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Treść

W niniejszej ekspertyzie omawiane są środki bieżącej wspólnej polityki rolnej
(WPR) oraz propozycje reform na okres po 2013 r. dotyczące gospodarstw
rolnych niskotowarowych w UE (ang. semi-subsistence farm, SSF). Na
podstawie krajowych studiów przypadków oraz wywiadów w badaniu ocenia się
wartość SSF dla obszarów wiejskich oraz trudności, z którymi muszą się
mierzyć, korzystając ze środków z pierwszego i drugiego filaru. W
podsumowaniu stwierdza się, że wsparcie dochodów rolników zajmujących się
produkcją rolną częściowo na własne potrzeby, które jest kwestią o
fundamentalnym znaczeniu, nie jest odpowiednio zapewniane przez żaden
zestaw instrumentów WPR, i proponuje się pakiet zaleceń umożliwiający
ulepszenie podejścia do SSF w ramach WPR, w szczególności w ramach
drugiego filaru.
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AWU roczna jednostka pracy

CA właściwy organ
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AGRI Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

DG dyrekcja generalna
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FAS system doradztwa rolniczego
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ha hektar
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SCARLED strukturalna zmiana źródeł utrzymania w rolnictwie i na obszarach wiejskich

SO standardowa produkcja

SSF gospodarstwo rolne niskotowarowe
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SWOT mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia

TSG gwarantowana tradycyjna specjalność

UAA referencyjna powierzchnia gruntów wykorzystywanych rolniczo
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STRESZCZENIE

Kontekst i cele

Niniejsza ekspertyza została przygotowana dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu
Europejskiego (AGRI). W ramach ekspertyzy skoncentrowano się na strategii politycznej,
mając na uwadze dwa główne cele określone w specyfikacji technicznej:

 „ocenę wartości produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby w Europie
i kierunków jej rozwoju;

 ocenę efektywności bieżących i proponowanych środków w ramach WPR na
okres po 2013 r. oraz przygotowanie pakietu działań politycznych spójnych z założonym
celem, tj. rozwojem i wspieraniem rolników z niskotowarowych gospodarstw rolnych
w Europie”.

Dokonano przeglądu wcześniejszych prac dotyczących niskotowarowych
gospodarstw rolnych (SSF), w szczególności kilku badań naukowych i konferencji
(np. zorganizowanej w 2010 r. przez Europejską Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
(ENRD) w Sybinie w Rumunii). Krajowi eksperci przeprowadzili krajowe studia
przypadków w Bułgarii, Polsce i w Rumunii oraz w nowych państwach członkowskich
(NMS), w Grecji, we Włoszech i w Portugalii spośród południowych krajów UE-15 oraz
w Szkocji jako północnego kraju UE-15. Dalsze bezpośrednie dane otrzymano
z ukierunkowanych wywiadów przeprowadzonych w Finlandii, na Węgrzech, na Malcie
i w Słowenii. Wreszcie intensywnie korzystano z zasobów Eurostatu i innych oficjalnych
danych statystycznych.

Ustalenia i wnioski

Nie ma powszechnie przyjętej lub konsekwentnie stosowanej definicji gospodarstw
rolnych niskotowarowych ani małych gospodarstw rolnych, a podczas wdrażania
WPR państwa członkowskie UE (MS) często tworzyły definicje ad hoc. Problemy wynikają
z wielu możliwych metod pomiaru wielkości takich gospodarstw (na podstawie areału czy
wielkości ekonomicznej) oraz z tego, że produkcja rolna częściowo na własne potrzeby to
złożone zjawisko obejmujące czynniki rolnicze, gospodarcze, środowiskowe, społeczne
i kulturowe. W niniejszej ekspertyzie konsekwentnie definiuje się gospodarstwa rolne
niskotowarowe jako gospodarstwa, w których sprzedawane jest mniej niż 50%
produkcji rolnej, a pozostała jej część jest konsumowana w gospodarstwie
domowym zlokalizowanym w danym gospodarstwie rolnym.

W 2010 r. w 27 państwach UE było 5,8 mln takich niskotowarowych gospodarstw rolnych.
Tak duży sektor, który jest źródłem utrzymania milionów mieszkańców obszarów
wiejskich, nie może i nie powinien być przez polityków ignorowany. Z tych
niskotowarowych gospodarstw rolnych 86% znajduje się w nowych państwach
członkowskich (61% w Rumunii oraz około 8–9% na Węgrzech i tyle samo w Polsce),
jednak 11% – we Włoszech, a znaczną ich liczbę zarejestrowano także w innych państwach
członkowskich (ponad 100 000 w Bułgarii, tyle samo w Grecji i tyle samo na Litwie).
Gospodarstwa rolne niskotowarowe stanowią znaczący odsetek wszystkich gospodarstw nie
tylko w większości tych krajów, lecz także na Cyprze, Łotwie, Litwie, Malcie, Słowacji
i w Słowenii.

W krajach UE-27 jako całości gospodarstwa rolne niskotowarowe stanowią prawie
połowę wszystkich gospodarstw rolnych oraz około trzy czwarte małych gospodarstw
o referencyjnej powierzchni gruntów wykorzystywanych rolniczo (UAA) mniejszej niż 2 ha
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lub standardowej produkcji (SO) poniżej 2 000 EUR. Niemniej jednak ich odsetek
w poszczególnych państwach członkowskich bardzo się różni i wynosi od 90% wszystkich
gospodarstw w Rumunii do prawie zera w większości północno-zachodnich państw UE.
W bardziej rozwiniętych i zamożnych krajach niskotowarowe gospodarstwa rolne –
tworzone niekiedy w ramach pokryzysowej lub powojennej strategii podziału gruntów –
praktycznie zniknęły. Niektóre małe gospodarstwa rolne w krajach UE-15 to gospodarstwa
hobbystyczne/rekreacyjne prowadzone ze względu na preferowany rodzaj żywności,
możliwość rekreacji lub hobby na emeryturze, niektóre zaś są prawnie chronione (np.
w Szkocji w Zjednoczonym Królestwie). Z drugiej strony w wielu biedniejszych krajach UE-
27 występuje bardzo dużo niskotowarowych gospodarstw rolnych, które zapewniają
żywność gospodarstwom o niskich dochodach.

Strukturalna zmiana w rolnictwie jest motywowana czynnikami makroekonomicznymi,
instytucjonalnymi, technicznymi i innymi. Liczba osób pracujących w rolnictwie, a zwłaszcza
w małych gospodarstwach rolnych, wykazywała tendencję spadkową do 2010 r. (ostatniego
roku, z którego dostępne są dane), przy czym spadała ona nieco szybciej w nowych
państwach członkowskich. Jednak liczba niskotowarowych gospodarstw rolnych
pozostawała względnie niezmienna i między rokiem 2007 a 2010 spadła tylko o 1%, w tym
o 5,7% w nowych państwach członkowskich. Z kolei w południowych państwach
członkowskich UE odnotowano znaczny wzrost o 35%. Względne ubóstwo na obszarach
wiejskich w niektórych państwach członkowskich i trudności wynikające z recesji
gospodarczej to czynniki przyczyniające się do względnej niezmienności liczby
niskotowarowych gospodarstw rolnych, a niekiedy do zwiększenia ich liczby.

Główną rolą, jaką niskotowarowe gospodarstwa rolne odgrywają w gospodarce,
jest zapewnianie dobrobytu, ograniczanie ubóstwa poprzez pełnienie funkcji
„społecznego bufora” dla gospodarstw o niewielkiej liczbie innych aktywów i minimalnych
dochodach z innych źródeł. W pięciu głównych nowych państwach członkowskich udział
produkcji na własne potrzeby w dochodzie gospodarstw zagrożonych ubóstwem wynosi od
20% do 50%. W okresie trwającej obecnie recesji funkcjonowanie takich gospodarstw jako
źródeł dobrobytu zaobserwowano także we Włoszech, w Grecji i w Portugalii.

