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Streszczenie 
 

Dnia 20 listopada 2007 r. Komisja przekazała Radzie oraz Parlamentowi komunikat 
zatytułowany Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR. Określono w nim kilka 
celów skoncentrowanych na określonych aspektach WPR, a mianowicie zapewnieniu większej 
skuteczności płatności bezpośrednich, większej przydatności narzędzi wspierania cen 
rynkowych oraz rozwiązania nowych problemów, takich jak zmiany klimatu, wahania cen oraz 
gospodarka wodna. Komisja przedstawiła konkretne propozycje, takie jak dostosowanie 
jednolitych płatności na gospodarstwo, reforma warunków przyznawania płatności, 
ograniczenie największych płatności, zwiększenie modulacji, reforma interwencji, zniesienie 
odłogowania oraz stopniowe wycofywanie kwot mlecznych. Komisja zaproponowała także 
przeanalizowanie działań służących zarządzaniu ryzykiem, zapewnienie zachęt sprzyjających 
rozwojowi sektora bioenergetycznego oraz wykorzystanie modulacji w budżecie pierwszego 
filaru w celu zwiększenia środków na rozwój wsi oraz na finansowanie nowych wyzwań. 

Niewielkie ambicje. Ocena funkcjonowania jest dla Komisji najwyraźniej sposobem na 
dostosowanie WPR do zmieniających się w latach 2009-2013 okoliczności, nie zaś szeroko 
zakrojoną reformą. W efekcie komunikat zawiera propozycje, które często są korektami 
o charakterze technicznym. Mając na uwadze tak ograniczone perspektywy, należy wyciągnąć 
wniosek, że propozycje Komisji dotyczące kontroli funkcjonowania są uzasadnione. Jednakże 
Komisja nie skorzystała z możliwości rozwiązania długoterminowych problemów, z jakimi dla 
przyszłej WPR wiążą się nowe warunki rynkowe, wyzwania instytucjonalne i naciski w kraju. 
Wyraźnie określono go jedynie jako „działanie przygotowawcze” w kontekście mandatu Rady 
Europejskiej z grudnia 2005 r. dotyczącego „pełnego, kompleksowego przeglądu obejmującego 
wszystkie aspekty wydatków UE, włączając w to WPR, a także wszystkie zasoby, w tym także 
rabat brytyjski, i przedłożenia sprawozdania w latach 2008-2009”. Na przykład kwestia 
odpowiedniego podziału kompetencji między Unią, a państwami członkowskimi ma 
podstawowe znaczenie, a nie została prawie w ogóle uwzględniona. Ponadto propozycje 
dotyczące działań w ramach drugiego filaru nie wydają się odpowiednie, jeśli chodzi o ich 
zakres oraz jakość. Jednakże propozycje Komisji obejmują istotne oraz pożądane zmiany na lata 
2009-2013. Zmiany te są spójne z długoterminowym celem, któremu ma służyć WPR, gdyż 
pozostawiają wiele otwartych możliwości i pozwalają przygotować warunki do przyszłych 
reform.  

Rozsądne propozycje. Umożliwienie państwom członkowskim przejścia na bardziej jednorodne 
stawki jednolitych płatności na gospodarstwo nie ma wpływu ani na budżet, ani na główne 
działania wsparcia gospodarstw rolnych. Jednakże uproszczenie tych płatności oraz 
potwierdzenie, że nie stanowią już one rekompensaty dla pojedynczych rolników z tytułu 
wcześniejszych reform, jest przygotowaniem do wprowadzenia innego uzasadnienia wsparcia, 
skoncentrowanego na wynagrodzeniu za dobra publiczne lub zwrocie kosztów poniesionych 
w ramach tworzenia korzyści zewnętrznych wymaganych przez konsumentów i obywateli.  

Propozycje dotyczące uproszczenia jednolitych płatności na gospodarstwo są również korzystne 
z perspektywy wydajności, a także przestrzegania zobowiązań w ramach WTO. Ocena 
możliwych skutków dla Francji i Niemiec wskazuje, że przejście od płatności opartych na 
produkcji historycznej do płatności od jednego hektara mogłoby doprowadzić do istotnych 
przesunięć między regionami i producentami w tych państwach członkowskich, które wybrały 
metodę historyczną. Państwa członkowskie najwyraźniej miałyby jednak pełną swobodę 
w zakresie wyboru nowej opcji oraz sposobu dostosowania regionalnej siatki płatności. Komisja 
proponuje także całkowite oddzielenie płatności od produkcji w poszczególnych sektorach 



Analiza możliwości przyszłego rozwoju WPR 

PE 397.241 iv

upraw w tych państwach członkowskich, które nie zdecydowały się na to. Z uwagi na obecnie 
panujące i spodziewane warunki rynkowe w perspektywie średniookresowej powyższe 
propozycje wymagają poparcia. Ważniejsze argumenty przemawiają za utrzymaniem części 
wsparcia połączonego z wielkością produkcji w sektorze hodowlanym, w którym produkcja jest 
powiązana z dobrami pozarynkowymi, takimi jak pozytywne efekty zewnętrzne. Proponowane 
przez Komisję elastyczne podejście w tym zakresie jest jak najbardziej właściwe, podobnie jak 
przewidziana w komunikacie analiza poszczególnych przypadków. 

Komisja zaproponowała wysokość górnych i dolnych progów wsparcia. Dolne progi na 
zaproponowanym poziomie, są w pewnym stopniu uzasadnione, mimo że mogą mieć 
zauważalny wpływ w niektórych państwach członkowskich. Niewielki sens ma kwalifikowanie 
właścicieli ogródków do bardzo niewielkich płatności, które są znacznie droższe w zarządzaniu. 
Górny próg przedstawiony przez Komisję tytułem przykładu mógłby wynosić nawet 500 mln 
euro w pierwszym i drugim filarze. Tak kontrowersyjny wniosek wymagałby jednak ścisłego 
wdrożenia, tak aby niemożliwe było jego łatwe obejście poprzez korekty formalne.  

Propozycje Komisji dotyczące uproszczenia zasady współzależności są w dalszym ciągu mało 
precyzyjne. Rozwiązanie problemów w zakresie ochrony środowiska związanych z nowymi 
warunkami rynkowymi wymaga bardziej ambitnej polityki niż proponowane w komunikacie 
uproszczenie. Mając na uwadze ryzyko, że nowe zachęty dla produkcji mogą w istotny sposób 
utrudnić realizację niektórych celów reformy z 1999 r., zbyt mało uwagi poświęcono we 
wniosku kwestii wspierania rolnictwa bardziej przyjaznego dla środowiska i wielofunkcyjnego. 
Prawdą jest, że realizacja zawartych w komunikacie propozycji oznaczałaby przesunięcie ponad 
3,3 mld euro na działania w ramach drugiego filaru. Jest to jednak niewielka kwota 
w porównaniu do zachęt, jakich dostarczają obecnie panujące tendencje rynkowe (3 mld euro 
w przybliżeniu odpowiada dodatkowym zyskom wynikającym z 1% wzrostu cen produktów 
rolnych). 

W kwestii zarządzania rynkiem propozycje Komisji dotyczące interwencji rynkowych są spójne 
z kształtem nowych zasad, które najprawdopodobniej zostaną przyjęte podczas negocjacji 
w ramach rundy dauhańskiej. Propozycja dotycząca ograniczenia interwencji w sektorze zbóż 
do pszenicy miękkiej do wypieku chleba pojawiła się w odpowiednim momencie, zważywszy, 
że dzięki obecnej sytuacji na rynku dostosowanie to powinno się odbyć bezboleśnie, 
a przynajmniej w krótkim okresie. Ani kwoty mleczne, ani obowiązkowe odłogowanie nie 
powinny być dłużej utrzymywane. Oba wymienione narzędzia służyły rozwiązaniu 
nieistniejących już problemów, a mianowicie kontrolowaniu nadwyżek w produkcji mlecznej 
oraz ograniczeniu wydatków budżetowych na refundacje wywozowe. Komisja kwestionuje 
zasadność płatności na uprawy energetyczne. Nie udało nam się znaleźć przekonujących 
argumentów za ich utrzymaniem.  

Pewne kwestie pozostają jednak nierozwiązane. Pierwsza z nich dotyczy potrzeby utrzymania 
interwencji w pewnym, ograniczonym zakresie. Z analizy dostępnych informacji na temat 
przyszłej sytuacji na światowym rynku oraz ewolucji w zakresie (wielostronnych 
i dwustronnych) umów handlowych wynika, że UE powinna zachować ostrożność 
w likwidowaniu wszystkich narzędzi zarządzania rynkiem. Należy utrzymać sieci 
bezpieczeństwa, przede wszystkim w zakresie wysokości cen minimalnych, mimo że ich 
wyraźnym celem powinno być reagowanie na sytuacje wyjątkowe i nie powinny one prowadzić 
do interwencji strukturalnych, jakie stosowano w UE w latach 80. Z tej perspektywy należy 
z zadowoleniem przyjąć stanowisko Komisji polegające na zachowaniu obowiązujących 
przepisów w sektorze hodowlanym i utrzymaniu interwencji w sektorze pszenicy. 

Drugą kwestią jest konieczność doprecyzowania strategii miękkiego lądowania w zakresie 
stopniowego wycofania kwot mlecznych. Skuteczna strategia rozszerzenia kwot powinna 
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sprzyjać zwiększeniu produkcji w najbardziej konkurencyjnych regionach poprzez zasady 
przydzielania lub dodatkowe możliwości odsprzedaży. Planowane złagodzenie zasad 
dotyczących opłat dodatkowych jest kolejną opcją ułatwiającą kontrolowany rozwój 
w najbardziej konkurencyjnych regionach. 

Po trzecie należy w większym stopniu uwzględnić możliwe negatywne skutki proponowanego 
zniesienia obowiązku odłogowania dla różnorodności biologicznej i ochrony środowiska 
naturalnego. Jako rozwiązanie Komisja proponuje działania rozwoju wsi skoncentrowane na 
szczeblu lokalnym. Jednakże zarówno w tej, jak i w innych kwestiach działania z zakresu 
drugiego filaru są prezentowane jako rozwiązania w sposób mało precyzyjny i nie zawsze 
przekonujący. Może to prowadzić do przeoczenia niezbędnych działań kompensujących na tych 
terenach, w których wieloletnie odłogowanie pozwoliło zapewnić istotną wartość ekologiczną. 

Nowe wyzwania. Komisja proponuje podjęcie nowych wyzwań związanych między innymi 
z zarządzaniem ryzykiem, przeciwdziałaniem zmianom klimatu, gospodarką wodną 
i różnorodnością biologiczną. Działania w sferze rozwoju wsi zostały przedstawione jako 
najlepszy sposób realizacji tych celów. W niektórych przypadkach odpowiednio adresowane 
działania w zakresie drugiego filaru istotnie wydają się odpowiednie, zwłaszcza w dziedzinie 
gospodarki wodnej; w pozostałych przypadkach trudno oprzeć się wrażeniu, że kompetencje 
drugiego filaru są rozszerzane bez wyraźnej, długofalowej perspektywy.  

W kwestii zarządzania ryzykiem Komisja słusznie zauważa, że dopóki utrzymywane są 
jakiekolwiek interwencje rynkowe (patrz powyżej), nie ma potrzeby wprowadzania szeroko 
zakrojonego systemu zarządzania ryzykiem na szczeblu unijnym. Przykład programu 
ubezpieczeń w Stanach Zjednoczonych wskazuje, że warto dobrze przemyśleć wdrożenie 
systemu, który może okazać się kosztowny, niewydajny i bardzo trudny do zlikwidowania 
z uwagi na uzasadnione interesy uczestników. Producenci mają obecnie dostęp do szerokiego 
wachlarza narzędzi pozwalających ograniczyć ryzyko. Rynki kontraktów terminowych typu 
futures i instrumentów pochodnych, indeksowane systemy ubezpieczeń oraz globalny rynek 
reasekuracyjny mogą obecnie złagodzić niektóre z najistotniejszych dotychczasowych 
ograniczeń mechanizmów prywatnych (tzn. ich nieskuteczność w przypadku informacji 
zatajonych, ryzyka subiektywnego i ryzyka wspólnego). Interwencja rządowa jest w tym 
zakresie z pewnością potrzebna. Jednakże oprócz klęsk, epizootii i innych szczególnych ryzyk 
należy wyraźniej udokumentować potrzebę bardziej ambitnych, finansowanych ze środków 
publicznych systemów zarządzania ryzykiem utraty plonów lub dochodów. 

W zakresie ochrony różnorodności biologicznej, a także przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu 
azotanami przydatne okazały się unijne dyrektywy. UE uzyskała znaczne wpływy w tym 
zakresie w stosunku do państw członkowskich. Trudno stwierdzić, czy miejscowe działania 
w zakresie rozwoju wsi przyniosłyby lepsze efekty. Odpowiedni przydział kompetencji musi 
odbywać się z uwzględnieniem kilku aspektów, w tym korzyści skali i ich braku 
w administracji, preferencji regionalnych oraz stosunkowo silnej pozycji grup lobbystycznych 
na różnych szczeblach politycznych.  

Uznano, że wspomniana kwestia stosunku wpływów państw członkowskich oraz UE w ramach 
przyszłej WPR wyraźnie wykracza poza kompetencje komunikatu w sprawie oceny 
funkcjonowania. Skutkiem tego jest jednak brak wyraźnego kierunku przyszłych reform, co jest 
ważne w kontekście aspektów finansowych. W tej kwestii komunikat Komisji został utrzymany 
w granicach obowiązujących ram finansowych z zaznaczeniem jedynie, że w latach 2008-2013 
zastosowanie może mieć mechanizm dyscypliny finansowej (tzn. ograniczenie płatności 
bezpośrednich przy spełnieniu określonych ograniczeń budżetowych). Nie próbowano zyskać 
przewagi w zbliżającej się debacie budżetowej poprzez nakreślenie reform długofalowych, na 
przykład rozszerzenia zasady współfinansowania na wydatki w ramach pierwszego filaru. 
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Akronimy 

 
PKB Produkt krajowy brutto 
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EFOGR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 

WPR Wspólna polityka rolna 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

UE Unia Europejska 

WTO Światowa Organizacja Handlu 

UK Wielka Brytania 
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NGO Organizacje pozarządowe 

SMR Wymogi dotyczące zarządzania 
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EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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Wprowadzenie 
W 2005 r. Komisja ogłosiła przegląd WPR (ocenę funkcjonowania), który miał zostać 
przeprowadzony na koniec 2007 r. Było to rozwiązanie kompromisowe, konieczne dla 
zakończenia ostrego sporu między Francją a Wielką Brytanią w kwestii przyszłości WPR, 
w ramach którego Francja pragnęła utrzymać dominujący przydział budżetowy do 2013 r., 
kończącego okres finansowania, zaś Wielka Brytania opowiadała się za przesunięciem środków 
przeznaczanych na rolnictwo na korzyść badań, technologii, nauki i rozwoju. Ostatecznie 
uzgodniono, że na WPR będzie się w dalszym ciągu przeznaczać znaczną część środków, jak 
poprzednio, lecz w 2007 r. rozpoczęta zostanie procedura przeglądu, w wyniku której 
wprowadzone zostaną przejściowe dostosowania WPR w celu wzmocnienia wcześniejszych 
reform polegających na oddzieleniu pomocy od produkcji oraz pozostawieniu odpowiednio 
długiego okresu na stworzenie nowego pakietu politycznego, który miałby być wdrażany, 
począwszy od 2013 r. Wydanie sprawozdania z oceny funkcjonowania w listopadzie 2007 r.2 
stanowi znakomitą okazję do oceny sytuacji unijnego rolnictwa, które od długiego czasu 
korzysta z zastrzyków gotówki w postaci WPR. Najczęściej padają więc następujące pytania: 
W jakiej kondycji znajduje się rolnictwo? Czy poprzednie narzędzia WPR działały właściwie 
i jakie były ich skutki uboczne, na przykład możliwość uzależnienia od dopłat? Jakie zagrożenia 
mogą pojawić się w przyszłości? Jaka była skuteczność zastosowanej terapii? Jakie są szanse na 
zmniejszenie zależności rolnictwa od pomocy?  
 
W kwestii mocnych stron europejskie rolnictwo zdołało jak dotąd utrzymać imponujące wyniki 
w charakterze producenta i importera, zwłaszcza towarów wysokowartościowych, 
produkowanych z wykorzystaniem wyjątkowo silnej bazy surowcowej: korzystnego klimatu, 
dobrej gleby w połączeniu z zaawansowaną wiedzą, rozbudowanej infrastruktury zapewniającej 
połączenia z miastami i portami. Równocześnie niektóre państwa członkowskie są zmuszone 
wprowadzać ograniczenia w zakresie intensyfikacji produkcji, podczas gdy inne – zwłaszcza 
nowi członkowie – mają szerokie pole działania w zwiększaniu wydajności, co umożliwia Unii 
dynamiczne reagowanie na spodziewany wzrost popytu na produkty rolne na całym świecie. Co 
ważniejsze, UE dysponuje różnorodnymi, łatwo dostępnymi i atrakcyjnymi terenami wiejskimi, 
o zróżnicowanym krajobrazie i historii, które w ogromnym stopniu przyczyniają się do poprawy 
jakości życia także mieszkańców miast. Tak cenne dziedzictwo zasługuje na aktywną ochronę 
i wymaga jej, częściowo poprzez środki zapobiegawcze, a częściowo poprzez wkład finansowy 
ze strony turystów i podatników. 
 
Jeżeli chodzi zaś o słabe punkty i przyszłe zagrożenia, należy w pierwszej kolejności zauważyć, 
że najważniejsze części sektora rolnictwa korzystają z dopłat, które w coraz mniejszym stopniu 
są powiązane z produkcją, zaś ochrona przed przywozem również ma niebagatelny zasięg. 
Wsparcie to zniechęca do działań służących poprawie wydajności. Spowodowało to skierowanie 
inwestycji na niewłaściwy tor i nadwerężyło stosunki zewnętrzne Unii. Co więcej, wspomniana 
polityka okazała się nieskuteczna w ograniczaniu zanieczyszczenia środowiska i choć rolnictwo 
może, co do zasady, istotnie przyczynić się do zachowania i rozwoju zalet wsi, systemy 
kompensowania inwestycji w tym zakresie są wciąż zdecydowanie niedostateczne. Ponadto 
działania z zakresu rozwoju wsi, szczególnie polegające na przekazywaniu dochodów do 
regionów biedniejszych, okazały się nieskuteczne, szczególnie w nowych krajach 
członkowskich, w których sektory wiejskie potrzebują ukierunkowanej pomocy rozwojowej 
zamiast zryczałtowanych płatności obszarowych, które uzależniają społeczność wiejską od 

                                                 
2 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego. Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy 

WPR. Dokument COM(2007)722 z dnia 20 listopada 2007 r. 
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zewnętrznego wsparcia. Powyższy wykaz z pewnością nie jest wyczerpujący, lecz jest 
wystarczająco długi, aby pokazać, że leczenie dolegliwości dotykających rolnictwo za pomocą 
WPR przynosi niekorzystne skutki uboczne, z których wiele zostało wymienionych 
w komunikacie dotyczącym oceny funkcjonowania. 
 
Niniejsze opracowanie zawiera analizę komunikatu w przedstawionym wyżej kontekście. 
Zwrócono w nim uwagę, że Komisja proponuje dostosowanie techniczne3 WPR (uproszczenie 
płatności obszarowych oraz dalsze oddzielenie pomocy od produkcji), równocześnie 
potwierdzając potrzebę przeciwdziałania przyszłym problemom, takim jak zmiany klimatu 
i intensywne wykorzystanie biopaliw. Komunikat nie zawiera jednak żadnych merytorycznych 
propozycji dla WPR na okres po 2013 r. Skoncentrowany jest więc na szczegółach zaleceń dla 
bieżącej WPR, dotyczących przede wszystkim zmiany dawkowania, przy dalszej obserwacji 
pacjenta. W części 1 niniejszego sprawozdania podsumowano najważniejsze problemy bieżącej 
WPR, utrzymujące się pomimo piętnastu lat ambitnych reform. Następnie omówiono nowe 
uwarunkowania dla WPR, w tym istotne zmiany na światowych rynkach oraz nowe 
zapotrzebowanie ze strony unijnych obywateli i konsumentów. Na tej podstawie w części 2 
sformułowano kilka ogólnych wytycznych dla pożądanych reform politycznych. W części 3 
bardziej szczegółowo omówiono komunikat Komisji dotyczący oceny funkcjonowania, 
z listopada 2007 r. Część 4 zawiera podsumowanie. 
 
 

                                                 
3  W kilku wystąpieniach komisarz Mariann Fischer Boel jasno stwierdziła, że jej zdaniem ocena funkcjonowania 

ma ograniczony zakres, gdyż służy dostosowaniu WPR do określonych, zmieniających się okoliczności w latach 
2008-2013. 
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1. Kontekst 

1.1. Problemy bieżącej WPR 

Od 1992 r. kolejne reformy WPR realizowane były według wspólnego kierunku. Zlikwidowano 
najważniejsze nierówności, w tym brak równowagi na rynku zbóż. Dzięki kompensującym 
płatnościom bezpośrednim, a także stopniowemu wprowadzaniu reform, etap przejściowy nie 
wzbudził większych protestów społecznych. WPR została ukierunkowana w ramach drugiego 
filaru, tj. rozwoju wsi oraz ochrony środowiska naturalnego, zaś stopniowe przesuwanie 
wydatków budżetowych zaczyna lepiej odzwierciedlać gotowość obywateli Unii do wspierania 
rolnictwa wielofunkcyjnego. Mimo że budżet przeznaczony na politykę rolną jest w dalszym 
ciągu wysoki, reformy doprowadziły do ograniczenia wydatków, które przynosiły stosunkowo 
mało korzyści producentom na każde euro wydane przez podatników, na przykład koszty 
składowania i refundacje wywozowe. Produkcja nie jest już uzależniona od cen, które były 
efektem kompromisów politycznych, lecz jest w większym stopniu oparta na popycie. Przejście 
od dotowania cen w kierunku płatności bezpośrednich pozwoliło przesunąć obciążenia 
z konsumentów na podatników, co w ogólnym ujęciu korzystnie wpływa na podział kosztów. 

Niewątpliwie niedawne reformy zostały poprowadzone we właściwym kierunku. Jedyną 
poważną alternatywą dla kierunku obranego w 1992 r. byłoby upowszechnienie kontroli 
podaży, na co zdecydowano się w przypadku sektora produktów mlecznych w 1984 r. Ważne 
argumenty przemawiały jednak przeciwko takiemu rozwiązaniu, gdyż nie było ono zgodne 
z dążeniem do stworzenia bardziej otwartej Unii, czego oczekiwały państwa trzecie, oraz 
konkurencyjnego sektora rolnictwa. 

O ile nieuzasadnione jest kwestionowanie ogólnego kształtu dotychczasowych reform, 
obywatele UE mają nadal powody do niezadowolenia ze zreformowanej WPR. 
Z ekonomicznego punktu widzenia, najważniejsze krytyczne uwagi, jakie można przedstawić na 
temat bieżącej polityki są następujące: 

• Koszty WPR. Mimo że wkład WPR ledwo przekracza 0,4% unijnego PKB, stanowi ona 
ponad jedną trzecią budżetu Unii. Koszty administracyjne ponoszą instytucje krajowe, 
a ponadto należy uwzględnić koszty ponoszone przez rolników. 

• Utrzymuje się jej niewielka wydajność. Dawna WPR miała słabe wyniki w zakresie 
skuteczności przekazywania środków. W ramach zreformowanej WPR znaczna część 
przeznaczonych środków dociera do rolników. Pewną część wsparcia pochłaniają wciąż 
jednak koszty administracyjne i pośrednicy w kontaktach z inwestorami.  

• Zniszczenie środowiska naturalnego. Nadmierne zużycie wody, ograniczenie 
różnorodności biologicznej oraz skażenie gleby i wody chemikaliami dotyka wiele 
regionów. Niewątpliwie dotychczasowa WPR przyczyniła się w pewnym stopniu do tak złej 
sytuacji w ochronie środowiska. Obecnie podjęto działania wspierające rolę rolnictwa jako 
źródła korzyści zewnętrznych oraz służące skuteczniejszemu przeciwdziałaniu 
niekorzystnym skutkom zewnętrznym. Skutki tych działań są jednak różne, zaś nowe 
uwarunkowania rynkowe mogą udaremnić wszelkie starania, poprzez stworzenie zachęt do 
intensyfikowania produkcji. 

• Niepokojące tendencje w dziedzinie wydajności. W zreformowanej WPR uderzający jest 
brak ambicji w kwestii polityki wspierania wydajności, co jest kluczową kwestią w nowych 
warunkach rynkowych rolnictwa w zglobalizowanym świecie. Jest to szczególnie 
niepokojące, zważywszy, że badania nad ogólną wydajnością czynników produkcji 
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w wybranych krajach Unii wskazują na znaczne spowolnienie. W porównaniu do zmian 
obserwowanych w Brazylii, a także w Stanach Zjednoczonych, jest to problem wymagający 
uwagi. 

• Słabnące uzasadnienie. Uzasadnienie płatności jako rekompensaty za zmiany w dawnej 
polityce może być postrzegane jako domniemana umowa z rolnikami w zamian za reformy. 
Jednakże zmniejszenie kwot wsparcia nastąpiło głównie w 1992 r. i 1999 r. Z każdym 
upływającym rokiem coraz trudniej jest wytłumaczyć europejskim podatnikom, dlaczego 
rolnictwo jest nadal uprawnione do tego rodzaju płatności, zwłaszcza w warunkach 
rosnących cen rynkowych. 

• Efekty dystrybucyjne. Zgodnie z logiką rekompensaty, największa część płatności w ramach 
WPR trafia do gospodarstw o największej powierzchni, często o najżyźniejszej glebie 
poprzez względy regionalne lub historyczne stosowane przy przyznawaniu jednolitych 
płatności na gospodarstwo (JPG). Rozkład płatności jest zatem wysoce nierówny. Problem 
sprawiedliwego przyznawania publicznego wsparcia staje się więc bardziej dotkliwy 
i pojawia się kwestia zmiany celów WPR.  

• Stosunki międzynarodowe. Wraz z ostatnimi reformami UE dobrze przygotowała się do 
przyszłej umowy w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO). Jednakże wysokie cła na 
produkty rolne, a także szczególne formy wsparcia w dalszym ciągu uniemożliwiają 
osiągnięcie nowego porozumienia.  

• Problemy polityki gospodarczej. Należy zmienić zasady obliczania krajowych składek do 
unijnego budżetu. Nierówne korzyści, jakie z WPR czerpią państwa członkowskie 
utrudniają debatę na temat reformy polityki rolnej ze względu na ścisłe powiązanie między 
rabatami, przydziałem funduszy strukturalnych a reformą WPR, ustanowione przez niektóre 
państwa członkowskie. 

W następnej części skoncentrowano się na aspektach, które są istotne z punku widzenia WPR. 
Powody do niezadowolenia z WPR stanowią tło dla oceny proponowanych reform. 
 
1.1.1. Efektywność nakładów w zreformowanej WPR 

Koszty WPR. W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 suma budżetów przeznaczonych na 
rolnictwo, rozwój wsi i ochronę środowiska naturalnego (tzn. pozycja Zarządzanie zasobami 
naturalnymi i ich ochrona) stanowi 43% łącznej kwoty zobowiązań (tzn. 371 mld z 864 mld 
euro). Uregulowanie rynków rolnych i płatności bezpośrednie wciąż stanowią 81% tej podsumy 
(tj. 293 mld). Oznacza to, że WPR w wąskim jej znaczeniu pochłania nadal jedną trzecią 
unijnego budżetu. Można jednak uznać za nieuczciwe odnoszenie kosztów jednej z niewielu 
gałęzi polityki finansowanych wciąż na szczeblu unijnym do całości budżetu Unii. Co więcej, 
budżet WPR jest utrzymywany na niezmiennym poziomie, podczas gdy liczba państw 
członkowskich wzrosła z 15 do 27. Koszty WPR pozostają mimo to ważnym przedmiotem 
sporu między państwami członkowskimi. Wpłacają one bezpośrednio składki do unijnego 
budżetu, lecz również ponoszą koszty współfinansowania oraz większość kosztów administracji 
i zarządzania. Często podkreśla się, że ze względu na pułap łącznego budżetu UE pieniądze 
wydane na WPR mogłyby zostać przeznaczone, z większą korzyścią dla społeczeństwa, na inne 
obszary polityki, w tym na badania, technologie i infrastrukturę, które mają większe znaczenie 
dla realizacji celów określonych w agendzie lizbońskiej. 

Wpływy ze strony podatników, w postaci dopłat do cen rynkowych, zastąpiono ogromnymi 
bezpośrednimi wpływami ze strony konsumentów. WPR stanowi obecnie znacznie mniejsze 
obciążenie dla sektora odbiorców końcowych i konsumentów niż dawniej. Jednakże dotowanie 
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cen jest nadal istotne w niektórych obszarach, gdzie ceny interwencyjne i administracyjne 
istnieją w ramach normalnych warunków rynkowych (produkty mleczne, cukier) lub gdzie ze 
względu na wysokie cła ceny krajowe utrzymują się stale na wyższym poziomie niż ceny na 
światowych rynkach (owoce i warzywa, wołowina, etanol itp.). Według obliczeń OECD 
w 2006 r. dotowanie cen rynkowych stanowiło prawie połowę środków przekazywanych 
producentom, zaś ekwiwalent wsparcia konsumenta, pokazujący wzrost cen towarów 
nabywanych przez odbiorców końcowych spowodowany polityką rolną, wynosił około 20%. 
Oznacza to, że pomimo reform podatnicy i konsumenci nadal ponoszą wysokie koszty 
w niektórych dziedzinach.  

Nieszczelność systemu finansowania WPR. Znaczną część unijnych środków na rolnictwo 
przeznacza się obecnie na płatności bezpośrednie. W porównaniu do struktury wydatków 
obowiązującej w latach 80., w ramach której koszty składowania i refundacje wywozowe 
stanowiły większość wydatków z EFOGR, do producentów trafia dziś więcej pieniędzy 
podatników. 

Jednakże skuteczność systemu przekazywania środków w ramach płatności bezpośrednich jest 
dziś mniejsza, jeżeli do grupy wymagającej wsparcia zaliczymy jedynie czynnych rolników. 
W przypadku gdy wkład jest nieelastyczny płatności należne producentom są często 
przekazywane właścicielom tego wkładu poprzez wzrost ceny. W szczególnym przypadku, 
jakim są grunty, uprawnienia kwotowe lub uprawnienia do premii, płatności kapitalizowane są 
w gruntach lub uprawnieniach, wskutek czego znaczna część wsparcia trafia do ich właścicieli4. 

Taki sposób przekazywania wsparcia rolnego właścicielom wspomnianych składników majątku 
wiąże się ze znacznymi stratami dla sektora rolnego w takich krajach jak Słowacja czy Węgry, 
gdzie ziemia uprawna jest w szerokim zakresie przedmiotem dzierżawy. Jest tak również 
w przypadku państw UE-15, takich jak Francja i Niemcy, gdzie około połowy gruntów rolnych 
jest dzierżawione. Nawet w krajach, w których rolnicy posiadają większą część uprawianej 
ziemi (w Polsce, we Włoszech, w Grecji) nieszczelność systemu niekorzystnie wpływa na 
przemiany strukturalne, gdyż najbardziej dynamicznymi rolnikami są zwykle osoby młode, zaś 
własność ziemi jest przeważnie skoncentrowana w starszych gospodarstwach wiejskich. 
Odpływ środków poza sektor rolny ma również miejsce w przypadku międzypokoleniowego 
przekazywania majątku. 

Mimo że skuteczność przekazywania środków w WPR poprawiła się wraz z upływem lat, 
niektóre koszty transakcyjne utrzymują się. Koszty administracyjne związane z płatnościami 
w ramach WPR są wysokie, zwłaszcza w przypadku niektórych działań z drugiego filaru, 
wymagających inspekcji i kontroli. 

 
1.1.2. Niezrozumiałe tendencje w zakresie wydajności 

Wyniki najnowszych badań wskazują, że wzrost ogólnej wydajności czynników produkcji 
w rolnictwie unijnym uległ w ostatnim czasie spowolnieniu (patrz Butault, 2006; Newman 
i Matthews, 2007). Wydajność jest w dalszym ciągu czynnikiem decydującym o wysokości cen 
i dochodów, zaś każda utrzymująca się różnica w jej wzroście między UE a innymi krajami 
prowadzi do utraty konkurencyjności i pogorszenia się bilansu handlowego. Trudno stwierdzić, 
do jakiego stopnia spowolnienie wzrostu wydajności w UE jest spowodowane niedawnymi 
reformami WPR. Poziom wydajności może być odzwierciedleniem powolnego wdrażania 

                                                 
4  Płatności dla rolników nie zawsze kapitalizują się w cenach gruntów. Istnieją kraje, w których rynek uprawnień 

jest oddzielony od rynku ziemi. Kapitalizacja wartości płatności jednolitych w wartości ziemi zależy przede 
wszystkim od stosunku liczby uprawnień do liczby hektarów ziemi rolniczej, a także od obowiązującego modelu 
płatności (historyczny, regionalny lub hybrydowy) (Isermeyer, 2003; Kilian i Salhofer, 2007). 
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strategii politycznych zniechęcających do zwiększania produkcji, takich jak niedawne 
oddzielenie płatności bezpośrednich. Może to być więc jedynie efekt krótkoterminowy. 
Obserwowane tendencje mogą jednak świadczyć też o wolniejszym tempie zmian technicznych.  

Od 1992 r. kolejne reformy WPR odbywały się w warunkach nadwyżek produkcyjnych. Mimo 
że zwiększone ryzyko rynkowe wywołało naciski na większą innowacyjność i zwiększanie 
wydajności, reformy WPR były ukierunkowane na ograniczanie produkcji. Płatności 
bezpośrednie były zwykle uzależnione od warunków jej ograniczania. Przesunięcie wsparcia 
w kierunku płatności oddzielonych od produkcji prawdopodobnie doprowadziło do 
zmniejszenia presji na zwiększanie produkcji, nie zapewniając odpowiedniego nacisku na 
ograniczenie nakładów, na przykład na sprzęt, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. 
Wpływ płatności jako takich na wydajność jest niejednoznaczny. Jako pewnego rodzaju 
zabezpieczenie finansowe ułatwiają one pokonanie pewnych barier kredytowych, 
ograniczających innowacyjność. Z drugiej strony, wygląda na to, że opóźniają one odchodzenie 
rolników w starszym wieku z rynku (Gohin i in., 2001; Baum i in., 2006). Pojawiły się nawet 
opinie, że mogą mieć niekorzystny wpływ na restrukturyzację produkcji w nowych państwach 
członkowskich (Ciaian i Swinnen, 2007). Presja ze strony konsumentów doprowadziła do 
wprowadzenia ograniczeń w zakresie nakładów i metod produkcji, podczas gdy coraz bardziej 
skomplikowane wymogi WPR zwiększyły obciążenia administracyjne. Wszystkie powyższe 
zjawiska mogą tłumaczyć widoczną różnicę we wzroście wydajności między UE a innymi 
krajami. 

Wyniki dawnej WPR w zakresie zwiększania wydajności były różne. Pojawiają się opinie, że 
szybkie tempo przemian technicznych, jakie miały miejsce w unijnym rolnictwie w latach 70. 
i 80. były w większym stopniu wynikiem uwarunkowań makroekonomicznych niż narzędzi 
polityki rolnej (Mahé i Ortalo-Magné, 2001). Budżet przeznaczony na politykę strukturalną (tj. 
sekcja orientacji w Europejskim Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR)) był zawsze 
dość ograniczony. Wykazano, że wysokie ceny gwarantowane wraz z dopłatami do nakładów 
krajowych doprowadziły do nadmiernych inwestycji w sprzęt (Butault i in., 1991). Jednakże 
podczas ostatnich piętnastu lat reformy WPR koncentrowano się na zrównoważeniu podaży 
i popytu, wspieraniu dochodów i produkcji niekonwencjonalnej (wielofunkcyjność). Trudno 
w nowej WPR znaleźć narzędzia, które przyczyniałyby się szczególnie do zwiększania 
wydajności. 

 
1.1.3. Słabe wyniki w zakresie ochrony środowiska 

Mimo że zanieczyszczenie wywołane działalnością rolniczą jest nadal niewielkie w porównaniu 
do innych sektorów, rolnictwo jest najważniejszym źródłem określonego rodzaju 
zanieczyszczeń, na przykład skażenia wód. W wielu krajach Unii jest ono również jedną 
z głównych przyczyn zniszczenia różnorodności biologicznej, czego dowodem jest drastyczne 
zmniejszenie się populacji ptaków (BirdLife 2004, 2005). Wykorzystanie kurczących się 
zasobów wodnych do nawadniania staje się problemem w niektórych regionach. Problem 
pestycydów jest powodem do szczególnego zaniepokojenia, zważywszy, że są one dziś obecne 
w większości rzek i wód gruntowych, w wielu przypadkach przekraczając zalecany 
maksymalny poziom (EEA, 2005).  

