólnocie.  

  1992: przedłużenie tych zasad do końca 1999 roku. 

 1992: projekt reformy rolnej Mc Sharry’ego; 

 1995: wejście w życie Porozumienia Rolnego WTO: 
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Ceny interwencyjne WPR 

  Interwencjonizm cenowy a 

protekcjonizm WPR 

Ptarget 
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P 

Psluzy 

Pinterwencyjna Zmienne opłaty 

wyrównawcze 

PW 

Zmienne 
doplaty 

eksportowe 
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Skutki dobrobytowe interwencjonizmu  

i eksportu w ramach WPR 

 

Zmiana renty producenta:        +a+b+c 

Zmiana renty konsumenta:      -(a+b+e) 

Zmiana dochodów fiskalnych: -(b+c+d+e) 

Zmiana dobrobytowa:                -(b+d+2e) 

P: cena interwencyjna;     

 

 

  

P*: cena światowa 

Ceny interwencyjne i kwoty produkcyjne   

(rynek mleczarski od 1980 roku) 
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Skutki dobrobytowe obniżki cen 

 Ps:  (wyjściowa) cena interwencyjna na rynku UE 

 PS*:  zredukowana cena interwencyjna 

 PW:  cena światowa  

 Skutki redukcji ceny interwencyjnej (z PS do PS*): 

 Następuje wzrost konsumpcji z D2 do D1 oraz spadek produkcji z S1 do S2. 
==> 

 Nadwyżka produkcyjna (nad konsumpcją) spada z (S2-D2) do (S1-D1) ==> 

 Powstają następujące zmiany: 

 Wzrost renty konsumenta:     A+B 

 Spadek renty producenta:    -(A+B+C+D+E) 

 Redukcja kosztów budżetowych:   +(B+C+D+E+F+G+I)
 ==> 

 Korzyść dobrobytowa netto:    +(B+F+G+I) 
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Skutki wprowadzenia  kwoty 

produkcyjnej o wielkości 0S1=0QP.  

 

==> krzywa podaży SS przekształca się w SSQ (dla porównania założono, że 0S1=0QP). 

Możliwe zmniejszenie renty producenta: -(E+D+H) 

-         z tego E jest stratą konieczną a  

-         strata D+H wynika z alokacji kwot produkcyjnych pomiędzy producentami (kryteria 

historyczne a nie efektywność producentów tzn.: część efektywnych producentów nie 

wytwarza, a część nieefektywnych wytwarza) 

-         Teoretycznie: że przy sprawnie działających rynkach efektywni producenci 

odkupują kwoty produkcyjne od nieefektywnych ==> nie powstaje strata -(E+H) a 

tylko D  

==>  Zmiany dobrobytowe: 

Redukcja renty producenta:   -D 

nie zmienia się cena dla konsumenta (0PS) ani (w związku z tym) wielkość konsumpcji. 

Zmniejszenie kosztów budżetowych:   +(D+F+I) 

Zmiana dobrobytowa netto:  +(F+I)     

 JJ Michalek 
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Mechanizmy interwencji CAP 

Tab. 17 Mechanizmy Wspólnej Polityki Rolnej stosowane na poszczególnych rynkach 
 

 Wsparcie rynku 

wewnętrznego 

(oprócz dopłat 

bezpośrednich) 

Kontrola podaży Import Eksport 

Uprawy polowe Interwencja odłogowanie dla 

dużych producentów 

taryfy dopłaty 

Rośliny oleiste Interwencja jak wyżej, plus maks. 

obszary 

gwarantowane 

taryfy (niskie) dopłaty 

Oliwa z oliwek dotacje konsumpcyjne maks. gwarantowana 

ilość 

taryfa (niska) dopłaty 

Cukier Interwencja kwoty produkcyjne taryfa dopłaty 

Wino Interwencja destylacja taryfy dopłaty 

Owoce i warzywa Wycofanie z rynku 

przez organizacje 

producentów, dotacje 

do przetwórstwa 

progi interwencyjne taryfy + min. 