Bardziej zorientowaną na rynek rolą gospodarczą niskotowarowych gospodarstw
rolnych jest dostarczanie produktów spożywczych będących specjalnościami.
Zaangażowanie małych gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw rolnych niskotowarowych,
w krótkie/bezpośrednie łańcuchy dostaw żywności różni się znacząco w poszczególnych
państwach członkowskich: znacznie częściej odnotowuje się je w południowych państwach
członkowskich UE i niektórych nowych państwach członkowskich, takich jak Polska
i Rumunia, niż w północno-zachodniej Europie i pozostałych nowych państwach
członkowskich. Targowiska zarządzane bezpośrednio przez rolników, najczęstsza forma
krótkich/bezpośrednich łańcuchów dostaw żywności, prosperują najlepiej, jeśli są
ukierunkowane na „świadomych etycznie” konsumentów oraz na tych, dla których
bezpośredni kontakt z producentem jest najlepszą gwarancją jakości. Tacy konsumenci to
zazwyczaj mieszkańcy miast z klasy średniej, dlatego prosperujące targowiska zarządzane
bezpośrednio przez rolników często znajdują się w pewnej odległości od miejsca produkcji.

Małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe odgrywają ważną rolę w
gospodarce obszarów wiejskich postrzeganej w szerszej perspektywie. Znaczna
liczba drobnych producentów rolnych angażuje się w inną działalność zarobkową, która
może być szczególnie ważna w kontekście utrzymania ich gospodarstw, ale także tworzy
dobrobyt pozarolniczej ludności i gospodarki oraz pomaga utrzymywać ludność na
obszarach wiejskich w odległych rejonach.



Produkcja rolna częściowo na własne potrzeby – jej wartość i kierunki rozwoju
___________________________________________________________________________________________

13
PE 495.861

13

Jednak wiek, a niekiedy także niewielkie umiejętności wielu właścicieli
niskotowarowych gospodarstw rolnych ograniczają potencjał w tym zakresie. Tak czy
inaczej, co ważne, struktura demograficzna wieku rolników w wielu badanych krajach,
w szczególności mieszkańców najmniejszych gospodarstw rolnych, pozwala na zmianę
strukturalną. Istotne strategiczne decyzje dotyczące przyszłości gospodarstwa rolnego lub
domowego są często podejmowane w momencie wymiany pokoleniowej.

W odniesieniu do środowiskowych dóbr publicznych niskotowarowe gospodarstwa rolne
często stosują produkcję mieszaną, co przyczynia się do zachowania malowniczego
krajobrazu i różnorodności biologicznej. Wydaje się, że niskotowarowe gospodarstwa
rolne wytwarzają więcej rolniczej różnorodności biologicznej niż gospodarstwa
towarowe, specjalizujące się w produkcji towarów, które dają im przewagę
komparatywną. Z drugiej strony najwyraźniej nie ma mocnych dowodów na to, że małe
gospodarstwa rolne, w odróżnieniu od niskotowarowych gospodarstw rolnych, oferują
więcej środowiskowych dóbr publicznych lub ich wyższą jakość w porównaniu z większymi
gospodarstwami o podobnym profilu (tj. na hektar lub ESU). Z uwagi na niepotwierdzone
dane o zarówno pozytywnym, jak i negatywnym wpływie konieczne jest przeprowadzenie
dalszych badań w tym zakresie.

Niskotowarowe gospodarstwa rolne i małe gospodarstwa rolne mają w UE trzy możliwe
ścieżki rozwoju: mogą zaniknąć wskutek wchłonięcia przez większe gospodarstwa
towarowe lub porzucania gruntów (np. w bardziej odległych rejonach); niskotowarowe
gospodarstwa rolne mogą przekształcić się w małe gospodarstwa towarowe; mogą
również kontynuować działalność poprzez (a) dywersyfikację; (b) podejmowanie pracy
zarobkowej poza rolnictwem i prowadzenie działalności rolniczej w niepełnym wymiarze
godzin; lub (c) „wymuszony” powrót kolejnych pokoleń rodziny do tej działalności z uwagi
na brak innych źródeł dochodów. Żaden pojedynczy środek wsparcia, nawet dobrze
ukierunkowany, prawdopodobnie nie będzie w pełni odpowiedni dla wszystkich typów
gospodarstw rolnych i wszystkich ścieżek rozwoju: nie da się znaleźć jednego
rozwiązania dla wszystkich.

Te różne role i ścieżki rozwoju, które znacząco różnią się w poszczególnych państwach
członkowskich UE i poszczególnych niskotowarowych gospodarstw rolnych, tłumaczą
niektóre trudności w kształtowaniu strategii politycznych dla niskotowarowych
gospodarstw rolnych i małych gospodarstw. Oparta w dużej mierze na obszarze
konstrukcja bieżącego pierwszego filaru jest niestety korzystniejsza dla dużych
gospodarstw.

Wiele danych przemawia za tym, że to drugi filar powinien być ważnym źródłem
wsparcia podczas przekształcania małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych
lub w przypadku kontynuowania przez nie działalności, ponieważ jest on elastyczny
i oferuje szeroki zakres celów, które odpowiadają potrzebom i możliwościom tych typów
gospodarstw rolnych. Niemniej jednak środki w ramach drugiego filaru są generalnie
rzadziej stosowane przez małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne niż przez
gospodarstwa większe.

Środki UE spoza WPR, takie jak środki wykorzystywane w ramach polityki spójności,
mogłyby być ewentualnie stosowane do pośredniego wspierania niskotowarowych
gospodarstw rolnych poprzez poprawę infrastruktury i wsparcie dla MŚP. Gospodarstwa
domowe na obszarach wiejskich to także potencjalni beneficjenci działań wspieranych z
Europejskiego Funduszu Społecznego, np. dotyczących włączenia społecznego, kształcenia i
szkoleń. Wątpliwości budzi jednak to, w jakim stopniu w praktyce działania te wspierają
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słabszych społecznie członków społeczności rolniczej, w tym niskotowarowe
gospodarstwa rolne.

Zalecenia

Przygotowano następujące zalecenia dotyczące działań politycznych w odniesieniu do
małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych.

Pierwszy filar

 Płatności bezpośrednie w dużej mierze są obliczane na podstawie wielkości
gospodarstwa, a nie na podstawie zapotrzebowania na dochody, dlatego problem
ubóstwa wielu niskotowarowych gospodarstw rolnych jest rozwiązywany bardzo
nieefektywnie. Stawki płatności naliczane od hektara nie są rozwiązaniem dla
małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych.

 Należy udostępnić (ale nie narzucać) państwom członkowskim uproszczony system
dla drobnych producentów rolnych zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego,
jednak ze standardowymi płatnościami rocznymi wynoszącymi np. 1 000 EUR
dla wszystkich gospodarstw rozpoczynających korzystanie z systemu. W razie
niespełnienia tego warunku roczne płatności powinny mieścić się w ograniczonym
zakresie, np. w przedziale 500–1 000 EUR, w zależności od państwa członkowskiego
i standardowej należnej stawki płatności bezpośrednich (w przypadku niektórych państw
członkowskich konieczne mogą okazać się odstępstwa od tego zakresu). Takie działanie
zapewniłoby zabezpieczone płatności pomyślane jednoznacznie jako wsparcie
dochodu dla małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych.

 Gospodarstwa rozpoczynające korzystanie z systemu dla drobnych producentów rolnych
powinny być prowadzone przy przestrzeganiu norm dobrej kultury rolnej zgodnej
z ochroną środowiska (GAEC) oraz podstawowych wymogów w zakresie zarządzania.
Jednak ze względu na dużą liczbę drobnych producentów rolnych koszty wizytacji
gospodarstw celem wykrycia niezgodności ze standardami oraz nałożenia kar
prawdopodobnie przewyższyłyby kwotę ewentualnych obniżek płatności bezpośrednich.
Uczestnicy systemu dla drobnych producentów rolnych powinni więc zostać wyłączeni z
kontroli na miejscu oraz z obniżek standardowej płatności rocznej.