Odpowiedzialność WPR za słabe wyniki ochrony środowiska w sektorze rolnictwa jest 
przedmiotem sporów. Nie ma jednak większych wątpliwości, że polityka władz sprzyja 
powstawaniu niekorzystnych skutków zewnętrznych. W przeszłości wysokie ceny stanowiły 
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zachętę do stosowania nawozów i pestycydów w większych ilościach5. Niewłaściwie 
zdefiniowane płatności bezpośrednie zachęcały do ograniczania powierzchni trwałych użytków 
zielonych i nawadniania niektórych upraw. Dopłaty do konsolidacji gospodarstw, osuszania 
i nawadniania pogorszyły jedynie sytuację, przyczyniając się do zniszczenia wielu siedlisk, np. 
terenów podmokłych (ECA, 2000).  

W zreformowanej WPR nie udało się w pełni odwrócić tych zachęt, mimo wielokrotnie 
powtarzanych celów. Reformy w latach 1992 i 1999 nie doprowadziły do widocznego 
zmniejszenia niekorzystnych skutków zewnętrznych w latach 90. Po roku 2000 stosowanie 
nawozów zmniejszyło się, lecz mogło to być skutkiem wzrostu cen ropy, nie zaś ostatnich 
reform WPR, zwłaszcza, że w 2007 r. tendencja ta najwyraźniej uległa odwróceniu. Wraz z 
reformą z 2003 r. w ramach zasady współzależności wprowadzono wymogi z zakresu ochrony 
środowiska, lecz jest jeszcze zbyt wcześnie, aby stwierdzić jakiekolwiek istotne zmiany.  

Plany rolno-środowiskowe przedstawiano jako potężny sposób na ograniczenie niekorzystnych 
skutków WPR dla środowiska już od 1992 r. Po ponad 10 latach wdrażania różne ich oceny 
wskazują na niejednakowe wyniki. W przypadku szeroko zakrojonych planów określenie 
korzystnych skutków dla środowiska okazało się trudne. Przyczyną tego może być częściowo 
brak odpowiednich danych wyjściowych i danych na temat wpływu, między innymi dlatego, że 
cele zostały określone zbyt szeroko, co utrudniło ocenę ich skuteczności. W przypadku planów 
pogłębionych i wąsko zakrojonych, oceny ich skutków są bardziej przekonujące. Plany, które 
najczęściej przyciągały kontrahentów, charakteryzowały się stosunkowo wąskim zakresem 
zadań i obowiązków. Według Dupraza i Pecha (2007): „Działania, które są najatrakcyjniejsze 
dla rolników, są zwykle najmniej ambitne”. Bardzo trudno jest dostosować działania do 
poszczególnych sytuacji, a plany przygotowuje się na podstawie założeń na temat średnich 
kosztów i przewidywanych dochodów w celu obliczenia odpowiednich rekompensat. W planach 
wzięli udział głównie rolnicy o niskim koszcie alternatywnym działań z zakresu ochrony 
środowiska. Są to równocześnie gospodarstwa, w przypadku których korzyści dla środowiska 
naturalnego są ograniczone. Może to stanowić zagrożenie dla wartości środowiskowej płatności 
(Potter, 2002). Należy jednak zauważyć, że plany, które służą ograniczeniu niekorzystnych 
skutków zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie pestycydami czy azotanami, są sprzeczne 
z zasadą zanieczyszczający płaci (Bonnieux, 2007). Ponadto należy pamiętać, że koszty 
wdrożenia i monitorowania planów są często wysokie (Falconer i Whitby, 2000). Ogólnie rzecz 
biorąc, wyniki pierwszej generacji planów rolno-środowiskowych są niejednakowe (Ramka 1). 

Ograniczone możliwości zmniejszenia niekorzystnych skutków WPR poprzez działania 
w ramach drugiego filaru są powodem do zaniepokojenia, zważywszy na istotne zagrożenia ze 
strony nowych warunków rynkowych. Ze względu na perspektywę wyższych cen produktów 
rolnych, prawdopodobnie większy obszar gruntów zostanie przeznaczony pod uprawę. Zachęty 
dla produkcji agropaliw oraz wyższe ceny produktów rolnych utrudnią działania ochronne 
i zwiększą intensyfikację.  

                                                 
5  Istnieje powszechne przekonanie, podsycane przez organizacje pozarządowe, że zwiększone wykorzystanie 
środków chemicznych jest reakcją na niższe ceny. Nie ma to jednak uzasadnienia ekonomicznego. Podstawowe 
zasady ekonomiki produkcji oraz obserwacje praktyczne wskazują, że gdy cena produkowanego towaru jest 
wyższa, producenci zwiększają nakłady, na przykład na nawozy, mimo że ich produkcyjność krańcowa obniża 
się, aby spełnić podstawowy warunek, zgodnie z którym dochód krańcowy wygenerowany przez nakłady 
(zwiększający się wraz z ceną towaru) odpowiadał kosztom krańcowym.   
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Ramka 1. Oceny działań rolno-środowiskowych. 

Dokonanie oceny wpływu wspomnianych planów na środowisko naturalne nastręcza wielu 
trudności. Przyczyniają się do tego różne czynniki: brak odpowiednich danych, brak czasu 
(w przypadku niektórych planów potrzeba kilku lat na realizację celów) lub brak starań, a także 
ogromna różnorodność finansowanych celów i działań. 
 
Większość programów rolno-środowiskowych skoncentrowana jest na poprawie gospodarki 
krajobrazem i dziką przyrodą (Buller, 2000). Stosunkowo niewiele planów rolno-
środowiskowych bezpośrednio służyło ograniczeniu zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa. 
W kilku krajach obserwowana jest silna koncentracja obszarowa. Programami rolno-
środowiskowymi objęte jest 70% ziemi uprawnej w Austrii, Finlandii czy Luksemburgu. 
Płatności rolno-środowiskowe stanowią 40% płatności bezpośrednich dla rolników w Austrii. 
Jednakże objęte nimi obszary w Grecji, Włoszech i Hiszpanii są bardzo nieliczne, zaś drobni 
rolnicy w niektórych nowych państwach członkowskich napotykają trudności w uzyskaniu 
dostępu do tych programów. 
 
Z ocen wynika, że grunty rolne objęte umową – przynajmniej przez okres pięciu lat – są 
chronione przed niepożądaną ekstensyfikacją, zalesieniem czy ugorowaniem (Buller, 2000). 
Z krajowych ocen szeregu ukierunkowanych planów wynika, że wywierają one oczywisty 
pozytywny wpływ (Baldock i in., 2002), m.in. na miejscową gospodarkę (CJC, 2002). Wyniki 
lokalnych ocen wskazują jednak również na niepotwierdzone skutki dla określonych celów, 
takich jak różnorodność biologiczna (van Huylenbroeck i Whitby 1999; EEA, 2006; Kleijn 
i Sutherland, 2003; Primdahl i in., 2003, Carey i in., 2002). Programy realizowane na szeroką 
skalę, takie jak wsparcie Francji dla ekstensywnej hodowli, są przede wszystkim sposobem na 
zrekompensowanie rolnikom dotkliwych skutków decyzji dotyczących poziomu wsparcia 
dochodów w innych dziedzinach. Wiele programów doprowadziło do ogromnych płatności bez 
konieczności zmiany technik rolniczych (Barbut i Baschet, 2005). Europejski Trybunał 
Obrachunkowy szczególnie krytycznie wypowiada się o działaniach, którym nie przyświeca 
wyraźnie określony cel. Dokonany przez Komisję Europejską przegląd skutków działań rolno-
środowiskowych na podstawie wybranych średniookresowych sprawozdań w sprawie rozwoju 
wsi (za lata 2000-2003) nie przyniósł jednoznacznej odpowiedzi w kwestii wpływu działań 
rolno-środowiskowych (Komisja Europejska, 2005). Jest zbyt wcześnie na ocenę wpływu 
działań z zakresu współzależności, realizowanych od 2006 r. 
 
1.1.4. Kwestie podziału w ramach nowej WPR 

Nierówny podział świadczeń w ramach WPR, który stał się bardziej widoczny wraz 
z przejściem na płatności bezpośrednie, wywołał spadek poparcia dla ambitnych celów WPR 
wśród obywateli Unii. Szeroko komentowane przypadki bogatych arystokratów i dużych 
przedsiębiorstw otrzymujących płatności bezpośrednie przyczyniają się do szerzenia niechęci 
wśród opinii publicznej do WPR, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Kwoty płatności 
bezpośrednich (które przewyższają obecnie dopłaty do cen rynkowych) pokazują, że 880 
największych beneficjentów, odpowiadających 0,02% unijnych gospodarstw, otrzymało ponad 
500 000 euro, czyli 2,5% wszystkich płatności. Z drugiej strony ponad 50% beneficjentów, tj. 
2,5 mln gospodarstw, otrzymało mniej niż 1250 euro. Wśród samych rolników pojawiły się 
pewne nowe podziały. W wyniku oddzielenia płatności od produkcji różnica między ludźmi 
majętnymi a pozbawionymi majątku stała się bardziej widoczna.  
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1.1.5. Inne uwagi krytyczne 

Pod adresem WPR kierowane są także inne uwagi krytyczne. W niektórych przypadkach wydają 
się one nieuzasadnione. Niewiele jest bowiem argumentów świadczących o tym, że mniej 
bezpieczna żywność lub rozpowszechnione skutki ekonomiczne epizootii są konsekwencją 
WPR. Dowody wskazujące, że WPR stanowi utrudnienie dla rozwoju gospodarczego w krajach 
trzeciego świata, są również nieprzekonujące. Wyraźnie widać, że – jak podkreślają organizacje 
pozarządowe – unijne refundacje wywozowe doprowadziły do istotnych zakłóceń konkurencji 
na rynkach w niektórych krajach. Są one źródłem poważnych problemów dla miejscowych 
producentów (wołowiny w zachodniej Afryce, nabiału na Jamajce, w Indiach czy Kenii itp.). 
Wykazano jednak, że całkowite wyeliminowanie unijnych refundacji wywozowych wywarłoby 
niewielki wpływ na światowe ceny i że są one korzystne dla mieszkańców miast (Bouët i in. 
2005; Panagaryia, 2006). Argumenty, jakoby wysoki poziom ochrony rolnictwa uniemożliwiał 
ubogim krajom korzystanie z przewagi konkurencyjnej ich rolnictwa, wydają się przesadzone 
(Bureau i in., 2006). Przywóz z krajów najuboższych podlega bardzo niewielu barierom celnym, 
mimo że ochrona unijnego rolnictwa jest zagrożona przez wschodzące gospodarki. Połączenie 
ogólnego systemu preferencji taryfowych oraz umowy z Kotonu zapewnia szeroki dostęp do 
unijnego rynku dla krajów Afryki, Karaibów, Ameryki Środkowej, Andów i Pacyfiku, 
natomiast inicjatywa Wszystko oprócz broni zapewnia bezcłowy dostęp dla towarów 
z 50 najbiedniejszych krajów, bez względu na ich położenie. 

W innych przypadkach uwagi krytyczne dotyczące WPR są bardziej uzasadnione. Jest tak 
przede wszystkim w przypadku wysoce skomplikowanych przepisów dotyczących WPR. Ze 
względu na brak przejrzystości system ochrony owoców i warzyw, dodatkowe cła dla 
rolniczych składników importowanych produktów przetwórstwa, zarządzanie kontyngentami 
taryfowymi praz obliczanie wysokości refundacji wywozowych w przypadku produktów 
nieujętych w załączniku 1 (tj. przetworzonych) są niezwykle skomplikowane. Wymogi 
administracyjne dotyczące płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach drugiego filaru są 
dość kosztowne. Wśród unijnych rolników i podatników, a także wśród państw trzecich istnieje 
ogromne zapotrzebowanie na uproszczenie WPR, przede wszystkim w zakresie narzędzi handlu. 

Wymienione wyżej przyczyny niezadowolenia wskazują kierunki przyszłej reformy WPR. 
Należy jednak wziąć pod uwagę szereg czynników, które wpływają na ogólne warunki 
wprowadzania tego rodzaju reform. 

 
1.2. Kontekst zmian w polityce rolnej 

Kolejne reformy WPR od 1992 r. odbywały się w kontekście unijnej nadprodukcji w warunkach 
niskich i wolno rosnących cen na światowych rynkach. Zarówno koszty alokacji nadwyżek, jak 
i naciski ze strony państw trzecich, które domagały się od UE zakończenia polityki prowadzącej 
do obniżania światowych cen, miały kluczowe znaczenie w zapewnieniu owocnych reform. 
Ocena funkcjonowania odbywa się w warunkach bardzo zróżnicowanych okoliczności. Ceny na 
światowych rynkach wydają się obecnie bardziej stabilne. Pojawiają się naciski dotyczące 
zaspokojenia rosnącego popytu, a nie ograniczania produkcji w UE. Presja wewnętrzna może 
dziś być najważniejszym czynnikiem sprzyjającym przyszłym reformom. UE jest dziś znacznie 
większa, a w jej obszarze znalazły się tereny o dużym potencjale produkcyjnym. Producenci 
spoza rolnictwa pragną mieć dostęp do mniej uregulowanych rynków zewnętrznych i często 
postrzegają rolnictwo jako przeszkodę w zawieraniu umów handlowych. Zaniepokojeni 
obywatele i konsumenci wywierają naciski na zaostrzenie przepisów w dziedzinach: 
bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska naturalnego i etyki. 
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1.2.1. Perspektywy na światowych rynkach 

Według większości instytucji wyspecjalizowanych w analizach rynkowych najnowsze tendencje 
w zakresie wysokich światowych cen produktów rolnych mogą utrzymać się co najmniej przez 
kilka lat, mimo że bardzo wysokie ceny odnotowane w 2007 r. raczej nie staną się regułą. Nie 
ma jednak co do tego pewności, a sytuacja w dłuższej perspektywie jest trudna do przewidzenia.  

Przyszłe ceny? Ceny na światowych rynkach znalazły się w latach 2006-2007 pod wpływem 
szybkiego wzrostu dochodów w niektórych wschodzących gospodarkach. Zmiany wzorców 
konsumpcji w Azji wpłynęły na zmianę perspektyw dla rynków rolnych. Bliski zeru wywóz 
zboża ze Stanów Zjednoczonych z powodu wzrostu popytu na etanol odbija się na różnych 
rynkach poprzez skutki zamiany. 

Jednakże tempo wzrostu światowego popytu ma według prognoz obniżyć się ze względu na 
stopniowe nasycenie spożycia w krajach o rosnących dochodach oraz na wolniejsze tempo 
wzrostu liczby ludności na całym świecie. Mimo że wzrost w Afryce mógłby doprowadzić do 
zwiększenia popytu na światowych rynkach, Schmidhuber (2007a) zaznacza, że w Chinach 
konsumenci mają już do dyspozycji 3000 kcal dziennie oraz 50 kg mięsa rocznie przy 
nominalnym rocznym dochodzie nieprzekraczającym 1000 USD. Według długoterminowych 
prognoz FAO tempo wzrostu światowego popytu obniży się z 2,2% rocznie w latach 90. do 
1,4% w latach 2015-2030, a następnie najprawdopodobniej do 0,9% po 2030 r. 

Co więcej, rynek sprawia, że przeciwne siły szybko reagują na wysokie ceny. Zwiększenie 
udziału białka zwierzęcego w sposobie odżywiania się w Chinach i Indiach będzie następowało 
wolniej, jeżeli ceny mięsa wzrosną. Wiele osób w krajach rozwiniętych zdecyduje się na 
ograniczenie spożycia mięsa. Produkcja agropaliw, przyczyniająca się do wzrostu cen, zostanie 
ograniczona przez bardzo wysokie ceny olejów zbożowych i warzywnych, co doprowadzi do 
zmniejszenia konkurencyjności produkcji agropaliw. Na pewnym etapie agropaliwa, których 
koszty wytworzenia będą rosły wraz z ceną produktów spożywczych, zostaną wyeliminowane 
z rynku (Schmidhuber 2007a, b). W najbliższej przyszłości rezerwy gruntów, które nie są 
użytkowane w sposób ekstensywny lub w ogóle nie są użytkowane, mogą zostać wykorzystane 
do bardziej intensywnej hodowli. UE-27 może uprawiać ok. 8% ziemi więcej niż w 2007 r. 
w ramach odpowiedzi na wysokie ceny (zwłaszcza z powodu zakończenia przymusowego 
odłogowania) oraz 3-5 mln hektarów ziemi objętej obecnie amerykańskim programami ochrony 
rezerw mogłoby szybko wrócić do produkcji. Ceny od dawna sprzyjają wprowadzeniu zmian 
technicznych, a zatem pojawią się wydajniejsze metody produkcji białka i węglowodanów. 

Istnieją jednak powody, by sądzić, że jesteśmy dziś świadkami odwrócenia długoterminowej 
tendencji obniżających się cen produktów rolnych, nie zaś krótkoterminowego, gwałtownego 
wzrostu. Pomimo wielu nierozstrzygniętych kwestii istnieje duże prawdopodobieństwo, że ceny 
utrzymają się na stałym poziomie w perspektywie średniookresowej. Kwestia ta została szerzej 
omówiona w załączniku 1, gdzie podjęto próbę zsyntetyzowania dostępnych informacji w celu 
opracowania prognozy cen. W pewnych obszarach, np. w Australii, nadmiernie eksploatowana 
gleba jest coraz mniej żyzna. W wielu krajach zmniejsza się też dostępność wody, w tym na 
Bliskim Wschodzie i w niektórych stanach Ameryki Północnej. Wszystkie instytucje 
przygotowujące prognozy rynkowe najwyraźniej przewidują istotny wzrost cen w ciągu 
następnych 10 lat w porównaniu do minionej dekady. Mimo że produkcja będzie rosła, nie 
należy oczekiwać, że tempo tego wzrostu przewyższy wzrost popytu wynikający z wyższych 
dochodów w Azji i Ameryce Południowej. Według dostępnych wskaźników w ciągu następnych 
kilku lat może nastąpić znaczny wzrost dochodów również w niektórych krajach afrykańskich. 
Co więcej, ewentualne rozszerzenie upraw do celów produkcji energii może doprowadzić do 
ukształtowania się nieoficjalnej ceny minimalnej produktów z niektórych roślin skrobiowych 
i oleistych. Mimo że kurs dolara w stosunku do euro może się jeszcze obniżyć w najbliższych 
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latach, w dłuższej perspektywie można spodziewać się odwrócenia tej tendencji, co stanie się 
kolejnym źródłem presji na wzrost cen produktów rolnych w Europie. 

Przedstawione wyżej perspektywy oznaczają nowe warunki dla WPR jako takiej i mogą 
całkowicie zmienić logikę ekonomiczną i polityczną przyszłych reform. Większość narzędzi 
wspierania rynku i ochrony na granicach nie będzie bowiem stosowana lub staną się one 
bezwartościowe z wyjątkiem sektorów, w których cła na przywóz będą w dalszym ciągu 
obowiązywać. Płatności bezpośrednie dla rolników produkujących na sprzedaż stracą 
całkowicie zasadność. Nowe warunki zapewnią jednak nowe uzasadnienie dla interwencji 
rządowych. Wysokie ceny mogą na przykład zwiększyć popyt na ziemię i zagrozić programom 
ochrony krajobrazu i środowiska naturalnego, przez co potrzebna będzie bardziej ambitna niż 
obecnie polityka ochronna. Ciężar wysokich cen żywności może stać się poważny także w UE, 
co będzie wymagało nowych mechanizmów zmniejszania ubóstwa. 

 
1.2.2.  Międzynarodowe zobowiązania 

Ograniczenia ze strony WTO. Reformując WPR, nie można zapominać o szeregu umów 
międzynarodowych podpisanych przez UE i należy uwzględnić zakończenie trwających obecnie 
negocjacji. Układ ogólny w sprawie ceł i handlu (GATT), a przede wszystkim Porozumienie 
w sprawie rolnictwa z 1994 r. wyznaczają granice polityki rolnej. Przejście na wyższe ceny 
interwencyjne, czego domagają się niektóre organizacje zrzeszające rolników, jest więc 
wykluczone. Podobnie jak ponowne związanie płatności bezpośrednich z produkcją. Co więcej, 
wszelkie reformy muszą być zgodne z przewidywanymi przyszłymi umowami w ramach WTO, 
bez względu na to, jak oddalone w czasie wydaje się ich przyjęcie. 

Jeżeli dojdzie do zawarcia umowy w WTO, jej efekt jest zwykle wyraźnie określony. 
Propozycja grupy G20 z Hongkongu z 1995 r. może zostać wykorzystana jako punkt 
odniesienia dla przyszłej obniżki ceł. Efektem kompromisu między propozycją G20 
a propozycją Unii jest stopa bazowa krajowego wsparcia. 

Zważywszy, że zawarcie porozumienia w ramach WTO było spodziewane podczas reformy 
z 2003 r., klauzule dotyczące krajowego wsparcia nie powinny być szczególnie ograniczające. 
Oddzielenie płatności bezpośrednich od produkcji doprowadziło bowiem do obniżenia 
rzeczywistego zagregowanego wskaźnika wsparcia (AMS), który jest obecnie znacznie niższy 
od pułapu uzgodnionego na forum WTO. Znaczna obniżka pułapu (o około 70%) jest możliwa 
bez istotnej reformy WPR. Dalsze reformy, na przykład zmiana systemu cen bazowych owoców 
i warzyw, zapewniłaby pewną swobodę we wprowadzaniu dalszych obniżek (Butault i Bureau, 
2006).  

Gdyby jednak UE utrzymała politykę zarządzania rynkiem, musiałaby ona mieścić się 
w prawdopodobnych granicach kategorii bursztynowej, środków wsparcia zakłócających handel 
oraz zagregowanego wskaźnika wsparcia dla poszczególnych produktów. Znaczne obniżenie 
maksymalnego poziomu AMS uniemożliwiłoby powrót do polityki, której celem jest 
podtrzymanie produkcji w niektórych obszarach (np. częściowe oddzielenie płatności 
bezpośrednich od produkcji). Mogłoby to stanowić pewien problem z uwagi na ograniczone 
możliwości przeciwdziałania ewentualnej koncentracji, na przykład w produkcji nabiału 
i wołowiny w określonych regionach, gdyby sektory te zostały zliberalizowane. Zniesienie 
kategorii niebieskiej i bardzo niski pułap w kategorii bursztynowej całkowicie uniemożliwiłyby 
politykę cen docelowych realizowaną poprzez płatności bezpośrednie powiązane z produkcją. 
Utrudniłoby to również indeksowanie płatności bezpośrednich do cen światowych, gdyby Unia 
brała taką możliwość pod uwagę. (Usztywnienie płatności bezpośrednich doprowadziło do 
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sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia, gdy konsumenci i podatnicy finansują 
odpowiednio: wysokie ceny żywności oraz dopłaty bezpośrednie dla rolników). 

Ograniczenia konkurencji w zakresie wywozu są w dużym stopniu uzależnione od poziomu cen 
na światowych rynkach. Przyszła WPR będzie z pewnością tworzona bez możliwości 
alokowania nadwyżek na światowych rynkach poprzez refundacje wywozowe. W praktyce 
wyklucza to możliwość interwencji publicznych gwarantujących ceny stale wyższe od cen 
światowych. Prawne wyłączenie finansowania zbytu zapasów interwencyjnych na 
zagranicznych rynkach oznacza, że jedynymi cenami interwencyjnymi możliwymi do 
utrzymania są tzw. sieci bezpieczeństwa, tzn. mechanizmy służące do wyrównywania wahań 
rynkowych. W perspektywie średniookresowej konieczna będzie sprzedaż zapasów 
interwencyjnych bez dopłat. W praktyce oznacza to, że różnica między ceną minimalną 
a średnią ceną światową powinna być bardzo niewielka.  

Postanowienia dotyczące dostępu do rynku w ewentualnym porozumieniu dauhańskim 
w większym stopniu ograniczą zasady przyszłej WPR niż pozostałe dwa filary negocjacji. 
Różne propozycje, na przykład amerykańska, wiążą się ze znacznymi obniżkami ceł, 
w granicach 60-90% w przypadku towarów najbardziej chronionych. W efekcie może dojść do 
sytuacji, w której z wyjątkiem bardzo niewielu pozycji celnych uznanych za wrażliwe, 
większość unijnych produktów nie będzie już objęta znaczącą ochroną. Biorąc pod uwagę 
rozmiary omawianych obniżek, systemy zarządzania rynkiem, takie jak wykup interwencyjny, 
nie będą możliwe do utrzymania, gdyż rynek zostanie zalany przez produkty przywożone.  

Ponadto praktyczne skutki otwarcia unijnego rolnictwa na przywóz będą w dużej mierze 
zależały od sytuacji na światowym rynku. W większości sektorów osiągnięcie porozumienia 
może być stosunkowo łatwe, jeżeli światowe ceny utrzymają się na stałym poziomie. Jeżeli 
jednak ich wysokość osiągnie niespotykany dotąd poziom, w innych sektorach mogą pojawić 
się problemy, jeżeli cła zostaną znacznie obniżone. Należy do nich sektor wołowiny, w którym 
zatrudnionych jest wielu rolników. Wśród innych sektorów, w których obserwuje się 
skoncentrowany wpływ regionalny, znajduje się sektor drobiarski, owocowy, warzywny 
i cukrowy. Jeżeli poziom cen lub kursów wymiany okaże się mniej korzystny, niż oczekiwano, 
ucierpieć może także sektor zbożowy i mleczarski.  

Bez porozumienia WTO. Nawet bez porozumienia najnowsze orzecznictwo WTO (sprawy: 
Canada Dairy oraz EU Sugar) wskazuje, że wiele aspektów WPR może zostać podważonych, 
nie tylko w ramach Porozumienia w sprawie rolnictwa z rundy urugwajskiej, lecz również na 
mocy (prawdopodobnie szerzej zakrojonego) Porozumienia w sprawie subwencji i środków 
wyrównawczych. W praktyce w niektórych sektorach konieczne byłyby dalsze pogłębione 
reformy. Mimo że obecne orzecznictwo nie daje jasnej odpowiedzi, wspólne organizacje rynku, 
które zawierają ograniczenia pozataryfowe, takie jak cena wejściowa (owoce i warzywa), lub 
wymagające użycia miejscowych surowców (przetwórstwo owoców i warzyw) prawdopodobnie 
będą musiały zostać zmienione. Ograniczenia w przydzielaniu płatności bezpośrednich (np. dla 
upraw wieloletnich) również musiałyby zostać zniesione. Niekorzystne dla UE orzeczenie 
Organu Rozstrzygania Sporów mogłoby mieć większy wpływ i wymagać reform, których 
zakres trudno dziś przewidzieć.  

Ponadto docelowy kierunek poszczególnych umów dwustronnych jest nawet trudniejszy do 
przewidzenia niż w przypadku WTO. W tego rodzaju umowach łatwiej jest ustanawiać 
zabezpieczenia i zarządzać handlem niż w przypadku umów wielostronnych. Należy jednak 
pamiętać, że umowy regionalne i dwustronne coraz częściej dotyczą rolnictwa. Zważywszy na 
potrzebę szerszego zaangażowania się UE w handel z obszarami wysokiego wzrostu (Azją, 
Ameryką Łacińską, Rosją), należy się spodziewać, że kraje trzecie będą domagały się 
większych ustępstw w sektorze rolniczym. Niepowodzenie w negocjacjach WTO zapewniłoby 
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lepszą pozycję negocjacyjną takim krajom jak Brazylia czy Rosja, gdyż pozbawiłoby Unię 
wielu alternatywnych rozwiązań w zakresie umów na szeroką skalę (Brazylia już zaostrzyła 
w ostatnim czasie stanowisko w dwustronnych negocjacjach w sprawie rolnictwa).  

 
1.2.3. Nowe oczekiwania ze strony społeczeństwa 

W przyszłości WPR będzie musiała być zgodna z aspiracjami obywateli. Dzisiejsze 
oczekiwania społeczeństwa znacznie się różnią od pierwotnych celów traktatów rzymskich. 
Wśród nowych problemów i dążeń pojawiły się: bezpieczeństwo żywności, zdrowsza żywność, 
ochrona środowiska naturalnego, dobra publiczne na wsi i etyka.  

Bezpieczeństwo żywności. W przyszłej WPR należy uwzględnić oczekiwania dotyczące 
bezpieczniejszych produktów i większej identyfikowalności. Wbrew panującemu przekonaniu, 
że nowoczesne rolnictwo doprowadziło do produkowania niebezpiecznej żywności, zaostrzone 
warunki bezpieczeństwa żywności nie sprzyjają odrodzeniu tradycyjnych technik produkcji 
i produkcji ekstensywnej. Zaostrzone przepisy z większym prawdopodobieństwem będą 
sprzyjać rozwojowi wielkoobszarowych, uprzemysłowionych i zintegrowanych gospodarstw 
rolnych, które mogą ponieść dodatkowe koszty stałe i kontrolować proces produkcji skuteczniej 
niż gospodarstwa rodzinne. Warunki zwiększonej presji ze strony konsumentów mogą 
ograniczyć definiowanie narzędzi WPR w ramach drugiego filaru. Tradycyjna produkcja 
i handel już dziś borykają się z trudnościami wynikającymi z coraz surowszych przepisów 
dotyczących żywności. Agroturystyka jest jednym z elementów polityki rozwoju wsi 
w obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, lecz podlega coraz bardziej 
rygorystycznym przepisom nakładającym wymóg uboju zwierząt w akredytowanych i często 
oddalonych placówkach, przetwarzania podawanej żywności w certyfikowanych zakładach itp. 
Ekologiczne produkty rolne również muszą sprostać coraz bardziej rygorystycznym normom 
w zakresie skażenia mikotoksynami, co może nie być możliwe bez zastosowania środków 
grzybobójczych. 

Zniszczenie środowiska naturalnego również zajmuje wysokie miejsce wśród problemów 
zgłaszanych przez konsumentów (Bonny, 2000). Nadmierne stężenie azotanów w wodzie pitnej 
i warzywach nie stanowi większego zagrożenia dla zdrowia u osób dorosłych, lecz może być 
niebezpieczne dla małych dzieci. Azotany i fosforany mogą również przenikać do wód 
powierzchniowych i utrudniać działalność rekreacyjną i turystykę, w tym na niektórych terenach 
nadmorskich. Pozostałości pestycydów mają wpływ na faunę i florę. Brakuje nadal oficjalnych 
dowodów, lecz istnieją podejrzenia, że są one częściowo odpowiedzialne za gwałtowny spadek 
liczby ludzkich plemników w ciągu ostatnich 30 lat, anomalie płciowe u ryb oraz wyższą 
częstość występowania nowotworów w krajach o wysoko rozwiniętej produkcji rolnej. 
Zważywszy, że w ciągu najbliższych kilku lat prawdopodobnie pojawią się kolejne dowody 
naukowe dotyczące powiązań między powyższymi zjawiskami a stosowaniem pestycydów, 
zaniepokojenie wśród konsumentów i obywateli doprowadzi do zaostrzenia przepisów 
w zakresie ich stosowania (INRA-CEMAGREF, 2006). Nie można wykluczyć, że pestycydy 
staną się w przyszłości przyczyną podobnego skandalu jak w przypadku azbestu, przynosząc 
podobne skutki polityczne, gospodarcze, a także prawne.  

Oczekiwania etyczne, zwłaszcza w kwestii dobrostanu zwierząt, stają jednym z głównych, 
poruszanych problemów i są częściowo powiązane z oznaczeniami jakości produktów 
spożywczych. Pojawiło się także oczekiwanie dotyczące stosowania miejscowych źródeł 
zaopatrzenia, mimo że dotyczy ono nadal niewielkiego wolumenu produktów. W niektórych 
segmentach populacji wyraźnie zaznacza się gotowość do nabywania towarów pochodzących 
z gospodarstw rodzinnych, a także z niektórych obszarów górskich w ramach uczciwego handlu. 
Rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na trwały popyt ze strony dość znacznej grupy ludności 
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zarówno ze względów środowiskowych, jak i etycznych. Określone metody produkcji, takie jak 
organizmy genetycznie zmodyfikowane, również wzbudzają zaniepokojenie pewnej części 
mieszkańców Unii. 

 
1.2.4. Nowe wyzwania związane ze zmianami klimatu 

Przeciwdziałanie zmianom klimatu jest obecnie priorytetem dla rządów w UE. Rosnące 
zagrożenie wysokimi kosztami w krajach gęsto zaludnionych i w których działalność 
gospodarcza prowadzona jest na wysokości zbliżonej do poziomu morza, a także w krajach 
borykających się z problemem suszy i rozprzestrzeniania się nowych gatunków zwiększy 
oczekiwania co do działań w tym zakresie. Sektor rolnictwa również będzie musiał włączyć się 
w obniżanie emisji gazów cieplarnianych. 

Potrzebne będzie ograniczenie emisji z rolnictwa jako takiego (sektor ten odpowiada za ok. 10% 
łącznych emisji gazów cieplarnianych w UE) oraz składowanie większej ilości węgla poprzez 
zmianę technik produkcji. Określone techniki mogą bowiem sprzyjać zwiększaniu powierzchni 
obszarów ekologicznych, na przykład pastwiska, a także sekwestracja dwutlenku węgla 
i zmniejszanie emisji. Techniki te obejmują systemy zoptymalizowanego żywienia oraz 
niskoemisyjne techniki stosowania nawozów naturalnych. Rolnictwo będzie również zmuszone 
do dostarczania energii ze źródeł odnawialnych, tak aby zrealizować cele wyznaczone na 
szczeblu UE, a mianowicie osiągnięcie poziomu 10% paliw odnawialnych do 2020 r. 
(z zastrzeżeniem, że nowe technologie staną się dostępne do tego czasu).  

Inną kwestią jest wpływ zmian klimatu na rolnictwo jako takie. Zgoda co do tego, że skutki 
wzrostu temperatur dla produkcji rolnej staną się widoczne dopiero za kilkadziesiąt lat, szybko 
się zmienia, gdyż naukowcy stwierdzili, że proces ten zachodzi szybciej, niż się spodziewali. 
Wzrostowi temperatur będą towarzyszyć bardziej skąpe opady, zwłaszcza w regionie 
śródziemnomorskim, prowadząc do suszy i niedoborów wody, podczas gdy poziom opadów 
wzrośnie w północnych i północno-wschodnich regionach Europy. Planowane zmiany klimatu 
wpłyną na poziom zbiorów, zarządzanie hodowlą i lokalizację produkcji. W hodowli 
spodziewane jest pojawienie się nowych pasożytów, spotykanych przeważnie w cieplejszych 
krajach, co może wymagać zmiany tradycyjnie stosowanych technik. 

 
1.2.5. Obowiązek zachowania spójności polityki 

Strategie globalne. Strategia lizbońska na rzecz wzrostu i zatrudnienia jest jednym 
z priorytetów Unii. Zapewnia ona ogólne ramy realizacji każdej polityki sektorowej, między 
innymi WPR. Zapewnienie konkurencyjności europejskiego rolnictwa w zglobalizowanej 
gospodarce jest dorozumianym, choć ważnym celem przyszłej WPR jako takiej, 
niewykraczającym jednak poza ogólne ramy. Przyszła WPR również powinna być spójna 
z unijną strategią trwałego rozwoju, która została rozszerzona i odnowiona w 2006 r.6. Jest ona 
obecnie powiązana z agendą lizbońską. Podjęto także zobowiązanie do włączenia trwałego 
rozwoju do wszystkich obszarów unijnej polityki wewnętrznej i zewnętrznej. Rolnictwo 
podlega kilku celom i planom działania (przede wszystkim czysta energia, zrównoważona 
produkcja, zarządzanie zasobami naturalnymi). Każdy nowy wniosek polityczny powinien 
podlegać procedurze oceny oddziaływania, aby zagwarantować uwzględnienie celów 
środowiskowych.  

                                                 
6  Rada Europejska z czerwca 2006 r., dokument Rady 10117/06. 
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Rozwój obszarów wiejskich a spójność. Wiele teoretycznych argumentów wskazuje, że 
liberalizacja handlu doprowadzi do tworzenia skupisk i koncentracji geograficznej różnych 
rodzajów działalności (Bureau, 2006). Możliwa jest zatem sprzeczność między skoncentrowaną 
na rynku WPR a polityką spójności, czego dowodem jest rola regionalnych przydziałów kwot 
mlecznych w utrzymaniu produkcji na obszarach górskich. Przeniesienie produkcji może być 
również trudne w aspekcie utrwalonego podziału działalności na danym obszarze. Ogólnie rzecz 
ujmując, WPR powinna być analizowana w połączeniu z polityką strukturalną i polityką 
spójności, zwłaszcza z uwagi na szczególne uwarunkowania panujące w nowych państwach 
członkowskich, które wymagają szybszych zmian strukturalnych, a być może także pewnego 
wsparcia stabilizującego.  

Polityka konkurencji. Połączenie między unijną polityką rolną a polityką konkurencji zawsze 
było niedostateczne. Od dłuższego czasu WPR wprowadzała kontrowersyjny podział na sektory, 
w których organy ds. konkurencji mogą interweniować w celu zapobiegania tworzeniu karteli 
(takich jak organizacje producentów ziemniaków), oraz sektory silnie skartelizowane, lecz 
chronione przez wspólną organizację rynku (np. cukru). Polityka konkurencji stała się przez to 
wysoce nieskuteczna. Z drugiej strony jest ona sprzeczna z działaniami, które mogą być 
użyteczne dla utrzymania przez sektor rolniczy pewnej wartości dodanej (np. nazwy 
pochodzenia, szczególne formy kartelizacji lub gwarantowania przejrzystości rynku, zależnie od 
punktu widzenia). Reforma WPR powinna sprzyjać rozwianiu tych sprzeczności.  