ceny wejścia 

dopłaty 

Tytoń - kwoty produkcyjne taryfy (niskie) - 

Bawełna dotacje do produkcji maks. gwarantowana 

ilość 

- - 

Produkty mleczne Interwencje, dotacje 

do sprzedaży 

nadwyżek 

kwoty produkcyjne taryfy dopłaty 

Wołowina i cielęcina Interwencja ograniczenia dla 

premii 

Taryfy Dopłaty 

Baranina - ograniczenia dla 

premii 

Taryfa - 

Wieprzowina, drób i 

jaja 

Prywatne 

magazynowanie 

zapasów wieprzowiny 

(rzadko interwencja) 

   

Źródło: Polska wieś i rolnictwo a Unia Europejska – materiały seminaryjne 
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Wczesne reformy WPR 

Przyczyny konieczności reformy: 

 Wzrost produkcji żywności o 2% przy stabilizacji ludności liczby ludności i 
nasyceniu konsumpcją ( przyrost konsumpcji rzędu 0.5-1% rocznie). 

    gwarantowane ceny: narastające zapasy; 

 1985: Biała Księga zapowiadająca pro-rynkowę politykę  głównie: stabilizacja 
(ograniczenie wzrostu) produkcji zbóż przez; w efekcie zastosowana następujące 
środki: 

 1.      stopniowe obniżanie cen podtrzymywania art. nadwyżkowych; 

 2.      zasada współodpowiedzialności (obciążanie producentów kosztami 
finansowania nadwyżek); 

 3.      limity gwarantowanych interwencji i podniesienie wymogów jakościowych. 

 1988: dalsza „fundamentalna” reforma: 

 1.      przyhamowanie rocznej stopy wydatków interwencyjnych; 

 2.      uruchomienie automatycznych stabilizatorów ograniczających ceny zbóż, 
nasion oleistych; 

 3.      wprowadzenie ugorowania ziemi; 

 JJ Michalek 
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Reforma polityki rolnej 

 (Ray Mc Sharry: 1992) 

 Cele reformy rolnej (wg. Komisji): 

 -         poprawa równowagi na rynkach rolnych; 

 -         wzmocnienie wewnętrznej i zewnętrznej konkurencyjności cenowej; 

 -         bardziej ekstensywne sposoby gospodarowania (w celu ochrony środowiska i 
likwidacji nadwyżek) 

 -         redystrybucja dochodów na korzyść drobnych gospodarstw; 

 -         zachowanie wystarczającej liczby drobnych gospodarstw. 

 Reforma wymuszona przynajmniej częściowo Rundą Urugwajską (Porozumienie z 
Blair House z 1992 roku) 

 Najważniejsze  (kluczowe) elementy reformy: 

 -         obniżki cen interwencyjnych; 

 -         bezpośrednie rekompensaty; 

 -         wyłączenia z produkcji części zasobów ziemi. 

 Podstawa: kombinacja obniżek cen bezpośrednich z rekompensatami za 
przymusowe ugorowanie (wyłączeni są z niego jedynie drobni producenci osiągający 
92 tony zbóż: w Niemczech 16. ha); 
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Cła na artykuły rolne w UE, po 

redukcjach w Rundzie Urugwajskiej  

 MFN bound rate MFN applied 

rate 

Lomé +  

LDC + MFN 

Lomé + 

GSP + 

MFN 

LDC + 

MFN 

Simple average tariffs      

 Total 7.0 6.9 1.8 1.9 1.9 

WTO Agriculture
a
 17.4 17.3 9.5 10.3 10.3 

WTO Non-agriculture 4.6 4.5 0.0 0.0 0.0 

 

Annex 1 of the WTO Agreement on Agriculture defines the scope of agriculture as HS Chapters 01 to 24 less  

fish and fish products (Chapter 3), plus selected items from Chapters 29, 33, 35, 38, 41, 43, 50, 51, 52 and 53. 
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Szczegółowe elementy reformy  

Mc Sharry’ego: cz. 1 

 Wyłączanie gruntów z upraw: 

 warunek uzyskania subwencji wyrównawczych z tytułu uprawy zbóż, roślin oleistych 
oraz uczestniczenie w koniunkturalnym wyłączaniu gruntów z uprawy. 