 Gospodarstwa rozpoczynające korzystanie z systemu dla drobnych producentów rolnych
mogłyby do roku 2020 otrzymać jednorazową zryczałtowaną płatność obliczoną
na podstawie wartości bieżącej płatności rocznych, wypłacaną w dowolnym
momencie w latach 2014–2020. Byłoby to równoznaczne z natychmiastową rezygnacją
z korzystania z pierwszego filaru w przypadku niskotowarowych gospodarstw rolnych i
małych gospodarstw rolnych do roku 2020, co umożliwiłoby zaoszczędzenie przyszłych
kosztów transakcji zarówno rolnikom, jak i agencjom administracyjnym w przypadku,
gdy kwota zryczałtowana okazałaby się atrakcyjniejsza dla właściciela gospodarstwa niż
roczne wsparcie dochodu.

 Płatności bezpośrednie na potrzeby wsparcia powiązanego z wielkością produkcji
w niektórych sektorach w jasno określonych przypadkach można stosować do sektorów o
dużym udziale drobnych producentów rolnych i producentów prowadzących
gospodarstwa niskotowarowe, np. hodowli owiec w odległych regionach.

 Zgodnie z oceną istniejących środków i ich potencjału wymóg ustanowienia systemu
doradztwa rolniczego (FAS) nałożony na państwa członkowskie mógłby zostać
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rozszerzony o obowiązek świadczenia specjalistycznej i ukierunkowanej usługi FAS
małym i niskotowarowym gospodarstwom rolnym w każdym państwie członkowskim,
w którym stanowią one znaczącą część sektora rolnictwa. Zakres kompetencji FAS
powinien być szerszy niż obecnie określony i mógłby obejmować zwiększanie
świadomości istnienia odpowiedniego wsparcia oraz ułatwianie tym gospodarstwom
dostępu do tego wsparcia.

 Rozszerzony zakres produktów w odniesieniu do uznawania organizacji
producentów, uwzględniony we wniosku Komisji Europejskiej (KE) dotyczącym
rozporządzenia w sprawie jednolitej wspólnej organizacji rynku, może przynieść korzyści
małym i niskotowarowym gospodarstwom rolnym wtedy i tylko wtedy, gdy takie
organizacje będą tworzone w sektorach mających znaczenie dla drobnych producentów
rolnych i producentów prowadzących gospodarstwa niskotowarowe, a udział tych
producentów zostanie ułatwiony.

Drugi filar

Jeżeli państwo członkowskie lub dany region mają dostateczną liczbę bardzo małych i/lub
niskotowarowych gospodarstw rolnych lub jeżeli gospodarstwa te zajmują powierzchnię
wystarczającą do tego, aby miały one znaczenie gospodarcze, środowiskowe i społeczne,
powinno się wymagać:

 wykazania, jak w programie rozwoju obszarów wiejskich (PROW) tego państwa
lub regionu uwzględnia się szczególne potrzeby małych i niskotowarowych
gospodarstw rolnych w ramach jego przygotowania i wdrażania, tak by gospodarstwa
te miały dostęp do odpowiednich rodzajów lub poziomów wsparcia zgodnie ze
strategicznymi celami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW); albo

 opracowania co najmniej jednego podprogramu ukierunkowanego konkretnie na małe i
niskotowarowe gospodarstwa rolne.

Jeżeli państwo członkowskie lub dany region wybiorą tę drugą opcję, powinno się im
przyznać dodatkowo możliwość finansowania pomocy technicznej w wysokości
nieprzekraczającej powiedzmy 4% całkowitego budżetu EFRROW tego państwa
członkowskiego lub regionu na pokrycie kosztów związanych z opracowywaniem i
wdrażaniem odnośnego podprogramu lub programów. Ponadto dozwolone powinno być
planowanie i wdrażanie bez żadnych kar finansowych takiego ukierunkowanego programu
rok po dacie rozpoczęcia wdrażania pozostałej części PROW.

W ramach dowolnego PROW lub podprogramu opracowanego dla małych i niskotowarowych
gospodarstw rolnych instytucja zarządzająca (IZ) powinna uwzględnić w budowie lub
sposobie udostępniania programu następujące elementy, które zapewnią jego opłacalne
funkcjonowanie:

 Program lub podprogram powinien obejmować analizę mocnych i słabych stron,
szans i zagrożeń (SWOT) dotyczącą małych gospodarstw rolnych i gospodarstw
rolnych niskotowarowych na danym terytorium, a także propozycję strategii
precyzującej szczególny wkład takich gospodarstw rolnych i rolniczych gospodarstw
domowych w realizację sześciu priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich
(ROW) na lata 2014–2020. W ramach tego programu lub podprogramu powinny zostać
opracowane ukierunkowane działania służące promowaniu i wzmacnianiu tego wkładu.
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 Struktury udostępniania i procedury ukierunkowania programów na małe
i niskotowarowe gospodarstwa rolne powinny być dostosowane do specyfiki tych
gospodarstw i opracowane w taki sposób, aby przyczyniały się do obniżenia kosztów
transakcyjnych, większego uproszczenia oraz zwiększonej dostępności dla beneficjentów
w porównaniu z rozwiązaniami poprzednimi.

 Spotkania poświęcone zatwierdzaniu wniosków wszystkich podmiotów
ubiegających się o udział w takim programie lub podprogramie powinny odbywać się co
kwartał.

Należy przygotować wytyczne dotyczące tego, jak najlepiej opracować i udostępnić PROW-y
lub podprogramy efektywnie ukierunkowane na małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa
rolne niskotowarowe. Wytyczne powinny zawierać wskazówki dla IZ dotyczące wyboru
i uzasadnienia wykorzystania co najmniej jednego z poniższych działań:

 wspierania udostępniania poprzez korzystanie z pomocy osób wspomagających,
zatrudnionych na szczeblu lokalnym przez IZ lub agencję płatniczą, których zadaniem
byłoby promowanie dostępności funduszy na rozwój obszarów wiejskich wśród małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych;

 współpracy z zatwierdzoną grupą funkcjonujących wcześniej spółdzielni,
organizacji sieciowych lub innych niezależnych doradców w celu zachęcenia ich do
składania odpowiednich wniosków o dostęp do oferowanych środków;

 zapewnienia – w ramach środka dotyczącego współpracy przewidzianego w art. 36
wniosku KE dotyczącego rozporządzenia w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
– niewielkiego „funduszu początkowego” dla zatwierdzonych osób wspomagających
lub doradców, z którego przyznawano by niewielkie dotacje osobom lub grupom
zgłaszającym obiecujące pomysły do finansowania, tak aby umożliwić im pokrycie
kosztów i/lub profesjonalne zaplanowanie przedsięwzięć i inicjatyw;

 skompilowania wielu działań w ramach EFRROW w jeden prosty zestaw z budżetem,
w którym stawki płatności będą z góry określane (w jak najszerszym zakresie) na
podstawie kosztów standardowych lub średnich, przy czym działania te będą
oceniane całościowo przez pryzmat celów strategicznych programu lub podprogramu dla
małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych;

 opracowania podejść dotyczących szkoleń, doradztwa i rozwijania potencjału, które
spotkają się z pozytywnym przyjęciem i uzyskają wsparcie ze strony docelowych grup
beneficjentów, takich jak małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe,
i w których, w miarę możliwości, wykorzystywano by istniejące już sieci społeczne
i zdolności. O ile FAS danego państwa członkowskiego lub regionu spełniłby powyższe
kryteria, system taki mógłby odegrać istotną rolę w przedmiotowej działalności. Jeżeli
z doświadczenia wiadomo, że FAS nie spełnia tych kryteriów, należy poczynić kroki
w celu określenia zmian, które umożliwiłyby stworzenie przystępnych, odpowiednio
dopasowanych i godnych zaufania usług doradczych i szkoleniowych dla małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych;

 stosowania specjalnych, niższych niż zwykle progów kwalifikowalności
w odniesieniu do minimalnej powierzchni gospodarstwa, minimalnej wielkości
ekonomicznej lub minimalnych poziomów obrotu czy kwalifikacji beneficjentów, zgodnie
z kryteriami dla tego sektora. W przypadku środków rolnośrodowiskowych wszelkie progi
minimalne stosowane przez państwo członkowskie powinny być uzasadnione poprzez
stwierdzenie, że gospodarstwa rolne o wielkości mniejszej niż wartość progowa nie
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wytwarzają środowiskowych dóbr publicznych albo że nie ponoszą kosztów przy
wytwarzaniu tych środowiskowych dóbr publicznych;