Jeżeli obecny brak równowagi między ścisłą kontrolą praktyk antykonkurencyjnych w sektorze 
rolniczym a pobłażliwym traktowaniem wysokiej koncentracji w sektorze detalicznym zostanie 
utrzymany, korzyści dla konsumentów płynące z większego otwarcia rolnictwa pozostaną 
niepewne. W tym względzie zamiast dostosowania WPR do innych obszarów polityki być może 
należałoby zapewnić spójność polityki konkurencji we wszystkich sektorach i na wszystkich 
etapach łańcucha żywnościowego.  

Polityka ochrony zdrowia. Pojawiają się stwierdzenia, że ostatnie reformy WPR są sprzeczne 
z ogólną polityką ochrony zdrowia (Dubois, 2007; Bonnet i in., 2007). Reformy polegające na 
zmniejszeniu interwencyjnej ceny cukru i masła stały się powodem do oskarżeń o utrudnianie 
starań o ograniczenie problemu otyłości i związanych z tym chorób. Proponowane reformy 
wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw mogą również wzmocnić pozycję rynkową 
producentów owoców, co może doprowadzić do podniesienia cen, a w efekcie do obniżenia 
spożycia w tym segmencie populacji, który go najbardziej potrzebuje. Bardziej szczegółowa 
analiza czynników kształtujących nawyki żywieniowe wskazuje, że tego rodzaju stwierdzenia są 
przesadzone (Etilé, 2005). Biorąc jednak pod uwagę wysokie koszty społeczne niewłaściwego 
sposobu odżywiania, polityka ochrony zdrowia powinna stanowić podstawę przyszłych reform 
WPR. 

Polityka rozwoju. Spójność polityki jest również problemem w przypadku unijnej pomocy dla 
krajów rozwijających się. WPR jest krytykowana z powodu oddziaływania na kraje ubogie, 
ponieważ ochrona celna uniemożliwiła im korzystanie z przewagi konkurencyjnej w rolnictwie, 
gdy unijne refundacje do wywozu wołowiny, zboża czy mleka w proszku do krajów 
rozwiniętych zrujnowały miejscowych producentów (Oxfam, 2004). Brakuje obiektywnych 
badań na ten temat i pojawiają się nowe dowody świadczące o przesadzonym charakterze wyżej 
wspomnianych zarzutów, przynajmniej w ostatnich latach (Bureau i in., 2006). Należy jednak 
wziąć pod uwagę wymienione problemy w ramach prac nad przyszłą polityką rolną, która 
powinna być w większym stopniu zintegrowana z długofalową polityką pomocową. 
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2. Cele WPR po 2013 r. 

Komunikat Komisji z dnia 20 listopada 2007 r. skoncentrowany jest na latach 2009-2013. Wiele 
decyzji będzie jednak miało długofalowe skutki. Co więcej, podstawowe pytanie brzmi, czy 
zaproponowane przez Komisję stosunkowo krótkoterminowe działania przygotowują pole do 
przyszłych reform, które będą potrzebne po 2013 r., czy raczej utrudniają ich przeprowadzenie. 
Warto nakreślić długofalowy obraz docelowego kształtu WPR, aby móc zmierzyć proponowane 
działania w odniesieniu do poziomu docelowego.  

Obecna WPR jest wynikiem nagromadzenia działań będących odpowiedzią przede wszystkim 
na względy polityki gospodarczej. Wiele postanowień dotyczących wspólnych organizacji 
rynku jest odzwierciedleniem wcześniej zawartych kompromisów, poprzez które przygotowano 
grunt polityczny do podjęcia pewnych decyzji. Przygotowanie reform powinno odbywać się na 
podstawie obiektywnych kryteriów, nie zaś partykularnych interesów i uporczywego trwania 
przy dotychczasowej polityce. 

 
2.1. Kompetencje w zreformowanej WPR 

Z perspektywy analizy ewentualnego kształtu WPR po 2013 r., bez względu na obecnie 
obowiązujące przepisy, podstawową kwestią będzie konieczność przedstawienia europejskim 
podatnikom rzetelnego uzasadnienia dla każdej pozycji wydatków oraz europejskim 
obywatelom – uzasadnienia dla każdego z działań interwencyjnych. Z tego względu państwa 
członkowskie powinny przede wszystkim uzgodnić, jakie działania zamierzają prowadzić 
wspólnie, a co chcieliby zachować wśród obowiązków władz krajowych.  

Zasada pomocniczości stanowi powszechnie akceptowaną, ogólną wytyczną, którą krótko 
zdefiniowano w następujący sposób: „Zasady pomocniczości i proporcjonalności są zatem 
podstawowymi kryteriami do określenia wartości dodanej wydatków UE. Zgodnie z zasadą 
pomocniczości Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele 
zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, zarówno na poziomie centralnym, jak i regionalnym oraz lokalnym, i jeśli ze 
względu na rozmiary lub skutki proponowanego działania możliwe jest lepsze osiągnięcie celów 
na poziomie Unii” (Komisja Europejska, 2007c, str. 9). W rozumieniu ekonomicznym, zasada 
pomocniczości może być rozumiana jako element zasady ekwiwalencji podatkowej (Olson, 
1969; Oates, 1999), która stanowi jeszcze szerszą wytyczną dla przydziału kompetencji na 
różnych szczeblach politycznych: w podziale obszarowym świadczeń ze strony urzędów 
publicznych (europejskich lub lokalnych) należy określić odpowiedzialność za zapewnienie 
i sfinansowanie usługi. Zasada pomocniczości, w najszerszym rozumieniu, nie ogranicza się do 
przydziału obowiązków administracji rządowej, lecz może również dotyczyć wielu innych 
kwestii, począwszy od prywatyzacji po przeniesienie obowiązków na podmioty parapubliczne 
lub organizacje pozarządowe, a także partnerstwa publiczno-prywatne. Tak szeroki zakres 
decyzji, które należy podejmować na podstawie ostrożnej oceny alternatywnych rozwiązań 
sektora publicznego i prywatnego z wykorzystaniem kryteriów wydajności i sprawiedliwości, 
nie został omówiony w niniejszym dokumencie. 

Ogólnie rzecz biorąc przeniesienie polityki na szczebel unijny może być uzasadnione ze 
względu na takie cele jak funkcja redystrybucyjna, zapewnienie norm minimalnych, 
zapewnienie kompensacji skutków ubocznych lub zachowanie wspólnych rynków 
zewnętrznych. W dalszej części przeanalizowano przede wszystkim, czy Unia powinna ponosić 
odpowiedzialność za poszczególne dziedziny polityki rolnej, i jeżeli tak, to w jakim stopniu.  
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Rynek a polityka konkurencji. W zakresie stosunków zewnętrznych odpowiedzialność została 
przeniesiona na szczebel unijny z chwilą ustanowienia unii celnej. Pozostawienie tego rodzaju 
obowiązków na szczeblu niższym niż unijny lub nawet niższym niż państwowy może 
doprowadzić do braku skuteczności poprzez nieuwzględnienie międzyregionalnych skutków 
ubocznych, np. wynikających z indywidualnego określania wysokości ceł. Przeniesienie 
obowiązków w tym zakresie wydaje się oczywiste, gdyż korzyści i koszty mają wymiar 
ponadpaństwowy. Z drugiej strony zakłócenia mogą wynikać wyłącznie z przyjęcia przez kraje 
rożnych polityk przy braku koordynacji. W tym względzie warto przypomnieć o dość bogatym 
piśmiennictwie ekonomistów zajmujących się teorią wyboru społecznego, których zdaniem 
konkurencja między jednostkami władz jest korzystna, ponieważ sprzyja wydajniejszemu 
podejmowaniu decyzji na szczeblu lokalnym. Taki sposób rozumowania nie może jednak mieć 
zastosowania do takich sektorów jak rolnictwo, gdzie istnienie stałego czynnika wyklucza 
możliwość tzw. głosowania nogami. 

W kwestii konkurencji wewnętrznej na wspólnym rynku brakuje również alternatywy dla 
nadzorczej roli Unii. Polityka konkurencji powinna z reguły być dostosowana do polityki 
stosowanej w innych sektorach. Unijne normy dotyczące produktów spożywczych, w tym 
w zakresie ochrony zdrowia, również są źródłem problemów w zakresie polityki konkurencji. 
Ogólnie rzecz biorąc, odpowiedzialność Unii za zapewnienie norm jest uzasadniona 
w przypadku towarów sprzedawanych w całej Unii z takich względów jak renoma, 
rozpoznawalność i wiedza techniczna. Z drugiej strony różnice w lokalnych preferencjach oraz 
kosztach spełnienia pewnych norm wskazują na konieczność pozostawienia części zapewniania 
jakości państwom członkowskim, a także samym konsumentom, co prowadzi do wniosku, że 
rola Unii powinna ograniczać się do zharmonizowanych norm minimalnych, które mogą być 
zaostrzane. 

Kolejnym obszarem, w którym interesy w ramach Wspólnoty mogą być rozbieżne, są kwestie 
etyczne, takie jak rozumienie i ocena dobrostanu zwierząt. Kwestia ta budzi z pewnością wiele 
kontrowersji, a zatem w celu utrzymania wspólnego rynku konieczne są wspólne decyzje w tym 
zakresie. 

Polityka ochrony zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Z konkurencją częściowo związane są 
właściwe dla tego sektora problemy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Jeżeli 
większość uwagi skoncentrowana jest na osiągnięciu pewnych celów, mogą pojawić się 
określone problemy. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość określania własnych 
norm, gdyż odzwierciedlają one ich preferencje co do określonego standardu życia, choć 
zwalczanie wspólnych zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt, które mogłyby się rozprzestrzenić 
poza granice kraju lub przekroczyć maksymalne, dopuszczane stężenie dodatków, jest zwykle 
zadaniem Wspólnoty. Konsekwencje dla renomy produktu, a zatem skutki uboczne, mogłyby 
uzasadniać interwencje wspólnotowe lub nawet bardziej scentralizowane, jak w przypadku 
Komisji Kodeksu Żywnościowego. Warto nawet rozważyć wspólną politykę wobec 
reklamodawców, (wielonarodowych) zakładów przetwórstwa żywności oraz sprzedawców 
detalicznych w zakresie pewnych oświadczeń zdrowotnych, które mogą być skuteczniej 
monitorowane i weryfikowane na szczeblu unijnym. Nie oznacza to jednak, że należy zmuszać 
wszystkich konsumentów do spożywania produktów jednakowej jakości. Powinno istnieć pole 
do różnicowania produktów, jeżeli chodzi o cechy jakościowe lub zwiększone bezpieczeństwo. 
Zarządzanie jakością żywności powinno pozostać obowiązkiem państw i powinno być 
skoncentrowane na ochronie konsumentów w kontaktach ze sprzedawcami detalicznymi. 
W niektórych dziedzinach może to jednak budzić kontrowersje, np. w przypadku produktów, 
które mogą stanowić zagrożenie oceniane różnie, w zależności od poziomu zadowolenia klienta, 
w różnych państwach członkowskich. Oznacza to jedynie, że należy zachować wystarczające 
możliwości działania uznaniowego, gdyż tego rodzaju problemy rozwiązywane są w trybie 
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doraźnym na wysokim szczeblu politycznym, na przykład przez Radę. Co więcej, zważywszy, 
że bariery systemu płatności jednolitych stają się poważnym problemem w handlu 
międzynarodowym między UE a innymi krajami, zwłaszcza w Azji, skutecznym rozwiązaniem 
mogłoby być zwiększenie uprawnień UE w zakresie systemu płatności jednolitej i handlu, tak 
aby uniknąć sytuacji, w której każde z 27 państw członkowskich jest zmuszone negocjować 
osobno liczne protokoły. Ponadto wspólne negocjacje na temat systemu płatności jednolitej 
mogą umożliwić ograniczenie zewnętrznych skutków kosztów transakcyjnych dla partnerów 
handlowych, którzy muszą sprostać bardziej restrykcyjnym normom niż ustanowione przez 
międzynarodowe organy normalizacyjne. Tego rodzaju restrykcyjne normy są dopuszczane 
w ramach WTO, jeżeli znajdują uzasadnienie w ocenie ryzyka, co pozwala na elastyczność tych 
krajowych strategii, które spełniają warunek „potrzeby naukowej”. Ważna jest również kwestia 
norm indywidualnych, które mogą wykraczać poza oficjalne normy systemu płatności jednolitej 
i zmieniać je poprzez dodatkowe wymogi. Partnerstwa publiczno-prywatne są szczególnie 
przydatne w polityce żywnościowej i niezwykle ważne jest monitorowanie systemów w celu 
uwzględnienia różnych podmiotów. 

Polityka ochrony środowiska naturalnego. Kluczowym kryterium decydującym o przeniesieniu 
obowiązków na UE jest występowanie skutków transgranicznych, jak w przypadku emisji 
gazów cieplarnianych, wspólnych dróg wodnych użytkowanych przez kilka państw 
członkowskich lub unikatowych ekosystemów o dużej wartości dla obywateli kilku państw 
członkowskich. Nie zawsze wymaga to udziału Unii, czego dowodzą przykłady transazjatyckich 
rozwiązań problemów związanych z transgranicznymi drogami wodnymi. Nierzadko jednak 
zastosowanie utrwalonych mechanizmów podejmowania decyzji wewnątrz Unii może 
ograniczyć koszty negocjacji. Argumenty polityki gospodarczej mogą przemawiać za 
częściowym udziałem UE, także w przypadku lokalnych dóbr publicznych, gdyż władze Unii są 
bardziej oddalone, a przez to mniej narażone na lobbing niż władze regionalne. Argument 
spójności może być również uzasadnieniem dla udziału Unii w nadzorowaniu norm 
minimalnych na całym jej obszarze. Co więcej, wykrywanie i monitorowanie problemów 
ochrony środowiska naturalnego może wiązać się z wysokimi kosztami stałymi związanymi 
z koniecznością pozyskania odpowiedniej wiedzy analitycznej. W tym kontekście trudno jest 
ocenić w sposób ogólny, czy większa rola Unii w polityce ochrony środowiska jest uzasadniona, 
ponieważ w kilku przypadkach konieczna jest współodpowiedzialność. Jej rola powinna jednak 
podlegać krytycznej ocenie, zwłaszcza w kwestii różnorodności biologicznej i kształtowania 
krajobrazu, których zakres przestrzenny jest zwykle dość ograniczony. Działania Unii mogą być 
również skuteczne przy podejmowaniu decyzji na temat priorytetów badawczych, np. w celu 
oceny wpływu organizmów genetycznie modyfikowanych na środowisko, aby zapewnić lepszą 
koordynację działalności badawczej, co przemawia za odpowiedzialnością Unii również 
w innych wymienionych dziedzinach. Ponadto działalność UE będzie skuteczna również 
w zakresie negocjowania, a więc i monitorowania umów międzynarodowych dotyczących 
ochrony środowiska (np. protokołu z Kioto, Konwencji o różnorodności biologicznej). 

Polityka społeczna i polityka w zakresie dochodów. Spośród niewielu argumentów 
przemawiających za potrzebą istnienia specjalnych dochodów w rolnictwie lub specjalnej 
polityki społecznej na którymkolwiek z poziomów najważniejszy jest argument ryzyka oraz 
znaczenia gruntów jako zabezpieczenia kredytów, co może ograniczyć dostęp rolników do 
systemu dochodów minimalnych. Założenie, że w rolnictwie istnieją pewne szczególne 
okoliczności, nie oznacza jednak, że dziedzina ta powinna wejść w zakres obowiązków Unii. 
Zasada pomocniczości wyraźnie wskazuje na coś przeciwnego. Państwa członkowskie 
projektują i finansują własne systemy zabezpieczenia społecznego według krajowych przepisów 
i systemów podatkowych. Szczebel państwowy stanowi często właściwy kompromis 
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pozwalający pogodzić różnorodne preferencje, poczucie solidarności i możliwości finansowania 
i monitorowania systemów. 

Spójność a polityka regionalna. Również w tym przypadku trudno jest uzasadnić potrzebę 
istnienia szczególnej polityki spójności rolniczej lub regionalnej. Z drugiej strony rolnictwo 
bardzo często odgrywa ważną rolę w gospodarce najsłabiej rozwiniętych regionów. Wspieranie 
rozwoju w nowych lub uboższych państwach członkowskich mogłoby być w dłuższej 
perspektywie korzystne dla wszystkich jako sposób na utrzymanie spójności, unikanie 
nadmiernych migracji wewnętrznych oraz jak najlepsze wykorzystanie dostępnych zasobów 
naturalnych. Mogłoby to wymagać znacznych inwestycji ze wspólnych funduszy w sektorze 
rolnym i w innych sektorach przez wiele lat. Ponadto możliwe są transgraniczne skutki 
wymagające koordynacji, na przykład w zakresie infrastruktury. Jeżeli chodzi o rozwój wsi, 
doświadczenie w zakresie współpracy na rzecz rozwoju wskazuje, że najważniejszą sprawą jest 
ustanowienie wiarygodnych i dynamicznych rządów oraz wspieranie przedsiębiorczości na 
szczeblu lokalnym. W ramach tego działu możliwe byłoby wsparcie dla regionalnej 
infrastruktury, lecz potrzebne jest do tego celu odpowiednie uzasadnienie. W miarę stopniowego 
wycofywania płatności obszarowych, płatności na ochronę krajobrazu i dziedzictwa 
kulturowego staną się płatnościami za usługi i jako takie nie będą już kwalifikowały się do 
wsparcia w ramach programów rozwoju regionalnego. W tym zakresie po przydzieleniu 
środków Komisja miałaby przede wszystkim ułatwiać ich wykorzystanie, popularyzować 
sprawdzone rozwiązania i dokonywać kontroli, aby zapobiec nadużyciom. 

W związku z tym Komisja słusznie uczestniczy we współfinansowaniu i opracowaniu polityki 
niwelowania różnic regionalnych. Jednakże zaangażowanie ze strony UE powinno zostać 
zrównoważone przez lokalne zaangażowanie, zarówno na etapie projektowania, jak 
i finansowania, zgodnie z zasadą ekwiwalencji podatkowej. 

Polityka ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt. Międzynarodowe rozprzestrzenianie się 
chorób zwierzęcych wymaga międzynarodowej koordynacji działań, takich jak ograniczenia 
w handlu towarami pochodzącymi z dotkniętych chorobą regionów zgodnie z porozumieniem 
w sprawie systemu płatności jednolitej oraz postanowieniami Międzynarodowego Urzędu do 
spraw Epizootii. Dobrostan zwierząt może być powiązany z kwestią ich zdrowia, jeżeli systemy 
hodowli naruszają zasady jego ochrony; ważny jest również argument rozprzestrzeniania. 
Pozostałe elementy mogą mieć wymiar etyczny i mogą w różny sposób wpływać na 
samopoczucie konsumentów. Jeżeli przyjmiemy koncepcję zapewnienia minimalnego poziomu 
ochrony, podobnie jak w przypadku dzieci, koordynacja na szczeblu europejskim lub 
międzynarodowym staje się uzasadniona, choć należy zapewnić możliwość podjęcia bardziej 
restrykcyjnych działań na szczeblu krajowym. 

Stosunki zewnętrzne a współpraca na rzecz rozwoju. Oprócz polityki handlu rolnego kilka 
innych dziedzin unijnej polityki zagranicznej zawiera element rolnictwa, który wymaga 
rozpatrzenia na szczeblu unijnym w odniesieniu do różnych protokołów, takich jak umowy 
o partnerstwie gospodarczym, traktaty z krajami przystępującymi do Unii oraz zarządzanie 
funduszami na rzecz rozwoju. Zważywszy, że WPR poprzez transgraniczne skutki zewnętrzne 
wywiera wpływ na partnerów handlowych, wśród których znajdują się kraje rozwijające się, 
konieczna jest koordynacja i wsparcie w realizowaniu wymogów dotyczących przywozu 
związanego z WPR. Jest tak już w przypadku niektórych umów dwustronnych, na przykład 
euro-śródziemnomorskich układów o stowarzyszeniu. Rola WPR w stosunkach zewnętrznych 
służących zapewnieniu stabilizacji zewnętrznej może zostać uznana za zadanie europejskie, 
a wręcz ponadnarodowe ze względu na kwestie dystrybucji wspomniane w odniesieniu do 
polityki spójności. Kwestia ta została już uwzględniona w rozszerzonej europejskiej polityce 
sąsiedztwa, w ramach której tradycyjne problemy handlowe zostały włączone w szersze 
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koncepcje koordynacji i pomocy w egzekwowaniu wymogów przywozowych, na przykład 
poprzez pomoc techniczną.  

 
2.2. Polityka sprzyjająca konkurencji 

Najważniejszym celem WPR powinno być wspieranie unijnego rolnictwa w dążeniu do 
większej konkurencyjności. Polityka badawcza w ramach świadczenia dóbr publicznych 
prawdopodobnie wykracza poza zakres WPR. Jednakże rozwój, szkolenie i edukacja są 
szczególnie ważne, nie tylko ze względu na konkurencyjność, lecz również na zgodność 
z zasadami ochrony środowiska oraz umiejętność zarządzania gospodarstwem 
z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, a także sprzedaży produktów w warunkach 
globalizacji. Infrastruktura i komunikacja są ważne dla budowania konkurencyjnego przemysłu.  

Polityka skoncentrowana na innowacjach. Szeroko zakrojone interwencje publiczne nie 
gwarantują rozkwitu innowacyjności. Jednakże w sektorze rolnictwa istnieją dowody, że 
aktywna polityka może odgrywać ważną rolę we wspieraniu innowacji, o ile odpowiednie 
warunki sprzyjają jej rozpowszechnianiu. Wyniki badań wskazują, że społeczna stopa zwrotu 
badań i rozwoju w rolnictwie jest często wysoka (Evenson, 2002). Innowacje są w większości 
przypadków efektem uwarunkowań gospodarczych (np. niedobór pracowników sprzyja 
innowacjom ograniczającym wkład pracy człowieka), a czasem także ograniczeń prawnych. 
Wykazano, że przepisy z dziedziny ochrony środowiska ułatwiły na przykład przyjęcie nowych 
technologii oraz rozwój rolnictwa precyzyjnego. (Przeniesienie najważniejszych ośrodków 
prowadzących badania z zakresu biologii molekularnej świadczy jednak o tym, że przepisy 
mogą również zniechęcać do innowacyjności w tym sektorze.) Innowacjom z pewnością sprzyja 
polityka zmniejszająca ryzyko, ograniczająca utrudnienia w zaciąganiu kredytów oraz 
zapewniająca bezpieczeństwo własności ziemi. Wspieranie gospodarstw, niwelujące trudności 
w uzyskaniu kredytu, lecz ograniczające presję ze strony konkurencji, ma mniej jednoznaczne 
skutki7. 

Polityka strukturalna. Utrudnienia w restrukturyzacji produkcji i w konsolidacji powinny 
zostać zniesione. Istnieją dowody na występowanie korzyści skali również w przypadku małych 
gospodarstw. Nie ma natomiast dowodów świadczących o stratach skali w przypadku dużych 
gospodarstw lepiej przygotowanych do wykorzystania zalet specjalizacji i zwiększenia 
wydajności. W związku z tym polityka ograniczająca konsolidację gospodarstw może mieć 
niepożądane skutki w zakresie konkurencyjności. Duże podmioty produkcyjne nie powinny 
podlegać dyskryminacji, pod warunkiem że wywierane przez nie oddziaływanie na środowisko 
naturalne jest przedmiotem kontroli (na przykład duże chlewnie wyposażone w biogazownię 
i system oczyszczania wody mogą powodować mniejsze zanieczyszczenie niż emisje 
rozproszone z produkcji ekstensywnej).  

Polityka skłaniająca rolników w starszym wieku do kontynuowania działalności wymaga 
zakwestionowania. Z tego punktu widzenia państwa członkowskie powinny uwzględnić 
konsekwencje jednolitych płatności na gospodarstwo oraz szczególnych środków, takich jak 
ograniczenia w handlu nimi, jako przeszkodę w przekazywaniu ziemi młodym rolnikom. 
Problem ten wymaga lepszego udokumentowania, lecz potrzebne mogą być dodatkowe zachęty 
w odniesieniu do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę na mocy rozporządzenia w sprawie 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Kwestionowanie unijnych przepisów? Jednym ze sposobów wspierania innowacji przez władze 
jest nierzadko ograniczanie własnych interwencji. Niektóre przepisy mogą stawiać unijnych 
                                                 
7  Materiały źródłowe, patrz Sunding i Zilberman, 2002; Chavas 2002. 
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producentów w mniej korzystnym położeniu w porównaniu do zagranicznych producentów. 
Należy przeanalizować koszty i korzyści płynące z tego rodzaju przepisów. Jednym 
z przykładów są przepisy na temat przywozu genetycznie zmodyfikowanej paszy (patrz 
ramka 2). Inne problemy wymienione w ramce wskazują, że zagraniczni producenci podlegają 
znacznie mniej restrykcyjnym przepisom niż producenci w UE i ponoszą z tego tytułu znacznie 
mniejsze koszty. W kwestii dochodów rekompensatą dla niektórych ze wspomnianych 
przepisów są płatności bezpośrednie. (Na przykład mimo że organizacje rolnicze narzekają na 
wymogi związane z płatnościami bezpośrednimi, z szacunków wynika, że płatności te 
zdecydowanie przewyższają koszty związane z obowiązkiem przestrzegania unijnych dyrektyw 
dotyczących zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska, patrz Jongeneel i in., 
2007; Carpy-Goulard i in., 2006.) Jednakże ze względu na postępujące oddzielenie płatności od 
produkcji nie pomagają one w naprawianiu zakłóceń po stronie produkcji. 

Oznaczenia. W ramach tego trudnego kompromisu polityka państwa powinna sprzyjać 
wykorzystaniu przez sektor rolnictwa mechanizmów rynkowych. Władze publiczne mają za 
zadanie wyrównać niejednakowy dostęp do informacji poprzez wskazanie jakości produktu, 
ustanowienie norm uniemożliwiających wprowadzenie do obrotu produktów skażonych oraz 
pomoc rolnikom w wyróżnieniu swoich produktów. Strategia przyjęta przez władze Unii nie jest 
być może najbardziej skuteczna w przypadku produktów niszowych na zagranicznych rynkach. 
Geograficzny system oznaczeń pochodzenia działa sprawnie w niektórych krajach (we Francji, 
Włoszech) i w przypadku niektórych produktów (sera). Są też jednak przypadki, w których 
wydaje się ona niewystarczająco skuteczna w przekonywaniu konsumentów, że istnieje 
prawdziwy związek między miejscem pochodzenia a jakością, czego dowodem jest ogromne 
powodzenie marek w porównaniu do oznaczeń geograficznych na międzynarodowym rynku 
wina (Bureau i Valceschini, 2003). Obecne nagromadzenie sprzecznych ze sobą oznaczeń 
wprowadziło pewne zamieszanie i wymaga uproszczenia.  
 

Ramka 2. Unijne przepisy a konkurencyjność 
Stowarzyszenia rolników narzekają często, że unijne ramy regulacyjne narzucają większe 
ograniczenia, a przez to są źródłem większych kosztów produkcji niż przepisy w krajach 
trzecich. Trudno powiedzieć, do jakiego stopnia twierdzenia te są uzasadnione i na ile są one 
powodem niższej konkurencyjności. Jednakże w wyniku różnych ankiet i analiz 
administracyjnych łańcucha żywnościowego wskazano kilka problemów działających na 
niekorzyść unijnych producentów w stosunku do producentów zagranicznych. Są one 
następujące: 
 
Przepisy z dziedziny ochrony środowiska, które są w większym stopniu ograniczające niż 
w innych krajach, przede wszystkim w odniesieniu do pestycydów i azotanów. Najwyraźniej 
jest to problem, szczególnie w sektorze wieprzowiny. Producenci owoców, warzyw i wina 
podkreślają również, że państwa członkowskie UE wprowadzają podatki od niektórych 
substancji czynnych, których producenci z krajów trzecich nie muszą płacić. Mimo że warunki 
panujące w poszczególnych państwach członkowskich są bardzo zróżnicowane, niektóre z nich 
(Polska, Hiszpania) dopuszczają produkty, które w innych państwach są zakazane. Wydaje się, 
że czas trwania postępowań prowadzi do istotnych zakłóceń konkurencji w sektorach owoców 
i warzyw w porównaniu do takich krajów jak Chiny. W przypadku tego rodzaju zakłóceń 
konkurencji do różnic w wykazach dopuszczonych cząsteczek dochodzą uciążliwe procedury 
administracyjne i opóźnienia w zakresie homologacji i zatwierdzania. 
 
Produkty genetycznie modyfikowane powodują coraz większe zakłócenia konkurencji. 
Hodowcy w UE są coraz częściej zmuszeni do przywozu niemodyfikowanej genetycznie 
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kukurydzy (głównie z Brazylii), natomiast konkurujący z nimi brazylijscy eksporterzy 
wołowiny mogą stosować genetycznie modyfikowane ziarno. Prowadzi to do paradoksalnej 
sytuacji, w której brazylijscy producenci mięsa przywożą modyfikowaną kukurydzę ze Stanów 
Zjednoczonych, podczas gdy brazylijscy producenci kukurydzy wywożą niemodyfikowane 
ziarno do UE. Tego rodzaju handel trójstronny oznacza, że producenci mięsa w Unii dopłacają 
do każdej tony kukurydzy około 70 USD. Nawet w przypadku materiałów niemodyfikowanych 
producenci w UE podlegają przepisom o prawach własności intelektualnej. Muszą jednak 
konkurować z gospodarkami wschodzącymi, gdzie nieprzestrzeganie tych praw przez 
producentów otwiera im dostęp do tańszego materiału siewnego. Zdaniem francuskiej 
Confédération Génerale de la Betterave genetycznie modyfikowane produkty w sektorze 
buraków cukrowych i bawełny, niedopuszczone w Unii, lecz dozwolone w innych krajach, 
takich jak Brazylia i Chiny, mogą ograniczyć koszty produkcji nawet o 20%. 
 
Hormony wzrostu oraz inne środki pobudzające w sektorze wołowiny, a także somatotropina 
(rbGH), hormon zwiększający produkcję mleka o 8-15% zależnie od rodzaju hodowli, nie są 
dopuszczone w UE, lecz są szeroko stosowane w większości innych krajów (Unia zabrania 
przywozu wołowiny z dodatkiem hormonów, jednak nie wszystkie środki pobudzające wzrost 
mogą zostać wykryte w trakcie analizy mięsa, a UE nie nakłada ograniczeń na produkty 
mleczarskie). 
 
Obowiązek zapewnienia identyfikowalności i segregacji zwiększa koszty w całym łańcuchu 
żywnościowym, podczas gdy obowiązki dotyczące produktów przywożonych wydają się mniej 
ograniczające, zwłaszcza w sektorze wołowiny. 
 
Uważa się, że przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt powodują wzrost kosztów o 3-15% 
w sektorze drobiu (jaj) i do pewnego stopnia również w sektorze wieprzowiny.  
 
Przepisy dotyczące zawartości mikotoksyn, metali ciężkich i pozostałości pestycydów są 
według opinii bardziej restrykcyjne w UE, mimo że inspekcjami objęte są również produkty 
przywożone. Przepisy dotyczące odchodów zwierzęcych wymagają ponoszenia kosztów, 
którym nie mogliby sprostać producenci z Ameryki Południowej. Wiążą się z nimi 
obowiązkowe procedury w zakresie wytapiania tłuszczów, ograniczenia w stosowaniu 
produktów ubocznych (niektóre z nich nie mogą być stosowane w karmie dla kotów i psów oraz 
w produkcji żelatyny, niektóre podroby nie są dopuszczone do sprzedaży, co wiąże się 
z dodatkowymi kosztami w porównaniu do producentów z innych krajów). Warunki 
oczyszczania i odkażania tusz drobiowych są mniej restrykcyjne w krajach trzecich, zaś 
stosowanie chloru po takich zabiegach jest szeroko rozpowszechnione, natomiast w UE 
obowiązuje konieczność zapobiegania salmonelli poprzez ograniczanie ryzyka skażenia. 
Definicja produktów jajecznych wydaje się mniej restrykcyjna w krajach trzecich, przez co 
produkty przetworzone w UE są mniej konkurencyjne. Wykaz dodatków objętych 
uregulowaniem jest bardziej rozbudowany niż w innych krajach, gdyż brakuje jednolitego 
wykazu dopuszczonych dodatków do pasz. Warunki uzyskania oznaczenia „ekologiczny” 
wydają się bardziej rygorystyczne, przynajmniej w niektórych państwach członkowskich, niż 
poza obszarem Unii pomimo dopuszczenia przywozu. 
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2.3. Przyszłe kierunki zarządzania rynkiem 

Zlikwidowanie interwencji? Przy uzasadnionym założeniu, że światowe ceny pozostaną 
stabilne, narzędzia zarządzania rynkiem stosowane w ramach starej WPR, tj. 
zinstytucjonalizowane ceny, refundacje wywozowe oraz cały system interwencji staną się mniej 
odpowiednie.  

Mimo że należy spodziewać się wyższych cen niż na początku lat 2000., prawdopodobieństwo 
wystąpienia ich wahań jest nadal duże. Producenci nie są już odizolowani od sygnałów 
cenowych płynących ze światowych rynków. Przy bardziej zglobalizowanym rynku wahania są 
amortyzowane przez szerszą podstawę. Istnieje też jednak prawdopodobieństwo, że produkcja 
zostanie skoncentrowana w obszarach, gdzie koszty są najniższe (np. cukier w Brazylii, zboża 
w Ameryce Północnej), lecz gdzie wahania poziomu plonów są często wysokie. Zważywszy, że 
utrzymywane przeciętne zapasy mogą wystarczyć na zapewnienie spożycia przez mniej niż dwa 
miesiące, przedłużająca się susza lub pojawienie się nowych czynników chorobotwórczych 
może istotnie wpłynąć na zmienność cen. Trudno oczekiwać jakichkolwiek znaczących działań 
na szczeblu światowym zmierzających do ustabilizowania cen. Wszelkie próby przyjęcia 
planów stabilizacji, zapasów bezpieczeństwa i przepisów, podejmowane w latach 70., 
zakończyły się porażką (patrz Dehn i in., 2005). Finansowe wpływy funduszy 
zabezpieczających stanowiłyby istotną przeszkodę dla wszelkich ambitnych prób wprowadzenia 
koordynacji na międzynarodową skalę i ustabilizowania cen.  

Możliwe, że podwójne wykorzystanie produktów rolnych, do produkcji żywności i energii, 
pomoże w ustabilizowaniu rynków poprzez ustalenie domyślnej ceny bazowej. Dowody 
świadczące o istnieniu domyślnej ceny interwencyjnej są jednak nadal nieprzekonujące. Kwestia 
ta została przeanalizowana w załączniku 2. Konsekwencje zlikwidowania narzędzi zarządzania 
rynkiem powinny zostać ocenione według pesymistycznych scenariuszy pod względem kursu 
wymiany, światowych cen i możliwości wystąpienia dobrze zorganizowanego wywozu z takich 
krajów jak Chiny czy Ukraina i Rosja (która na początku lat 2000 prowadziła wywóz pszenicy 
po cenach, których nie dało się wytłumaczyć żadnym mechanizmem rynkowym). Dopóki 
istnieją dodatkowe dowody potwierdzające stabilizującą rolę produkcji energii, uzasadnione są 
interwencje państwa ograniczające znaczne wahania cenowe.  

Zapewniając cenę bazową, która ogranicza możliwości obniżania cen przez producentów, 
interwencje państwowe mogą pomóc ustabilizować ich oczekiwania i zapobiec istotnym 
zakłóceniom produkcji w UE. Możliwe, że dzięki publicznej sieci bezpieczeństwa narzędzia 
indywidualne są bardziej skuteczne (zapewniając podmiotom rynkowym cenę podstawową 
i maksymalną). Cena podstawowa powinna z pewnością zostać tak obliczona, aby uwzględnić 
nieprzewidziane okoliczności, ale nie wprowadzać stałych dopłat do cen stosowanych przez 
producentów, co miało miejsce w latach 80. 

Narzędzia. Trudność polega na tym, że znaczne obniżki ceł w ramach WTO mogą utrudnić 
utrzymanie sieci bezpieczeństwa wśród nabywców publicznych. Bez pewnej ochrony granic 
trudno jest zagwarantować cenę nawet okresowo wyższą niż cena na światowym rynku, 
zważywszy, że interwencje państwowe mogą zostać zdominowane przez przywóz. Gdyby 
okazało się, że zobowiązania w ramach WTO wymagają porzucenia wszelkiej kontroli granic, 
można byłoby rozważyć wprowadzenie ceny minimalnej na podstawie mechanizmu opłat 
wyrównawczych. Kwestia ta wymaga uważniejszego przeanalizowania. Zdania państw 
członkowskich najprawdopodobniej będą rozbieżne, co może wywołać problem zgodności na 
forum WTO. Jednym z powodów, dla których Komisja zawsze niechętnie brała taką możliwość 
pod uwagę, były ograniczenia administracyjne. Oznacza to, że roczny charakter unijnego 
budżetu nie jest przystosowany do ponoszenia nieprzewidzianych wydatków. Rozwiązaniem dla 
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tego problemu mogłoby być ustanowienie funduszu, który wykorzystywano by do 
zagwarantowania cen minimalnych dla producentów w wyjątkowych okolicznościach.  