 Premia w 1996 r: 68 ECU/t zbóż (w oparciu o średni plon w regionie; 

 Wyłączenie: grunty stanowiące określony odsetek powierzchni zgłoszone j przez 
rolnika do wypłacania subwencji wyrównawczych; 

 -         Formy wyłączenia gruntów z upraw:  

 a/ sześcioletni odłóg rotacyjny: (zobowiązanie do wyłączania gruntów w kolejnych 5 
latach od stycznia do sierpnia) 

 b/ koniunkturalne wyłączenia gruntów:  można wyłączać dodatkowo dobrowolnie 
(ponad 10% w 1996) wyłączać z upraw uzyskując premię w pełnej wysokości  

  

Uproszczona regulacja o drobnych producentach: 

   Tacy producenci (produkcja do 92 t zbóż) otrzymują subwencje wyrównawcze za 
uprawę zbóż (na wniosek rolnika); 

 -Drobni producenci: zwolnienie  z obowiązku wyłączania gruntów z upraw 

 JJ Michalek 

Szczegółowe elementy reformy  

Mc Sharry’ego: cz. 2 

 Uprawa surowców tzw. nieżywnościowych: 

 - dotyczy: ziemniaki, groch, bób, żyto, jęczmień, owies, kukurydza, soja, 
gryka, len rzepak, rzepik, konopie. 

 na obszarach wyłączonych: możliwa uprawa surowców nieżywnościowych; 

 warunek dopuszczenia do uprawy: umowa uprawy i odbioru 

 Ochrona środowiska: 

 Możliwość uzyskania subwencji (50-70%) z FEOGA pod warunkiem, 
zobowiązania rolnika że: 

 obniżone zużycie nawozów; 

 ekstensyfikacja produkcji: zamiana gruntów ornych na użytki zielone; 

 zmniejszenie ilości bydła na i owiec na jednostkę pastwisk; 

 zapobieganie degradacji opuszczonych gruntów; 

 zapewnienie powszechnego dostępu do gruntów utrzymywanych w celach 
rekreacyjnych 

  subwencje w formie specyficznych wieloletnich programów; 

 JJ Michalek 
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Szczegółowe elementy reformy  

Mc Sharry’ego: cz. 3 

Zalesianie gruntów ornych: 

 W celu zmniejszenia wolumenu produkcji rolnej Różnorodne subwencje na 
pokrycie: 

 kosztów zalesiania i utrzymania zalesienia; 

 premia hektarowa za zmniejszenie dochodów rolnika; 

 subwencja inwestycyjna: poprawienie stanu dróg leśnych.  

 

 Wcześniejsza rezygnacja z działalności zarobkowej: 

 -wyraźny cel: ochrona socjalna rolników (50-75% finansowane przez FEOGA) 

 Subwencja dla rolników oddających gospodarstwa (zaprzestających 
działalności): 

 dotyczy osób: 

 rolnictwo: główne źródło zarobkowania.  

 maksymalny okres subwencji: 10 lat (nie dłużej niż do ukończenia 70 roku życia: 
oddający (sprzedając ziemię) musi mieć ukończony 55 lat) 
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Reforma McSharry’ego na 

przykładzie rynku zbóż 

 klucz: koniunkturalne wyłączenia gruntów z upraw; 

 obniżki cen instytucjonalnych:  

 1993-94: cena interwencyjna: 117 ECU T,  

 1995-96: 100 ECU/T; 

 określono regionalne powierzchnie podstawowe; 

 wprowadzono subwencje wyrównawcze 

(rekompensata za spadek cen interwencyjnych): 

warunek uzyskania subwencji koniunkturalne 

wyłączenie gruntów z upraw; 