 określenia maksymalnej wysokości (górnego progu) płatności pomocowej dla
beneficjenta na rok, powiązanej ze stosowaniem mniej rygorystycznych środków
kontroli i z mniejszymi wymogami w porównaniu z dotacjami na większą skalę lub
płatnościami w ramach EFRROW, dostosowanej odpowiednio do specyfiki małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych (tj. z uproszczonymi
warunkami, jeżeli jest to konieczne i uzasadnione);

 zapewnienia odpowiedniego uregulowania instrumentów inżynierii finansowej
(np. mikrokredytów czy gwarancji kredytowych), skutecznie eliminujących bariery w
wykorzystywaniu funduszy, które w przeciwnym wypadku mogłyby się pojawić przy
zabezpieczaniu środków przeznaczonych na współfinansowanie wszelkiego rodzaju
pomocy na inwestycje;

 identyfikowania i ułatwiania tworzenia lub wzmacniania powiązań i grup, które mogą
integrować małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe lub członków
rolniczych gospodarstw domowych, tak aby podmioty te mogły współpracować przy
rozwijaniu nowych działań w zakresie ROW na własnym terenie. Aby uzyskać
jakiekolwiek skutki środowiskowe i związane z dobrem publicznym wynikające
ze współpracy w ramach sieci i/lub w przypadkach, w których można jeszcze obniżyć
koszty udostępniania, należy zachęcać do tworzenia grup w odpowiedniej formie (np.
lokalnych grup działania (LGD) lub grup producentów oraz nowych grup w zależności od
sytuacji).

Zgodnie z wnioskiem KE oraz poprawkami Parlamentu Europejskiego przystąpienie do
systemu dla drobnych producentów rolnych w ramach pierwszego filaru powinno
uprawniać wnioskodawców do otrzymania jednorazowej płatności przy wyższej stawce
z tytułu wsparcia rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw w ramach drugiego filaru, jeżeli na
stałe przekazali oni swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w celu stworzenia
rentownej jednostki gospodarczej i definitywnie zaprzestali wszelkiej rolnej produkcji
towarowej. Ułatwi to wycofywanie się z rolnictwa małych i nierentownych gospodarstw i
przyśpieszy zmianę strukturalną. W ramach FAS powinno się doradzać rolnikom
zarządzającym nierentownymi gospodarstwami rolnymi i ułatwiać korzystanie z tego
środka.

Łańcuchy dostaw żywności

 Krótkie/bezpośrednie łańcuchy dostaw w krajach UE-15 można najlepiej wspierać
poprzez inicjatywę LEADER i podobne programy krajowe (np. program PRODER
w Hiszpanii), a nie poprzez wprowadzanie nowych, dodatkowych środków w ramach
drugiego filaru. W nowych państwach członkowskich lepszym rozwiązaniem niż
korzystanie z LGD aktualnie działających w takich państwach może być powołanie
nowych grup łańcuchów dostaw w ramach programów drugiego filaru.

 Na szczeblu krajowym lub regionalnym należy dołożyć starań, aby zachęcić do
zawierania umów z organizacjami producentów, zgodnie z zapisami zawartymi
w pakiecie mlecznym. Biorąc pod uwagę, że środki w ramach pakietu mlecznego
wprowadzono dopiero niedawno, trudno na tym etapie w pełni ocenić ich wpływ, istnieje
jednak potrzeba monitorowania wyników i rozważenia tego, czy środki takie mogą zostać
z korzyścią rozszerzone na inne łańcuchy dostaw.
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 Grupy producentów, które na ogół są bardziej elastyczne niż organizacje producentów,
powinny być zachęcane do opracowywania – w ramach zaproponowanego podprogramu
drugiego filaru – inicjatyw specjalnie ukierunkowanych na małe gospodarstwa rolne i
gospodarstwa rolne niskotowarowe.

 Należy gromadzić i lepiej rozpowszechniać najlepsze praktyki w zakresie
organizowania i promowania targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników, a
także innych inicjatyw z zakresu marketingu bezpośredniego (np. systemy typu „box
scheme” czy rolnictwo ze wsparciem społeczności lokalnej).

 Chociaż zainteresowanie konsumentów krótkimi łańcuchami dostaw żywności i lokalną
żywnością wzrosło, nie zaleca się wdrażania nowego systemu etykietowania
dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej wprowadzonego jako
opcjonalna polityka w pakiecie przepisów służących zapewnieniu jakości (QP).
Stosowanie takiego systemu byłoby trudne do wyegzekwowania i nie ma dowodów na
to, aby taka etykieta była pożądana przez konsumentów lub miałaby wpłynąć na
podejmowane przez nich decyzje. Rozbudowywanie systemów etykietowania UE może
zwiększyć dezorientację konsumentów. Należy opracować strategię na rzecz zwiększenia
świadomości konsumentów i zrozumienia przez nich systemów chronionej nazwy
pochodzenia (ChNP)/ chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG).

 Podmioty zajmujące się marketingiem i agencje zajmujące się rozbudową rolnictwa
powinny być uwzględnione na wszystkich listach zatwierdzonych agentów, jeśli
niskotowarowe gospodarstwa rolne mają być zachęcane do tworzenia programów
marketingu grupowego. Miałoby się to odbywać w ramach zaproponowanego
podprogramu drugiego filaru specjalnie ukierunkowanego na małe gospodarstwa rolne i
gospodarstwa rolne niskotowarowe.

Inne

 Aby środki mające na celu zapewnienie elastyczności w ramach pakietu
dotyczącego higieny żywności były stosowane w momencie przystąpienia, zaleca się
zwiększenie kompetencji właściwych organów (CA) w nowych i przystępujących
państwach członkowskich. Można to osiągnąć, ustanawiając partnerstwa, w ramach
których nawiązywano by współpracę z krajami UE-15, które są najbardziej doświadczone
w dziedzinie wprowadzania środków mających na celu zapewnienie elastyczności.

 W państwach członkowskich, w których sektor małych gospodarstw rolnych
i gospodarstw rolnych niskotowarowych ma istotne znaczenie, zaleca się rozszerzenie
sieci danych rachunkowych gospodarstw rolnych (FADN) (w zmodyfikowanej
i uproszczonej formie), tak aby odpowiednio ująć tam kwestię dobrobytu małych
gospodarstw rolnych oraz wpływu środków politycznych na ten sektor.

 Chociaż unijne środki spoza WPR mogą potencjalnie odegrać ważną rolę
w promowaniu społecznego, gospodarczego i środowiskowego rozwoju obszarów
wiejskich, konieczne jest lepsze ukierunkowanie inwestycji publicznych na
regiony zapóźnione oraz w ramach tych regionów z uwagi na to, że wiele z tych
regionów zamieszkują rolnicy prowadzący małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne.
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1. WPROWADZENIE

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

 Rolnicy z niskotowarowych gospodarstw rolnych wytwarzają żywność przede wszystkim
na użytek własnego gospodarstwa domowego i charakteryzuje ich niski stopień
uczestnictwa w rynku.

 Brak powszechnie uznawanej definicji małego lub niskotowarowego gospodarstwa
rolnego oraz mnogość progów przyjmowanych przez poszczególne państwa członkowskie
UE w przypadku różnych środków z WPR sprawiają, że systematyczna analiza jest
trudna.

 W ostatnich latach dyskusja na temat niskotowarowych gospodarstw rolnych w UE
nabrała tempa, ale jest bardzo mało wiarygodnych i wyczerpujących danych
statystycznych, a badania są nadal w fazie wstępnej.

1.1 Przyczyny wykonania ekspertyzy

Na rolników z niskotowarowych gospodarstw rolnych w Europie nie zwrócono szczególnej
uwagi podczas przygotowywania i wdrażania WPR. Istnieją co najmniej dwa powody,
dlaczego tak się stało: stosunkowo niska częstość występowania w UE produkcji rolnej
częściowo na własne potrzeby w dziesięcioleciach poprzedzających rozszerzenia w
pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz płynna granica między niskotowarowymi
gospodarstwami rolnymi a małymi gospodarstwami rolnymi, przy czym w dyskusji i polityce
w Europie skupiano się na tym drugim typie gospodarstw. Niemniej jednak przystąpienie 12
nowych państw członkowskich do UE, które spowodowało pojawienie się milionów rolników
z niskotowarowych gospodarstw rolnych, zwiększyło znaczenie polityczne tych rolników
i przyczyniło się do wprowadzenia kwestii produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby do
agendy politycznej.