 
2.4. Długofalowe znaczenie płatności bezpośrednich i działań 
w drugim filarze 

Długoterminowe uzasadnienie dla płatności. Od 1992 r. płatności bezpośrednie służyły do 
forsowania społecznie potrzebnych, lecz niepopularnych reform. Stoi za tym nie tylko argument 
skuteczności (kupowanie niższych kosztów społecznych), lecz również argument moralności, 
jeżeli reformy mogą być postrzegane jako zerwanie nieformalnej umowy między politykami 
a rolnikami. Ci ostatni ponosili nierzadko utracone koszty, ponieważ wierzyli w stabilność starej 
WPR. Uzasadnieniem dla płatności bezpośrednich było zatem przeniesienie dochodów 
w okresie przejściowym. W perspektywie długoterminowej mogą one służyć do dwóch celów. 

Pierwszy z nich jest bardziej trwały i jest nim długoterminowe wsparcie działalności 
gospodarczej w niektórych regionach wiejskich w celu zapewnienia spójności. Tego rodzaju 
wsparcie zwykle wchodzi w zakres drugiego filaru, lecz w rzadkich przypadkach płatności 
bezpośrednie wspierające wybraną działalność rolniczą mogą zostać zakwalifikowane jako 
działania stabilizujące w niektórych regionach. Drugim, ważniejszym celem jest przekazanie 
płatności dostawcom zapewniającym korzystne skutki zewnętrzne, których rynek nie wycenia 
zgodnie z ich rzeczywistym znaczeniem dla społeczeństwa. Trudność związana z obecnym 
kształtem płatności bezpośrednich polega na tym, że płatności jednolite – mimo że są 
zróżnicowane w zależności od regionu i udziału użytków zielonych – nie są wystarczająco 
precyzyjne i nie obejmują wszystkich rodzajów okoliczności. Mogą one co najwyżej stać się 
skutecznym, administracyjnym sposobem spełnienia pewnych podstawowych wymogów, które 
są łatwe do wyegzekwowania i monitorowania na większej części całego obszaru.  

Takie uzasadnienie i opracowanie przyszłych płatności bezpośrednich z pewnością oddaliłoby je 
ponownie od pojęcia płatności niezwiązanych z produkcją. W przypadku gdy płatnością są 
powiązane z określonymi wymogami i usługami, przestają być oddzielone od produkcji. 
Powiązanie powinno jednak dotyczyć przede wszystkim tych usług, które mogą mieć pośrednie 
konsekwencje dla produkcji, jak w przypadku wołowiny. Tego rodzaju skutki uboczne nie są złe 
jako takie. Możliwe nawet, że w przypadku zwykłego utrzymywania terenów otwartych 
w niektórych regionach płatności na krowy lub owce mamki mogą być ze względów 
administracyjnych bardziej skutecznym narzędziem niż skomplikowany system płatności oparty 
na wynikach w zakresie zapewniania różnorodności biologicznej. Decyzja o tym, które 
z narzędzi jest najskuteczniejsze, nie może być podejmowana na zasadach ogólnych, lecz 
wymaga bardziej szczegółowych analiz wpływu i porównania różnych narzędzi, wraz z ich 
kosztami administracyjnymi na poziomie Unii, państw członkowskich i pojedynczych 
gospodarstw. 

Poprzez wyjście poza zestaw podstawowych wymogów rolnictwo może zapewnić szeroki 
wachlarz udogodnień, zwłaszcza w zakresie usług ochrony środowiska naturalnego, które są 
uzależnione od miejscowych warunków przyrodniczych. W tego rodzaju przypadkach koszty 
administracyjne, a także wsparcie lokalne wymagają większego udziału władz państwowych 
i regionalnych w przygotowaniu działań i ich finansowaniu. To samo dotyczy – zgodnie 
z celami polityki regionalnej – polityki rozwoju wsi, która służy do niwelowania różnic między 
regionami wiejskimi w zakresie szans gospodarczych i warunków socjalnych. Wymienione 
wyżej cele składają się na długoterminową perspektywę wydatków w drugim filarze. Zgodnie 
z tą perspektywą utrzymuje się tendencja do przesuwania środków z pierwszego do drugiego 
filaru WPR (który w 2007 r. nieznacznie przekraczał 20% łącznych wydatków WPR). 



Analiza możliwości przyszłego rozwoju WPR 

PE 397.241 26

Z drugim filarem związane są jednak trzy podstawowe problemy. Pierwszy z nich polega na 
tym, że monitorowanie działań z dziedziny rozwoju wsi jest znacznie bardziej skomplikowane 
i drogie niż w przypadku mechanizmów interwencyjnych starej WPR. Istnieją już programy, 
w przypadku których Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że koszty kontroli były wyższe niż 
kwoty przekazane rolnikom. Poza określonym pułapem zwiększanie budżetu przeznaczonego na 
przykład na programy rolno-środowiskowe lub pomoc inwestycyjną doprowadzi albo do 
korupcji, albo do nadmiernych kosztów inspekcji i kontroli. Natomiast mimo że obecne zasady 
monitorowania i oceny przepisów dotyczących rozwoju wsi są zgodne z zasadami stosowanymi 
w przypadku innych funduszy strukturalnych, znacznie wyższa liczba wnioskodawców 
w ramach EFRROW najwyraźniej została pominięta.  

Drugi, niejako powiązany z tym problem dotyczy stosowności organizowania tego rodzaju 
polityki na szczeblu unijnym. Argument przemawiający za pierwszym filarem WPR jest dość 
jasny, gdyż wynika on z korzyści płynących ze wspólnego rynku. W przypadku drugiego filaru 
argument ten traci jednak na znaczeniu. Większa część wsparcia w ramach drugiego filaru 
dotyczy dóbr niezbywalnych, które nie mają wpływu na swobodną i niezakłóconą konkurencję 
w UE (najważniejszy powód przyjmowania przepisów na szczeblu unijnym). Mimo że co do 
zasady wyższe dopłaty do inwestycji w państwie członkowskim A niż w państwie 
członkowskim B lub też wyższe płatności za porównywalne usługi rolno-środowiskowe 
w różnych państwach członkowskich mogłyby również przyczynić się do zakłóceń konkurencji, 
należy odnieść tę możliwość do kosztów ponoszonych obecnie w związku z należytym 
wdrożeniem wspomnianych działań, w tym monitorowania i oceny.  

Co więcej, jeżeli można znaleźć uzasadnienie dla niektórych działań w drugim filarze na 
szczeblu unijnym, co jest wątpliwe w przypadku wielu działań obecnie realizowanych, powinny 
one być czymś więcej niż tylko sposobem na uciszenie głosów krytyki na temat WPR. 
W polityce rozwoju wsi należy wyznaczyć jasne cele, a najlepiej włączyć ją do szerzej 
zakrojonej polityki regionalnej. Brakuje niestety uzasadnienia dla koncentrowania polityki 
rozwoju wsi w większym stopniu na rolnictwie niż na innych sektorach gospodarki, zwłaszcza 
gdy weźmie się pod uwagę utrzymującą się tendencję do obniżania liczby rolników. Prowadzi to 
do wniosku, że wszystkie polityki regionalne sprowadzają się do koncepcji spójności 
terytorialnej. Polityka rozwoju wsi nie powinna również polegać na walce z migracją do miast, 
jeżeli podstawowe siły rynkowe sprzyjają tego rodzaju przemianom. Skoncentrowanie ludności 
w aglomeracjach miejskich może doprowadzić do wydajniejszego wykorzystania terenu, 
obniżenia kosztów transakcyjnych i lepszego wykorzystania infrastruktury. Polityka powinna 
sprzyjać działalności, która zapewnia trwały dobrobyt.  

W tym kontekście utworzenie EFRROW, wykazującego niewielką synergię z pozostałymi 
funduszami strukturalnymi, wydaje się w pewnym stopniu nie na miejscu. Trudno też znaleźć 
uzasadnienie dla ograniczenia jego budżetu do rolników. Powinien on być raczej 
skoncentrowany na finansowaniu infrastruktury, która umożliwia rozwój konkurencyjnego 
przemysłu w obszarach wiejskich, oraz na wspieraniu korzyści zewnętrznych sprzyjających 
turystyce i rekreacji. Może do nich należeć wykorzystanie ziemi i zachowanie wsi jako 
przestrzeni otwartego gospodarowania, chronionej przed odłogowaniem, porzucaniem ziemi, 
zakrzewianiem lub zalesianiem. Osiągnięcie większości tych celów jest możliwe poprzez 
wykorzystanie funduszy strukturalnych z wyjątkiem zapewnienia zewnętrznych korzyści dla 
środowiska naturalnego. Dla optymalnego wykorzystania synergii między działaniami 
poszczególnych funduszy spójność terytorialna powinna oznaczać stosowanie kryteriów 
udostępniania funduszy niezależnie od tego, czy beneficjent jest rolnikiem czy nie. W celu 
uwzględnienia strategii lizbońskiej może temu towarzyszyć zmiana typologii regionów, która 
dotyczy nie tylko gęstości zaludnienia, lecz może również opierać się na różnych wymogach 
w zakresie zatrudnienia i różnych cechach rolnictwa (Copus i in., 2006). Co do zasady 
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wszystkie działania mogą być stosowane we wszystkich regionach i wdrażane przez wszystkie 
podmioty przy wspólnym finansowaniu ze wszystkich funduszy strukturalnych oraz mogą 
w dłuższej perspektywie zaowocować polityką terytorialną we wszystkich sektorach. 

 
2.5. Polityka handlowa UE 

Zasadność ochrony? Ochrona granic była głównym składnikiem starej WPR, gdyż była 
niezbędna dla zapewnienia skuteczności narzędzi wspierania cen rynkowych. Wraz z przejściem 
w kierunku płatności bardziej bezpośrednio związanych z dochodami producentów i ze 
świadczeniem usług, ochrona granic może zostać zweryfikowana. Istnieją bowiem sektory, 
w których cła stanowią istotny koszt dla konsumentów, w tym dla konsumentów najuboższych, 
którzy przeznaczają większą część domowego budżetu na żywność, a także dla przemysłu 
spożywczego oraz sektora hodowli przywożącego pasze.  

W niektórych przypadkach ochrona rolnictwa może być jednak przydatna. Po pierwsze, o czym 
mowa była już wcześniej, niektóre sektory mogą zapewnić korzyści zewnętrzne połączone 
z produkcją rolną. Ochrona granic może więc odgrywać ważną rolę w tych przypadkach. Mimo 
iż argument ten był wielokrotnie stosowany, a wręcz nadużywany do obrony partykularnych 
interesów, może on być zasadny w przypadkach, gdy działania alternatywne są bardziej 
kosztowne. Po drugie, przeanalizowania wymaga kwestia zależności od kilku zagranicznych 
źródeł zaopatrzenia, na przykład w białko, mając na uwadze przywóz ogromnych ilości białka 
z Ameryki Południowej8. Po trzecie, w przypadku wschodzących gałęzi przemysłu, takich jak 
agropaliwa, może pojawić się argument raczkującej branży. Co więcej, tymczasowa ochrona 
jest uzasadniona w celu utrzymania sieci bezpieczeństwa na wypadek istotnych wstrząsów 
w sektorze rolniczym, związanych ze znacznym spadkiem cen krajowych. 

Racjonalizacja polityki handlowej. W ramach porozumienia WTO UE dysponuje 
ograniczonym zakresem swobody w zakresie utrzymywania pewnego poziomu ochrony. Jeżeli 
produkt zostanie zakwalifikowany jako wrażliwy, rekompensata zostanie przekazana poprzez 
rozszerzone kontyngenty celne. Na mocy porozumień regionalnych istnieją większe możliwości 
strategicznego podziału obniżek ceł pomiędzy poszczególne produkty, zaś Unia w szerokim 
stopniu wykorzystuje kontyngenty przywozowe i inne formy ustalania pułapów. Przyszłe 
porozumienia będą jednak wymagały znacznych ustępstw, zwłaszcza jeżeli porażka na forum 
WTO zapewni silniejszą pozycję negocjacyjną w ramach umów dwustronnych takim krajom jak 
Mercosur, Kanada czy Rosja. 

Przydział pozostałych działań ochronnych dla produktów wrażliwych powinien odbywać się na 
podstawie bardziej racjonalnych kryteriów niż zapobieganie obniżaniu opłat dzierżawnych. 
Prawdopodobnie łatwiej będzie dowieść zasadności utrzymania pewnego poziomu ochrony 
w przypadku niektórych produktów zwierzęcych, ważnych dla obszarów górskich, w których są 
produkowane w sposób zgodny z ochroną środowiska naturalnego, niż w przypadku utrzymania 
ochrony produktów, które od dawna korzystają z wysokich ceł9. Innym powodem może być 
wyrównywanie szans, gdy istnieją dowody potwierdzające, że producenci w innych krajach 
podlegają mniej licznym ograniczeniom w zakresie procesu produkcyjnego, ponieważ stosują 
                                                 
8  Groźba nałożenia przez Stany Zjednoczone embarga na wywóz soi w latach 70. doprowadziła do wysokiego 

wzrostu cen i masowego uboju bydła w UE. Skutki dla pogłowia bydła zaczęły być odczuwalne dopiero po wielu 
latach na rynku mleczarskim i wołowym. 

9  UE przywozi obecnie duże ilości wołowiny z Ameryki Południowej pomimo bardzo wysokich ceł. Zważywszy 
na spodziewane istotne obniżki w ramach porozumienia WTO, spodziewany jest wysoki wzrost przywozu. 
Znaczna część wołowiny spożywanej w UE pochodzi z mało elastycznej podaży mięsa krów mlecznych 
i mamek, które jako sektor może odnieść szczególnie dotkliwe szkody. Mając na uwadze jego rolę 
w zapewnieniu korzyści zewnętrznych, pewien poziom ochrony mógłby pomóc w utrzymaniu polityk drugiego 
filaru. 
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niższe standardy ochrony środowiska czy etyki. Istnieje z pewnością ryzyko, że otworzy to 
drogę do najróżniejszych problemów, zważywszy na brak wyraźnej granicy między przewagą 
konkurencyjną jednego kraju a nieuczciwym zakłócaniem konkurencji. Jednakże naciski ze 
strony unijnych konsumentów i innych zainteresowanych stron najwyraźniej nakładają na 
unijnych producentów ograniczenia, z którymi ich zagraniczni konkurenci nie muszą się zmagać 
(Ramka 2). 
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3. Komunikat Komisji 

W niniejszej części sprawozdania bardziej szczegółowo omówiono propozycje Komisji zawarte 
w komunikacie z 20 listopada 2007 r. Wykorzystując jako punkt odniesienia długoterminowe 
cele opisane w części 2 oraz analizę w części 1 jako przykład sukcesów i porażek 
zreformowanej WPR, w części 3 przedstawiono ocenę i uwagi ogólne na temat najważniejszych 
elementów komunikatu. 

 
3.1. Reforma jednolitych płatności na gospodarstwo 

Kluczowy element komunikatu Komisji dotyczy jednolitych płatności na gospodarstwo, 
wprowadzonych w 2003 r. Zdaniem Komisji wraz z upływem czasu coraz trudniej będzie 
uzasadnić różnice w JPG zależnie od wysokości produkcji odnotowanej w przeszłości, 
szczególnie w przypadku modelu historycznego. Komisja zwraca się zatem do państw 
członkowskich, aby dostosowały wybrany przez siebie model, wprowadzając bardziej jednolity 
system przeliczania kwot w latach 2009-2013, oraz aby uprościły system wypłat. Mogłoby to 
wiązać się z koniecznością przejścia na zregionalizowane JPG, stosowane dziś opcjonalnie 
w niektórych państwach członkowskie i obowiązkowo w 12 nowych państwach. Nie można też 
wykluczyć, że ujednolicenie powinno obowiązywać w stosunku do różnic w płatnościach 
w modelu regionalnym, tj. we wszystkich regionach oraz w przypadku odrębnych płatności za 
ziemię uprawną i użytki zielone. 

W świetle kolejnych rozszerzeń JPG na inne sektory Komisja uznaje rosnącą siłę argumentów 
przemawiających za pełnym oddzieleniem pomocy od produkcji (wydajność i uproszczenie 
administracyjne). W ramach długofalowej strategii Komisja proponuje wzmocnienie drugiego 
filaru poprzez podniesienie obecnej stopy modulacji z 5% do 13% w 4 etapach w latach 2010-
2013. 

W komunikacie zaproponowano także stopniową redukcję największych jednolitych płatności 
na gospodarstwo, tak aby płatności powyżej 100 000 euro zostały zmniejszone o 10%, płatności 
powyżej 200 000 euro o 25%, zaś płatności powyżej 300 000 euro o 45%. W zakresie 
najniższych płatności Komisja proponuje wprowadzenie minimalnego rocznego poziomu lub 
zmianę obecnie obowiązującego progu 0,3 ha uprawniającego do otrzymania płatności na 
gospodarstwo. Państwo członkowskie mogłoby przy tym zatrzymać środki zaoszczędzone 
poprzez tego rodzaju działania na podstawie obowiązującego modelu przydziałów krajowych 
(art. 69)10. 

 
3.1.1. Przejście na bardziej jednolite systemy płatności 

Propozycja, zgodnie z którą należałoby umożliwić państwom członkowskim przejście na 
bardziej jednolity system przeliczania JPG, miałaby różne skutki w zależności od sposobu jej 
realizacji po omówieniu oceny funkcjonowania. W załączniku 3 podsumowano ustalenia 
z Francji i Niemiec. Wyniki badań, o których mowa w załączniku 3, potwierdzają, że bardziej 
jednolite płatności wpłyną na ich dystrybucję wśród rolników w zależności od wybranego 
modelu realizacji JPG. 

                                                 
10  Mimo że zasada współzależności omawiana jest w tym samym kontekście co jednolite płatności na 

gospodarstwo, kwestia ta zostanie rozpatrzona w dalszej części. 
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Zalety i wady propozycji Komisji. Przedmiotowa propozycja Komisji służy ograniczeniu różnic 
w traktowaniu producentów rolnych w UE. Różnice te są istotne zarówno wewnątrz państw 
członkowskich, jak i między nimi. Skoro uznano, że kompensacyjny charakter płatności 
bezpośrednich staje się nieaktualny, co najmniej część tych różnic staje się trudna do 
uzasadnienia. W propozycji Komisji wykluczono koncepcję jednolitej stawki w całej UE 
i pozostawiono margines dla jej regionalnego dostosowania (zaznaczono, że państwa 
członkowskie będą mieć możliwość dostosowania wybranego przez siebie modelu, 
„wprowadzając bardziej jednolity system przeliczania kwot”). Mimo że nie zlikwiduje się w ten 
sposób różnic w traktowaniu państw członkowskich, pomoże to zniwelować różnice wewnątrz 
nich, które są szczególnie widoczne w dziewięciu państwach, które stosują JPG wyłącznie 
według modelu historycznego. Na przykład różnica w średnim poziomie JPG od 1 hektara 
między dwoma francuskimi departamentami mogła w 2006 r. wynosić od 11 euro do 694 euro. 
Stopień redystrybucji płatności pomiędzy rolnikami (i sektorami produkcji) będzie w dużym 
stopniu uzależniony od tego, jak szeroka definicja regionów zostanie przyjęta przez państwa 
członkowskie. Dane w załączniku 3 wskazują, że gdyby taki kraj jak Francja zastosował 
jednolitą stawkę krajową, nastąpiłoby znaczne przesunięcie płatności z sektora zbóż na rzecz 
hodowli, lecz równocześnie w każdym regionie występują niezwykle złożone skutki 
dystrybucji. 

Nie do końca jasne jest, czy proponowane przejście na jednolity sposób przeliczania oraz 
wynikające stąd przesunięcie płatności z sektora upraw do sektora hodowli ma również 
stanowić lepszy sposób wynagradzania za dobra publiczne. Jednakże skierowanie płatności 
bezpośrednich na kwestię ochrony środowiska naturalnego przemawia za przyjęciem podejścia 
regionalnego zamiast historycznego i w tym sensie strategia Komisji zmierza we właściwym 
kierunku. Co więcej, odwołanie do art. 69 rozporządzenia 1782/2003 w tym kontekście, 
umożliwiającego zatrzymanie 10% JPG na wsparcie działalności korzystnej dla środowiska 
naturalnego, może zostać odczytane jako potwierdzenie swobody decydowania przez państwa 
członkowskie o tym, które działania należy wspierać według kryteriów krajowych. Możliwość 
ta, dotychczas rzadko stosowana, jest z pewnością przydatna, lecz równie korzystne mogłoby 
być rozszerzenie dopuszczalnej skali redystrybucji podlegającej względom środowiskowym 
powyżej obecnego pułapu 10%. 

Ponadto system jednolitego przeliczania jest z pewnością łatwiejszy w zarządzaniu niż model 
historyczny. Z tego właśnie powodu nowe państwa członkowskie wybrały uproszczony system 
płatności, a oszczędności w zakresie obciążeń administracyjnych oraz kosztów, wynikające ze 
stosowania uproszczonego systemu będą bardzo przydatne. 

Czy propozycja Komisji jest zgodna z perspektywą długofalową? W komunikacie nie ma mowy 
o zalecanym kierunku ewolucji płatności w dłuższym okresie. Fakt, że Komisja zwraca się do 
państw członkowskich o dostosowanie wybranych modeli płatności, nie zmuszając ich do tego, 
jest odzwierciedleniem długofalowych zaleceń Parlamentu dotyczących pozostawienia 
odpowiedzialności za politykę społeczną i dystrybucję dochodów w kompetencjach państw 
członkowskich. Niektóre z nich mogą uznać, że nadszedł czas na zmianę obowiązujących 
warunków, inne zaś mogą zachować większą ostrożność w ingerowaniu w tkankę społeczną 
obszarów wiejskich. W ten sposób zaproponowane przez Komisję zmiany przynajmniej nie są 
sprzeczne z długofalową reformą płatności bezpośrednich. Poprzez zakwestionowanie modelu 
historycznego wniosek Komisji wyraźnie przygotowuje grunt pod bardziej racjonalny przydział 
płatności bezpośrednich na podstawie rzeczywistych udogodnień zapewnianych przez rolników, 
a także ogólnie rzecz biorąc, przez osoby świadczące dobra publiczne. 
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3.1.2. Pełne oddzielenie pomocy od produkcji? 

Komisja proponuje w komunikacie zniesienie pozostałych płatności związanych z produkcją 
upraw, co w praktyce oznaczałoby włączenie do JPG 25% związanych z produkcją płatności za 
uprawy stosowanych nadal we Francji i Hiszpanii. Komisja pozostawia jednak otwarte drzwi 
dla częściowo powiązanego z produkcją wsparcia w regionach, gdzie poziom produkcji jest 
ogólnie niewysoki, lecz ma duże znaczenie środowiskowe lub gospodarcze. Mimo że 
zastosowane brzmienie może uwzględniać płatności za uprawy, jako przykład podano płatności 
za krowy mamki. Komisja proponuje przeanalizowanie każdego przypadku z osobna, tak aby 
określić potencjalne ryzyko związane z przejściem do pełnego oddzielenia płatności od 
produkcji oraz możliwe alternatywy na szczeblu regionalnym. 

Zalety i wady propozycji. W tym zakresie propozycja Komisji nie zawiera istotnych zmian. 
Większość krajów wybrała już pełne oddzielenie pomocy od produkcji w sektorze roślin 
uprawnych. W krajach, które tego nie zrobiły, nie ma oznak silnego sprzeciwu wobec przejścia 
na pełne oddzielenie, przynajmniej w sektorze roślin uprawnych. 

Przejście na pełne oddzielenie jest z pewnością zgodne z długofalowymi celami fundamentalnej 
reformy płatności, wyeliminowania modelu historycznego i powiązań z produkcją rolną, a także 
przyznawania płatności na podstawie korzyści zewnętrznych i dóbr publicznych generowanych 
przez rolników. Co więcej, przejście na pełne oddzielenie pomogłoby w uproszczeniu WPR. 
Połączenie obu systemów – nowych (JPG) oraz starych płatności (związanych z produkcją) – 
okazało się zbędnym biurokratycznym balastem w niemal wszystkich państwach członkowskich 
UE-15 (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii, Grecji, Włoch i Niemiec). Koszty tego 
rozwiązania poniosły władze krajowe i dziś mogą winić tylko siebie za wybór tak kłopotliwego 
systemu. Możliwe są jednak skutki uboczne w innych państwach Unii, przede wszystkim 
dlatego, że system ten tworzy więcej zachęt dla produkcji w niektórych krajach, a mniej 
w innych. 

Obawa, że uprawa zbóż całkowicie zniknie w niektórych średnio zaawansowanych regionach 
(o niewielkiej przewadze konkurencyjnej w tym zakresie) była głównym powodem utrzymania, 
na przykład we Francji, części powiązanych z produkcją płatności w sektorze roślin uprawnych. 
Warunki rynkowe sprawiły jednak, że obawy te wkrótce zniknęły. Jednakże w odniesieniu do 
sektora wołowiny kraje, które utrzymały płatności związane z produkcją, obawiały się 
porzucania ziemi w niektórych obszarach. Obawa ta utrzymuje się. Nie można zatem 
wykluczyć, że powiązane z produkcją wsparcie w przypadku niektórych rodzajów działalności, 
w których dobra publiczne i produkcja rolna są wspólnych efektem, jest rozsądnym 
rozwiązaniem w niektórych państwach członkowskich. Przyjęta przez Komisję strategia 
odrębnego analizowania każdego przypadku wydaje się zatem trafna. Jedyne istotne ryzyko 
wiąże się z możliwością wystąpienia zakłóceń konkurencji. Zakładając jednak, że indywidualna 
analiza będzie wystarczająco restrykcyjna i obejmie także regiony, w których produkcja rolna 
przynosi korzyści zewnętrzne, ryzyko to jest niewielkie. 

 
3.1.3. Pułapy i progi 

Wniosek Komisji zawiera dwa rodzaje działań, poprzez które można kierować coraz wyższe 
kwoty do drugiego filaru WPR. Pierwszym z nich jest ograniczenie największych płatności, 



Analiza możliwości przyszłego rozwoju WPR 

PE 397.241 32

omawianych w niniejszym rozdziale. Drugim, ważniejszym źródłem dodatkowych środków dla 
drugiego filaru ma być zwiększona modulacja (dając około 2,9 mld euro)11. 

Konsekwencje propozycji Komisji dla poziomu pułapów. Rozmiary efektu dystrybucji można 
ocenić na podstawie zaproponowanych w komunikacie przykładowych progów stopniowej 
redukcji z wykorzystaniem podanych przez Komisję danych dotyczących podziału płatności 
bezpośrednich wśród gospodarstw w 2005 r. (ostatnim roku, za który dane te są dostępne) oraz 
z pominięciem przygotowywanych obecnie zmian polityki, takich jak premie w sektorze 
mleczarskim. Skutki te objęłyby mniej niż 25 000 gospodarstw w UE 25 państw, a więc mniej 
niż 0,4% wszystkich gospodarstw. Gospodarstwa te otrzymują w sumie ok. 4,7 mld euro 
z łącznej sumy 32,5 mld euro płatności bezpośrednich, a więc 14% wszystkich środków (Tabela 
3.1 oraz Tabela 3.2). Zważywszy jednak, że limit degresywny ma być stosowany według skali 
ruchomej, oszczędności wyniosą zaledwie ok. 500 mln euro, czyli ok. 1,7% łącznych płatności 
w danym roku. Jest to kwota maksymalna, gdyż wprowadzenie limitu na płatności doprowadzi 
do dostosowania (podziału) gospodarstw. 

W kwestii kwot, o których mowa, limity degresywne na proponowanych przez Komisję 
poziomach, będą miały głównie efekt wizualny. Nie dotyczy to jednak Niemiec, w których 
znajduje się wiele bardzo dużych gospodarstw na terenie dawnych Niemiec Wschodnich, gdzie 
rolnictwo w czasach komunizmu było skolektywizowane12, patrz Tabela 3.2. Należy zauważyć, 
że nie zmieni to rozkładu płatności w państwach członkowskich, jeżeli oszczędności 
w przypadku największych i najmniejszych gospodarstw zostaną w istocie wykorzystane na 
płatności zgodnie ze zmienionym art. 69 w tym samym państwie członkowskim. 
 

Tabela 3.1. Rozkład płatności bezpośrednich według kategorii płatności, UE-25, 2005 r. 

Kategoria płatności (w euro) Liczba beneficjentów % wszystkich 
beneficjentów 

Skumulowana liczba 
beneficjentów 

Skumulowany % łącznej 
liczby beneficjentów 

<1.250 4.361.930 62,80% 4.361.930 62,80% 
>1.250 i <5.000 1.295.700 18,66% 5.657.630 81,46% 
>5.000 i < 100.000 1.264.400 18,20% 6.922.030 99,66% 
>100.000 i < 200.000 17.640 0,25% 6.939.670 99,92% 
>200.000 i < 300.000 3.070 0,04% 6.942.740 99,96% 
>300.000 2.790 0,04% 6.945.530 100,0% 
          
 

Tabela 3.2. Rozkład płatności bezpośrednich według kategorii płatności, UE-25, 2005 r., w tys. EUR 

Kategoria płatności (w euro) Wypłacona pomoc 
bezpośrednia 

% łącznej pomocy 
bezpośredniej 

Skumulowana 
wypłacona pomoc 

bezpośrednia 

Skumulowany % łącznej 
wypłaconej pomocy 

bezpośredniej 
<1.250 1.592.477 4,90% 1.592.477 4,9% 
>1250 i <5.000 3.405.494 10,48% 4.997.971 15,4% 
>5000 i < 100.000 22.842.503 70,28% 27.840.474 85,7% 
>100.000 i < 200.000 2.338.809 7,20% 30.179.283 92,9% 
>200.000 i < 300.000 733.157 2,26% 30.912.440 95,1% 
>300.000 1.589.653 4,89% 32.502.093 100,0% 
          

Źródło: Komisja Europejska, 2007, Orientacyjne dane liczbowe dotyczące rozdziału pomocy według wielkości 
pomocy przyznanej w ramach wsparcia dla producentów zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) 1259/1999 oraz 
rozporządzeniem Rady (WE) 1782/2003, załącznik 1, rok budżetowy 2005. 
 

                                                 
11  Aby uniknąć powtórzeń, międzysektorowe skutki wspomnianej zmiany obecnego systemu płatności 

bezpośrednich zostały omówione głównie w niniejszym rozdziale, natomiast skutki dla drugiego filaru 
i środków publicznych, na przykład poprzez modulację i budżet wydatków, zostały omówione w rozdziale 3.6. 

12  Sprzeciwiając się utracie premii w trakcie negocjacji nad Agendą 2000 politycy z nowych landów 
zaproponowali stałą kwotę na jednego pracownika (roczną jednostkę pracy), ponieważ gospodarstwa te 
(spółdzielnie) zatrudniają często 40-60 osób. Zgodnie z art. 4 rozporządzenia 1259/1999 ustanawiającego 
wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej, zatytułowanym 
„Różnicowanie”, ustanowiono szereg kryteriów, które państwa członkowskie mogą dobrowolnie stosować 
w celu przenoszenia środków z filaru 1 do 2. 
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Tabela 3.3. Skutki proponowanych pułapów w UE 25 państw członkowskich 

 
 
Państwo 

Odbiorcy objęci 
pułapem Odsetek Oszczędności 

(w mln euro) Odsetek 

Belgia 95 0,2% <1 0,1% 
Czechy 540 2,9% 4,4 2,1% 
Dania 680 1,3% 14,4 1,6% 
Niemcy 5310 1,6% 269,9 5,4% 
Estonia 10 <0,1% <1 <0,1% 
Grecja 50 <0,1% 1,0 <0,1% 
Hiszpania 2720 0,3% 55,7 1,2% 
Francja 3560 0,8% 16,4 0,2% 
Irlandia 310 0,2% 1,6 0,1% 
Włochy 2290 0,2% 62,5 1,7% 
Cypr 0   
Łotwa 0   
Litwa 10 <0,1% <1 <0,1% 
Luksemburg 0   
Węgry 380 0,2% 5,0 1,6% 
Malta 0   
Holandia 140 0,1% 23,5 4,3% 
Austria 60 <0,1% 3,4 0,5% 
Polska 100 <0,1% 2,3 0,3% 
Portugalia 590 0,3% 6,0 1,1% 
Słowenia 0   
Słowacja 170 1,4% 1,4 1,7% 
Finlandia 20 <0,1% <1 <0,1% 
Szwecja 370 0,6% 6,6 1,1% 
Wielka Brytania 6100 3,8% 78,5 2,3% 
UE-25 23500 0,32% 554,3 1,71% 

Źródło: Obliczenia Jacka Thurstona za Komisją Europejską, 2007, Orientacyjne dane liczbowe dotyczące rozdziału 
pomocy według wielkości pomocy przyznanej w ramach wsparcia dla producentów zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (WE) 1259/1999 oraz rozporządzeniem Rady (WE) 1782/2003, załącznik 1, rok budżetowy 2005, 
www.farmsubsidy.org. 

Czy wniosek jest zgodny z celami długofalowymi? Wniosek Komisji jest odpowiedzią na 
krytykę społeczeństwa dotyczącą dużych płatności dla niewielkiej liczby beneficjentów. 
Komisja najwyraźniej zaakceptowała fakt, że koncepcja rekompensaty jest już 
niewystarczającym uzasadnieniem i że obecne płatności bezpośrednie stanowią przynajmniej 
częściowo wsparcie dochodów przyznawane bez uzasadnienia i dostosowania do wspólnych 
standardów polityki społecznej. Z tego względu wniosek Komisji może zostać uznany za 
pierwszy, nieśmiały krok we właściwym kierunku. 

Można go jednak uznać także za obronę systemu, który jest nie do utrzymania. Gdyby płatności 
bezpośrednie stanowiły element polityki społecznej, ich finansowanie i tworzenie wchodziłoby 
w zakres kompetencji krajowych. Wniosek Komisji może zostać uznany za wyraz 
długoterminowej strategii stopniowego wycofywania tych płatności, które nie znajdują 
uzasadnienia w postaci tworzenia dóbr publicznych lub korzyści zewnętrznych. 

Długoterminowa koncepcja nie została jednak wyraźnie przedstawiona, nawet jako ewentualna 
strategia na przyszłość. Można też interpretować obecne działania jako obronę przestarzałego 
wsparcia dla gospodarstw z zastosowaniem tylko takich zmian, które pozwolą odeprzeć krytykę 
na temat nierównej dystrybucji, unikając bardziej gruntownych reform oraz odpowiedzi na 
pytanie, dlaczego unijna polityka dystrybucji dochodów jest potrzebna obok krajowej polityki 
społecznej. 

Wpływ na wydajność. Skutkiem wprowadzenia pułapów jest dyskryminowanie dużych 
gospodarstw, które często jako jedyne odnoszą korzyści skali i które przeważnie są przez to 
bardziej wydajne. Pojawiają się też argumenty, że jeżeli płatności bezpośrednie nie są formą 
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wspierania dochodów (co jest obowiązkiem państw), lecz zważywszy na dalsze dostosowania 
zobowiązań w ramach współzależności, stanowią pewien rodzaj zapłaty za korzyści zewnętrzne, 
nie ma powodu, by kwoty wypłacane większym i często wydajniejszym rolnikom były obniżane 
bardziej niż w przypadku gospodarstw drobnych, które zwykle nie zapewniają więcej dóbr 
publicznych. Jeżeli uznamy, że należy całkowicie odejść od logiki rekompensaty, odbiorcy 
największych płatności, którzy zapewniają znaczną część dóbr publicznych, nie powinni być 
stawiani w gorszej sytuacji. 

Duże gospodarstwa mogą odpowiadać na degresywne pułapy, dzieląc swoje gospodarstwa, 
tworząc gospodarstwa o odrębnej osobowości prawnej lub przenosząc własność na członków 
rodziny. Z ekonomicznego punktu widzenia w najlepszym razie będzie to kolejne obciążenie 
administracyjne oraz marnowanie zdolności zarządczych. Aby uniknąć dostosowania rozmiarów 
gospodarstw na papierze, trzeba uwzględnić wprowadzenie systemu progresywnego złożonego 
z wielu drobnych etapów (na przykład na wzór systemu podatku dochodowego w niektórych 
państwach członkowskich UE, na przykład w Niemczech) zamiast przykładowych progów 
przedstawionych w komunikacie Komisji. Szczególnie różnica między progiem 25% i 45% 
będzie prawdopodobnie prowadziła do dzielenia gospodarstw. 