 JJ Michalek 
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Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich 

(Rozporz..  1257/1999 i 1750/1999) 

cz. 1 

 wspieranie inwestycji w gospodarstwach  domowych (zwiększających dochody):  

 -         wiarygodne kryterium wzrostu efektywności ekonomicznej, zachowanie 
wymogów ochrony środowiska i higieny 

 -         nie mogą służyć wzrostowi produkcji nie znajdującej zbytu na rynku 

 -         wartość subwencji nie może przekraczać 40% kosztów inwestycji (50% w 
gospodarstwach o gorszych warunkach gospodarowania) 

 

 subwencje osiedleńcze młodych rolników: 

 -         mają zapobiegać wyludnieniu wsi 

 -         dla rolników powyżej 40 roku życia, mającego odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe, oraz osiedlającego się po raz pierwszy 

 -         gospodarstwo: gwarancja wiarygodności ekonomicznej + minimalne wymogi 
ochrony środowiska i zwierząt 

 -         subwencje: jednorazowa premia do 25 tys. EURO (lub dopłata do 
oprocentowania kredytu) 

 JJ Michalek 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich 

(1999) cz. 2 

 przedsięwzięcia wspierające kształcenie zawodowe: 

 -         podnoszenie kwalifikacji rolników i leśników; 

 -         zmiana kwalifikacji zawodowych na pozarolnicze 

 -         wyższe kwalifikacje rolne mają służyć podnoszeniu efektywności, lepszej 
ochronie środowiska i zwierząt. 

 Wsparcie dla wcześniejszej rezygnacji z rolniczej działalności zarobkowej ( 
emerytura) 

 -         cel: poprawa struktury agrarnej i ochrona socjalna ludzi starszych 

 -         rolnik: ukończył 50 lat, zajmował się gospodarstwem przez ostatnie 10 lat, nie 
osiągnął jeszcze wieku emerytalnego 

 -         subwencja wypłacana nie dłużej niż 15 lat i nie powyżej 75 roku życia. 

 -         Wysokość subwencji: dla właścicieli gospodarstw: max. 15 tys Euro rocznie i 
nie więcej niż 150 tys. łącznie 

 -         Wysokość subwencji: dla pracowników gospodarstw: max. 3,5 tys Euro rocznie 
i nie więcej niż 35 tys. łącznie 

 -         Rolnik przejmujący gospodarstwo musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i 
gwarantować poprawę efektywności i  gospodarzenie co najmniej przez 5 lat 

 JJ Michalek 
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Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich 

(1999) cz. 3 

 Subwencje dla rolników gospodarujących na terenach o gorszych 

warunkach 

 Wypłacane rolnikom wtedy gdy: 

 mają gospodarstwa większe niż wielkość minimalna (w danym regionie) 

 będą prowadzili gospodarstwo co najmniej przez 5 lat od pierwszej 

subwencji 

 stosują zasady "dobrej praktyki rolniczej" (ochrona środowiska, 

zachowanie krajobrazu wiejskiego, zrównoważone rolnictwo) 

 subwencja: na hektar powierzchni rolnej (ale zróżnicowana w 

zależności od warunków, szczególnych problemów środowiskowych 

itd.) 

 subwencja: min 25 EUR/ha a max 200 EUR/ha. 

 Subwencja: za stosowanie wspólnotowych wymogów ochrony 

środowiska: do 200 EUR/ha ( w trudnych warunkach)  

 JJ Michalek 

Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich 

(1999) cz. 4 

 Subwencje rolniczo-środowiskowe: 

 produkcja rolna zgodna z wymogami ochrony środowiska (kompensata za 
zmniejszenie dochodowości) 

 subwencja do 600 EUR/ha (kultury jednoroczne i 900 EUR dla kultur wieloletnich 

 subwencja wypłacane corocznie przez 5 lat 

 Poprawa przetwórstwa i sprzedaży produktów rolnych (subwencje 
produkcyjne) 

 inwestycje w sferze przetwórstwa 

 nie można subwencjonować handlu detalicznego oraz przetwórstwa towarów 
pochodzących z państw trzecich 

  wysokość subwencji nie może przekraczać 50% wartości inwestycji 

 Subwencje na zalesianie, służące: 

 zalesienie gruntów nierolniczych 

 inwest. Podnoszące wartość gospodarczą ekologiczną i społeczną lasu.  