Niskotowarowe gospodarstwa rolne to zazwyczaj małe, prowadzone przez rodzinę
gospodarstwa rolne. Łączy się je z produkcją żywności na własne potrzeby i niskim
stopniem uczestnictwa w rynku (ENRD, 2010 r.). Produkcja rolna częściowo na własne
potrzeby często wiąże się z niskimi dochodami pieniężnymi, mniej optymalnym
wykorzystaniem gruntów i siły roboczej, brakiem kapitału i niewielkim wkładem we wzrost
obszarów wiejskich. Niskotowarowe gospodarstwa rolne są jednak często cenione za ich
rolę społeczno-kulturalną, czy to społecznych „siatek bezpieczeństwa”, czy strażników
tradycji wiejskich, oraz za ich pozytywny wkład środowiskowy na rzecz krajobrazu
i różnorodności biologicznej.

Niniejsza ekspertyza przygotowana dla Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu
Europejskiego (AGRI) powstała z uwagi na potrzebę lepszego zrozumienia funkcji
pełnionych przez niskotowarowe gospodarstwa rolne na obszarach wiejskich w Europie oraz
efektywności (lub jej braku) środków z WPR w celu zwiększenia ich wkładu na rzecz
dobrobytu, społeczności wiejskich i środowiska naturalnego. W ramach ekspertyzy
skoncentrowano się na polityce, mając na uwadze dwa główne cele określone w specyfikacji
technicznej:

 ocenę wartości produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby w Europie i kierunków jej
rozwoju;
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 ocenę efektywności bieżących i proponowanych środków w ramach WPR na okres po
2013 r. oraz przygotowanie pakietu zaleceń politycznych spójnych z założonym celem,
tj. rozwojem i wspieraniem rolników z niskotowarowych gospodarstw rolnych w Europie.

W tym celu w ekspertyzie przyjęto szeroką perspektywę. Analizowane są nie tylko kwestie
dotyczące tego, co dzieje się „za bramą zagrody”, lecz także szerszy kontekst, np. łańcuch
żywnościowy oraz środowisko naturalne ze szczególnym uwzględnieniem wkładu małych i
niskotowarowych gospodarstw rolnych na rzecz tych obszarów.

W celu przedstawienia rzetelnych wniosków politycznych w ramach ekspertyzy w dużej
mierze krytycznie analizuje się efektywność środków z pierwszego i drugiego filaru WPR
(zarówno obecnych, jak i proponowanych na kolejne lata) służących podtrzymaniu
produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby i zwiększeniu jej pozytywnych skutków.
Ocena polityki koncentruje się na trzech kluczowych pytaniach:

 W jaki sposób uwzględniono potrzeby polityczne niskotowarowych gospodarstw
rolnych w bieżącej WPR?

 W jaki sposób uwzględniono potrzeby polityczne niskotowarowych gospodarstw
rolnych w WPR zaproponowanej na okres po 2013 r.?

 Jakie są alternatywy polityczne?

Brak powszechnie uznawanej definicji „małego” lub niskotowarowego gospodarstwa rolnego
oraz mnogość progów przyjmowanych przez poszczególne państwa członkowskie UE w
przypadku różnych środków z WPR sprawiają, że systematyczna analiza jest trudna. Efekt
ten jest spotęgowany przez względnie niewielką liczbę badań na ten temat.

1.2 Co dotychczas zrobiono?

Zaniedbywanie niskotowarowych gospodarstw rolnych jako kwestii rolniczej, gospodarczej
i politycznej w UE odzwierciedla bardzo niewielka liczba badań na temat tego sektora.
Przeprowadzono tylko kilka badań dotyczących Europy Zachodniej i równowagi między
domową produkcją a konsumpcją żywności w niskotowarowym gospodarstwie rolnym,
a w rezultacie dotyczących także sprzedaży lub zakupów netto. Większość badań
w podobnym zakresie skupia się głównie na gospodarstwach hobbystycznych (np. Caillavet
i Nichele, 1999). Niemniej jednak od czasu dostrzeżenia zjawiska produkcji rolnej częściowo
na własne potrzeby po reformach gospodarczych i rolnych w latach 90. XX wieku rozwinęły
się badania na temat nowych państw członkowskich przed przystąpieniem do UE lub po nim
(Kostov i Lingard, 2002; na przykład Abele i Frohberg, 2003; 2004; Mathijs i Noev, 2004;
Petrovici i Gorton, 2005; Davidova i in., 2009; Fritzsch i in., 2010; Davidova, 2011; Möllers
i in., 2011; Davidova i in., 2012).

Poświęcanie większej uwagi politycznej w UE sprawom związanym z niskotowarowymi
gospodarstwami rolnymi znalazło odbicie w zorganizowaniu na szczeblu UE lub szczeblu
krajowym kilku konferencji, na których dyskutowano o roli niskotowarowych gospodarstw
rolnych i ich potrzebach politycznych. W tym zakresie warto wspomnieć zorganizowaną
w 2010 r. przez ENRD konferencję w Sybinie (Rumunia) na temat „Rolnictwa
niskotowarowego w UE: obecnej sytuacji i przyszłych perspektyw”. Wzięły w niej udział
licznie reprezentowane najważniejsze strony z wielu państw członkowskich UE
zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich, a po niej w latach 2011 i 2012 w Krakowie
polskie organizacje publiczne i instytucje akademickie zorganizowały konferencje wysokiego
szczebla. Kwestia tego, jak pomóc małym gospodarstwom rolnym w uzyskiwaniu dostępu
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do rynku, była głównym tematem na konferencji KE w 2012 r. dotyczącej „Lokalnego
rolnictwa i krótkich łańcuchów dostaw żywności” (Komisja Europejska, 2012b). Ponadto KE
sfinansowała badania w celu przeanalizowania różnych aspektów działalności
niskotowarowych gospodarstw rolnych. Projekt „Strukturalna zmiana źródeł utrzymania w
rolnictwie i na obszarach wiejskich” (SCARLED) obejmował badanie dotyczące udziału
produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby w dochodach gospodarstw domowych, a
także przeszkód, jakie napotykają niskotowarowe gospodarstwa rolne przy wchodzeniu na
rynek (SCARLED, PR6). W projekcie „S-Farms” (Gospodarstwa rolne w rozmiarze S)
przeprowadzonym przez Instytut Perspektywicznych Studiów Technologicznych Wspólnego
Centrum Badawczego (JRC) KE w Sewilli symulowano wpływ niektórych pakietów
politycznych na statystyczne klastry niskotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce,
Rumunii i Bułgarii (Fritzsch i in., 2010).

Sugeruje to, że dyskusja na temat niskotowarowych gospodarstw rolnych w UE nabiera
tempa, ale jest bardzo mało danych statystycznych, a badania są nadal w fazie wstępnej.
Uniemożliwia to systematyczną ocenę ścieżek rozwoju niskotowarowych gospodarstw
rolnych oraz zakresu, w jakim środki z WPR odpowiadają ich potrzebom.