W zakresie najniższych płatności Komisja proponuje podwyższony dolny próg, nie podając 
jednak przykładowych liczb umożliwiających dokonanie obliczeń. Jednakże w tabeli 3.1 oraz 
3.2 powyżej wskazano, że próg w wysokości 1250 euro obejmie mniej niż 5% łącznej pomocy, 
ale 63% wszystkich odbiorców. Wiele z tych gospodarstw zlokalizowanych jest w nowych 
państwach członkowskich. Obecnie państwa te w wielu przypadkach wyznaczyły dolny próg na 
wyższym poziomie (1 ha) niż zalecane unijne minimum (0,3 ha), aby zachęcić do przemian 
strukturalnych w gospodarstwach produkujących wyłącznie na własne potrzeby. Wyższe progi 
minimalne z pewnością pozwolą na znaczne oszczędności w zakresie kosztów 
administracyjnych. 

 
3.2. Zarządzanie rynkiem 

3.2.1. Odłogowanie i inne formy kontroli podaży 

Komunikat Komisji zawiera propozycję trwałego zniesienia obecnego obowiązku odłogowania 
w każdym roku 10% gruntów. Zgodnie z komunikatem „Przewidywalny rozwój sytuacji popytu 
i podaży na rynku zbóż, w tym popytu wynikającego z realizacji celu przyjętego przez UE 
w zakresie biopaliw, stanowi argument za wykorzystaniem gruntu obecnie odsuniętego od 
produkcji w wyniku stosowania obowiązkowego programu odłogowania”. 

Obowiązkowe odłogowanie gruntów zostało wprowadzone w ramach wachlarza środków 
(niższe ceny interwencyjne, płatności bezpośrednie) w latach 90. Miało ono służyć przede 
wszystkim zmniejszeniu nadwyżek, na które przeznaczano ogromne środki z budżetu poprzez 
refundacje wywozowe. Z uwagi na sposób powstawania uprawnień do jednolitych płatności na 
gospodarstwo, odłogowanie pozostaje w istocie warunkiem otrzymania JPG w przypadku tych 
producentów, którzy otrzymują płatności na rośliny uprawne. Od lat 90. odsetek 
obowiązkowego odłogowania był wykorzystywany jako czynnik dostosowania do warunków 
panujących na rynku. Od początku lat 90. wskaźnik ten wahał się od 5 do 15% gruntów 
przeznaczonych pod uprawę, natomiast w trakcie następnych zbiorów zostanie tymczasowo 
ustalony na poziomie zerowym. 

Zalety i wady propozycji. Wśród ekonomistów panuje powszechna zgoda co do tego, że 
obowiązek odłogowania jest wyjątkowo nieskutecznym sposobem umacniania cen. Przypomina 
to raczej w pewnym stopniu ograniczanie podaży przez narzucanie spadku wydajności, co 
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prowadzi do wyższych kosztów produkcji, zważywszy, że koszty odłogowania np. 10% 
gruntów powiększają koszt każdej wyprodukowanej jednostki. Biorąc pod uwagę, że 
odłogowanie dotyczy jedynie gruntów, optymalne nakłady, a w szczególności intensywność 
stosowania nawozów i pestycydów, będą zwiększane na pozostałej powierzchni. Propozycja 
zlikwidowania tego instrumentu wymaga wsparcia ze względu na potrzebę zapewnienia 
wydajności. Propozycja Komisji jest również uzasadniona w dłuższej perspektywie. Z uwagi na 
uciążliwości omawianego systemu wyeliminowanie obowiązkowego odłogowania powinno 
umożliwić jak najbardziej korzystne uproszczenie. Tego rodzaju krok może jedynie ułatwić 
wycofanie JPG w przyszłości i przejście do systemu płatności powiązanych ze świadczeniem 
dóbr publicznych. 

Obawy, że zniesienie obowiązku odłogowania zagrozi rozwojowi agropaliw, dla których 
korzystny jest niższy koszt alternatywny ziemi, wydają się nieuzasadnione13.Obecnie 
agropaliwa uprawiane na odłogowanym gruncie stanowią jedynie jedną trzecią produkcji.  

Zniesienie obowiązku odłogowania ma jednak pewną wadę. Duże zaniepokojenie budzi 
zagrożenie dla różnorodności biologicznej. Istnieją dowody, że pozostałe dwie trzecie 
z 4 mln ha odłogowanej ziemi służy za miejsce schronienia dla dzikiej przyrody. Organizacje 
pozarządowe przedstawiają dowody potwierdzające, że w Austrii i Wielkiej Brytanii 
odłogowanie jest najważniejszym czynnikiem decydującym o zagęszczeniu określonych 
gatunków (Birdlife, 2007a i 2007b). W Wielkie Brytanii wygląda na to, że rotacyjne 
odłogowanie zrekompensowało z czasem utratę rżysk, lecz dla niektórych gatunków konieczne 
jest długoterminowe (nie rotacyjne) odłogowanie (Hodge i in., 2006). Co więcej, obowiązkowe 
odłogowanie działa korzystnie na inne strategie ochronne: na przykład przy zaniechaniu uprawy 
pola dodatkowe koszty krańcowe innych działań ochronnych są mniejsze. Zapewnienie 
płatności dla rolników na zasiewy jest zwykle niezbyt drogie. Mógłby to być skuteczny sposób 
na powstrzymanie gwałtownego kurczenia się populacji owadów zapylających, co jest uważane 
za istotne zagrożenie dla uprawy owoców i warzyw w UE (Vaissière, 2007; Steffan-Dewenter, 
2005). Ponadto odłogowanie pozwoliło wyraźnie ograniczyć średni poziom stosowanych 
nawozów i pestycydów, a tym samym całkowity poziom emisji z unijnego rolnictwa. 

Utrzymuje się niepewność co do sposobu, w jaki rolnicy będą przywracać grunty do uprawy 
oraz na jakim obszarze (Ramka 3). Istnieje prawdopodobieństwo, że odłogowanie będzie 
bardziej niż w przeszłości ograniczone do gruntów o niewielkiej przydatności dla uprawy. 
Odłogowanie może być skoncentrowane w określonych regionach. Mimo że ochrona 
środowiska naturalnego z pewnością nie jest wystarczającym powodem do utrzymania 
obowiązkowego odłogowania, z czasem konieczne będzie wzmocnienie polityki w tej 
dziedzinie w celu zrekompensowania środowiskowych i rekreacyjnych korzyści płynących 
z odłogowania. W zależności od regionalnych warunków środowiskowych może pojawić się 
konieczność wsparcia dobrowolnego, trwałego odłogowania, tworzenia korytarzy i ostoi 
różnorodności biologicznej. Należy jak najszybciej ustanowić tego rodzaju działania 
kompensujące, aby uniknąć znacznych strat w zakresie różnorodności biologicznej, gdy 
odłogowany grunt, który przez ponad dziesięć lat przekształcił się w cenną pod względem 
ekologicznym ostoję przyrody, zostanie nagle przywrócony do normalnej uprawy z powodu 
zniesienia obowiązku odłogowania przed wprowadzeniem atrakcyjnych, dobrowolnych 
środków zastępczych. 
 

                                                 
13  Warto zauważyć, że na odłogowanym gruncie można utrzymywać uprawy (do określonej granicy zgodnie 

z zawartym w Blair House porozumieniem ze Stanami Zjednoczonymi), pod warunkiem że plony nie są 
sprzedawane na rynku żywności i pasz. Jedna czwarta z 3,8 mln ha odłogowanej ziemi jest obecnie 
wykorzystywana do produkcji agropaliw. 



Analiza możliwości przyszłego rozwoju WPR 

PE 397.241 36

Ramka 3. Zniesienie obowiązku odłogowania 
Niełatwo jest ocenić skutki zniesienia obowiązku odłogowania, z uwagi na ogromną różnorodność 
Europy. Z oceny odłogowania prowadzonego w latach 90. wynika, że odłogowanie rotacyjne dominuje 
w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Finlandii i Hiszpanii, natomiast trwałe odłogowanie jest 
powszechniejsze w Danii i we Francji, przy czym zaobserwowano tendencję do wzrostu znaczenia 
odłogowania trwałego (Oréade-Brèche, 2002). Nie wiadomo, jaka część tych obszarów, zwłaszcza 
spośród obszarów odłogowanych trwale, pozostanie wśród nieużytków po zniesieniu przedmiotowego 
obowiązku ze względu na ich nieurodzajność lub utrudniony dostęp. Jest to tym bardziej możliwe 
w przypadku odłogowania dobrowolnego. Poniższa mapa przedstawiająca wyniki CAPRI (analizy 
oddziaływania regionalnego WPR) została przygotowana na podstawie założenia, że tereny objęte 
obowiązkowym odłogowaniem zostaną w całości przywrócone do produkcji. 

 

Wykres 1. Całkowita powierzchnia nieobjętych i objętych płatnościami gruntów odłogowanych 
w krajach UE-15 

 

 
Uwaga: Wartości procentowe powierzchni użytków rolnych zgodnie z wynikami oceny średniookresowej oraz przy 
zerowym wskaźniku obowiązkowego odłogowania w 2013 r. 
 
Oddziaływanie na łączną powierzchnię nieużytków rolnych będzie większe przy większej powierzchni 
objętej obowiązkowym odłogowaniem (gdzie większy jest udział użytków rolnych i producentów) 
i niewielkim udziale nieobjętych płatnościami i dobrowolnie odłogowanych gruntów (które nie powinny 
ulec bezpośredniemu oddziaływaniu). Warunki te zostały spełnione przede wszystkim we wschodniej 
Anglii, a także w wielu innych regionach. 

 
3.2.2. Propozycje dotyczące kwot mlecznych 

Poprzez liczne wystąpienia komisarz ds. rolnictwa, Mariann Fischer Boel, Komisja jasno 
stwierdziła, że zniesienie kwot mlecznych jest jej celem długoterminowym. W komunikacie 
Komisja stwierdziła, że „argumenty, które uzasadniały wprowadzenie kwot produkcyjnych 
w sektorze mleka w Unii Europejskiej straciły moc” i proponuje strategię miękkiego lądowania 
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w zakresie systemu kwot. Za najlepszy sposób realizacji tego celu uznano w dokumencie 
stopniowe zwiększanie kwot. Wskazano w nim także dostosowania interwencyjne oraz opłaty 
dodatkowe nakładane na producentów mleka przekraczających przyznane kwoty. Mimo że nie 
zostało to oficjalnie stwierdzone, a brzmienie przedmiotowego zapisu jest niezwykle ogólne, 
wskazuje to, że interwencje zostaną stopniowo wycofane lub przynajmniej ograniczone, zaś 
opłaty dodatkowe zostaną złagodzone w trakcie okresu przejściowego. Komisja podkreśla też, 
że potrzebne mogą być działania w celu ograniczenia spodziewanych negatywnych skutków 
w regionach górskich, na przykład dostosowanie w tym celu art. 69 rozporządzenia 1782/2003. 

Szczegółowy skład ilościowy omawianego pakietu ma być wynikiem przygotowywanej obecnie 
analizy. Prowadzonych jest w tym celu kilka ważnych badań, których wyniki zostaną 
udostępnione w 2008 r. Obecna wiedza doświadczalna na temat możliwych konsekwencji jest 
wciąż niepełna przy czym najwięcej jest dostępnych informacji na temat skutków w zakresie 
produkcji i cen, gdyż w ostatnim czasie przeprowadzono szereg badań na ten temat (Tabela 3.4). 

 
Tabela 3.4. Skutki dla produkcji i cen surowego mleka według różnych scenariuszy likwidacji kwot 

Badanie Lata Scenariusz Dzierżawa Ceny: Ilości:

Lips, Rieder 2005 1997 Kwota + znies. dopłat do wywozu vs stan przed 
Agendą 2000 ~ 20% -22% 3%

Langley, Somwaru, Normile 2006 2000 Zniesienie kwot (UE+ Kan) vs stan przed Agendą 
2000 20% -9% 3%

INRA-Wageningen Consortium 2002 2000-14 Zniesienie kwot vs Agenda 2000 ~40% -34% 11%
Bouamra-Menemache, Requillart 2005 2003-14 Kwoty +14% vs ocena średniookr.+ porozum. WTO  ~40% -19% 6%
FAPRI-Ireland Partnership 2007 2004-15 Kwoty +20% vs. ocena średniookresowa ~ 20% -7% 4%

 

Podsumowując sprzeczne ze sobą dowody, można stwierdzić, że po uwolnieniu od ciężaru kwot 
produkcja surowego mleka w UE mogłaby się zwiększyć nawet o 6%, natomiast ceny mleka 
obniżyłyby się o ok. 10%, przy zachowaniu znacznego marginesu niepewności (0-20%) 
w zależności od przyjętych założeń14. Związane z tym skutki dla dochodów zostały zbadane 
w przypadku wybranych państw członkowskich w badaniu Bouamra-Menemache, Requillart 
(2005). Przyjmują one postać obniżek od 5 do 13% na szczeblu krajowym, gdyż spadek cen 
w wysokości 19% jest częściowo rekompensowany dodatkową produkcją. Jednakże 
w szczególnych rodzajach gospodarstw (posiadających duże stada krów mlecznych) i regionów 
obniżki te mogą przekroczyć 30%. Według ustaleń Bouamra-Menemache, Requillart (2005) 
stwierdzono dość wysoki wypływ zniesienia kwot na poziom cen, a zatem 13% obniżka w skali 
kraju może być założeniem dość pesymistycznym, a więc ostrożnym z punktu widzenia 
gospodarstw. 

Czy propozycja Komisji jest zgodna z celami długofalowymi? Zniesienie systemu kwotowego 
stanie się przede wszystkim bodźcem do przemian strukturalnych i do przesunięć między 
producentami mleka. Możliwość przenoszenia kwot jest obecnie dosyć kosztowna w wielu 
krajach Unii (OECD 2005, FAPRI-Ireland Partnership 2007, Isermeyer i in. 2006), a zatem 
można oczekiwać wzrostu wydajności, zwłaszcza w krajach, w których obowiązują 
ograniczenia na przenoszenie kwot (powiązanie z gruntem, potrącenia itp.). Ponadto system 
kwot wymaga ze strony rolników, urzędników i dyrektorów mleczarni dodatkowych działań 
zarządczych, które można byłoby przeznaczyć na zwiększanie wydajności. Znamienny jest fakt, 
                                                 
14  Analiza INRA-Wageningen Consortium (2002) wyróżnia się największym przewidywanym oddziaływaniem 

z dwóch powodów. Przede wszystkim ceny dzierżawy kwot wykorzystane w analizie były stosunkowo 
wysokie, a po drugie nie uwzględniono w niej większych obniżek cen w ramach reform wprowadzonych 
w Luksemburgu (pakiet oceny średniookresowej). Obniżki te zostały uwzględnione w kolejnym badaniu 
Bouamra-Menemache, Requillart (2005), które przeprowadzono z wykorzystaniem udoskonalonych modeli 
sprzedaży oraz uwzględniając rozszerzenie UE. W najnowszych badaniach przewidziano jeszcze niższe ceny 
i skutki ilościowe, które wynikają przede wszystkim z niższych cen dzierżawy kwot. 
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że kanadyjskie gospodarstwa rolne działające w Ontario po kilku dziesięcioleciach 
dostosowania do zarządzania kwotami uważane są za znacznie mniej wydajne niż gospodarstwa 
działające w Wisconsin, w tym samych warunkach naturalnych, lecz po drugiej stronie granicy 
(Isermeyer i in., 2006). 
Oprócz większej wydajności wynikającej z przemian strukturalnych standardowy wzrost 
wydajności jest również częstym efektem empirycznej analizy dobrobytu prowadzonej 
w ramach badań nad sektorem mleczarskim. Według badania Bouamra-Menemache, Requillart 
(2005) łączny wzrost kwot o 14% (w efekcie którego stały się one niemal bezskuteczne) 
doprowadził do całkowitego wzrostu dobrobytu o 1,7 mld euro przy wyraźnym przesunięciu od 
producentów (-2,5 mld euro) na korzyść konsumentów (+3,9 mld euro). Wzrost wydajności nie 
musi odbywać się w niekorzystnych okolicznościach, lecz w przypadku usunięcia 
najważniejszych zakłóceń jest to wynik standardowy. 

Kwestie wydajności regionalnej nie poddają się ocenie tak łatwo. Ranking regionów budzi wiele 
kontrowersji, a jego kształt zależy od zebranych danych i wybranej metodologii. Kwestie te 
powinny więc z pewnością zostać przeanalizowane bardziej szczegółowo w 2007 i 2008 roku. 
Dodatkowe koszty środowiskowe mogą pojawić się w rozwijających się regionach, jeżeli już 
teraz borykają się one z nadmiarem odchodów zwierzęcych. Tendencja ta może się utrzymać 
w przypadku dalszej koncentracji produkcji w popularnych ośrodkach produkcyjnych 
(np. w Holandii, Belgii, w niektórych częściach Niemiec). W komunikacie wspomniano także 
o negatywnych skutkach dla regionów górskich, trudno jednak stwierdzić, dlaczego produkcja 
mleczarska zapewnia korzyści środowiskowe, których nie mogłyby dostarczyć krowy mamki, 
owce czy nawet łąki utrzymane w dobrym stanie ekologicznym. 

Komisja odnosi się też jednak do skutków dla spójności związanych z regionalnymi 
przesunięciami w przemyśle mleczarskim. Próby opóźnienia kryzysu w niekonkurencyjnym 
sektorze mleczarskim nie przyniosą rezultatów w dłuższym okresie. Gdyby jednak pewne środki 
na innowacje (na przykład na infrastrukturę technologii informacyjnych) zostały skierowane do 
regionów górskich byłoby to również zgodne ze strategią lizbońską. Należy zauważyć, że przy 
dodatkowym wsparciu dla regionów górskich trzeba również wziąć pod uwagę, że proponowane 
przejście na płatności ujednolicone zapewni im pewne dodatkowe wsparcie dla (minimalnej) 
uprawy gruntów. Jeżeli przedsiębiorstwa będą borykać się z ograniczonym przepływem 
gotówki, może to pobudzić inwestycje w tych regionach. Spójność różnych dziedzin polityki 
wymagałaby oceny wszystkich lub większości skutków regionalnych planowanych działań 
w ramach oceny funkcjonowania. 

Przechodząc od wydajności do dystrybucji, warto zauważyć, że część strat gospodarczych 
wynikających z obniżających się cen surowego mleka poniosą właściciele kwot, co uznaje się za 
zmianę na korzyść sprawiedliwego podziału. Ocena ta wydaje się zrozumiała w przypadku 
właścicieli dawnych dużych gospodarstw mleczarskich, którzy porzucili produkcję mleka na 
rzecz wołowiny i czerpią niemały, dodatkowy dochód z dzierżawy przysługujących im kwot. 
Spadek cen dzierżawy kwot może być mniej korzystny, jeżeli uderza w emerytowanych 
właścicieli małych gospodarstw mleczarskich, którzy ze względów zdrowotnych musieli 
zaprzestać działalności i oczekiwali, że dzierżawa kwot pozwoli im uzupełnić otrzymywane 
świadczenie emerytalne lub rentowe. Informacje praktyczne dotyczące dystrybucji dochodów 
z dzierżawy kwot, podobnie jak w przypadku beneficjentów płatności bezpośrednich, 
najwyraźniej nie są jeszcze dostępne, choć można spodziewać się pozytywnej korelacji 
dochodów osobistych i dochodów z dzierżawy kwot. Z uwagi na powyższy brak informacji 
można stwierdzić, że korzyści (lub straty) w zakresie dystrybucji związane ze zniesieniem kwot 
nie powinny istotnie rzutować na wynik ogólnej oceny. 
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Jak można zagwarantować miękkie lądowanie? Skoro tak trudno jest krytykować zniesienie 
kwot z ekonomicznego punktu widzenia, warto przyjrzeć się różnym wariantom zapewnienia 
miękkiego lądowania: 

• zwiększenie kwot przy politycznie określonych przydziałach pomiędzy państwa 
członkowskie; 

• zwiększenie kwot z możliwością handlu transgranicznego; 

• obniżenie opłaty dodatkowej. 

W pierwszym wariancie decyzja o tym, które państwa członkowskie mogą zwiększyć produkcję 
i w jakiej ilości, należałaby do organów politycznych Unii i instytucji krajowych. Najbardziej 
prawdopodobny efekt – równomierny, proporcjonalny wzrost we wszystkich państwach 
członkowskich – ograniczyłby możliwości ekspansji wydajnych producentów. Równocześnie 
mógłby pobudzić ekspansję mało wydajnych producentów, którzy mogliby skorzystać 
z darmowych uprawnień w czasie, gdy ceny rynkowe nie zdążą jeszcze dostosować się do ich 
niższej wartości względnej. 

Możliwość handlu kwotami jest rozwiązaniem powszechnie zalecanym przez ekonomistów 
i okazała się przydatna, tam gdzie powstały instytucje nadzorujące rynek. Jednakże przy 
niekontrolowanym handlu transgranicznym o dystrybucji regionalnej decydowałby wyłącznie 
rynek, czego decydenci polityczni z pewnością nie zaakceptują w najbliższym czasie. 
Częściowa sprzedaż, na przykład ograniczona do zwiększonych uprawnień kwotowych, 
mogłaby stanowić kompromis niosący ze sobą mniejsze ryzyko polityczne, ale też mniejsze 
korzyści. Można jednak twierdzić, że koszty administracyjne ustanowienia systemu 
częściowego handlu będą zbyt wysokie, jeżeli kwoty zostaną całkowicie zniesione za kilka lat. 

Obniżenie opłaty dodatkowej może okazać się niesprawiedliwe, jeżeli jest ona postrzegana jako 
kara za czyn przestępczy lub przynajmniej społecznie nieakceptowany. W innym wariancie 
opłata dodatkowa może być uznawana za zwykłą cenę za dodatkowe uprawnienia produkcyjne 
oferowane przez sektor państwowy, podobnie do sprzedawanych w drodze licytacji uprawnień 
do emisji CO2 lub określonych licencji przywozowych. Postrzegana w ten sposób, zmniejszona 
opłata dodatkowa łączy w sobie zalety możliwości handlu kwotami oraz pewnej dozy kontroli 
(jeżeli wysokość opłaty może zostać zmieniona w przypadku zbyt wysokiego wzrostu 
produkcji). Stwierdzono, że wariant ten nadmiernie skomplikowałby zarządzanie 
gospodarstwami i zwiększył koszty administracyjne w porównaniu do zwykłego zwiększenia 
kwot (FAPRI-Ireland Partnership 2007). Z drugiej strony, bardziej skomplikowane zarządzanie 
gospodarstwem (podejmowanie decyzji na temat optymalnego poziomu produkcji) stanie się 
koniecznością po 2015 r., tak więc tego rodzaju przygotowanie mogłoby być uznane za 
dodatkową korzyść, a nie wadę. 
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Ramka 4. Ryzyko związane ze wspieraniem gospodarstw mleczarskich w regionach 
górskich w świetle zobowiązań wobec WTO 

Proponowane stosowanie art. 69 w celu wsparcia mleczarstwa w regionach górskich („w celu utrzymania 
produkcji”) jest z pewnością ryzykowne z perspektywy postanowień WTO. W ramach obowiązującego 
urugwajskiego Porozumienia w sprawie rolnictwa płatności przyznane konkretnie dla mleczarstwa mogą 
zostać uznane za nową formę wsparcia związanego z produkcją, co jest zabronione. Nawet jeśli zostanie 
to jednak uznane za zwykłą modyfikację obecnego wsparcia dla sektora mleczarskiego, znaczna obniżka 
w ramach następnego porozumienia mogłaby oznaczać przekroczenie poziomu AMS dla danego 
produktu, zwłaszcza jeżeli zakres regionalny nie będzie zawężony. Ryzyka tego nie da się ocenić na 
obecnym etapie, ponieważ nieznany jest przyszły poziom dopuszczalnego AMS, przyszłych płatności 
minimalnych, a także przyszłość całej kategorii niebieskiej. 

Zakładając, że porozumienie dauhańskie nie zostanie jeszcze zawarte, wygaśnięcie klauzuli pokojowej 
umożliwia dokonanie oceny dopłat dla rolnictwa na mocy ogólnych postanowień Porozumienia 
w sprawie subwencji i środków wyrównawczych, o czym można się było przekonać w sprawie Cotton. 
Zgodnie z wyżej wymienionym porozumieniem wszelkie dopłaty sektorowe są albo zabronione (dopłaty 
do wywozu), albo podlegają karze, umożliwiając zastosowanie środków wyrównawczych w odniesieniu 
do określonych produktów. Wyjątek stanowią dopłaty w dziedzinie badań naukowych (art. 8.2a), służące 
dostosowaniu do zmian przepisów o ochronie środowiska naturalnego (art. 8c) oraz wspieraniu rozwoju 
regionalnego (art. 8b). Poziom wsparcia jest zgodnie z porozumieniem ograniczony do określonej 
wartości procentowej kosztów rzeczywistych (np. wsparcie na dostosowanie do zmienionych przepisów 
o ochronie środowiska naturalnego, do 20% kosztów dostosowania). Co więcej, wsparcie na mocy 
art. 69 miałoby wyraźny charakter sektorowy, a jego zaliczenie do któregokolwiek z wymienionych 
wyżej wyjątków byłoby bardzo trudne. Środki kompensacyjne w ramach filaru 2 byłyby trudniejsze do 
zakwestionowania w ramach WTO, szczególnie gdyby skierowano je do regionów, a nie do sektora 
rolnictwa, a konkretniej do sektora mleczarskiego. Bardziej otwarte zasady kwalifikowalności lepiej 
odpowiadałyby koncepcji terytorialnej rozwoju wsi, wspieranej w ramach reform z 2005 r. (patrz 
rozdział 3.4.3). 

 
3.2.3. Inne formy wspierania rynku 

Komisja nie przedstawiła zbyt wielu konkretnych propozycji dotyczących dalszych reform 
narzędzi zarządzania rynkiem, gdyż uznała, że potrzebne są dodatkowe badania i monitorowanie 
sytuacji na rynku oraz systemów interwencji. Komunikat zawiera jednak zalecenie stopniowego 
wycofania wykupu interwencyjnego jęczmienia i innych zbóż gruboziarnistych zgodnie 
z modelem uzgodnionym wcześniej dla kukurydzy (tj. wprowadzenie maksymalnych ilości 
wykupu, zmniejszanych z czasem do zera). Komisja twierdzi, że interwencje na rynku pszenicy 
miękkiej do wypieku chleba wystarczą do wspierania odpowiedniej sieci bezpieczeństwa 
w sektorze zbóż, pozwalając na „naturalne ustalenie się cen rynkowych w przypadku 
pozostałych zbóż”. 

Propozycja ta jest zgodna z ogólnym kierunkiem rozwoju WPR, tzn. producenci powinni 
aktywniej reagować na sygnały rynkowe. Mając na uwadze perspektywę wzrostu cen, jest to 
z pewnością właściwy moment na zreformowanie systemu interwencji. W swoim wniosku 
Komisja poruszyła trzy problemy: Czy osiągnęliśmy już odpowiedni poziom interwencji 
publicznych? Czy są one możliwe do utrzymania, zważywszy na liczniejsze przeszkody? Czy 
pszenica miękka do wypieku chleba jest właściwym emisariuszem dla wzrostu cen na rynku 
zbóż? 

Uzasadnienie dla dalszego ograniczania interwencji. Stopniowe likwidowanie interwencji, 
z którym mamy do czynienia od 2002 r., wiąże się z problemem, czy osiągnięto już odpowiedni 
poziom zaangażowania władz publicznych. W przypadku wielu produktów rolnych zaprzestano 
już, formalnie lub praktycznie, stosowania interwencji. Zgodnie z omawianym wnioskiem 
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Komisji podstawowe mechanizmy interwencji zostały utrzymane w przypadku pszenicy, lecz 
wyraźnie mają one jedynie charakter zabezpieczenia. 

Pomysł utrzymywania przez Unię narzędzi do ustanawiania progów, przynajmniej 
w wystarczająco długim okresie, aby móc zaobserwować zmiany na rynku, jest jak najbardziej 
uzasadniony. Całkowite zlikwidowanie wszystkich instrumentów byłoby silnie oparte na 
założeniu, że ceny utrzymają się na wysokim poziomie i że samoczynnie ukształtuje się cena 
minimalna, przede wszystkim poprzez wykorzystanie upraw do produkcji energii. Choć wiele 
wskazuje, że taki scenariusz jest możliwy, liczne kwestie pozostają nierozstrzygniętych (patrz 
załącznik 2). 

Czy interwencje są możliwe do utrzymania? Z uwagi na planowane zlikwidowanie refundacji 
wywozowych interwencje będą musiały zostać w przyszłości ograniczone do cen, które nie 
mogą być znacznie wyższe od średnich cen na rynkach światowych. Produkty rolne nabywane 
w ramach interwencji państwowych ostatecznie będą musiały zostać sprzedane bez dopłat. 
Wymaga to ceny interwencyjnej indeksowanej na zmiennej średniej cen światowych, służącej 
głównie do wyrównywania wahań cenowych. 

System ten nie będzie jednak działał skutecznie, jeżeli cła zostaną obniżone do bardzo niskiego 
poziomu. Nawet przy bardzo krótkich okresach, w których ceny światowe byłyby niższe od 
poziomu sieci bezpieczeństwa, system interwencji byłby zalewany przez produkty przywożone, 
gdyby cła były bliskie zeru. W takim przypadku zamiast opierać się na tradycyjnym wykupie 
w ramach WPR, należałoby zastosować sieć bezpieczeństwa poprzez ustalenie ceny minimalnej 
i systemu opłat wyrównawczych. Komisja nigdy nie dopuszczała takiego rozwiązania, ponieważ 
sposób finansowania budżetu Wspólnoty nie pozwala na nieprzewidziane wydatki. Istnieją 
również obawy, że Rada lub Parlament będą przeznaczać na ten cel każdą niewykorzystaną 
kwotę z budżetu na rolnictwo, mimo że byłby to fundusz służący rozwiązywaniu problemów 
wyjątkowych. Opór Komisji w przypadku takiego wariantu wynika z pewnością 
z dotychczasowych doświadczeń (wykorzystanie niewydanych środków WPR na program 
Galileo w 2007 r.). Jednakże niezgodność procesu przyjmowania unijnego budżetu 
z utworzeniem funduszu na nieprzewidziane wydatki jest przeszkodą o charakterze 
administracyjnym, która może zostać usunięta we współpracy z Parlamentem Europejskim. 
W każdym przypadku argumenty przemawiające za opłatami wyrównawczymi jako alternatywą 
dla systemu interwencji zostaną dodatkowo wzmocnione, jeżeli ochrona granic zostanie 
sprowadzona do bardzo niskiego poziomu. Wiele będzie zależało od kształtu przyjętych podczas 
rundy dauhańskiej przepisów o dostępie do rynku oraz od zawarcia porozumienia w sprawie 
rolnictwa. 

Czy pszenica miękka do wypieku chleba jest odpowiednim emisariuszem? Komisja nie 
proponuje reformy sieci bezpieczeństwa w przypadku wołowiny i przepisów obowiązujących 
w sektorze hodowli. Uregulowanie rynku pszenicy miękkiej jest uważane za wystarczający 
bodziec dla wzrostu cen większości zbóż. 

Pszenica do wypieku chleba posiada szereg obiektywnych atutów, z których najważniejsza jest 
zawartość białka. W tym przypadku ograniczenie interwencji do pszenicy miękkiej oznaczałoby 
nałożenie bardziej restrykcyjnych kryteriów jakościowych na pszenicę kwalifikującą się do 
działań interwencyjnych. W praktyce normy kwalifikowalności pszenicy do obecnego wykupu 
interwencyjnego są tak surowe, że jest ona zwykle kwalifikowana jako pszenica do wypieku 
chleba. Wniosek Komisji niewiele zatem zmienia w tym względzie. Wysokie wymogi 
jakościowe są wariantem rozsądnym. Przez ostatnich piętnaście lat unijni producenci 
podejmowali znaczne starania w celu poprawy jakości pszenicy, zaś okres, w którym pszenica, 
nabiał czy wino niskiej jakości były sprzedawane w skupie interwencyjnym należy już w dużej 
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mierze do przeszłości. Wzmocnienie kryteriów jakościowych w przypadku interwencji jest mile 
widziane, gdyż łagodne normy w tym zakresie zakwestionowałyby sens opisanych starań. 

Jednakże ograniczenie interwencji do pszenicy do wypieku chleba oznacza, że możliwość jej 
zastąpienia przez inne zboża jest ograniczona, przynajmniej po stronie popytu. W efekcie rynek 
pasz może pozostać w znacznym stopniu nieuregulowany. Jęczmień i kukurydza stanowią 
zwykle substytuty dla pszenicy uprawianej na pasze. Twierdzenie, że interwencje na rynku 
pszenicy stanowią odpowiednią sieć bezpieczeństwa dla innych zbóż, wymaga dokładniejszego 
zbadania15. Wzajemny wpływ cen między pszenicą miękką a zbożami gruboziarnistymi 
zachodzi głównie poprzez stronę podażową, co wiąże się z pewnym przesunięciem w czasie. 

 
3.3. Zarządzanie ryzykiem i wahaniami cen 

W komunikacie stwierdzono, że Komisja przeanalizuje również sposób rozwiązania w ramach 
WPR problemu ryzyka cenowego i produkcyjnego, z uwagi na zróżnicowanie zakresu ryzyka 
w poszczególnych sektorach oraz pod względem geograficznym, a także nieodpowiedni 
charakter rozwiązania uniwersalnego. Z tego względu Komisja proponuje, aby część 
oszczędności pochodzących z modulacji i działań w drugim filarze została wykorzystana na 
zmniejszenie ryzyka związanego z działaniami ukierunkowanymi, z lepiej określonymi 
beneficjentami i sytuacjami nieprzewidzianymi. 

Czy propozycja jest zgodna z kierunkiem długofalowym? Należy przede wszystkim 
przeanalizować różne rodzaje ryzyka produkcyjnego. Zakres zagrożeń, z którymi musi się 
zmierzyć współczesne rolnictwo, staje się coraz szerszy, w miarę intensyfikacji upraw oraz 
wydłużania się łańcucha pośredników między rolnikiem a konsumentem, a także rozwoju 
rolnictwa ekologicznego, w którym nie stosuje się określonych nakładów. Wiele z tych 
zagrożeń można ograniczyć łącząc zmniejszanie czynników ryzyka (kontrola klimatu pod 
względem gazów cieplarnianych, stosowania pestycydów), lepsze działania zapobiegawcze 
(szczepienie inwentarza), gotowość (zapasy żywności) oraz lepszą organizację (ubezpieczenie 
plonów), a tym samym poprzez połączenie środków technicznych i ekonomicznych. Pytanie 
brzmi, do jakiego stopnia WPR powinna się angażować w zarządzanie wspomnianym ryzykiem. 
W każdym przypadku stanowisko Komisji, zgodnie z którym władze krajowe lub władze 
niższego szczebla mają większe możliwości w zakresie oceny ryzyka i określenia najlepszych 
rozwiązań, wydaje się uzasadnione. Za główną zasadę należy przyjąć, że zarządzanie ryzykiem 
jest z zasady obowiązkiem przedsiębiorców, a zatem należy do sektora prywatnego: rolników, 
banków, ubezpieczycieli, przetwórców i sprzedawców. Jednakże zaangażowanie ze strony rządu 
może być konieczne w celu usunięcia niedostatków rynku w tym zakresie, z których część może 
być charakterystyczna właśnie dla rolnictwa. W każdym razie stanowi to przede wszystkim 
problem rządów państw członkowskich, a także instytucji krajowych i władz niższego szczebla. 

W kwestii zagrożenia dla cen i dochodów, WPR opierała się jak dotąd na interwencjach 
cenowych i redystrybucji dochodów. Po zliberalizowaniu handlu i zlikwidowaniu regularnego 
wspierania cen ewentualne rozszerzenie WPR mogłoby więc polegać na obniżeniu cen 
interwencyjnych kluczowych towarów do poziomu minimalnego, na którym pełniłyby one rolę 
narzędzi zarządzania ryzykiem, które są rzadko stosowane, lecz zawsze dostępne. 
W wyjątkowych sytuacjach nadwyżek na światowych rynkach efektem mogłyby być dopłaty 
wywozowe, podatki przywozowe lub gromadzenie zapasów. Ceny maksymalne mogłyby z kolei 
                                                 
15  Należy przede wszystkim sprecyzować, czy definicja „pszenicy miękkiej do wypieku chleba” odnosi się do 

norm zawartości białka / wilgotności, czy też jest to definicja stosowana często przez podmioty sektora 
prywatnego i obejmująca tylko określone odmiany pszenicy, zaś pozostałe są wykluczone bez względu na 
zawartość białka. W ostatnim przypadku wpływ na inne rynki zbóż byłby bardzo ograniczony. 
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służyć do interwencji w przypadku niedoborów, gdy ceny na światowych rynkach osiągnęłyby 
określony poziom, można byłoby uruchomić dopłaty do przywozu lub opodatkowanie wywozu, 
aczkolwiek solidarność międzynarodowa mogłaby wymagać zachowania wstrzemięźliwości 
w ustalaniu tego rodzaju granic maksymalnych, gdyż mogłyby one pogarszać sytuację obszarów 
objętych klęską głodu. W każdym razie tego rodzaju przedział cenowy musiałby być 
odpowiednio szeroki, aby zachować status narzędzia awaryjnego. 