 Inwest. Służące poprawie i racjonalizacji wyrębu i przetwórstwa 

 Odbudowa lasu zniszczonego przez katastrofy naturalne oraz stosowanie 
właściwych środków zapobiegawczych 

 JJ Michalek 
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Struktura dopłat bezpośrednich: 

„uprzywilejowanie” dużych farm 

Ocena reformy na podstawie raportu  

Komisji z  2000 roku 

 1.  zbyt łagodna obniżka cen interwencyjnych (co utrudnia likwidację 

subwencji eksportowych i nowe akcesje) 

 2.  zbyt silne powiązanie wypłacanych rolnikom subwencji z 

wielkością wytwarzanej produkcji (osłabiony przymus 

racjonalizowania gospodarowania i trudniejsza nowa runda WTO); 

 3.  pominięcie w reformie niektórych sektorów rolnictwa (cukier) i 

niektórych instrumentów sterujących wielkością produkcji (kwoty 

mleczne); 

 4.  brak premiowania działań służących ochronie środowiska 

naturalnego przez nieracjonalne wprowadzenie zasady cross 

complaiance (wiązanie poziomu płatności bezpośrednich z 

zachowaniami chroniącymi środowisko). 

 JJ Michalek 
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Agenda 2000: radykalna reforma 

WPR: akcesja krajów ESW 

 W 1997 Komisja zaproponowała reformy w ramach Agendy 
2000: program reform WPR z myślą o akcesji krajów ESW 

 Agenda 2000 (przyjęta w 1999) uchodzi za najbardziej 
radykalną: miała zmieniać funkcję ekonomiczną, rolną i 
środowiskową WPR 

 Przyjęte środki maja zmierzać do:  
 Podniesienia konkurencyjności rolnictwa unijnego na świecie; 

 Promocji „uczciwych i godnych” (fair and decent) warunków życia 
społeczności wiejskich  

 Sprzyjaniu rozwojowi obszarów wiejskich (second pillar) 

 Tworzeniu nowych, alternatywnych miejsc pracy na wsi; 

 Uwzględnieniu ochrony środowiska i polityk strukturalnych w 
ramach WPR 

 Podniesienie jakości i bezpieczeństwa żywnościowego; 

 Uproszczenie legislacji rolnej, by stała się bardziej „przejrzysta” 

 

 JJ Michalek 

Porozumienie polityczne ws. Agendy 

2000: obniżki cen interwencyjnych 

 Członkowie UE po raz pierwszy zdecydowali się 
na znaczące nominalne redukcje cen konieczne 
do redukcji kosztów budżetowych WPR: 

 Ceny na zboża zostały obniżone o 15% (w dwóch 
równych ratach począwszy od 2000/2001 roku (z 
119.2 € za tonę do 101.3 €) i dalszych redukcja w 
okresie późniejszych; 

 Mięso wołowe: redukcja o 20% cen (€ 2,780/tonne), w 
trzech równych ratach poczynając od roku 
2000/20001; 

 Obniżka 15% cen na produkty mleczarskie (masło i 
mleko w proszku) poczynając od roku 2005/2006 w 3 
równych ratach z systemem kwot mleczarskich 
począwszy od roku 2007/2008 

 JJ Michalek 
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Czerwiec 2003 dalsza reforma 

WPR: decoupling & single payment 

 Dwa kluczowe elementy reformy z 2003 roku: 

 Decoupling: rozdzielenie zależności pomiędzy 
wsparciem udzielanym rolnikom a wielkością ich 
produkcji (by nie zachęcać do intensyfikacji produkcji 
rolnej) 