1.3 Metody badawcze

W celu zbadania złożonych kwestii politycznych dotyczących produkcji rolnej częściowo na
własne potrzeby, w niniejszej ekspertyzie zastosowano ogólnie podejście jakościowe, ale
twierdzenia i argumenty zostały poparte, jeśli to konieczne i możliwe, danymi ilościowymi
i przykładami z różnych państw członkowskich UE. W celu uchwycenia różnorodności
i bogactwa niskotowarowych gospodarstw rolnych w krajach UE-27 w ramach ekspertyzy
przeprowadzono dogłębne krajowe studia przypadków oraz zawężone ukierunkowane
wywiady w wybranych państwach członkowskich UE, w których sektor małych i
niskotowarowych gospodarstw rolnych odgrywa istotną rolę. Konkretnie w ramach
ekspertyzy przyjęto następujące podejścia:

 przegląd istniejącej literatury pomógł w sformułowaniu zestawu wspólnych pytań, które
należało zadać w ramach krajowych studiów przypadków i wywiadów w celu zapewnienia
porównywalności informacji uzyskanych w wybranych krajach. Pytania obejmowały
główne kwestie, które są przedmiotem niniejszej ekspertyzy, w tym: krajowe definicje
małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych i odnośne dane statystyczne z tych
krajów; funkcje niskotowarowych gospodarstw rolnych w gospodarce obszarów wiejskich
z perspektywy polityków i szerszego społeczeństwa; instytucje i przepisy wpływające na
zmianę strukturalną w odniesieniu do gospodarstw rolnych; krajowe problemy dotyczące
wdrażania WPR; krajowe dyskusje dotyczące zaproponowanego pakietu WPR na okres po
2013 r.; a także polityczną reprezentację małych i niskotowarowych gospodarstw
rolnych;

 na podstawie tego zestawu pytań krajowi eksperci przeprowadzili studia przypadków
w sześciu państwach członkowskich UE i w jednym dużym regionie, mając na uwadze
zachowanie równowagi między nowymi państwami członkowskimi a krajami UE-15.
Badanie objęło następujące państwa członkowskie, a autorami studiów przypadków były
następujące osoby: Bułgaria (P. Mishev), Polska (J. Fałkowski) i Rumunia (C. Hubbard)
spośród nowych państw członkowskich; Grecja (E. Papadopoulou), Włochy (C. Salvioni)
i Portugalia (M. Dos-Santos) spośród południowych krajów UE-15; oraz Szkocja
(K. Thomson) spośród północnych krajów UE-15. Podobne, lecz mniej szczegółowe
informacje uzyskano, przeprowadzając ukierunkowane wywiady w innych krajach,
w których sektor niskotowarowych gospodarstw rolnych jest rozległy i w których ostatnio
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lub w przeszłości doszło do istotnych zmian instytucjonalnych, takich jak Węgry
(M. Gorton), Malta (J. Dwyer), Słowenia (E. Erjavec i L. Juvančič) oraz wschodnia
Finlandia (E. Rabinowicz). Dzięki krajowym studiom przypadków i wywiadom zebrano
dużą ilość materiałów potrzebnych do przeprowadzenia całej ekspertyzy. Dane
kontaktowe autorów zostały podane w załączniku 1. Z uwagi na ich objętość
sprawozdania z krajowych studiów i wywiadów nie zostały załączone do niniejszego
sprawozdania, ale autorzy mogą je udostępnić na wniosek osób zainteresowanych;

 informacje ze studiów przypadków i wywiadów zostały przeanalizowane i uzupełnione
danymi z innych źródeł. W ramach analizy polityki skoncentrowano się na ocenie
zakresu, w jakim bieżące i zaproponowane przyszłe środki z WPR odpowiadają
potrzebom małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych. Wzięto również pod uwagę
to, czy nie występuje ukryta „dyskryminacja polityczna” rolników prowadzących takie
gospodarstwa. Ocena polityki służy jako podstawa do opracowania zaleceń politycznych;

 w całym badaniu stosuje się analizę statystyczną. Głównymi źródłami danych
statystycznych są Eurostat, w szczególności badanie struktury gospodarstw rolnych
(FSS), oraz urzędy statystyczne z krajów, w których przeprowadzono studia przypadków
i wywiady. W celu uzyskania odpowiedzi na konkretne pytania skorzystano również
z danych zebranych w ramach projektu SCARLED. Podstawową jednostką w badaniu FSS
Eurostatu jest „gospodarstwo” rolne zdefiniowane jako techniczno-gospodarcza
jednostka zarządzana indywidualnie i zaangażowana w produkcję rolną, w tym
utrzymanie gruntów zgodnie z GAEC (Eurostat, 2013a). Z drugiej strony zazwyczaj
uważa się, że sektor rolnictwa tworzą „gospodarstwa rolne”, tj. jednostki produkcyjne
i gospodarcze działające w rolnictwie. Sposób, w jaki te dwa terminy są stosowane, różni
się w zależności od państwa członkowskiego UE; w niniejszej ekspertyzie są one
stosowane zamiennie.
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2. NISKOTOWAROWE GOSPODARSTWA ROLNE I MAŁE
GOSPODARSTWA ROLNE W SZERSZEJ
PERSPEKTYWIE

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

 W 2010 r. w UE-27 było 5,8 miliona rolników prowadzących gospodarstwa rolne
niskotowarowe, tzn. takich, którzy sprzedają mniej niż 50% swojej produkcji,
a pozostałą część przeznaczają na konsumpcję w ramach swego gospodarstwa
domowego. Tak duży sektor jest źródłem utrzymania milionów mieszkańców
obszarów wiejskich i nie może być przez polityków ignorowany.

 Niskotowarowe gospodarstwa rolne stanowią prawie połowę wszystkich
gospodarstw rolnych w UE-27 oraz około trzy czwarte małych gospodarstw
(o powierzchni mniejszej niż 2 ha lub standardowej produkcji poniżej 2 000 EUR). Ich
odsetek w poszczególnych państwach członkowskich bardzo się różni i wynosi od 90%
wszystkich gospodarstw w Rumunii do praktycznie zera w północno-zachodnich
państwach UE. Niskotowarowe gospodarstwa rolne często występują w wielu, ale nie we
wszystkich nowych państwach członkowskich i w większości południowych krajów UE-15.

 Produkcja rolna częściowo na własne potrzeby to złożone zjawisko, na które mają wpływ
czynniki, wartości i funkcje rolnicze, gospodarcze, społeczne i kulturowe. Dla
niektórych rolników produkcja własnej żywności to sposób na przetrwanie, dzięki
któremu mogą radzić sobie z trudnymi warunkami związanymi z ubóstwem na wsi
i brakiem miejsc pracy poza gospodarstwem, dla innych jest to styl życia.

 Produkcja rolna częściowo na własne potrzeby często wiąże się z niskimi dochodami
pieniężnymi, mniej optymalnym wykorzystaniem gruntów i siły roboczej, brakiem
kapitału i niewielkim wkładem we wzrost obszarów wiejskich.

 Niskotowarowe gospodarstwa rolne są cenione za ich rolę społeczno-kulturalną, czy
to społecznych „siatek bezpieczeństwa”, czy strażników tradycji wiejskich, oraz za ich
pozytywny środowiskowy wkład na rzecz krajobrazu i różnorodności
biologicznej.

 Mimo strukturalnej zmiany w rolnictwie UE rozdrobnienie gospodarstw rolnych
i produkcja rolna częściowo na własne potrzeby nadal utrzymują się w Europie.

2.1 Definicje i wymierne kryteria

Nie ma powszechnie przyjętej i konsekwentnie stosowanej definicji niskotowarowych
gospodarstw rolnych ani małych gospodarstw rolnych. W celu wdrażania WPR państwa
członkowskie UE często tworzyły definicje ad hoc.

Problemy ze zdefiniowaniem tego zjawiska wynikają z tego, że produkcja rolna częściowo
na własne potrzeby to złożone zjawisko, na które mają wpływ czynniki rolnicze,
gospodarcze, społeczne i kulturowe. Ponadto jest ono bardzo niejednorodne i obejmuje
wiele różnych sposobów podejmowania decyzji oraz różnic w odniesieniu do położenia
gospodarstwa i jego sytuacji agronomicznej. Uczestnictwo rolników w rynku mieści się
w przedziale od zera do 100%. Na jednym krańcu tego przedziału znajdują się rolnicy,
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którzy przeznaczają całą wyprodukowaną przez siebie żywność na użytek swojego
gospodarstwa domowego (rolnicy produkujący na własne potrzeby). Na drugim krańcu
sytuuje się wielu rolników, którzy sprzedają całą swoją produkcję i kupują wszystkie
produkty niezbędne do tego, aby zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe (rolnicy
produkujący w sposób w pełni skomercjalizowany). Rolnicy prowadzący niskotowarowe
gospodarstwa rolne to rolnicy, którzy sprzedają pewną część swojej produkcji, ale jej
znaczącą ilość pozostawiają, aby zaspokoić własne potrzeby żywieniowe. Clifton R. Wharton
Jr (1969) zaproponował wartość graniczną odróżniającą produkcję rolną częściowo na
własne potrzeby od produkcji towarowej na poziomie 50% sprzedawanej produkcji. Próg
ten jest powszechnie stosowany w badaniach dotyczących produkcji rolnej częściowo na
własne potrzeby, w tym w niniejszej ekspertyzie. Takie podejście jest spójne z definicją KE
zawartą w art. 34 ust. 1 rozporządzenia Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów
wiejskich przez EFFROW (rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005), w którym
niskotowarowe gospodarstwa rolne zostały zdefiniowane jako gospodarstwa rolne, „które
produkują przede wszystkim na cele własnej konsumpcji, jak również kierują część swojej
produkcji na rynek”.