Ponadto, o czym mowa była już w rozdziale 2.1 uzasadnienie dla ogólnounijnej polityki jest 
bardziej ograniczone i polega przede wszystkim na utrzymywaniu uczciwej konkurencji 
z zastrzeżeniem odpowiednich transferów budżetowych między państwami członkowskimi. 
W tym kontekście Komisja z pewnością słusznie zrezygnowała z przedstawienia ambitnych, 
ogólnounijnych narzędzi, takich jak wzorowane na amerykańskich płatności odwrotnie 
proporcjonalne do cyklu koniunkturalnego lub amerykański system ubezpieczenia dochodów, 
a podkreśliła znaczenie narzędzi stosowanych na szczeblu państw członkowskich, które należą 
do drugiego filaru, tzn. albo są finansowane na szczeblu krajowym, albo korzystają z unijnego 
współfinansowania (nie finansowania). Zważywszy, że treść komunikatu nie jest szczególnie 
konkretna, należy sformułować pewne ogólne zasady kontrolowania ryzyka, a dopiero wówczas 
krótko ocenić rolę, jaką poszczególne instrumenty finansowe odegrały w rolnictwie. 

Pewne ogólne zasady polityki zarządzania ryzykiem. Po zlikwidowaniu ochrony dochodów 
poprzez interwencje cenowe w ramach WPR należy dopilnować, by rolnicy korzystali 
przynajmniej z takiej samej ochrony jak inni członkowie społeczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem specyfiki rolnictwa. W kwestii zarządzania ryzykiem należałoby przedstawić 
konkretne uzasadnienie. Byłoby ono prawdopodobnie takie samo jak w przypadku pomocy dla 
obszarów wiejskich i sprowadzałoby się do pomocy w utrzymaniu standardu życia i działalności 
gospodarczej na społecznie akceptowalnym i ekonomicznie opłacalnym poziomie. 
W odniesieniu do zarządzania ryzykiem w rolnictwie jako takim, dwa elementy mają istotne 
znaczenie w odniesieniu do unijnych gospodarstw wiejskich i działalności rolniczej. 

Po pierwsze, gospodarstwa w UE łączą w sobie elementy gospodarstwa domowego 
i przedsiębiorstwa. Ta podwójna rola znacznie przyczyniła się do ich odporności na gwałtowne 
zmiany, ponieważ umożliwia ona współdziałanie czynników: pracy, ziemi i kapitału 
w generowaniu dochodów. Sprawia to jednak, że dochody gospodarstw są podatne na 
gwałtowne wahania, zwłaszcza w miarę ich postępującej specjalizacji. Może to stanowić pewien 
problem, ponieważ kwalifikowalność do świadczeń z tytułu zabezpieczenia społecznego jest 
często uzależniona od wyczerpania się kapitału prywatnego. Kapitał ten jest zwykle jednak 
zainwestowany w gospodarstwo, często w połączeniu z kredytem bankowym, dla którego 
stanowił zabezpieczenie. Z tego względu wykorzystanie przez rolników kapitału do celów 
konsumpcyjnych zagraża trwałości całego przedsięwzięcia, zwłaszcza że banki niechętnie 
inwestują kapitał w małe gospodarstwa czy udzielają kredytów konsumpcyjnych rolnikom. 
W związku z tym należy wyodrębnić oba zadania – gospodarstwa domowego 
i przedsiębiorstwa. W przypadku gospodarstw wiejskich potrzebny byłby system gwarancji 
minimalnych dochodów z częściowo subsydiowanymi obowiązkowymi składkami, natomiast 
przedsiębiorstwa rolne, zwłaszcza mniejsze, mogłyby otrzymywać pomoc w restrukturyzacji 
portfela aktywów finansowych w celu uzyskania odpowiednich linii kredytowych na wypadek 
klęsk, niskich zbiorów i skoków cenowych. W obu przypadkach potrzebne mogą być 
odpowiednie narzędzia zarządzania ryzykiem. 

Po drugie, wymienione narzędzia zarządzania ryzykiem powinny być dostosowane do 
specyficznego charakteru działalności rolniczej. Oznacza to oczywiście konieczność 
utrzymywania portfela aktywów rzeczowych i finansowych, zamiast koncentrowania się na 
kilku instrumentach finansowych. W tego rodzaju portfelu przydatne może być ubezpieczenie 
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indeksowane, które obecnie jest przedmiotem eksperymentów w kilku krajach rozwijających się 
(patrz Skees i in., 2004), ponieważ obejmuje dwa powszechne ograniczenia w ubezpieczeniu 
plonów (patrz Chambers, 1989 oraz Goodwin i Mahul, 2004) w postaci nierównego dostępu do 
informacji oraz ryzyka wspólnego. Nierówny dostęp do informacji wiąże się z ryzykiem 
subiektywnym, polegającym na przeszacowaniu strat przez rolników lub zaniedbaniu 
ubezpieczonych upraw, czemu można zapobiegać jedynie poprzez niezwykle kosztowne 
kontrole na miejscu. Prowadzi to także do selekcji negatywnej, w wyniku której ubezpieczyciele 
przyjmują jedynie rolników z grupy niskiego ryzyka, podczas gdy rolnicy ponoszący wysokie 
ryzyko są najbardziej zainteresowani wykupieniem ubezpieczenia. Ubezpieczenie indeksowane 
służy rozwiązaniu tego problemu poprzez oferowanie odszkodowania według określonego 
wcześniej harmonogramu, zależnego od obiektywnie mierzonych zmiennych, takich jak poziom 
opadów czy ceny rynkowe. Aby zapobiec negatywnej selekcji należy przewidzieć w systemie 
obowiązkowe przyjęcie, podczas gdy poziom solidarności wśród ubezpieczonych o różnych 
profilach ryzyka mógłby być kontrolowany poprzez zróżnicowanie składek w zależności od 
kategorii ryzyka. Rząd może z kolei zdecydować o wprowadzeniu dopłat do najbardziej 
narażonych kategorii w tym względzie. Drugim ograniczeniem jest ryzyko wspólne. Pojawia się 
ono dość często w rolnictwie, gdyż na pewnym obszarze wszyscy rolnicy podlegają tym samym 
wstrząsom pogodowym i cenowym wynikającym ze zmian na światowych rynkach (z których 
część jest skutkiem wahań kursowych). W efekcie ich przychód netto może być istotnie różny, 
choć dane doświadczalne w tym zakresie nie są wystarczająco jasne, gdyż przedsiębiorstwa 
spoza rolnictwa również wspólnie ponoszą wstrząsy na przykład spowodowane cenami energii. 
Sektor finansowy w Europie powinien co do zasady móc ograniczyć wspomniane rodzaje 
ryzyka poprzez reasekurację, a także inne sposoby dywersyfikacji portfela. Ostatecznie, tak jak 
w innych dziedzinach, na przykład w ubezpieczeniu zdrowotnym, jest to tylko kwestia 
negocjacji między zainteresowanymi stronami a rządem na temat konieczności wprowadzenia 
dopłat w celu zrekompensowania obowiązku przyjęcia uczestników wysokiego ryzyka. 

Zaangażowanie rządu może być konieczne w przygotowaniu tego rodzaju systemu, ponieważ 
system odszkodowań w ubezpieczeniu indeksowanym, w odróżnieniu od portfela aktywów, nie 
jest dostosowany do profilu ryzyka pojedynczego, wykupującego je rolnika. Oznacza to, że 
specyficzny charakter takiego ubezpieczenia powinien być przedmiotem wspólnych uzgodnień, 
zarówno w kwestii przewidywanych kluczowych zmiennych oraz kwot wypłacanych 
w określonych okolicznościach. Jest tak częściowo w przypadku, gdy zapewnia się dopłaty, lecz 
również gdy mamy do czynienia z system samofinansującym, ponieważ dla każdego 
zabezpieczenia społecznego typowe jest, że powyższe zasady decydują o poziomie solidarności 
uczestników, a także o zakresie spiętrzania ryzyka i towarzyszącej temu reasekuracji (Bank 
Światowy, 2005a). 

Dopłaty to ubezpieczenia plonów, indeksowane lub nie, mają tę szczególną cechę, że wchodzą 
w zakres kategorii zielonej w ramach WTO. Z tego względu organy władz publicznych, które 
próbują zapewnić wsparcie do dochodu o takim statusie, mogą zbyt mocno zaangażować się na 
rynku ubezpieczeń. Przykład amerykańskiego ubezpieczenia plonów pokazuje, że może to 
wiązać się ze znacznymi kosztami dla podatników i może być szczególnie mało wydajnym 
sposobem wspierania rolników (Ramka 5). Jak pokazała tocząca się nadal debata nad 
amerykańską ustawą o gospodarstwach rolnych z 2007 r., po wdrożeniu tego rodzaju polityki, 
trudno jest ją zakończyć z uwagi na uzasadnione interesy uczestników. Co więcej, interwencje 
publiczne często zakłócają równowagę także na rynku ubezpieczeń, gdyż wpływają na 
zachowanie indywidualnych agentów. 
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Ramka 5. Amerykański system ubezpieczenia plonów. Zły przykład do naśladowania. 
Amerykański program ubezpieczenia plonów jest finansowany przez podatników, nadzorowany przez 
amerykański Departament Zarządzania Ryzykiem w Rolnictwie, lecz sprzedażą i jego obsługą zajmują 
się przedsiębiorstwa prywatne. Duże zaangażowanie rządu było uzasadniane charakterem ryzyka 
w rolnictwie. Sektor prywatny niechętnie oferuje ubezpieczenia, gdy roszczenia w różnych latach są 
drastycznie różne (susze, powodzie itp.), a ponadto ryzyko poszczególnych osób jest silnie skorelowane. 
Większość ekonomistów jest zdania, że czysto prywatny rynek ubezpieczenia plonów w ogóle by nie 
istniał ze względu na charakter ryzyka oraz że aby program ubezpieczenia plonów mógł być skuteczny 
sektor publiczny musi zapewnić ochronę w latach, w których wystąpią wysokie straty. Zaangażowanie 
rządu zwykle prowadziło do stosowania programów ubezpieczeniowych o wysokim udziale dopłat 
(Glauber, 2004). Rolnicy wpłacają jedynie około 40% kwoty potrzebnej do pokrycia ubezpieczonej 
straty. W latach 80. i 90. Kongres zwiększył państwowe dopłaty, aby rozszerzyć zakres ochrony 
oferowanej przez program ubezpieczeń, który wcześniej uważano za niedostateczny. 
 
Z oceny programu ubezpieczenia plonów przygotowanej przez Babcocka i Harta (2006) wynika, że na 
jednego dolara otrzymanego przez rolników w wypłatach z ubezpieczenia netto w 2005 r. podatnicy 
dopłacili 3,3 USD. W ciągu czterech lat, od czasu pełnego wejścia w życie ustawy o ochronie przed 
ryzykiem w rolnictwie podatnicy dopłacili 15,1 mld USD, do 8,82 mld USD wypłaconych rolnikom. Tak 
niski wskaźnik wydajności transferowej jest podobny do najmniej wydajnych programów 
zlikwidowanych przez UE w latach 90. 
 
Administrowanie programami ubezpieczeniowymi jest kosztowne. Wynagrodzenia przedsiębiorstw 
i prowizje agentów wymagają pokrycia, co tworzy różnicę między kwotą wpłaconych składek, a średnim 
zwrotem. W programie amerykańskim różnica ta jest pokrywana z dopłat, tak więc zakłady 
ubezpieczeniowe otrzymują obecnie dopłaty do kosztów administracyjnych i kosztów działalności na 
poziomie ok. 21,5% wysokości składek (tj. 840 mld USD rocznie). Kwota ta jest wynikiem ogromnej 
presji ze strony lobbystów. Dopłaty do kosztów administracyjnych i kosztów działalności wzrosły o 60% 
od 1997 r., mimo że powierzchnia objęta ubezpieczeniem wzrosła jedynie o 35%. Ponadto Babcock 
i Hart wykazali, że w latach, w których odnotowuje się dodatni wynik z działalności ubezpieczeniowej, 
przedsiębiorstwa zachowują część zysku większą niż kwota, którą muszą zwrócić rządowi, podczas gdy 
w latach, w których występują straty, sytuacja jest odwrotna ze względu na postanowienia ujednoliconej 
umowy reasekuracyjnej. 
 
Mimo że system został stworzony, aby zrekompensować zakładom ubezpieczeniowym ponoszone 
ryzyko oraz konieczność zaoferowania ubezpieczenia wszystkim kwalifikującym się rolnikom zamiast 
wybierania swoich klientów, nierówność między wpływami zatrzymanymi w pomyślnych latach 
a poniesionymi stratami w latach niepomyślnych zapewnia znaczny zysk, który według szacunków 
Babcocka i Harta przekracza 430 mln USD rocznie. Można w ten sposób dokonać znacznych 
oszczędności przenosząc całość odpowiedzialności za zyski i straty z działalności ubezpieczeniowej na 
rząd federalny. Przykład amerykański pokazuje, że gdyby unijny budżet pierwszego filaru miał zostać 
przekształcony z JPG w ambitny finansowany przez UE system ubezpieczeniowy, korzyści dla unijnych 
rolników nie byłyby zagwarantowane z uwagi na pomniejszenie budżetu o koszty zakładów 
ubezpieczeniowych i administracji. 
 

Podsumowując narzędzia zarządzania ryzykiem, włączenie gospodarstw wiejskich 
i przedsiębiorstw rolnych do instytucji zabezpieczenia przed ryzykiem na szczeblu państw 
członkowskich z odpowiednim uwzględnieniem specyfiki rolnictwa byłoby najważniejszym 
wyzwaniem na nadchodzące lata, w przeciwieństwie do opartych na ubezpieczeniu płatności 
wyrównawczych, jako nowego wcielenia WPR. 

Wiele rodzajów ryzyka ponoszonego przez rolników mogłoby zostać wyeliminowanych przez 
odpowiedni decyzje w sferze produkcji. Pośrednicy finansowi pomogą im zabezpieczyć się 
przed ryzykiem nieubezpieczonym, a także określić odpowiedni zestaw instrumentów 
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finansowych z uwzględnieniem profilu ryzyka poszczególnych rolników, zwłaszcza tych 
stosunkowo zamożnych. Pośrednicy ci zwykle proponują włączenie wszystkich środków 
zabezpieczenia przed ryzykiem do ogólnej strategii finansowej przedsiębiorstw rolnych, na 
podstawie oczekiwań odnośnie do dochodów oraz ich wahań na przestrzeni życia rolnika, 
spodziewanego wzrostu wartości aktywów rzeczowych, takich jak ziemia i nieruchomości, oraz 
zobowiązań finansowych wobec rodzeństwa i spadkobierców. Z pewnością indywidualne 
preferencje i skłonność do ryzyka odgrywają ważną rolę przy tworzeniu portfela, na przykład 
przy decydowaniu, do jakiego stopnia narosłe uprawnienia mogą być wykorzystane jako 
zabezpieczenie. Tego rodzaju decyzje muszą być podejmowane z uwzględnieniem 
obowiązujących w kraju rolnika przepisów dotyczących wieku emerytalnego oraz różnych 
przepisów podatkowych, na przykład dotyczących pokrywania strat finansowych. Krótko rzecz 
ujmując, włączenie zarządzania ryzykiem do zabezpieczenia społecznego i pośrednictwa 
finansowego jest operacją wyróżniającą się, która powinna być dostosowana do indywidualnych 
potrzeb i powinna podlegać ścisłemu nadzorowi na szczeblu krajowym. Jednakże zapewnienie 
pewnych ogólnych wskazówek przez Komisję mogłoby ułatwić przejście do zmniejszonego 
wsparcia z WPR, zwłaszcza że duża liczba proponowanych obecnie narzędzi zarządzania 
ryzykiem, krytykowanych w literaturze dotyczącej ekonomiki rolnictwa, może prowadzić do 
dezorientacji wśród osób odpowiedzialnych za decyzje polityczne w rolnictwie, jeżeli mają one 
niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie. Warto wymienić choćby kilka. 

Ryzyko klęsk żywiołowych to ryzyko, z którymi sektor prywatny niezbyt dobrze sobie radzi 
i w przypadku którego rząd może służyć jako ostateczny gwarant. Gollier (2005) podkreśla, że 
w czasie kryzysu rząd może mieć większe możliwości niż agenci indywidualni w zakresie 
niwelowania wstrząsów poprzez zapasy zabezpieczające i kredyty, ponieważ ma odpowiednią 
zdolność kredytową i wystarczająco długi horyzont czasowy. Pojęcie kryzysu nie zostało 
oczywiście nigdzie dokładnie zdefiniowane. To co w małym regionie jest kryzysem, w większej 
jednostce może być ledwie utrudnieniem. Z tego też względu zarządzanie ryzykiem klęsk 
wymaga zwykle połączenia rozwiązań wzajemnych z udziałem niedotkniętej nimi ludności 
wspierającej ofiary zdarzenia, a także rezerw ostrożnościowych w postaci towarów i środków 
finansowych. Często bowiem klęska dotykająca jedynie rolnictwo, której skala w danym 
regionie Unii wydaje się ogromna, może taka nie być dla prywatnego ubezpieczyciela, który ma 
odpowiednie możliwości reasekuracyjne w skali całego świata. Duże kryzysy dotykające 
rolnictwo zwykle mają jednak wpływ na ogólną infrastrukturę w regionie, a ich skutki nie mogą 
i nie powinny być likwidowane wyłącznie przez sektor prywatny. Po pierwsze wspólne, 
prywatne ubezpieczenie wyklucza klęski żywiołowe i przez to może oferować ubezpieczenia po 
niższych cenach. Po drugie, klęski niszczące ogólną infrastrukturę wymagają w sferze 
materialnej działań kryzysowych z użyciem wojska, straży pożarnej i in., których sektor 
prywatny nie będzie w stanie zapewnić w takich okolicznościach, zwłaszcza, że nie ma 
uprawnień do zajmowania jakichkolwiek składników majątku. W każdym przypadku 
zarządzanie kryzysowe stanowi element zapewnienia bezpieczeństwa, które jest głównym 
zadaniem powierzonym każdemu rządowi. Po trzecie, zapobieganie klęskom żywiołowym 
wymaga uregulowań rządowych. Po czwarte, kiedy dochodzi do tego rodzaju sytuacji wypłata 
odszkodowań musi iść w parze ze świadczeniami materialnymi, a w pewnych okolicznościach 
wymaga nawet ich racjonowania, którego brak mógłby doprowadzić do wzrostu cen i obniżenia 
siły nabywczej odszkodowań zaś osoby nieotrzymujące takich świadczeń ucierpiałyby jeszcze 
bardziej niż w przypadku braku ubezpieczenia. Mogłoby się tak zdarzyć, gdyby cała populacja 
trzody chlewnej w dużym regionie została zdziesiątkowana przez chorobę, a rolnicy otrzymali 
jedynie środki na zakup nowego inwentarza. 

Rynki kontraktów typu futures i kontraktów opcyjnych. Kontrakty typu forward, typu futures 
i opcje zapewniają na rynku rolnym pewne możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem 
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w czasie16, lecz stanowią tylko jeden z wielu składników portfela finansowego, który pośrednicy 
finansowi mogą zaproponować. Ekonomiści zajmujący się rolnictwem jako ograniczenia 
wskazują nadmierną słabość i zróżnicowanie rynków rolnych, utrudniające rozwój stabilnego 
rynku kontraktów typu forward oraz mniejszą skuteczność tego rodzaju instrumentów 
w wyrównywaniu rocznych wahań dochodów w dłuższych okresach oraz w niwelowaniu różnic 
cenowych między poszczególnymi latami (Gardner, 1989; Lence i Hayenga, 2001). Wśród 
przykładów rozwiązań opartych na tego rodzaju instrumentach są programy brazylijskie 
i meksykańskie, w ramach których nabywcy zboża wykupują w programie dotowane premie 
opcyjne w zamian za gwarantowaną cenę minimalną w momencie zbiorów, zaś agencja tworzy 
dla wszystkich uczestników portfel instrumentów zabezpieczających w postaci kontraktów 
opcyjnych notowanych na Chicago Board of Trade (jak w przypadku meksykańskiej agencji 
ASERCA zajmującej się handlem zbożem). Nawet zamożni rolnicy nie mają jednak 
przygotowania w bankowości i potrzebują pośredników, a nie rządu, aby uzyskać pomoc 
w opracowaniu strategii finansowej, zaś ubodzy rolnicy mogą potrzebować wsparcia, lecz nie są 
w stanie zapewnić sobie odpowiedniego zabezpieczenia finansowego, ponieważ zwykle brak im 
wystarczającej płynności finansowej i zabezpieczeń, i są zbyt zajęci prowadzeniem 
gospodarstwa, aby poświęcać czas na zdobywanie potrzebnych umiejętności i wiedzy w tym 
zakresie. 

Składowanie. Wpływ wstrząsów rynkowych na poziom cen może zostać ograniczony przez 
tworzenie zapasów, które w pewnych okolicznościach może być również źródłem zysku. Wadą 
tego rozwiązania jest jednak fakt, że wpływ niekorzystnych wydarzeń w jednym roku może 
mieć wpływ także w latach kolejnych (Samuelson, 1957), co oznacza, że nawet w przypadku 
wstrząsów nieskorelowanych w czasie, utrzymywanie zapasów zapewnia korzystną 
autokorelację cen. Tworzenie zapasów publicznych z pewnością wpływa na gotowość sektora 
prywatnego do ich utrzymywania. Jeżeli agencja rządowa jest zobowiązana do zapobiegania 
nadmiernym spadkom cen, sektor prywatny zakłada, że cena wzrośnie po osiągnięciu poziomu 
minimalnego, zaś sektor publiczny może w efekcie przejąć całość nadmiaru podaży. Zapasy 
publiczne będą z kolei wyczerpywane, jeżeli odpowiedzialna za nie agencja będzie trwale 
utrzymywała cenę maksymalną. Ze względu na koszty i ryzyko załamania system rezerw 
publicznych rzadko był skutecznym rozwiązaniem w stabilizowaniu cen. Dopłaty do odsetek za 
utrzymywanie prywatnych rezerw nie nastręczają tylu problemów (Wright i Williams, 1991), 
lecz doświadczenie pokazuje, że nie należy oczekiwać szczególnej stabilizacji nawet 
w przypadku ambitnych programów składowania, takich jak rezerwy zabezpieczające i od lat 
90. instrumenty te mają niewielu zwolenników (Dehn i in., 2005). Ponadto potrzeba 
utrzymywania rezerw stopniowo się zmniejsza ze względu na integrację rynków i globalizację, 
w wyniku której ogromne ilości produktów spożywczych pływają po oceanach w statkach 
pełniących niejako rolę magazynów i mogą łatwo zostać skierowane do miejsc, w których 
powstaną braki lub nadwyżki. Ponadto w kwestii roślin paszowych (np. kukurydzy) popyt na 
podstawowe towary stał się z czasem znacznie mniej podatny na wahania cen, ponieważ 
głównym ich odbiorcą jest dziś inwentarz o znacznie elastyczniejszych modelach popytu niż 
człowiek. 

Kontrakty pionowe. Zawieranie kontraktów między rolnikami i przetwórcami jest często 
proponowanym rozwiązaniem służącym ograniczeniu wahań cen towarów, zwłaszcza tych które 
nie podlegają obrotowi na giełdzie, wymagającemu udziału wielu pośredników zarówno po 
stronie popytu, jak i podaży, a przez to zapewniających możliwość obrotu instrumentami 
pochodnymi. W ramach tego rodzaju kontraktów przetwórcy dzielą się ryzykiem z rolnikami. 
                                                 
16  Kontrakt typu forward jest umową kupna-sprzedaży składnika majątku w określonym terminie za określoną 

cenę. Kontrakty towarowe typu futures to zobowiązania do zapewnienia lub odbioru dostawy towaru 
w określonym miejscu i czasie. Patrz załącznik 4. 
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Przetwórcy mogą oczywiście samodzielnie decydować o zawieraniu tego rodzaju kontraktów 
i nie potrzebują do tego celu WPR. Ponadto, jeżeli nie są oni zainteresowani taką formą 
kontraktowania, producenci mogą tworzyć spółdzielnie, co miało zresztą miejsce już 
wielokrotnie, w ramach których rolnicy otrzymują określoną cenę, a spółdzielnia wykupuje 
instrumenty typu futures, aby zabezpieczyć się przed ryzykiem (na przykład kontrakty na zboże 
w sektorze etanolu). Stabilizacja dochodów i podaży ma zarówno zalety, jak i wady. Jedną 
z nich jest fakt, że członkowie spółdzielni nie mają motywacji do dotrzymywania kontraktów, 
co zresztą dotyczy także kontraktów handlowych. W sektorze przetwórstwa owocowego w UE, 
gdzie zawieranie kontraktów przez rolników i zakłady przetwórcze jest wspierane dopłatami 
z budżetu państwa, wygląda na to, że gdy cena rynkowa staje się dużo niższa niż cena 
kontraktowa jakość produktów dostarczanych do zakładu przetwórczego znacznie się obniża 
w stosunku do warunków kontraktu i są często nabywane jako towary niższej klasy na 
miejscowym rynku. Zważywszy, że kontrakty te mogą zawierać nawet do trzydziestu różnych 
kryteriów jakościowych, ryzyko subiektywne jest dość istotne. Kiedy ceny rynkowe są wyższe 
niż cena kontraktowa, rolnicy twierdzą, że słabe zbiory uniemożliwiają im zapewnienie 
zadeklarowanych dostaw. Ogólnie rzecz biorąc, nierówny dostęp do informacji utrudnia 
zastosowanie uogólnionych ustaleń kontraktowych na rynkach produktów niestandardowych, 
zaś kontrakty pionowe nie stanowią odpowiedniego instrumentu zabezpieczającego przed 
wahaniami cen. 

Polityka podatkowa. Polityka podatkowa służąca wyrównywaniu dochodów poprzez 
rozkładanie strat i zysków na okresu kilkuletnie może być niedrogą alternatywą dla systemów 
stabilizacji dochodów. Zachęty podatkowe mogą być również stosowane w celu wspierania 
różnego rodzaju rezerw ostrożnościowych. Tego rodzaju rozwiązania są dostępne w wielu 
państwach członkowskich, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (np. francuski 
system Déduction Pour Aléa17). Niebezpieczeństwo związane z ich wspieraniem polega 
oczywiście na tym, że wymagają one odpowiedniego nadzoru, aby nie były nadużywane jako 
sposób zaniżania podatku, tj. aby stosowano je do optymalizacji poziomu podatków, a nie 
zapobiegania upadłości, zwłaszcza jeżeli dotyczą całości podlegającego opodatkowaniu 
dochodu gospodarstw wiejskich. Ponadto omawiany instrument podatkowy wiąże się z pewnym 
praktycznym ograniczeniem – według danych Farm Accounting Data Network znaczna liczba 
rolników wykazuje bardzo niskie lub wręcz ujemne dochody i nie płaci podatku dochodowego. 
Zważywszy, że instrument ten dotyczy przede wszystkim określonych produktów (wołowiny, 
jagnięciny, wina nieobjętego chronionym oznaczeniem pochodzenia itp.), ma on dość 
ograniczony zakres. 

Inne rodzaje ryzyka. Rolnicy ponoszą także szereg innych rodzajów ryzyka oprócz ryzyka 
pogodowego i cenowego. Bardzo niewiele instrumentów powstało jak dotąd w odniesieniu do 
ryzyka sanitarnego i związanego z bezpieczeństwem żywności. Interwencje rządowe wydają się 
niezbędne w tym zakresie, lecz należy wcześniej rozwiązać wiele problemów, związanych 
z nierównym dostępem do informacji (zaniedbanie środków zapobiegawczych) oraz kwestii 
strategii (lobbowanie na rzecz ryzykownej polityki). Jak już wcześniej wspomniano, prywatni 
ubezpieczyciele niechętnie podejmują ryzyko związane z wysokimi stratami, starają się 
wykluczyć ryzyko niemożliwe do uwzględnienia w chwili zawarcia umowy (zwykle ryzyko 
związane z nieznanymi chorobami i inżynierią genetyczną). Dodatkowo zakłady 
ubezpieczeniowe obawiają się zmian orzecznictwa w wyniku postępowań sądowych. Mają także 
ograniczony dostęp do informacji na temat profilu ryzyka w zakresie ochrony sanitarnej 

                                                 
17  System francuski nie funkcjonuje zbyt dobrze i nie może być przykładem dla innych krajów, lecz jest obecnie 

przedmiotem reformy służącej usunięciu przeszkód administracyjnych uniemożliwiających jego zastosowanie 
przez dużą liczbę rolników, patrz Ménard, 2004. 
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i fitosanitarnej oraz nie mają możliwości stwierdzenia działań ukrytych (np. otrucia inwentarza). 
Co więcej instrumenty w postaci ubezpieczeń indeksowanych mogą być nieodpowiednie do 
wielu rodzajów ryzyka dotyczącego hodowli, ponieważ nie określono do tej pory zmiennej 
indeksowej, którą można byłoby oznaczyć zdarzenie powodujące wybuch epidemii, zaś liczba 
dotkniętych nią gospodarstw jest zależna od miejsca jej wystąpienia. Wydaje się więc, że 
pewien rodzaj instrumentu z zakresu zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeń wzajemnych) 
łączącego solidarne wpłaty członków jednego sektora z odpowiednimi kontrolami i karami za 
zaniedbania oraz ich egzekwowaniem wobec sprawców, a także z zapewnieniem pomocy rządu 
w sytuacjach wyjątkowych, mógłby być dobrym rozwiązaniem, lecz na obecnym etapie należy 
raczej wypróbować tego rodzaju rozwiązania zamiast starać się stworzyć standardowy przepis. 

 
3.4. Polityka ochrony środowiska naturalnego i rozwoju wsi 

Komunikat zawiera propozycję wzmocnienia drugiego filaru, a jako kluczowy mechanizm 
w tym celu podaje podniesienie poziomu obowiązkowej modulacji o 2% rocznie w latach 
budżetowych 2010-2013. W niniejszym rozdziale przeanalizowano problemy związane 
z płatnościami rolno-środowiskowymi oraz innymi działaniami rozwoju wsi. W pierwszej 
kolejności przedstawiono jednak analizę propozycji Komisji dotyczących zasady 
współzależności, która często pozwala osiągnąć podobne cele. 

 
3.4.1. Współzależność w płatnościach bezpośrednich 

Komunikat zawiera propozycję, aby działania uzależniające wypłatę JPG od zgodności 
z zasadami ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt były bardziej skonkretyzowane, zaś 
niektóre nieprzydatne działania zostały zniesione, a inne – zmodyfikowane. Komisja proponuje 
przegląd wykazu wymogów dotyczących zarządzania, określonych w obecnie obowiązującym 
rozporządzeniu dotyczącym zasady współzależności, a także kryteriów określających zasady 
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska. 

Komisja najwyraźniej pragnie skoncentrować się przede wszystkim na uproszczeniach 
administracyjnych i zwiększeniu wydajności poprzez wyłączenie nieprzydatnych standardów 
współzależności. Ciężar administracyjny spada zarówno na gospodarstwa rolne, jak i na 
instytucje publiczne. Zwiększy się on, jeżeli stosowanie zasady zostanie rozszerzone na nowe 
państwa członkowskie. Z drugiej strony, może on z czasem ulec ograniczeniu, jeżeli usługi 
szkolenia i rozwoju okażą się skuteczne. 

Dodatkowe koszty zapewnienia współzależności na poziomie gospodarstw składają się: 
1) z kosztów dostosowania się rolników do wcześniej wprowadzonych przepisów 
(19 wymogów dotyczących zarządzania) oraz 2) z kryteriów określających zasady dobrej 
kultury rolnej. Jeżeli koszty te okażą się bardzo wysokie rolnicy mogą zrezygnować z płatności 
bezpośrednich, gdyby ścisłe ich egzekwowanie oznaczało wyższe straty, co jest możliwe 
szczególnie w przypadku gospodarstw prowadzących intensywną hodowlę. Koszty zapewnienia 
zgodności są uzależnione od różnych czynników (struktury gospodarstw itp.) oraz obejmują 
różne czynniki, od strat w produkcji, po zwiększoną dokumentację. Pomijając specyfikę 
określonych państw członkowskich, wydaje się (Jongeneel i in., 2007), że potencjalnie wyższe 
koszty dodatkowe zapewnienia zgodności z wymogami są związane z dyrektywą w sprawie 
azotanów (91/676/WE) oraz z dyrektywami w sprawie dobrostanu zwierząt odnoszącymi się do 
hodowli cieląt (91/629/EWG) oraz świń (91/630/EWG). W kwestii kosztów spełnienia zasad 
dobrej kultury rolnej wydaje się, że wymogi te są tak niewielkie, że nie powinny wywrzeć 
istotnego wpływu na obecnie stosowane praktyki rolnicze. Obciążenie administracyjne na 
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szczeblu instytucjonalnym wynika ze zwiększonego systemu kontroli, tj. większych prób 
i większej częstotliwości kontroli w gospodarstwach (jak w przypadku dobrostanu zwierząt), 
lecz jak dotąd brakuje badań porównawczych. 

Dodatkowe korzyści płynące ze współzależności mogą przyjmować formę wyższego poziomu 
docelowego, na przykład wyższej jakości ochrony środowiska lub większego poziomu 
zgodności. Jak dotąd nie jest jasne, czy i do jakiego stopnia współzależność prowadzi do 
poprawy jakości ochrony środowiska18. Istnieją też jednak inne podstawowe problemy związane 
ze współzależnością, o których nie wspomniano w komunikacie, a które powinny zostać 
uwzględnione, aby móc zapewnić zgodność krótkoterminowych reform z celem długofalowym. 
Jeden konkretny problem dotyczy braku jakichkolwiek zasad dobrej kultury rolnej w zakresie 
zrównoważonego użytkowania wód. 

Czy propozycja Komisji jest zgodna z perspektywą długofalową? Pierwsze pytanie brzmi, czy 
współzależność jest obiecującym rozwiązaniem w dłuższej perspektywie. Większość 
ekonomistów podpisałoby się pod sformułowaną już w latach 50. zasadą wyznaczania celów, 
zgodnie z którą stosowanie instrumentów służących różnym celom jest bardziej skuteczne niż 
wykorzystywanie wszechstronnych instrumentów, które mają służyć rozwiązaniu kilku 
problemów19. Jeżeli dąży się do osiągnięcia określonych celów środowiskowych (lub 
dobrostanu zwierząt, czy bezpieczeństwa żywności itp.), zasada wyznaczania celów wskazuje 
na konieczność rezygnacji ze współzależności, stopniowego wycofania JPG oraz opracowania 
płatności, które będą bezpośrednio dotyczyły dóbr publicznych lub pozytywnych korzyści 
zewnętrznych zapewnianych przez rolników. Szczególnie w przypadku bezpieczeństwa 
żywności powiązanie z wymogami dotyczącymi zarządzania jest słabe: w bezpieczeństwie 
żywności sektor przetwórstwa odgrywa najważniejszą rolę, której wymogi nie obejmują. 

W uzasadnieniu uznano, że ramy prawne (wymogi dotyczące zarządzania, zasady dobrej kultury 
rolnej) stale się zmieniały w ostatnich dziesięciu latach w tych państwach członkowskich UE, 
które starały się zapobiegać negatywnym skutkom zewnętrznym działalności rolniczej dla 
środowiska naturalnego, bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Nie ma powodu, by 
uważać, że rolnicy mają w każdej sytuacji naturalne prawo do zanieczyszczania i że należy im 
rekompensować jego brak. Jeżeli jednak ograniczenia prawne nie zostaną nałożone na 
europejskich konkurentów, odpowiednie płatności mogą być również postrzegane jako 
rekompensata za tego rodzaju ograniczenia. Jeżeli uzasadnienie to ma zachować ważność 
w przyszłości zarówno obywatele Unii, jak i partnerzy w ramach WTO będą wymagali unikania 
nadmiernych rekompensat. W takim przypadku płatności bezpośrednie również przestaną mieć 
wszechstronny charakter. Linia graniczna dla stosowania zasady „zanieczyszczający płaci” 
stanie się przedmiotem sporu, głównie politycznego z aspektami ekonomicznymi. Odpowiednie 
wdrożenie systemu Natura 2000 najwyraźniej wchodzi w zakres wyłącznych obowiązków 
krajowych, lecz nieskuteczne wdrażanie spowodowane lobbingiem regionalnym może wymagać 
nadzoru ze strony Unii. 

Bez względu na uzasadnienie pojawiły się jasne deklaracje polityczne, z których wynika, że 
zasada współzależności ma zostać utrzymana (Mariann Fischer Boel, Bruksela, 29 marca 
2007 r.). W przyszłości wsparcie ze środków publicznych w UE najprawdopodobniej nie będzie 
już udzielane bez spełnienia określonych warunków środowiskowych lub innych, ponieważ 
przestrzeganie podstawowych norm prawnych jest łatwym do przekazania i dość rozsądnym 

                                                 
18  Różne projekty badawcze obejmują obecnie pogłębioną analizę bezpośrednich skutków, np. projekty: 

„Współzależność”, prowadzony przez LEI/Wageningen; „Narzędzia oceny współzależności”, prowadzony 
przez Alterrra/Wageningen; ocena współzależności w ramach „Projekt sieciowy współzależność”, prowadzona 
przez Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska. 