 Single payment: Poprzednio płatności pochodziły z 
różnych tytułów: bezpośrednie opłaty obszarowe, 
premie za wielkość produkcji czy ilość pogłowia 
zwierząt: teraz jedna płatność 

  jej wielkość nie powinna zależeć od typu produkcji 

 JJ Michalek 

Single payment:  

produkty nimi objęte 

 Wszyscy rolnicy mogą wnioskować o płatności bezpośrednie (direct 
payments), które są niezależne od wielkości ich produkcji i stanowią 
dodatek do dochodów which are independent of their production 
and supplementary to their income.  
 Niezależnie od tego specyficzne systemy płatności zostały 

wprowadzone na następujące towary:   

 durum wheat, protein crops, rice, nuts, energy crops, starch potatoes, 
milk products, seeds, arable crops, sheepmeat and goatmeat, beef and 
veal, grain legumes, cotton, tobacco, olive.  

 Dla starych członków UE: jedna płatność (single payment) oparta o 
roczny przychód rolników (z różnych funduszy unijnych) w okresie 
referencyjnym (lata 2000-02) 

 Główny cel: większa stabilność dochodów rolników. Rolnicy mogą 
sami decydować co chcą produkować, a to nie ma wpływu na 
otrzymywane przez nich płatności.  

 JJ Michalek 
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Płatności dla rolników z starej Unii 

 Rolnicy otrzymują płatności na podstawie 
poprzednich dochodów 

 Płatności dla tych rolników są wyliczane na 
podstawie sum, które otrzymywali w przeszłości (w 
okresie 2000-2002) oraz liczby hektarów, z których 
uzyskiwali dochód; 

 Od 2007 roku producenci mleka otrzymują 
dodatkową rekompensatę z tytułu  zmniejszania 
kwot mleczarskich 

 JJ Michalek 

Jedna płatność: warunkowość  

 Warunkowość płatności (Conditionality) 

 Rolnicy otrzymują płatności pod warunkiem, że utrzymują: 
 ziemię w dobrych warunkach rolnych (good agricultural condition) oraz  

 produkują towary zgodnie ze standardami zdrowia publicznego oraz 
zdrowia zwierząt i roślin,  

 Przestrzegają zasad ochrony środowiska oraz dobrostanu zwierząt 
(animal welfare)  

 Jeżeli farmerzy nie przestrzegają tych zaleceń (reguł) z powodu 
niedbałości (negligence) to płatności bezpośrednie mogą być 
zmniejszone o 5 a nawet do 15%. 

 W przypadku zamierzonego nie przestrzegania w.w. zasad 
(deliberate non-compliance) płatności zostaną zredukowane co 
najmniej o 20%;  
 Sumy nie wypłacone w krajach są z powrotem wpłacane do FEOGA. 

Kraj członkowskie mogą zachować 25% nie wydanych sum.  
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Degresywność płatności i modulacja: 

(Degressivity & modulation) w krajach 

starej unii 

 Degresywność: 

 Między 2005 a 2012 płatności bezpośrednie będą stopniowo 
redukowane o: 

  3% w 2005, 4% w 2006 oraz o 5% w 2006 i później 
 Wyjątek: terytoria zależne Francji 

 Modulacja: 

 Oszczędzone w ten sposób sumy będą podzielone między kraje 
członkowskie na środki służące rozwojowi obszarów wiejskich  
 Każdy kraje otrzymuje co najmniej 80% zaoszczędzonych sum. 