Dla niektórych rolników produkcja własnej żywności to sposób na przetrwanie, dzięki
któremu mogą radzić sobie z trudnymi warunkami związanymi z ubóstwem na wsi
i brakiem miejsc pracy poza gospodarstwem; dla innych może to być styl życia. Niektórzy
rolnicy prowadzący niskotowarowe gospodarstwa rolne zajmują się rolnictwem w pełnym
wymiarze czasu pracy i nie pozyskują dochodów z innych źródeł, ale duża ich część to
rolnicy niepełnoetatowi, z których część wykonuje również inny zawód. W rezultacie
rolnictwo niskotowarowe obejmuje niejednorodną grupę właścicieli gruntów rolnych
o różnych motywacjach i w różnym stopniu zaangażowanych w działalność rolniczą. Można
wyróżnić trzy kategorie rolników prowadzących niskotowarowe gospodarstwa rolne:
i) właściciele gospodarstw, którzy zostali zmuszeni do zajmowania się produkcją rolną na
własne potrzeby z uwagi na ubóstwo i niedostatecznie rozwiniętą siatkę zabezpieczeń
społecznych, dla których prowadzenie niskotowarowych gospodarstw rolnych jest strategią
przetrwania; ii) niepełnoetatowi rolnicy uzyskujący dochody z innych źródeł; oraz iii) rolnicy
prowadzący niskotowarowe gospodarstwa rolne z wyboru, niekiedy nazywani rolnikami
hobbystami lub rolnikami, którzy świadomie wybrali taki styl życia (Davidova, 2011).

Podstawową kwestią są powiązania między niskotowarowymi gospodarstwami rolnymi
a małymi gospodarstwami rolnymi. Jako pojęcia, małe gospodarstwo rolne i niskotowarowe
gospodarstwa rolne różnią się od siebie, ponieważ motywacje rolników i ograniczenia
zasobów, z którymi muszą się mierzyć, są inne. Termin „produkcja rolna częściowo na
własne potrzeby” zawsze w pewnym stopniu odzwierciedla właściwą dla tego podejścia
strategię wykarmienia rodziny z własnych zasobów, z wyboru lub z konieczności. Z drugiej
strony słowo „małe” odzwierciedla jedynie rozmiar działalności rolniczej i nie mówi nic na
temat motywacji rolnika w zakresie bezpośredniego zaspokajania potrzeb żywieniowych
członków gospodarstwa rolnego. Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa są głównie
ograniczani zewnętrznymi czynnikami – niewielką ilością lub jakością czynników
produkcyjnych, np. użytków rolnych, lub źle funkcjonującymi rynkami ziemi i kapitału.
Niemniej jednak w wielu przypadkach rolnicy prowadzący niskotowarowe gospodarstwa
rolne są również ograniczani przez zasoby, a w UE pojęcia niskotowarowych gospodarstw
rolnych i małych gospodarstw rolnych w dużym stopniu się pokrywają, co zostanie
wykazane poniżej.

Zdefiniowanie i policzenie małych gospodarstw rolnych jest również złożoną kwestią,
ponieważ rozmiary można podawać w jednostkach fizycznych (hektarach, liczebności
inwentarza lub liczbie osób pracujących w gospodarstwie) lub używając określeń
ekonomicznych, w UE wyrażanych do 2007 r. za pomocą europejskich jednostek wielkości
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(ESU), a obecnie w SO. Dyrekcja Generalna (DG) ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich w swojej nocie „Czym jest małe gospodarstwo rolne?” podkreśliła trzy wymiary
złożoności klasyfikowania gospodarstw rolnych na podstawie wielkości: „(1) fizyczne lub
ekonomiczne kryterium stosowane do zdefiniowania progu; (2) w tym kwestia tego, czy
rozmiar jest podawany w wartościach bezwzględnych czy względnych, gdzie wartości
względne odnoszą się do cech wszystkich gospodarstw rolnych na danym obszarze; oraz
(3) jakie istotne i spójne dane są dostępne na szczeblu europejskim” (Komisja Europejska,
2011e). Naszym zdaniem do celów politycznych progi bezwzględne są jaśniejsze
i łatwiejsze do zrozumienia zarówno dla rolników, jak i decydentów.

W UE wartości fizyczne są zasadniczo stosowane do określania progów w przypadku:
1) tego, co uznaje się za gospodarstwo rolne; 2) kwalifikowalności do otrzymania wsparcia
dochodu z pierwszego filaru; oraz 3) kwalifikowalności w przypadku niektórych środków
w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, np. środków rolnośrodowiskowych. Douglas J.
McConnell i John L. Dillon (1997) zasugerowali, że gospodarstwa o powierzchni 0,5–2,0 ha
ziemi uprawnej mogą w przybliżeniu odpowiadać niskotowarowym gospodarstwom rolnym.
W Europie panuje powszechna zgoda co do tego, że małe gospodarstwa to takie, których
powierzchnia rolna nie przekracza 5 ha. W niniejszej ekspertyzie uwzględniamy oba
fizyczne progi rozmiarów gospodarstw rolnych – poniżej 5 ha i poniżej 2 ha. Jeżeli istnieją
odpowiednie systemy katastralne i rejestry polityczne, pomiar wielkości na podstawie
powierzchni gruntów jest praktycznym kryterium działania, które jest zrozumiałe dla
rolników, polityków i wszystkich zainteresowanych stron z obszarów wiejskich. Jednak
podstawową wadą korzystania z powierzchni gruntów do definiowania małych gospodarstw
rolnych są różnice w urodzajności gruntów i sposobie ich użytkowania. Gospodarstwo rolne,
które jest małe, biorąc pod uwagę jego powierzchnię, może być dużym przedsięwzięciem
gospodarczym, jeśli specjalizuje się w intensywnej uprawie warzyw lub hodowli,
a w gospodarstwie o powierzchni 5 ha produkcja może być niewielka, jeśli znajduje się ono
w górach i jest przeznaczone pod ekstensywne pastwiska.

Progi oparte na wielkości ekonomicznej są powszechnie stosowane do celów statystycznych
i politycznych w całej UE. Jak wspomniano wcześniej, ESU była stosowana do celów
politycznych do 2007 r. ESU to jednostka standardowej nadwyżki bezpośredniej
gospodarstwa rolnego (odpowiada różnicy między przychodami, w tym płatnościami
bezpośrednimi, a kosztami produkcji). Jedna ESU jest równa 1 200 EUR, co oblicza się za
pomocą standardowych regionalnych współczynników. Na przykład w Anglii jedna ESU
odpowiada mniej więcej 0,6 ha zbóż lub dwóm krowom mlecznym, lub 13 maciorkom, lub
równoważnym kombinacjom powyższych. Do celów unijnego FSS w Eurostacie
gospodarstwa rolne mniejsze niż 1 ESU klasyfikuje się jako gospodarstwa rolne
produkujące całkowicie na własne potrzeby, a gospodarstwa rolne między 1 a 8 ESU – jako
małe gospodarstwa rolne.

Niemniej jednak po reformie WPR w 2003 r. i przejściu z płatności bezpośrednich
powiązanych z wielkością produkcji na płatności z nią niepowiązane Eurostat zmienił
wskaźnik wielkości ekonomicznej na SO, tj. rzeczywiste lub potencjalne przychody
ze sprzedaży, w których nie uwzględnia się płatności bezpośrednich. Zmiana ta była
spowodowana tym, że odjęcie płatności bezpośrednich od produkcji w przypadku jednostki
ESU mogło skutkować uzyskaniem wartości ujemnej, której nie można zastosować do
klasyfikowania gospodarstw rolnych zgodnie z ich specjalizacją, np. według poszczególnych
upraw i hodowli. SO jest zawsze wartością dodatnią, ponieważ koszty produkcji nie są
odejmowane, i jest wyrażona w EUR (Komisja Europejska, 2012c).