19  Klasycznym materiałem źródłowym jest praca Tinbergena, mimo że teoria ta jest często nazywana zasadą 
ogólnego wyznaczania celów Bhagwatiego (Bhagwati, 1971). 
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warunkiem kwalifikowalności. Akceptując takie rozwiązanie, należy mieć na uwadze wszelkie 
problemy związane ze spełnieniem przedmiotowych warunków. 

Obecnie obowiązujące wymogi dotyczące zarządzania oraz zasady dobrej kultury rolnej zgodnej 
z ochroną środowiska zostały stworzone do jednolitego, przekrojowego wdrażania, a zatem są 
stosunkowo mało restrykcyjne. Tak też są wdrażane w kilku krajach, w których odsetek 
kontrolowanych gospodarstw jest niski, co zresztą zostało publicznie ogłoszone (1% 
gospodarstw rocznie lub 5% w ramach rejestracji zwierząt). Jednakże wyższe sankcje za celowe 
lub uporczywe naruszenia są stosunkowo surowe i przekraczają wysokość przewidzianych 
prawem kar. Groźba ta pomaga poprawić ich egzekwowalność. Mimo zapowiedzi utrzymania 
zasady współzależności, jasne jest, że wartość płatności bezpośrednich w filarze I WPR będzie 
się z czasem obniżać. Zmniejsza to ich skuteczność w egzekwowaniu przestrzegania norm. 
Rozwiązaniem mogłoby być coraz większe skoncentrowanie się na tych wymogach i normach, 
które mają najkorzystniejszy stosunek kosztów i korzyści, tj. przy wysokiej niezgodności, 
znacznym oddziaływaniu na społecznie cenione towary oraz niskich kosztach 
administracyjnych; strategia ta wydaje się spójna z propozycjami Komisji. W innych kwestiach 
budzących zaniepokojenie należy stosować ukierunkowane, konkretne programy w ramach 
drugiego filaru lub wzmocnić egzekwowanie poprzez krajowe przepisy prawa karnego. 
W wyniku stosowania zasady współzależności może się okazać, że państwa członkowskie nie 
egzekwowały odpowiednio unijnych norm w przeszłości. W przypadku odpowiedniego 
egzekwowania wymogów dotyczących zarządzania na szczeblu krajowym istnieje ryzyko 
zakłóceń w funkcjonujących już strukturach kontroli i egzekwowania lub powielania ich 
działań. Z tego względu należy zwiększyć wykorzystanie procedur egzekwowania 
realizowanych przez wyspecjalizowane organy na szczeblu krajowym lub regionalnym 
(a z pewnością nie należy ich ograniczać). 

 
3.4.2. Płatności rolno-środowiskowe 

Działania rolno-środowiskowe stanowią prawie połowę całego budżetu EFRROW i są 
najważniejszymi działaniami praktycznymi drugiego filaru. Działania te były realizowane od 
początku działań towarzyszących reformie z 1992 r., a po prawie dziesięciu latach realizacji 
ważnych programów opublikowano niedawno kilka szczegółowych analiz, wskazując nierzadko 
na niezadowalające skutki. Ze względu na duże koszty ich monitorowania i wdrażania, ogólny 
koszt tych programów jest często nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do realizowanych 
celów. Ponadto trudno jest objąć nimi kraje o bardzo dużej liczbie bardzo małych gospodarstw, 
jakie występują w niektórych nowych państwach członkowskich, z uwagi na duże koszty 
transakcyjne oraz trudności w monitorowaniu i wdrażaniu. Krótko mówiąc, mimo że 
przeniesienie budżetu z pierwszego do drugiego filaru jest pożądane w aspekcie strategicznym, 
w praktyce pojawiają się ogromne trudności w skutecznym wykorzystywaniu środków 
przeznaczonych na programy ochrony środowiska. Z oceny pierwszej transzy płatności rolno-
środowiskowych raczej nie wynika, że jest to odpowiedni sposób wydawania znacznej części 
unijnego budżetu na rolnictwo (patrz ramka 1). 

Brak możliwości wystarczającego potwierdzenia wpływu wielu istniejących działań rolno-
środowiskowych w połączeniu z kurczącym się budżetem na tego rodzaju działania podkreśla 
potrzebę poszukiwania sprawdzonych i skutecznych sposobów oraz nowych strategii. Istnieją 
przypadki, w których podjęte działania okazały się niezwykle korzystne, o czym świadczy coraz 
bogatsza literatura na ten temat20: 

                                                 
20  Patrz np. Kleijn i in., 2006; Braband i in., 2003; Hole i in., 2005. 
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• Działania dotyczące określonych gatunków ptaków w Wielkiej Brytanii (patrz np. Kleijn 
i Sutherland, 2003, lub Komisja Europejska, 2005). Wykazano, że miedze i żywopłoty 
sprzyjają zachowaniu różnorodności fauny i flory. Także działania ograniczające 
wykorzystanie chemikaliów w rolnictwie okazały się korzystne dla różnorodności 
biologicznej (działania w ramach irlandzkiego systemu REPS, systemy produkcji 
zintegrowanej we Włoszech). Innym przykładem pomyślnych działań było przywrócenie 
terenów podmokłych w Szwecji oraz opóźnione koszenie i wypas na łąkach w Belgii 
(Komisja Europejska, 2005). 

• Opracowanie planów ochrony przyrody dla zarządzania całym gospodarstwem jest 
nowatorską strategią pozwalającą uwzględnić szerzej rozumiany krajobraz, nie tylko 
pojedyncze działki. Przykłady to strategia całościowego zarządzania w Wielkiej Brytanii 
oraz plany ochrony przyrody w niektórych regionach Austrii, przy czym przykład austriacki 
pokazuje również możliwość współpracy grup rolników oraz organów ochrony przyrody 
lokalnego szczebla. 

• Kiedy warunki są skoncentrowane na wynikach, są też bliżej powiązane z korzyściami dla 
środowiska naturalnego, których zapewnieniu służy realizacja programu. Udanym 
przykładem takiego systemu jest inicjatywa „użytki zielone bogate gatunkowo” realizowana 
w niektórych regionach Niemiec (Osterburg i Nitsch, 2005). Rolnicy mają swobodę 
w zarządzaniu objętym umową obszarem, lecz muszą udowodnić występowanie określonej 
liczby gatunków roślin kwitnących spośród wymienionych w wykazie 28 gatunków 
indykatywnych. Inne przykłady skoncentrowania na określonych celach środowiskowych to 
plan działania w dziedzinie różnorodności biologicznej w Anglii, służący realizacji 
szczegółowych celów dotyczących określonych siedlisk i gatunków, a także systemy 
premiowania w Niemczech i Austrii. 

• W analizach praktycznych skutków działań rolno-środowiskowych w dziedzinie 
różnorodności biologicznej zwraca się uwagę na powodzenie długoterminowych strategii, 
przekraczających okres piętnastu lat oraz korzyści płynące z uczestnictwa rolników 
wykorzystujących zbiory z ekstensywnych użytków zielonych (Schumacher, 2007; Michels, 
2007). 

• Ponadto wiele analiz statystycznych prowadzonych na podstawie danych sprawozdawczych 
gospodarstw (w tym danych na temat zastosowania azotu mineralnego) oraz danych 
z badania gleby (pozostałości azotu jesienią) wykazało istotny wpływ działań rolno-
środowiskowych w porównaniu do braku tego rodzaju wsparcia (Osterburg, 2005 i 2007; 
Schmidt i in., 2007). Z uwagi na dużą różnorodność warunków wymagania dotyczące 
danych z grupy kontrolnej bez jakichkolwiek interwencji są dość wysokie. Zapewnienie 
danych doświadczalnych na temat skutków pojedynczych, regionalnych działań rolno-
środowiskowych ze wszystkich lat może być zatem niemożliwe. 

W przypadku gdy potrzebna jest gospodarka gruntowa powyżej minimalnych wymogów 
współzależności (np. pastwiska), działania rolno-środowiskowe powinny być skoncentrowane 
na takiej gospodarce oraz na pewnych wyznaczonych obszarach, na przykład w ramach 
programu Natura 2000. Należy zwiększyć nowe, bardziej dynamiczne i interaktywne strategie 
wdrażania działań rolno-środowiskowych (np. działania zorientowane na cel, plany dla całych 
gospodarstw, ogłoszenia o przetargu, patrz Bonnieux 2007, Rousseau i Moons, 2006). 

Słabym punktem unijnej polityki rolno-środowiskowej było jak dotąd wdrożenie oszczędnych 
programów oraz ograniczanie kosztów kontroli i zarządzania. Komisja nie zawarła we wniosku 
żadnych szczegółowych propozycji, lecz założyła, że trudności te są możliwe do pokonania. 
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Jedną z myśli przewodnich planów rolno-środowiskowych jest założenie, że rolnicy potrafią 
najlepiej zarządzać obszarami wiejskimi. Zgodnie z założeniem, że porzucanie rolnictwa będzie 
prowadziło do porzucania ziemi i pogorszenia jakości środowiska naturalnego, rolnicy są 
wynagradzani za utrzymanie aktywności zawodowej. Wiele systemów opiera się na takim 
właśnie założeniu, a ich głównym celem jest zapewnienie gospodarki gruntowej w ramach 
zapobiegania utracie różnorodności biologicznej i tradycyjnego krajobrazu. Zdaniem Dupraza 
i Pecha (2007) omawiane systemy są zbliżone do działań adresowanych do obszarów 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Twierdzą oni, że do osiągnięcia zakładanego celu 
należałoby zamiast działań rolno-środowiskowych wykorzystać bardziej uproszczony system 
wsparcia, jak wspomniana pomoc dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, 
gdyż tego rodzaju działania są łatwiejsze i tańsze pod względem administracyjnym. 

 
3.4.3. Inne problemy związane z rozwojem wsi 

Zamiast rozpocząć niezbędną ogólną debatę na temat zasadności sektorowej polityki 
regionalnej, Komisja koncentruje się jedynie na niektórych obszarach i gałęziach rolnictwa, 
które mogą ucierpieć na skutek zmian w pierwszym filarze, np. na możliwych niekorzystnych 
skutkach zniesienia kwot na producentów mleka w obszarach górskich, do których potrzebne są 
odpowiednie działania w ramach krajowych przydziałów środków. Wskazuje to na dość wąskie 
rozumienie rozwoju wsi jako „środka towarzyszącego”. 

W porównaniu do reformy EFRROW z 2005 r. obecne wstępne propozycje dotyczące rozwoju 
wsi stanowią krok w tył, gdyż nie ma w nich mowy o dalszej harmonizacji czy włączeniu 
wszystkich funduszy polityki regionalnej: mimo że spójność terytorialna została uznana za 
ważną zasadę, wymienioną w strategicznych wytycznych na temat rozwoju wsi z 2006 r. oraz za 
ważne kryterium wykorzystywane przez Komisję w ocenie krajowych programów rozwoju wsi, 
nie ma o niej mowy w komunikacie określającym przyszłe powiązania między polityką rozwoju 
wsi a polityką spójności. 

 
3.5. Łagodzenie zmian klimatu a agropaliwa 

Komisja stwierdza w komunikacie, że rolnictwo musi zmierzyć się z nowymi wyzwaniami 
w dziedzinie zmian klimatu, bioenergii i gospodarki wodnej. Rolnictwo będzie musiało 
w przyszłości w większym stopniu przyczyniać się do ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych, lecz zważywszy, że ponosi również skutki zmian klimatu, musi się dostosować, 
co wymaga między innymi bardziej zrównoważonej gospodarki wodnej. 

W kwestii agropaliw Komisja przywołuje mapę drogową na rzecz energii odnawialnej, 
tj. docelowy 10% udział paliw odnawialnych w transporcie. Komisja podkreśla potrzebę 
zapewnienia zachęt wspierających tworzenie agropaliw drugiej generacji. Komisja podkreśla 
jednak, że podstawowym zadaniem rolnictwa będzie w dalszym ciągu produkcja żywności 
i paszy, co wskazuje, że Komisja nie zamierza wprowadzać dodatkowych działań wspierających 
pierwszą generację agropaliw na szczeblu unijnym. Co więcej, Komisja proponuje zbadanie, 
czy płatność w wysokości 45 euro na hektar jest nadal skuteczna. W komunikacie stwierdzono, 
że możliwe jest wzmocnienie istniejących środków rozwoju obszarów wiejskich lub zasady 
współzależności jako zachęty do łagodzenia skutków zmian klimatu i dostosowywania się do 
nich oraz do lepszego zarządzania zasobami wodnymi. 

Dopłata do upraw energetycznych. Nie ma większego uzasadnienia dla wspierania agropaliw ze 
środków publicznych. Niedawne analizy cyklu życia agropaliw wskazują, że ich zasługi dla 
ochrony środowiska nie są imponujące, a ponadto kwestionuje się skuteczność dopłat 
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(zapewnianych przez państwa członkowskie) (Bamière i in., 2007; Doornbosch i Steenblik, 
2007; Crutzen i in., 2007). Pozostałe skutki dla środowisk naturalnego, w tym presja na tereny 
odłogowane, zwiększone użycie pestycydów i nawozów, są dziś uważane za szczególnie 
niekorzystne. Według większości optymistycznych scenariuszy unijna produkcja agropaliw 
bardzo nieznacznie wpłynie na przywóz ropy (Komisja Europejska, 2007b). 

Dopłaty do upraw energetycznych są główną formą ogólnoeuropejskiego wsparcia dla 
agropaliw21. Mimo że jest to bardzo niewielki budżet, którego znaczenia nie należy przeceniać, 
dopłata ta nie jest spójna z pozostałymi zasadami WPR. Jest ona sprzeczna z programami 
ochrony, gdyż sprzyja włączaniu większej powierzchni do produkcji roślin uprawnych. 
W niektórych krajach wspieranie agropaliw jest uzasadniane pragnieniem wspierania rolnictwa 
(Bamière i in., 2007). Zlikwidowanie omawianej dopłaty pozwoliłoby państwom członkowskim 
uporać się z coraz bardziej kontrowersyjnym problemem wspierania agropaliw (i produkujących 
je rolników) z własnego budżetu. Mimo że komunikat nie zawiera propozycji zniesienia dopłat 
bezpośrednich do upraw energetycznych, słusznie zakwestionowano w nim ich skuteczność. 

Zwolennicy dopłat do roślin energetycznych również przedstawiają pewne argumenty. Ich 
zdaniem dopłata do upraw energetycznych przyczynia się do ochrony konkurencyjności 
unijnych agropaliw na etapie raczkującej branży. Z uwagi na połączenie nacisków w ramach 
porozumienia WTO oraz wyrażanej przez niektóre państwa członkowskie gotowości do 
zliberalizowania przywozu, można się spodziewać, że brazylijski etanol będzie prędzej czy 
później przywożony w dużych ilościach. Jednakże obecne dopłaty dotyczą nie produkcji opartej 
na etanolu, lecz głównie roślin oleistych, które nie są szczególnie chronione w UE. Biorąc pod 
uwagę, że obiecująca druga generacja agropaliw najprawdopodobniej będzie oparta właśnie na 
etanolu, argument raczkującej branży jest nieprzekonujący: nie ma sensu wspierać produkcji 
i kanałów dystrybucji biodiesla, jeżeli przyszłość przemysłu wiąże się z innymi uprawami i inną 
technologią. 

Wsparcie dla drugiej generacji biopaliw. Komisja proponuje wzmocnienie badań i innowacji 
w zakresie drugiej generacji biopaliw, a także zapewnienie większych zachęt poprzez działania 
rozwoju wsi. Biopaliwa drugiej generacji mogłyby stać się prawdziwym przełomem w dążeniu 
do równowagi energetycznej. Technologia przekształcenia roślinnej masy celulozowej w etanol 
jest jednak skomplikowana i wymaga dużych nakładów. Z tego względu potrzebne jest 
finansowanie badań i rozwoju, zaś unijne programy ramowe mogą stanowić odpowiedni środek 
do tego celu z uwagi na skalę koniecznych inwestycji. Mniej uzasadnione wydaje się 
finansowanie działań na dużą skalę w ramach WPR, z uwagi na brak pewności co do 
technologii i skutków dla środowiska naturalnego (ryzyko wyjałowienia mało żyznej gleby 
poprzez niektóre uprawy). 

 
3.6. Kwestie finansowe 

Konsekwencje finansowe wniosku Komisji. Propozycja polegająca na tym, by umożliwić 
państwom członkowskim przejście na płatność jednolitą od 1 ha, nie będzie mieć wpływu na 
budżet UE, zważywszy, że w komunikacie nie wspomina się o przydziałach krajowych. 
Jednakże wprowadzenie płatności ujednoliconych jest sposobem na wyeliminowanie nazwy 
płatności bezpośrednie, co utrudni państwom członkowskim wykorzystywanie wcześniejszych 

                                                 
21  Dwie najważniejsze zachęty, tj. ulga podatkowa i obowiązkowe włączenie do paliwa do celów transportu, 

zostały ustalone na szczeblu krajowym. Ogólnounijna docelowa stopa udziału agropaliw nie zyskała jak dotąd 
charakteru obowiązkowego, a zatem kraje, które nie osiągną docelowego poziomu, nie spotkają się z żadnymi 
sankcjami. 
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reform jako argumentu przemawiające za przyznaniem im określonego przydziału na płatności 
bezpośrednie. 

Z finansowego punktu widzenia najważniejszą cechą komunikatu w sprawie oceny 
funkcjonowania jest przesunięcie wydatków z filaru 1 do 2 poprzez różne mechanizmy: 
zwiększenie obowiązkowej modulacji, utrzymanie modulacji dobrowolnej oraz wprowadzenie 
ograniczeń płatności. Powyższe propozycje również nie wpłyną na całość budżetu WPR. Nie 
jest to jednak problem wyłącznie przesunięcia obecnych wydatków, gdyż oba filary podlegają 
różnym zasadom finansowania, a więc przeniesienie większej części wydatków do drugiego 
filaru wpłynie na sposób podziału budżetu między państwa członkowskie. Wydatki w ramach 
drugiego filaru wymagają pewnego dopasowania krajowych funduszy. Symulacje prowadzone 
na podstawie zgromadzonych przez Komisję danych na temat rozdziału płatności bezpośrednich 
wśród gospodarstw pozwalają na oszacowanie kwoty środków zebranych poprzez modulacje 
i ograniczenie płatności według skali ruchomej (degresywnej): każde dodatkowe 2 punkty 
procentowe modulacji mogą zapewnić ponad 500 mln euro do budżetu przeznaczonego na 
rozwój wsi. 

Czy kontynuowanie tej strategii przyniesie korzystne skutki dla WPR po 2013 r.? Czy stopa 
modulacji powinna być dalej podnoszona do 20% a nawet 30% po 2013 r.? Zaletą tej strategii 
jest fakt, że pozwala ona wykorzystać utrwalony mechanizm. Co więcej, ograniczenie 
finansowania w dużej mierze do rolnictwa, może zwiększyć jej szanse na akceptację polityczną. 
Wskutek uzgodnienia, że środki z modulacji pozostaną w państwach członkowskich, wariant ten 
będzie miał pośredni wpływ na podział środków między państwami, jeżeli niektóre z nich nie 
będą mogły wykorzystać swojego przydziału poprzez zapewnienie wymaganego 
współfinansowania. Wydatki w ramach drugiego filaru wymagają, aby państwa członkowskie 
zapewniły dodatkowe finansowanie ze środków krajowych – co najmniej w wymiarze 40% – 
jeżeli chcą skorzystać z pomocy unijnej. Istnieją dowody potwierdzające, że państwa 
członkowskie mają trudności z wykorzystaniem funduszy ze względu na brak wystarczających 
krajowych środków na współfinansowanie, choć problem ten może zostać częściowo 
rozwiązany poprzez zwiększenie i zróżnicowanie udziału Unii. Z analizy stanowisk państw 
członkowskich przedstawionych na nieformalnym posiedzeniu ministerialnym w Porto dnia 
18 września 2007 r. wynika, że istnieją pewne trudności z uzyskaniem zgody politycznej. 
Niektóre państwa członkowskie nie otrzymają w ramach wydatków drugiego filaru tych samych 
środków, których zrzekną się na rzecz EFRROW w ramach klucza przydziału środków 
z modulacji, choć z drugiej strony mogłoby to przyciągnąć inne państwa członkowskie, które 
w efekcie mogłyby zyskać nieco większe środki z Brukseli (Balkhausen and Banse, 2006). 

Strategia ta niesie ze sobą jednak potencjalne problemy, gdyż ambitna polityka może 
doprowadzić do znacznego wzrostu finansowania działań w ramach drugiego filaru, nie 
wiadomo natomiast, czy wydatki te przyniosą właściwe efekty i czy istnieją wystarczająco 
dobre projekty pozwalające wykorzystać te środki. Mimo że przedmiotowa polityka mogłaby 
doprowadzić do ogólnego wzrostu wydatków na rolnictwo, gdyż absorbuje ona dodatkowe 
środki z budżetu państwa, może ona spotkać się ze zdecydowanym sprzeciwem ze strony 
organizacji rolniczych, ponieważ obniży wartość jednolitej płatności na gospodarstwo oraz 
pozostałych płatności bezpośrednich powiązanych z produkcją w czasie, gdy ich wartość jest 
i tak zmniejszana przez inflację, a ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że konieczne będą 
obniżki w ramach przepisów o dyscyplinie finansowej, gdy nowe państwa członkowskie 
osiągną poziom płatności zbliżony do UE-15. 

Wykorzystanie modulacji dobrowolnej zamiast obowiązkowej może być jednym ze sposobów 
na częściowe pokonanie niektórych trudności politycznych, zgodnie z art. 4 rozporządzenia 
1259/1999 ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach 
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wspólnej polityki rolnej. Doświadczenia UE w tym zakresie są jednak mało przekonujące. Przez 
pewien czas najaktywniej korzystała z tego rozwiązania Francja, do czasu aż odkryła, że nie jest 
w stanie wykorzystać środków przeznaczonych na ten cel i głównie z tego powodu była 
zmuszona z niego zrezygnować. Wielka Brytania wprowadziła dobrowolną modulację, stosując 
dość kreatywną interpretację okoliczności, o których mowa w art. 4, lecz ze sprzeciwem 
wystąpili rolnicy, mimo że większość tych środków wracała do nich w postaci wyższych 
płatności rolno-środowiskowych, zaś modulowane płatności wiązały się z dodatkowym 
wkładem finansowym brytyjskiego Ministerstwa Skarbu (40% w Anglii), który w innym 
wypadku nie zostałby udostępniony. 

Ponadto zróżnicowane stawki dobrowolnej modulacji wśród państw członkowskich mogą 
rodzić wątpliwości poruszone przez Parlament Europejski po decyzji Rady Europejskiej 
z grudnia 2005 r. o dopuszczeniu wyższego odsetka modulacji na zasadzie dobrowolności, 
tj. obawy, że dojdzie do zakłóceń konkurencji (Parlament Europejski, marzec 2007). Obecnie, 
gdy większość płatności z filaru 1 została oddzielona od produkcji, możliwości zakłóceń 
konkurencji są mniejsze niż w przeszłości. 

Pułapy płatności. Komunikat w sprawie oceny funkcjonowania WPR nie zawiera propozycji 
pułapów, lecz degresywne zawężanie płatności dla największych gospodarstw. Mimo że może 
to złagodzić sprzeciw ze strony państw członkowskich o największej liczbie dużych 
gospodarstw, doprowadzi też do znacznego zmniejszenia środków, które w ramach omawianego 
mechanizmu można byłoby udostępnić w drugim filarze. Na podstawie przykładowych progów 
zawartych w komunikacie Komisji kwota środków przekazanych w ramach omawianego 
mechanizmu do filaru 2 w krajach, o których mowa, wynosiłaby mniej niż 0,5 mld euro. Około 
70% tej sumy zostałoby zebrane w Niemczech z uwagi na strukturę gospodarstw we 
Wschodnich Niemczech, zaś kolejne 10% – w Wielkiej Brytanii (Kleinhanß, 2007). 
Uzasadnieniem dla pułapów jest założenie, że wsparcie ze środków publicznych powinno służyć 
wyrównaniu różnic poprzez wsparcie gospodarstw, które czerpią mniejsze korzyści 
z organizacji rynku. Dla spójności z takim rozumowaniem WPR powinna bardziej otwarcie 
skłaniać się ku polityce społecznej. Mimo że pułapy są korzystne w krótkim okresie, należy 
pamiętać, że służą one jedynie ograniczeniu widocznych nadwyżek, które zniechęcają opinię 
publiczną do polityki płatności bezpośrednich, lecz nie stanowią właściwej podstawy dla 
przydziału publicznego wsparcia. 

Czy propozycja Komisji jest zgodna z długofalową wizją (budżetu)? WPR wraz z rozwojem 
obszarów wiejskich stanowi obecnie 40% unijnego budżetu w porównaniu do 65% w 1990 r., 
a do 2013 r. udział ten spadnie do 35%. Ponadto wydatki te stanowią tylko ok. 0,43% unijnego 
dochodu krajowego brutto. 

Z pewnością jakakolwiek większa zmiana w budżecie WPR wpłynie na wysokość składki netto 
każdego państwa członkowskiego. Otwiera to niezwykle złożoną debatę połączoną z innymi 
skomplikowanymi kwestiami, takimi jak podział funduszy strukturalnych oraz różnego rodzaju 
rabaty budżetowe. Powoli staje się jasne, że obecny system finansowania unijnego budżetu 
wymaga gruntownej zmiany. Budżet WPR stanowi element całego szeregu problemów, które 
zostaną rozwiązane łącznie w ramach debaty nad priorytetami budżetowymi, które Komisja 
właśnie wyznaczyła. 

Uprawnienia Komisji nie obejmowały zawarcia zaleceń dotyczących przyszłego finansowania 
WPR w komunikacie w sprawie oceny funkcjonowania WPR. Z tego względu komunikat nie 
zawiera istotnych propozycji dotyczących ogólnych kwestii finansowych. Opiera się on na 
założeniu, że budżet WPR będzie zgodny z planem zawartym w następnych ramach 
finansowych na lata 2007-2013. Nie zawiera on żadnych informacji na temat (nieznanego jak 
dotąd) poziomu budżetu w latach 2014-2020, jego ewentualnego podziału na poszczególne 
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składniki (rolnictwo i rozwój wsi) oraz skutków dla przyszłych składek netto państw 
członkowskich. 

Ocena zgodności propozycji Komisji z przyszłymi reformami wymaga przeanalizowania 
ogólnego kontekstu budżetowego. Pragnienie realizacji celów agendy lizbońskiej oraz 
ewentualna niechęć płatników netto do dalszego podwyższania unijnego budżetu może 
oznaczać mniej środków na WPR w ramach kolejnej perspektywy finansowej. Debata 
budżetowa oraz zmiany wynikające z traktatu reformującego zaowocują dyskusją na temat 
nowych priorytetów budżetowych. Z tej perspektywy utrzymanie znacznego budżetu WPR 
zgodnie z decyzjami na temat wytycznych finansowych na lata 2007-2013 nie może zostać 
zagwarantowane. 

W ramach debaty budżetowej często pojawiają się stwierdzenia, że środki wydane na WPR 
mogłyby zostać przydzielone z większą korzyścią dla społeczeństwa na inne obszary polityki 
UE, takie jak wspieranie technologii informacyjnych, badania, infrastruktura lub wspieranie 
pozycji UE w świecie. Zgodnie z jednym ze scenariuszy przy przyszłym podziale unijnego 
budżetu nastąpi ogólne zmniejszenie wydatków publicznych na politykę rolną, prawdopodobnie 
poprzez stopniowe wycofanie wydatków w ramach filaru 1, a także niewielki wzrost wydatków 
na 2 filar w unijnym budżecie. Na przykład w sprawozdaniu Andre Sapira z 2003 r. 
sporządzonym dla Komisji Romano Prodiego zaproponowano przydział 45% na fundusz 
wzrostu, 35% na fundusz konwergencyjny dla uboższych krajów oraz 20% na fundusz 
restrukturyzacyjny. Ostatni z wymienionych funduszy obejmuje wydatki na rolnictwo, co 
oznacza, że przeznaczane na jego potrzeby środki będą stanowiły około 15% budżetu 
Wspólnoty, a więc rocznie około 25 mld euro mniej niż obecnie. Kwota ta byłaby znacznie 
niższa niż przewidziano na zakończenie obecnej perspektywy finansowej: 35% w 2013 r. 

Z czysto finansowego punktu widzenia najważniejszą zaletą tego scenariusza jest to, że 
umożliwia Unii zwiększenie wydatków w ramach innych działów, bez istotnego zwiększenia 
rozmiarów unijnego budżetu. Ze scenariuszem tym mogą wiązać się też inne zmiany. Na 
przykład wydatki na rozwój wsi w ramach drugiego filaru mogą być ściślej zintegrowane lub 
nawet połączone z wydatkami na rolnictwo w ramach funduszy strukturalnych i programów 
spójności. Gospodarka gruntowa i finansowanie działań rolno-środowiskowych mogłyby zostać 
przeniesione do programu LIFE, pod zarząd DG ds. Środowiska. Obawy, że obszary wiejskie 
stracą, jeśli odpowiedzialność za wydatki w drugim filarze zostanie przeniesiona na fundusze 
strukturalne, mogłyby zostać uspokojone dzięki zmienionej klasyfikacji terytorialnej łączącej 
kryteria rozwoju wsi, rolnictwa i zatrudnienia. Propozycja ta mogłaby jednak prowadzić do 
istotnej zmiany podziału środków między państwami członkowskimi, gdyby leżące u jego 
podstaw klucze przydziału nie zostały przeniesione do nowych obowiązków. Zwłaszcza nowe 
państwa członkowskie mogłyby uskarżać się, że starsze państwa członkowskie skorzystały ze 
wsparcia dla rolnictwa, które obecnie zostałoby wyeliminowane. Z drugiej strony stare państwa 
członkowskie mogłyby chcieć utrzymać znaczną część budżetu w pierwszym filarze, mimo że 
zyski/straty budżetowe netto z finansowania płatności bezpośrednich z unijnego budżetu są 
w większości z nich niewielkie. Przesunięcie większej ilości środków w kierunku działów 
polityki strukturalnej i polityki spójności odbyłoby się z korzyścią dla nowych państw 
członkowskich (Balkhausen i Banse, 2006). 

Ocena zalet finansowania różnych obszarów polityki prowadzi do rozwiązania bardziej 
ambitnych problemów związanych z określeniem ram finansowych po 2013 r., co wykracza 
poza zakres niniejszego sprawozdania. Jednakże na podstawie wniosku Komisji nasuwa się 
ogólna uwaga, że może z obawy przed nowymi, trudnymi do przewidzenia problemami Komisja 
nie zaproponowała żadnej ambitnej zmiany w kwestiach finansowych. Zgodnie z oceną 
funkcjonowania łączne wydatki na WPR zostały w większości utrzymane, lecz przesunięto je 
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z filaru pierwszego do drugiego poprzez szereg zmian technicznych (pułapy, modulacja, zmiany 
zasad przyznawania płatności bezpośrednich), zaś Komisja wyraźnie stwierdziła, że 
oszczędności budżetowe powinny pozostać w państwach członkowskich. 

Współfinansowanie wydatków na WPR. Może to zostać uznane za straconą szansę, ponieważ 
śmielsze i głębsze reformy, przeprowadzone na podstawie analizy zadań, jakie będą potrzebne 
na szczeblu unijnym po 2013 r., a następnie środków potrzebnych, aby skutecznie je wypełnić, 
pozwoliłyby na lepsze przygotowanie WPR do debaty budżetowej. Jeżeli środki na rolnictwo 
mają zostać zmniejszone na szczeblu europejskim, pierwszym kandydatem do zwiększenia 
dodatkowych środków jest współfinansowanie, zgodnie z zaleceniami zawartymi w różnych 
sprawozdaniach Parlamentu Europejskiego (Böge 2006; Lamassoure 2006). Z tej perspektywy 
trwający obecnie proces przesuwania wydatków z filaru pierwszego do drugiego może zostać 
uznany za spójną strategię budżetową służącą utrzymaniu unijnej polityki rolnej. 

Z drugiej strony, jeżeli przyjmiemy argumenty za kontynuowaniem finansowania w ramach 
pierwszego filaru po 2013 r. przedstawione w innych częściach niniejszego sprawozdania, 
utrzymanie unijnego budżetu w pierwszym filarze mogłoby zostać zabezpieczone elementem 
współfinansowania. Wyróżniamy co najmniej cztery różne modele współfinansowania. 

Model podziału kosztów przewiduje przeniesienie części (lub w bardziej radykalnej wersji 
całości) ciężaru finansowania płatności bezpośrednich do państw członkowskich. Najważniejszą 
cechą tej opcji jest utrzymanie kompetencji Unii w zakresie decydowania o poziomie 
wydatków. Jednakże na mocy traktatów UE nie ma uprawnień, aby wymagać od państw 
członkowskich zobowiązania do określonego poziomu wydatków, tak więc pod względem 
prawnym opcja ta nie wchodzi w grę. 

• Model „drugiego filaru”. Zgodnie z ustaleniami dla drugiego filaru państwa członkowskie 
mają wyznaczone referencyjne kwoty wydatków, lecz aby móc je wykorzystać, mają 
obowiązek zapewnić współfinansowanie (kwoty różnią się w zależności od tego czy region 
został ujęty w działaniach konwergencji (Cel 1) oraz od rodzaju działania). Model ten 
umożliwia państwom członkowskim obniżenie poziomu płatności bezpośrednich dla 
rolników, lecz kosztem rezygnacji z dopłaty z budżetu UE. Model ten może być stosowany 
do pierwszego filaru w podobny sposób poprzez przyznanie każdemu krajowi kwoty 
referencyjnej (niższej niż obecnie obowiązujący krajowy pułap płatności bezpośrednich 
w pierwszym filarze), z zastrzeżeniem, że państwa członkowskie dodadzą własne 
finansowanie według określonej skali, która będzie zróżnicowana dla odzwierciedlenia 
zdolności finansowych poszczególnych państw członkowskich. Dostosowanie stawek 
współfinansowania mogłoby zostać wykorzystane do kształtowania równowagi między 
krajowymi składkami do budżetu UE a otrzymywanymi z niego środkami. Omawiany model 
mógłby zasadniczo umożliwić wzrost wydatków w pierwszym filarze, zważywszy, że 
każdemu euro ze środków unijnych towarzyszyłby jego ułamek ze środków krajowych, 
w zależności od ustalonego stosunku współfinansowania oraz uzgodnionych rozmiarów 
budżetu w pierwszym filarze po 2013 r. Z perspektywy rolników łączna kwota środków 
dostępnych w ramach wsparcia stanie się jednak mniej pewna, ponieważ będzie uzależniona 
od decyzji podejmowanych na dwóch poziomach. Z uwagi na politykę krajową państwa 
członkowskie mogą nie chcieć ponosić wydatków związanych z pełnym wykorzystaniem 
dostępnego budżetu Unii. 

Model dopłaty krajowej, którego odmiana jest stosowana obecnie w nowych państwach 
członkowskich. Państwa członkowskie będą miały możliwość podniesienia wartości JPG, pod 
warunkiem że samodzielnie to sfinansują. W nowych państwach członkowskich zostało to 
dopuszczone w okresie przejściowym do czasu wprowadzenia pełnych płatności z UE, lecz 
jedynie w takim zakresie, by łączna kwota nie przekroczyła wartości unijnej dopłaty. 
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Umożliwienie państwom członkowskim finansowania wyższych wartości JPG mogłoby 
wywołać zarzuty dotyczące zakłóceń konkurencji na jednolitym rynku rolnym w UE, mimo że 
zasadniczo jednolitym płatnościom na gospodarstwo towarzyszy argument, że nie wpływają one 
na produkcję w warunkach pełnego oddzielenia. Aby rozwiać tego rodzaju obawy, UE mogłaby 
określić maksymalną wartość dopuszczonej płatności uzupełniającej zgodnie z ustaleniami dla 
państw członkowskich w okresie ich stopniowego wprowadzania. 

• Model renacjonalizacji, który jest w istocie skrajną wersją modelu uzupełniającego, zgodnie 
z którą finansowanie płatności bezpośrednich z unijnego budżetu zostałoby zaprzestane, 
a odpowiedzialność spadłaby w całości na państwa członkowskie zarówno w zakresie 
ustalenia odpowiedniego poziomu płatności, jak też ich sfinansowania. O ile uzasadnieniem 
dla tych płatności jest redystrybucja dochodów w ramach państwa członkowskiego lub 
wynagrodzenie za dobra publiczne przynoszących szerokie korzyści w ramach każdego 
państwa członkowskiego, model ten może być zgodny z zasadą pomocniczości 
wprowadzoną traktatem amsterdamskim. Wpływ na łączny poziom płatności bezpośrednich 
dla europejskich rolników nie jest znany, gdyż niektóre państwa członkowskie mogłyby 
skorzystać z możliwości ograniczenia płatności bezpośrednich, natomiast inne mogłyby 
starać się je zwiększyć w zależności od obecnej podstawy. 