 W przypadku żyta można otrzymać aż do 90% sumy  

 Rolnicy prowadzący najmniejsze gospodarstwa mogą otrzymać 
dodatkową pomoc. Suma ta może odpowiadać wysokości 
straconych 5000 Euro w pierwszej racie modulacji; 

 JJ Michalek 

Schemat dochodzenia do pełnej 

wysokości dopłat bezpośrednich w 

krajach ESW (w Polsce) 

Tab. 15 Schemat dochodzenia do pełnej wysokości dopłat bezpośrednich. 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Podstawowa 

stawka dopłat 

25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 

Dopłaty wsparte 

ze środków na 

rozwój wsi oraz 

budżetu państwa 

55 60 65 70 80 90 100 100 100 100 

 

 JJ Michalek 
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Skutki reform WPR 

 Ostatnie reformy poprawiły sytuacje dochodową 

rolników przy jednoczesnym spadku wolumenu 

produkcji  

 

Wpływ na 

dochody 
Wpływ na 

produkcję rolną 

Źródło: Na podstawie OECD (2010) 

Skutki reform WPR w karach ESW 

Wskaźnik dynamiki dochodów rolniczych Źródło: 

Czechy Węgry Polska Rumunia 

Kraje wstępujące do UE odczuwają szybki wzrost poprawy 
sytuacji dochodowej rolników 
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Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej 

 Wyraźny spadek wsparcia  producentów na korzyść 
konsumentów na skutek zmiany w instrumentach wsparcia 

Stopień protekcjonizmu producentów rolnych 

mierzony w PSE (Producer Support Estimate) w UE 

PSE w 

% 

Źródło: Baza danych OECD  

Reformy WPR a handel wewnątrz i poza UE 

Znaczenie handlu artykułami rolno-

spożywczymi wzrasta wewnątrz i poza UE 

Źródło: 
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Dochody z rolnictwa 
(EUR/ha)

Dochody z rolnictwa 
(EUR/per capita)

Renta dzierżawna 
gruntów rolnych 

(EUR/ha)

Indeks dywersyfikacji 
Shannona

Intensywność produkcji 
zwierzęcej (szt./ha)

Liczba kalorii (na EUR)

Porównanie skutków różnych wariantów reform

Agenda 2000 Luxemburg 2003 Health Check 2009

Oczekiwane Skutki reform WPR 

 Największy potencjalny wpływ na wzrost dochodów rolniczych w przyszłości ma 
reforma zaproponowana w Luxemburgu, z kolei Agenda 2000 najbardziej 
zwiększa intensywność i specjalizację produkcji przy jednoczesnym niskim 
wsparciu dochodów 

 Reforma Health Check w umiarkowany sposób wspiera dochody, powoduje 
najwyższy wzrost rent i najniższa intensywność produkcji oraz najniższy poziom 
energetyczności żywności (mierzonej w kaloriach na 1 EUR wartości produktu) 

 

Źródło: Na podstawie OECD (2010) 

Znaczenie rolnictwa - ceny 

Źródło: Na podstawie Głównych Wskaźników Ekonomicznych OECD 

Zmiany procentowe w cenach żywności  

w wybranych krajach, 2006-2009 

Francja Hiszpania 
Szwecj

a 
Meksyk Japonia Turcja USA Polska N. Zelandia 
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Zmiany w cenach surowców 2000-2010 

Energia Metale 
Żywnoś

ć 
Surowce rolne 

Styczeń 

Źródło: Baza Międzynarodowego Funduszu Walutowego (2010) 

Szacunkowe skutki ekonomiczne wynikające z 

kompromisowego scenariusza (w mln. dol. USA) 

 

Kraje 

Nadwyżka 

konsumenta 

Nadwyżka 

producenta 

Przychody 

fiskalne 

Przychody 

z eksportu 

Zmiany 

dobrobytu 

Rozwinięte 34 735 -24 403 1 652 1 189 11 983 

Rozwijające się  -18 023 19 204 -140 16 557 1 040 

Najmniej rozwinięte -2 455 2 230 26 1 254 -199 

Grupa 20 -11 558 12 097 381 10 951 920 

Grupa Cairns -7 090 8 900 217 8 297 2 027 

Unia Europejska 23 940 -22 399 4 081 -6 039 5 623 

Stany Zjednoczone -4 950 5 845 -49 3 941 846 

Świat 14 256 -2 970 1 538 19 001 12 824 

Source: Peters, Vanzetti, 2003, p. 21-23. 

 

 JJ Michalek 