Przynajmniej co do zasady współfinansowanie ma wiele pozytywnych aspektów, m.in. 
ograniczenie uzgodnień cenowych między producentami a organami władz krajowych w celu 
zmaksymalizowania zwrotów z unijnego budżetu. W zależności od zastosowanego modelu 
współfinansowania łączna wartość płatności bezpośrednich na rzecz rolników w UE może się 
zwiększyć, zmniejszyć lub pozostać na tym samym poziomie w zależności od obecnej 
podstawy. Krajowe współfinansowanie płatności bezpośrednich na przykład na poziomie 25% 
pozwoliłoby ograniczyć budżet UE o ponad 9 mld euro w 2006 r., a tym samym zmniejszyć 
składki płatników netto. Dzięki temu Niemcy zaoszczędziłyby 678 mln euro, Wielka Brytania – 
430 mln euro, a Holandia – 169 mln euro, natomiast Francja musiałaby dopłacić 649 mln euro, 
a Irlandia – 196 mln euro (Rada niemiecka). 
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4. Podsumowanie 

W 2005 r. Komisja ogłosiła przegląd WPR (ocenę funkcjonowania), który miał zostać 
przeprowadzony na koniec 2007 r. Było to rozwiązanie kompromisowe, konieczne dla 
zakończenia ostrego sporu między niektórymi państwami członkowskimi w kwestii priorytetów 
budżetowych oraz przyszłości WPR. Ostatecznie uzgodniono, że na WPR będzie się w dalszym 
ciągu przeznaczać znaczną część środków, jak poprzednio, lecz w 2007 r. rozpoczęta zostanie 
procedura przeglądu, w wyniku której wprowadzone zostaną przejściowe dostosowania WPR 
w celu wzmocnienia wcześniejszych reform polegających na oddzieleniu pomocy od produkcji 
oraz pozostawieniu odpowiednio długiego okresu na stworzenie nowego pakietu politycznego, 
który miałby być wdrażany począwszy od 2013 r. 

W części 1 i 2 niniejszego sprawozdania opisano możliwości poprowadzenia otwartej debaty na 
temat ewentualnego kształtu WPR po 2013 r., bez względu na obowiązujące przepisy. Punktem 
wyjścia dla obecnej dyskusji jest jak zwykle kwestia pomocniczości, która rzadko jest 
przedmiotem otwartych deklaracji, tym bardziej w stosunku do WPR, oprócz niektórych 
aspektów renacjonalizacji finansowej. Problem dotyczy ustalenia, jakie działania powinny być 
prowadzone na szczeblu unijnym, a jakie na szczeblu krajowym lub nawet niższym, być może 
poprzez sektor prywatny lub organizacje nienastawione na zysk, ewentualnie w formie 
mieszanej, publiczno-prywatnej. Uderzające jest, że w komunikacie Komisji nie ma na ten temat 
mowy. W sprawozdaniu przedstawiono wstępny wykaz najważniejszych dziedzin, w których 
WPR powinna nadal odgrywać ważną rolę na szczeblu unijnym. W ten sposób ważne zadania 
pozostają głównie na szczeblu krajowym w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, polityki 
podatkowej, rozwoju regionalnego, zarządzania zasobami przyrodniczymi oraz dobrostanu 
zwierząt, a także w ramach kompetencji sektora prywatnego, na przykład zapewnienie 
odpowiednich narzędzi zarządzania ryzykiem. W przypadku każdej z nich należy zdecydować, 
czy i jak duże zaangażowanie ze strony UE jest potrzebne, np. w zakresie monitorowania 
i ochrony konkurencji. 

Rozwój wsi to kolejna kwestia, w której dokument Komisji nie spełnia oczekiwań. Działania 
w ramach drugiego filaru są postrzegane głównie jako działania dodatkowe do reform. Co 
więcej, dość niejasne działania w drugim filarze są często przedstawiane jako uniwersalne 
rozwiązanie dla różnych problemów od zarządzania ryzykiem do różnorodności biologicznej, 
przy czym niektóre z nich są wynikiem propozycji zawartych w komunikacie. Potrzebne są 
bardziej konkretne wskazówki w odniesieniu do obszarów odłogowanych, które nabrały istotnej 
wartości ekologicznej w wyniku długotrwałego braku upraw i dla których zniesienie 
odłogowania stanowi zagrożenie. Mimo że skonkretyzowane działania na szczeblu lokalnym 
mogłyby zostać dostosowane do całego wachlarza kwestii, potrzebna jest bardziej kompleksowa 
i spójna wizja rozwoju obszarów wiejskich. Z uwagi na dodatkowe środki, które Komisja 
zamierza przeznaczyć na rozwój obszarów wiejskich, potrzebna jest dokładniejsza ocena celów 
oraz skuteczności proponowanych działań. Przydatne byłyby bardziej konkretne propozycje 
w celu wyjaśnienia, w jaki sposób działania w drugim filarze mogłyby umożliwić rozwiązanie 
problemów wynikających z nowych uwarunkowań rynkowych, które poprzez zachęty do 
zwiększania i intensyfikacji produkcji zagrażają wielu ostatnim staraniom o stworzenie bardziej 
wielofunkcyjnego rolnictwa. 

W kwestii krótkoterminowych propozycji przedstawionych przez Komisję można stwierdzić, że 
większość z nich jest należycie dostosowana do nowych warunków rynkowych. Jest tak 
w przypadku propozycji zniesienia obowiązku odłogowania, kwot mlecznych oraz stopniowego 
wycofania dopłat do upraw energetycznych. Co więcej, propozycje Komisji są spójne 
z długoterminowymi dążeniami w odniesieniu do WPR, ponieważ zostawiają wiele otwartych 
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możliwości, a nawet przygotowują do przyszłych reform, upraszczając obecne przepisy 
i pozostawiając państwom członkowskim margines swobody w celu dostosowania do 
zmieniających się warunków. Planowane zachęty dla państw członkowskich do przejścia na 
bardziej ujednolicony system przeliczania kwot jednolitych płatności na gospodarstwo pozwolą 
na uproszczenie tych płatności, zaś poprzez potwierdzenie, że nie stanowią one już 
rekompensaty dla pojedynczych rolników z tytułu wcześniejszych reform, byłoby 
przygotowaniem do wprowadzenia bardziej uzasadnionego wsparcia, skoncentrowanego na 
wynagrodzeniu za dobra publiczne lub zwrocie kosztów stosowania technik wymaganych przez 
konsumentów i obywateli. W tym kontekście wniosek Komisji ma wysoką wartość opcyjną, 
gdyż nie utrudnia przyszłego rozwoju WPR, nie zamyka europejskiego rolnictwa w sztywnych 
granicach i pozostawia możliwość dostosowania się do przyszłych warunków. 

 
Uznając, że kwestia stosunku wpływów państw członkowskich oraz UE w ramach przyszłej 
WPR wyraźnie wykracza poza zakres oceny funkcjonowania, nie przedstawiono też żadnych 
jasnych wytycznych dla przyszłych reform, co ma ważne konsekwencje w aspekcie 
finansowym. W tej kwestii komunikat Komisji został utrzymany w granicach obowiązujących 
ram finansowych z zaznaczeniem jedynie, że w latach 2008-2013 zastosowanie może mieć 
mechanizm dyscypliny finansowej (tzn. ograniczenie płatności bezpośrednich przy spełnieniu 
określonych ograniczeń budżetowych). W przyszłości może to okazać się straconą szansą na 
odważny początek zbliżającej się debaty budżetowej. 
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Załączniki 

Załącznik 1: Podsumowanie informacji na temat przyszłej sytuacji 
na światowych rynkach 

W perspektywie krótkoterminowej. Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO, 2007) 
przewiduje znaczny, krótkoterminowy wzrost popytu na zboża na rynku światowym. 
Najprawdopodobniej uniemożliwi to uzupełnienie światowych rezerw, których poziom jest 
obecnie bardzo niewielki. W efekcie światowy wskaźnik zapasów zboża w latach 2008-2009 
utrzyma się najprawdopodobniej na poziomie około 20%, co jest najniższym poziomem 
odnotowanym przez FAO w ciągu 30 lat obserwacji światowego rynku zbóż. Oznacza to, że 
w perspektywie krótkoterminowej ceny zbóż powinny pozostać niezmienione. 

W perspektywie średnioterminowej. Światowe ceny produktów rolnych powinny zachować 
stabilność, ale z czasem zaczną spadać. Instytucje specjalizujące się w opracowaniu prognoz 
rynkowych odnotowują nieregularny trend w cenach towarów. Przedział ufności kształtowany 
jest przede wszystkim przez wahania kursowe, politykę rządu w kwestii agropaliw oraz poziom 
przywozu z gospodarek wschodzących. Komisja Europejska (2007a) przewiduje stabilność 
światowych cen zbóż ze względu na przywóz z Bliskiego Wschodu, Afryki i Azji Wschodniej 
oraz popyt na etanol w największych regionach uprawy zbóż. Bank Światowy (2007a) 
spodziewa się spadku cen produktów rolnych w ciągu następnych kilku lat, lecz przy założeniu 
niższych cen paliwa i nawozów sztucznych, a także aktywnych działań w polityce wewnętrznej 
krajów specjalizujących się w tej produkcji. INRA (2007) spodziewa się wyższych cen niż 
w przeszłości, lecz podkreśla, że niedawny wzrost był wynikiem krótkotrwałych zjawisk, takich 
jak susze i powodzie oraz transakcje o charakterze spekulacyjnym. 

Rosnący popyt na zboże na światowym rynku jest podstawowym czynnikiem wpływającym na 
prognozy stabilizacji cen w perspektywie średnioterminowej. Jest on w mniejszym stopniu 
powiązany ze wzrostem światowej liczby ludności, który może ulec spowolnieniu 
w najbliższych latach i nieznacznie przekroczyć poziom 1% rocznie, niż ze wzrostem 
rzeczywistych dochodów oraz zmianą sposobu odżywiania. Przede wszystkim rzeczywista stopa 
PKB w Indiach i Chinach ma w dalszym ciągu rosnąc w tempie 7-8% przez następnych 10 lat, 
z kolei w dość ostrożnym scenariuszu opracowanym przez FAPRI w latach 2010-2020 
spodziewany jest światowy wzrost na poziomie 3,3%. Biorąc pod uwagę, że 840 mln ludzi 
wciąż cierpi z powodu głodu, zaś 3 mld ludzi żyje za mniej niż 2 dolary dziennie, znaczna część 
dodatkowych dochodów ogromnej liczby ludności zostanie najprawdopodobniej przeznaczona 
na żywność i koszty leczenia przy zwiększonym spożyciu mięsa, którego wyprodukowanie 
będzie wymagało większej ilości białka i zbóż. 

Jednym z czynników destabilizujących są wahania kursowe. Na przykład przewidywany przez 
Komisję Europejską wzrost cen światowych oparty jest na zakładanym odbiciu się dolara, co nie 
jest prawdopodobne w średnim okresie. Wielu liczących się ekonomistów spodziewa się 
bowiem dalszego spadku kursu dolara w stosunku do euro w najbliższych kilku latach (Baldwin, 
2007a, Krugman, 2007). Prognozy dotyczące wykorzystania produktów rolnych do produkcji 
energii są również dość niepewne. Popyt na agropaliwa, sprzyjający wzrostowi cen, jest w dużej 
mierze uzależniony od decyzji politycznych i ulg podatkowych. Uwzględniając nowe dostępne 
informacje, które podważają wpływ agropaliw na środowisko, a także ich koszty dla finansów 
państwa, przyszłość polityki w tym zakresie jest raczej niepewna (Bamière i in., 2007). Gdyby 
docelowy udział agropaliw został skorygowany w dół, istotnie obniżyłaby się presja na rynkach 
rzepaku, oleju palmowego, kukurydzy, manioku i pszenicy. Amerykańska ustawa 
o gospodarstwach rolnych jest kolejnym źródłem niepewności. W latach 90. około 25-30% 
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amerykańskiej produkcji rolnej sprzedawano na światowych rynkach. Mimo że rola Stanów 
Zjednoczonych w zakresie wywozu produktów rolnych zmalała wraz z pojawieniem się innych 
dużych eksporterów, takich jak Brazylia, i wraz z wykorzystaniem nowych krajowych rynków 
zbytu, amerykańska produkcja rolna wciąż wywiera duży wpływ na poziom światowych cen. 
Na przykład 40% amerykańskiego wsparcia na rynku towarowym skoncentrowane jest na 
kukurydzy, więc jakakolwiek zmiana w obecnej polityce będzie odczuwalna na światowym 
rynku zbóż. 

W perspektywie długoterminowej. Przedział ufności rozszerza się, gdy ocena warunków na 
światowym rynku obejmuje okres odpowiadający następnej perspektywie finansowej, tj. lata 
2014-2020. Należy w tym uwzględnić wiele czynników. Wzrost gospodarczy na szczeblu 
światowym jest wysoce niepewny. Najważniejszy scenariusz, jaki należy uwzględnić, zakłada 
spadek obecnej stopy wzrostu gospodarczego w Azji oraz częściowo równoważący go 
stabilniejszy wzrost w Afryce. Ograniczenia zasobów, zwłaszcza wody, wpłyną na spowolnienie 
ekspansji taniej produkcji rolnej. Do niedawna oczekiwano, że skutki globalnego ocieplenia dla 
produkcji rolnej osiągną zauważalny poziom dopiero za 50-70 lat. Ostatnie ustalenia wskazują 
jednak, że jego wpływ na produkcję żywności poprzez mniejszą stabilność klimatu (susze, 
powodzie) może stać się widoczny już w następnym dziesięcioleciu. 

Reakcja po stronie podażowej jest kwestią sporną. W wielu obszarach świata istnieją 
możliwości zwiększenia wydajności produkcji i zmniejszenia odsetka marnowanych plonów. 
Część gruntów może również zostać przeznaczona pod uprawę lub uprawiana w sposób bardziej 
intensywny, nawet bez większej wycinki lasów. Jednak istnieją także obszary, gdzie 
realizowany w przeszłości tryb produkcji intensywnej („zielona rewolucja”) napotka przeszkody 
środowiskowe i ekonomiczne. Zwiększone wykorzystanie pestycydów i nawozów sztucznych 
nie może być rozszerzane w nieskończoność. W Chinach pomimo szybkich przemian 
technologicznych ziemia uprawna jest coraz częściej wykorzystywana do celów pozarolniczych 
(jej powierzchnia zmniejszyła się o 8% w ciągu 9 lat). 

Zdaniem naukowców biotechnologia drugiej generacji umożliwi wkrótce dokonanie znacznych 
postępów w wymienionych dziedzinach (van Montagu, 2006). Powszechne i szybkie 
wprowadzenie genetycznie zmodyfikowanych roślin uprawnych może doprowadzić do 
znacznego zwiększenia plonów w następnym dziesięcioleciu. Dość szybko są one wprowadzane 
w Argentynie, zaś w Chinach, Brazylii, Australii, Indiach i w innych krajach technologia ta 
zyskuje dużą popularność. Wskutek zmian technologicznych zwiększy się najprawdopodobniej 
skuteczność wykorzystania produktów rolnych do produkcji energii, przez co zwiększy się 
konkurencja tego rynku z rynkiem żywności. 

Podsumowując, istnieje wiele powodów, by sądzić, że etap spadku cen produktów rolnych jest 
już zakończony. 
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Załącznik 2: Czy w przyszłości ukształtuje się cena minimalna? 

W ostatnich latach doszło do ściślejszego powiązania rynku żywności z rynkiem energii. 
Wahania cen ropy wpływają na poziom cen cukru, zaś rynki cukru i etanolu wykazują silne 
skorelowanie. Wskazuje to na tak silną wzajemną zależność wymienionych trzech rynków, że 
cena ropy stała się głównym czynnikiem kształtującym ceny żywności. W przypadku Brazylii 
popyt na bioenergię doprowadził do stworzenia systemu quasi-interwencyjnego, w ramach 
którego trzcina cukrowa zaczęła być wykorzystywana do produkcji etanolu, gdy ceny cukru 
spadły poniżej pewnego poziomu (Schmidhuber, 2007b). Przy wyższych cenach energii 
wachlarz produktów konkurujących ze sobą na rynku energii zwiększył się, a w efekcie skutki 
ceny minimalnej obejmują także inne uprawy. Kwestia ta jest szczególnie ważna, gdyż może 
doprowadzić do powstania faktycznej ceny minimalnej na rynkach rolnych i potrzeby 
stworzenia strategii zarządzania rynkiem, takich jak unijny system interwencyjny, który jest 
coraz mniej odpowiedni. Może to również ograniczyć wahania cen - przynajmniej w zakresie 
spadków - oraz zmniejszyć przydatność lub chociaż koszty instrumentów zarządzania ryzykiem 
poprzez obniżenie premii za ryzyko, a co za tym idzie, składki wymaganej przez 
ubezpieczycieli. 

Zazwyczaj przy przetwarzaniu ropy na paliwo stosowana jest cena parytetowa, co pozwala 
określić ceny parytetowe produktów rolnych do celów energetycznych. Schmidhuber (2007a) 
obliczył progi rentowności dla kilku towarów rolniczych. Mimo że technologia nadal się 
rozwija i niektóre z poniższych liczb mogą ulec zmianie w najbliższej przyszłości, cena ropy na 
poziomie 28 USD za baryłkę zapewnia rentowność wykorzystania trzciny cukrowej do 
produkcji etanolu w środkowo-południowym regionie Brazylii, przy cenie 35 USD za baryłkę – 
w całej Brazylii; przy 38 USD za baryłkę rentowna jest produkcja etanolu na bazie manioku na 
dużą skalę w Tajlandii; przy 45 USD za baryłkę – produkcja biodiesla na bazie oleju 
palmowego w Malezji; przy 58 USD baryłkę produkcja etanolu z kukurydzy w Stanach 
Zjednoczonych; oraz do 100 USD za baryłkę – produkcja biopaliwa w Europie (powyższe ceny 
parytetowe zostały obliczone dla określonych rodzajów produkcji i warunków przeróbki i mogą 
się różnić w przypadku tych samych lub innych surowców w różnych warunkach produkcji 
(Wykres 1). Ponadto oparto je na kursie wymiany obowiązującym w roku, w którym 
dokonywano obliczeń, a zatem ich wynik może zmieniać się w odniesieniu do tego samego roku 
i rodzaju paszy. Tego rodzaju obliczenia wskazują, że dostępne rynki zbytu w sektorze energii 
zapewniają cenę minimalną zboża i cukru, z wyjątkiem większości surowców, w tym oleju 
palmowego, rzepaku, słonecznika, manioku itp. 
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Wykres A1. Cena ropy, przy której wykorzystanie produktów rolnych do celów energetycznych staje się 

opłacalne 

 

Źródło: wykres podano za Schmidhuber (2007a) 

 

Sytuacja staje się jednak bardziej skomplikowana po uwzględnieniu najnowszych problemów. 
Po pierwsze, jeżeli oba rynki: rynek rolny i rynek energii są bardziej ze sobą powiązane, 
zależność ta jest całkowicie asymetryczna. Potencjał produkcji rolnej jako źródła energii jest 
bardzo niewielki w porównaniu z olbrzymią skalą rynku energii. Agropaliwa stanowią obecnie 
0,3% całkowitej podaży energii, a wzrost ich zużycia nie powinien w najbliższej przyszłości 
przekroczyć kilku punktów procentowych22. Oznacza to, że wykorzystanie produktów rolnych 
w biopaliwach nie wpłynie na wysokość ceny ropy, natomiast cena ropy ma wpływ na cenę 
biopaliw. Oznacza to, że jeżeli rynek agropaliw stanie się podstawą dla systemu interwencji na 
rynku żywności i paszy, cena minimalna będzie podlegać wahaniom zgodnym z ceną ropy. Co 
więcej, zdaniem niektórych ekspertów obecna wysoka cena ropy (70-90 USD za baryłkę) jest 
wynikiem działania koniunktury, lecz w średnim okresie cena zrównoważona powinna zbliżyć 
się do poziomu 50 USD za baryłkę (Chaney, 2007). Przy tej cenie produkcja etanolu na bazie 
unijnych surowców najprawdopodobniej nie będzie rentowna, być może z wyjątkiem 
przetwarzania oleju rzepakowego na biodiesel. 
 

Po drugie, w 2007 r. korelacja cen energii i produktów rolnych stała się mniej dokładna niż 
w latach 2001-2006, kiedy na podstawie coraz ściślejszej korelacji ekonomiści uznali, że cena 
ropy kształtuje cenę minimalną produktów rolnych (Wykres A2 i A3). Co więcej, cena cukru 
pozostała niezależna od cen innych upraw, takich jak pszenica, kukurydza i maniok, choć 
spodziewano się, że ich wykorzystanie do produkcji etanolu doprowadzi do zbliżenia poziomu 
ich cen. 

                                                 
22 W prognozach średnioterminowych możliwości techniczne rolnictwa szacowane są na około 150 EJ/a (obecne 
światowe zużycie biomasy wynosi około 50 EJ/a, wliczając paliwa stałe i odpady, w tym drewno, węgiel 
drzewny, krowi nawóz itp.), natomiast przyszłe zapotrzebowanie na energię szacowane jest na 850 EJ/a. Z uwagi 
na obecny współczynnik konwersji produkcja agropaliw nie może przekroczyć 50 EJ/a. Patrz podsumowanie 
w Schmidhuber 2007a. 
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Wykres A2. Bliższe powiązanie między ropą naftową a cenami (źródło: Schmidhuber, 2007a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: wykres podano za Schmidhuber (2007a) 
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Wykres A3. Mniejsza korelacja w ostatnich miesiącach 

Źródło: Światowe Stowarzyszenie Plantatorów Buraka i Trzciny Cukrowej. Dane udostępnione przez O. Crassarda. 

 

Czy ekonomiści, którzy sądzili, że podwójne wykorzystanie produktów rolnych zapewni cenę 
minimalną, wykazali nadmierny optymizm? Warto zauważyć, że korelacja między ceną ropy 
i ceną cukru jest dziś mniejsza, mimo że mechanizm ten najwyraźniej nadal działa skutecznie 
w przypadku upraw stosowanych do produkcji biodiesla. Szereg problemów krótkoterminowych 
i wąskich gardeł może tłumaczyć wciąż niedoskonałe powiązanie między rynkiem cukru 
i rynkiem energii. Wśród nich warto odnotować rekordowe zbiory w Indiach i w innych 
częściach świata oraz ograniczoną liczbę samochodów FFV (przystosowanych do spalania 
benzyny i etanolu) w Brazylii (udział FFV wśród nowo rejestrowanych pojazdów jest wysoki, 
lecz wymiana floty następuje powoli). Istnieją liczne przeszkody w dystrybucji agropaliw 
wpływające na zmniejszenie popytu, problemy techniczne w zakresie transportu, które tłumaczą 
niską cenę etanolu w Stanach Zjednoczonych na koniec 2007 r. pomimo bardzo wysokich cen 
benzyny. Ochrona amerykańskiego i unijnego rynku etanolu jest tak ścisła, że wahania cen nie 
mogą zostać zniwelowane przez duży rynek. W przypadku paliw grzewczych wąskim gardłem 
są problemy logistyczne w gospodarstwach domowych, brak możliwości ich składowania 
z uwagi na znacznie większą objętość oraz niższa kaloryczność biopaliw, a także nierozwiązane 
problemy emisji itp. 
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W takich krajach jak Brazylia umacnia się jednak tendencja do budowania mniej 
wszechstronnych zakładów (tzn. zajmujących się wyłącznie produkcją cukru lub etanolu). Choć 
prawdopodobne jest że rynki energii i rynki rolne będą w przyszłości silniej ze sobą związane, 
krótkoterminowe luki i różne modele wahań cenowych będą się utrzymywać. 
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Załącznik 3: Wpływ ujednoliconej stawki regionalnej w Niemczech 
i Francji 

Wpływ ujednoliconej stawki JPG w Niemczech 
 

W 2004 r. Niemcy wybrały tzw. dynamiczny model hybrydowy. Zgodnie z tym modelem około 
35 płatności (pochodzących przede wszystkim z płatności na rośliny uprawne, premii za ubój 
zwierząt rzeźnych, 50% premii za ekstensyfikację) rozdzielanych jest według modelu 
regionalnego (przy niższej stawce za użytki zielone niż za tereny uprawne), natomiast pozostałe 
środki są przyznawane według modelu historycznego. Udział modelu regionalnego ma być 
zwiększany począwszy od 2010 r. do 100% w 2013 r. Odpowiedni podział wewnątrzsektorowy 
został zbadany poprzez symulacje przeprowadzone na podstawie niemieckiej bazy danych 
FADN za lata 2005-2006 z uwzględnieniem pełnego wdrożenia reformy rynku mleczarskiego, 
lecz z wyłączeniem premii w ramach reformy rynku cukru (Kleinhanß, 2007).Wykres A4 
pokazuje rozkład przydziałów w Niemczech w przypadku wdrożenia modelu historycznego 
w etapie przejściowym w postaci dynamicznego modelu hybrydowego (z odniesieniem do 
2007 r.) oraz po ostatecznym wdrożeniu modelu regionalnego. W modelu historycznym 
przydziały nie przekraczają 200 EUR/ha, zaś jedynie w przypadku 10% gruntów 
wykorzystywanych rolniczo przekraczają 500 EUR/ha. Wysokie przydziały są nadawane przede 
wszystkim gospodarstwom prowadzącym intensywną hodowlę bydła i intensywną produkcję 
mleka. W modelu hybrydowym rozkład ten nie zmienia się znacząco w 2007 r., ponieważ 
większość dużych premii wypłacanych jest nadal według indywidualnych kwot referencyjnych. 
Jednakże pełne wdrożenie regionalnych stawek ujednoliconych (2013) doprowadziłoby do 
istotnych przesunięć na korzyść gospodarstw ekstensywnych i obszarów o niekorzystnych 
warunkach gospodarowania, zaś niekorzystnie odbiłoby się na gospodarstwach prowadzących 
intensywną hodowlę. 

Wykres A4. Rozkład przydziałów (wg poziomu) w Niemczech – pełne wdrożenie reformy rynku 
mleczarskiego 

Źródło: Kleinhanß, 2007 

 

Wahania premii zależą przede wszystkimi od zagęszczenia populacji zwierząt hodowlanych 
(Wykres A5). Gospodarstwa prowadzące ekstensywną hodowlę byków nie ucierpią szczególnie, 
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lecz gospodarstwa, w których zagęszczenie przekracza 3 byki na hektar pastwiska, stracą niemal 
połowę płatności bezpośrednich. Tendencja ta jest również widoczna w przypadku gospodarstw 
mleczarskich, choć nie tak wyraźnie. Gospodarstwa, w których hodowane są krowy mamki, 
odniosą pozytywne skutki, ponieważ wykorzystują zazwyczaj system produkcji ekstensywnej. 

Wykres A5. Zmiana poziomu przydziałów w ramach niemieckiego dynamicznego modelu hybrydowego 

  
 
Wpływ ujednoliconej stawki JPG we Francji 

Francja stanowi dobry przykład wpływu ujednoliconej płatności na hektar. Rolnictwo jest tam 
bowiem szczególnie zróżnicowane, występują tereny górskie i żyzne równiny, nierzadko 
w ramach jednego obszaru geograficznego. Oprócz JPG wypłaca się też powiązane z produkcją 
płatności za zboża, rośliny oleiste i pasze białkowe, krowy mamki oraz płatności dla obszarów 
o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W ramach kilku szeroko zakrojonych programów 
rolno-środowiskowych zapewnia się również znaczne kwoty dopłat bezpośrednich, szczególnie 
do pastwisk. W efekcie kwoty płatności znacznie się różnią między poszczególnymi 
gospodarstwami w zależności od obecnego i historycznego charakteru produkcji, ponieważ do 
roślin uprawnych i hodowli bydła rolnicy otrzymują wysokie dopłaty bezpośrednie, a także 
zależnie od rodzaju gospodarstwa, ponieważ wysokość dopłat jest proporcjonalna do 
historycznych i bieżących rozmiarów produkcji. 

Ujednolicenie obecnego przeliczania JPG doprowadziłoby do znacznych przesunięć między 
rolnikami (Butault i Rousselle, 2007; Chatellier, 2007). Zakładając, że wszystkie płatności 
połączone z produkcją zostałyby w pełni oddzielone (co byłoby zgodne z wnioskiem Komisji) 
oraz że obecne płatności byłyby przydzielane na podstawie liczby hektarów w ramach każdego 
regionu administracyjnego (bez rozróżnienia na użytki zielone i tereny uprawne), oznaczałoby 
to bardzo wysoki procentowy wzrost dochodów hodowców owiec (34% według symulacji 
Butaulta-Rousselle’a, 64% według symulacji Chatelliera, lecz przy bardzo niskim dochodzie 
początkowym). Dochody rolników uprawiających zboża obniżyłyby się o 8% (Butault-
Rousselle) do 16% (Chatelier). Na szczeblu krajowym zmiana byłaby niewielka w przypadku 
producentów mleka i wołowiny według Guyomard i in. (2007). Jednakże Chatelier wskazuje, że 

Źródło: Kleinhanss (2007). 
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wśród producentów mleka dochody gospodarstw ekstensywnych (niestosujących kiszonek) 
miałyby znacznie wzrosnąć. 

Doszłoby jednak do istotnych przesunięć wewnątrz kraju. Na przykład dochody gospodarstw 
znacznie wzrosłyby w niektórych obszarach górskich, takich jak Owernia, Franche Comté 
i Limousin, nawet o ponad 40% (tj. o około 10000-13000 euro). W regionach specjalizujących 
się w roślinach uprawnych, takich jak Nord Pas de Calais, Pikardia czy Górna Normandia, 
dochody znacznie by spadły. Nawet w regionach, w których dochody miałyby wzrosnąć, np. we 
Franche Comté, doszłoby do znacznych przesunięć między producentami uprawnionymi do 
otrzymywania dopłat (rośliny uprawne, hodowla bydła) a tymi, którzy nie mogli ich 
otrzymywać w ramach wybranego przez Francję modelu historycznego. 



Analiza możliwości przyszłego rozwoju WPR 

PE 397.241 82



Analiza możliwości przyszłego rozwoju WPR 

PE 397.241 83

Załącznik 4: Analiza skutków finansowych modulacji i pułapów 
degresywnych 

Symulacje oparte na danych FADN dotyczących UE-15 pozwalają w sposób przybliżony ocenić 
środki zebrane poprzez modulację i ustalenie pułapów płatności w skali ruchomej (degresja). 
Symulacje przeprowadzono na podstawie danych za lata 2004-2005, w których premie mleczne 
zostały dostosowane do ostatecznego poziomu z 2007 r., lecz premie za buraki cukrowe zostały 
wyłączone. Łączna kwota dopłat bezpośrednich dla gospodarstw wynosi 26,7 mld euro. 
Zwiększenie modulacji na korzyść filaru 2 z 5 do 13% zapewniłoby wyraźnie więcej środków 
niż ustalenie pułapów (patrz wykres III.4). Kwota modulacji wzrasta z 1,1 mld euro (5%) do 
2,9 mld euro (13%). 
Obniżenie premii według pułapów skali ruchomej o 10% (100-200 tys. euro), 25% (200-
300 tys. euro) oraz 45% (>300 tys. euro) dałoby w sumie tylko 428 mln euro. Niemcy stracą 
najwięcej (288 mln euro) ze względu na strukturę gospodarstw w landach wschodnich, drugie 
miejsce zajmuje pod tym względem Wielka Brytania (44 mln euro) i Włochy (17 mln euro). 
Pozostałe kraje, takie jak Francja i Dania, stracą po mniej niż 10 mln euro. 81% ograniczenie 
premii pojawi się w trzecim etapie, 8% w drugim, zaś 10% w pierwszym etapie. 
 

Wykres A6. Skutek obniżki premii w ramach modulacji/degresji w UE-15 

 
Źródło: Kleinhanß 2007 
 
Uwzględniając degresję, premie zostaną obniżone łącznie o 3,26 mld euro. Około 1/3 tych 
środków będzie pochodziła z Francji (głównie modulacja), pozostałe 30% z Niemiec (1/3 
z degresji) oraz Wielkiej Brytanii (8%, w tym 15% z degresji). 
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Wykres A7. Częściowe skutki zwiększenia modulacji/degresji w porównaniu do 5% modulacji 

 
Źródło: Kleinhanß 2007 
 
Wyłączając przesunięcia budżetowe w filarze 2 wartość dodana netto gospodarstw obniży się 
o 5-6% we Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii oraz o 9% w Szwecji. Inne państwa 
członkowskie stracą mniej. Procentowe obniżenie dochodu będzie zależało od obniżki premii, 
od udziału premii oraz łącznych wpływów w ramach wartości dodanej netto gospodarstw. 
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Załącznik 5: Finansowe instrumenty zwalczania wahań cenowych 

Kontrakt typu forward to zobowiązanie do kupna i sprzedaży aktywu w określonym terminie za 
określoną cenę (transakcja z natychmiastową dostawą to jej szczególna odmiana, gdy termin 
wypada w dniu jej zawarcia). Kontrakty towarowe typu futures to zobowiązania do zapewnienia 
lub odbioru dostawy towaru w określonym miejscu i czasie. Kontrakt typu futures jest zatem 
dość podobny do kontraktu typu forward, lecz zwykle podlega obrotowi na giełdzie, co wymaga 
określenia pewnych cech towaru i zapewnień (zważywszy, że strony się nie znają). Jeżeli rynek 
jest wystarczająco duży, aby funkcjonować właściwie, jedynie niewielki odsetek kontraktów 
kończy się rzeczywistą dostawą towarów. W pozostałych przypadkach strony zabezpieczają 
swoje zobowiązania wykupując przeciwną pozycję w podobnym kontrakcie. Poziom cen 
zmienia się, co prowadzi do zysków lub strat dla posiadaczy kontraktów od czasu wykupu 
pierwszej pozycji do czasu jej zamknięcia. Poprzez wykup pozycji w kontraktach futures, 
których wynik jest ujemnie skorelowany z zyskami z działalności produkcyjnej, handlowej lub 
przetwórczej, pozycje gotówkowe zostają zabezpieczone, a ryzyko portfela – zmniejszone. 
Istnieje wiele możliwości zawarcia umów o bardziej skomplikowanej budowie. Warto 
zauważyć, że kontrakty typu futures mogą dotyczyć kryteriów innych niż cena, tworząc 
instrumenty pochodne. Od 1995 r. Chicago Board of Trade oferuje produkty finansowe oparte 
na łącznych plonach z określonej powierzchni. Zmienną, na której opiera się zabezpieczenie, 
jest więc nie cena, ale liczba buszeli z hektara. 
 
Opcje to inna forma kontraktów typu futures, która daje nabywcy prawo, ale nie obowiązek 
wykupu (opcja kupna) lub sprzedaży (opcja sprzedaży) przyszłego kontraktu po cenie 
uzgodnionej w umowie opcji. Opcja może zostać zrealizowana w określonym dniu (lub 
wcześniej). Handel opcjami może zostać wykorzystany do zabezpieczenia się przed stratami, 
lecz umożliwia osobom prywatnym i przedsiębiorstwom udział w zyskach, gdy cena zmieni się 
na ich korzyść. Opcje działają zatem na podobnej zasadzie do ubezpieczenia ceny, ponieważ 
premia (cena opcji) jest wpłacana zaliczkowo w celu ograniczenia ryzyka poprzez 
zagwarantowanie minimalnego zwrotu (Bank Światowy, 2006). Opcje mogą być też 
definiowane na podstawie plonów z hektara w celu zabezpieczenia przed ryzykiem 
pogodowym. Nabywca opcji sprzedaży wykona ją więc w zależności od tego, czy zbiory 
zanotowane w określonym terminie będą wyższe od zbiorów przewidywanych. 
 
Opcje mają niekiedy przewagę nad kontraktami typu futures (na przykład gdy zachodzi 
konieczność zarządzania rezerwami strategicznymi), przede wszystkim jako sposób 
ubezpieczenia ceny, a po drugie dlatego, że opcja kupna wymaga pojedynczej wpłaty 
zaliczkowej, natomiast kontrakt typu futures może wiązać się z ciągłymi wezwaniami do 
uzupełnienia depozytu w przypadku niekorzystnej zmiany cen. W każdym przypadku skuteczna 
strategia zabezpieczająca wymaga jednak dużych zdolności analitycznych oraz zdolności do 
podejmowania zobowiązań długoterminowych. Rynki opcji i kontraktów futures mogłyby być 
istotnym elementem polityki służącej ograniczaniu skutków wahań cenowych (Sarris i in., 
2005). 
 
Kontrakt swapowy to umowa między stroną poszukującą zabezpieczenia a stroną 
zabezpieczającą, w której jedna strona zobowiązuje się do wpłaty określonej ceny za określoną 
ilość towaru w zamian za płatności w zmiennej wysokości przez wskazany okres. Kontrakty 
swapowe wymagają więc, aby dwie strony zgodziły się wymienić cenę stałą na cenę zmienną za 
określoną ilość towaru w określonych przedziałach czasowych; w obrocie pozagiełdowym są to 
instrumenty długoterminowego zabezpieczenia przed ryzykiem cenowym. Zwykle mają one 
charakter transakcji czysto finansowych, niewymagających fizycznej dostawy towarów. 
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Najczęściej są wykorzystywane na rynku ropy. Korzystanie z kontraktów swapowych jest 
utrudnione w przypadku rolników, ponieważ ceny w takich kontraktach są trudne do ustalenia, 
gdy opierają się na przyszłych umowach, w których poziom deportowy podlega dużym 
wahaniom. 
 