W niniejszej ekspertyzie gospodarstwa rolne o SO mniejszej niż 8 000 EUR są
klasyfikowane jako małe, ale tam, gdzie to konieczne, uwzględniane są również
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najmniejsze gospodarstwa rolne o SO mniejszej niż 2 000 EUR. Wszędzie w UE-27
gospodarstwa rolne o SO mniejszej niż 2 000 EUR nie są wystarczająco duże, aby
gospodarstwo domowe rolnika osiągnęło poziom powyżej krajowego progu zagrożenia
ubóstwem, określanego przez Eurostat na poziomie 60% krajowej mediany dochodu, biorąc
pod uwagę różnice w wielkościach i strukturze gospodarstw domowych. Jednak
w większości państw członkowskich gospodarstwa o SO mniejszej niż 8 000 EUR również
nie są wystarczająco duże, ponieważ SO obejmuje koszty produkcji, a tym samym nie jest
równa dochodowi rolnika. Istnienie takich gospodarstw rolnych wiąże się z ubóstwem lub
z koniecznością połączenia działalności rolniczej z innymi źródłami dochodu.

W celu odzwierciedlenia rozmiarów sektora niskotowarowych gospodarstw rolnych i małych
gospodarstw rolnych w Tabeli 1 przedstawiono łączną liczbę małych i niskotowarowych
gospodarstw rolnych w UE-27 w podgrupach państw członkowskich i w poszczególnych
państwach członkowskich, a w Tabeli 2 przedstawiono odsetek niskotowarowych
gospodarstw rolnych w poszczególnych państwach członkowskich. Ponieważ struktura
gospodarstw rolnych różni się w poszczególnych regionach UE, dane przedstawiono
oddzielnie dla 12 nowych państw członkowskich, krajów UE-15 i w ramach UE-15
w przypadku państw członkowskich znajdujących się w północno-zachodniej części Europy
(UE-15 NW) oraz dla czterech południowych państw członkowskich – Grecji, Włoch,
Hiszpanii i Portugalii – (UE-15 S).

Najbardziej znamienne jest to, że w 2010 r. w UE-27 było 5,8 mln właścicieli gospodarstw
rolnych, którzy sprzedają mniej niż 50% swojej produkcji, a pozostałą część przeznaczają
na konsumpcję w ramach swego gospodarstwa domowego. Tak duży sektor, który jest
źródłem utrzymania milionów mieszkańców obszarów wiejskich, nie może i nie powinien
być przez polityków ignorowany.
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Tabela 1: Liczba małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych w krajach UE-27,
podgrupy państw członkowskich i poszczególne państwa członkowskie, 2010 r. (w tys.)

Państwo
członkowskie

Łączna liczba gospodarstw i małe
gospodarstwa rolne SSF

Ogółem Mniej
niż 2 ha

Mniej
niż 5 ha

SO mniejsza
niż

2 000 EUR

SO
mniejsz

a niż
8 000 E

UR

Ogółe
m

Mniej
niż 2
ha

Mniej
niż 5
ha

SO
mniejsza

niż
2 000 EU

R

SO
mniejsza

niż
8 000 EUR

UE-27 12 015 5 637 8 056 5 132 8 507 5 842 4 053 5 186 3 906 5 487

UE-15 5 225 1 728 2 728 1 167 2 669 845 660 786 501 758

UE-15 NW* 1 586 119 267 109 388 20 10 17 7 16

UE-15 S* 3 639 1 609 2 461 1 058 2 281 825 649 769 494 742

NMS-12* 6 789 3 909 5 328 3 965 5 838 4 997 3 393 4 401 3 406 4 729

Austria 150 16 46 21 55 0 0 0 0 0

Belgia 43 4 9 1 6 0 0 0 0 0

Bułgaria 370 295 325 254 340 177 163 171 153 176

Cypr 39 29 34 22 32 20 19 20 16 20
Republika
Czeska 23 2 3 1 8 2 0 1 0 2

Dania 42 1 1 1 6 0 0 0 0 0

Estonia 20 2 6 5 11 6 1 3 3 5

Finlandia 64 1 6 3 20 0 0 0 0 0

Francja 516 67 129 42 116 20 10 17 7 16

Niemcy 299 14 26 1 34 0 0 0 0 0

Grecja 723 367 551 236 511 119 117 118 113 117

Węgry 577 413 459 359 496 454 367 395 323 424

Irlandia 140 2 10 18 60 0 0 0 0 0

Włochy 1 621 819 1 177 495 995 645 485 592 343 568

Łotwa 83 10 28 39 64 59 9 25 35 51

Litwa 200 32 117 97 170 114 24 82 65 109

Luksemburg 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Malta 13 11 12 5 8 7 6 6 3 3

Niderlandy 72 8 19 0 9 0 0 0 0 0

Polska 1 507 355 823 443 1 007 511 171 373 195 447

Portugalia 305 152 230 117 237 57 44 55 36 55

Rumunia 3 859 2 732 3 459 2 717 3 632 3 590 2 608 3 277 2 593 3 438

Słowacja 24 9 15 8 18 13 7 11 6 13

Słowenia 75 20 45 16 51 44 17 37 15 42

Hiszpania 990 270 503 211 538 4 4 4 1 2

Szwecja 71 1 8 6 29 0 0 0 0 0
Zjednoczon
e Królestwo 187 4 13 16 54 0 0 0 0 0

*Kategoria UE-15 NW obejmuje wszystkie kraje UE-15 poza Grecją, Włochami, Hiszpanią i Portugalią; UE-15
S obejmuje Grecję, Włochy, Hiszpanię i Portugalię; do kategorii NMS-12 wliczono wszystkie nowe państwa
członkowskie, które dołączyły do UE w 2004 i 2007 r.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.
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Tabela 2: Odsetek małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych w krajach UE-27,
podgrupy państw członkowskich i poszczególne państwa członkowskie, 2010 r. (w %)

Państwo
członkowskie

% SSF
w łącznej
liczbie
gospodarstw
rolnych
w danym
państwie
członkowskim

% SSF
w łącznej
liczbie
gospodarstw
rolnych o
powierzchni
mniejszej niż 2
ha w danym
państwie
członkowskim

% SSF
w łącznej
liczbie
gospodarstw
rolnych o
powierzchni
mniejszej niż
5 ha w danym
państwie
członkowskim

% SSF
w łącznej
liczbie
gospodarstw
rolnych o SO
mniejszym niż
2 000 EUR
w danym
państwie
członkowskim

% SSF
w łącznej
liczbie
gospodarstw
rolnych o SO
mniejszym niż
8 000 EUR
w danym
państwie
członkowskim

UE-27 49 72 64 76 64
UE-15 16 38 29 43 28
UE-15 NW* 1 8 6 6 4
UE-15 S* 23 40 31 47 33
NMS-12* 74 87 83 86 81
Austria 0 0 0 0 0
Belgia 0 0 0 0 0
Bułgaria 48 55 53 60 52
Cypr 51 66 59 73 63
Republika Czeska 9 0 33 0 25
Dania 0 0 0 0 0
Estonia 30 50 50 60 45
Finlandia 0 0 0 0 0
Francja 4 15 13 17 14
Niemcy 0 0 0 0 0
Grecja 16 32 21 48 23
Węgry 79 89 86 90 85
Irlandia 0 0 0 0 0
Włochy 40 59 50 69 57
Łotwa 71 90 89 90 80
Litwa 57 75 70 67 64
Luksemburg 0 0 0 0 0
Malta 54 55 50 60 38
Niderlandy 0 0 0 0 0
Polska 34 48 45 44 44
Portugalia 19 29 24 31 23
Rumunia 93 95 95 95 95
Słowacja 54 78 73 75 72
Słowenia 59 85 82 94 82
Hiszpania 0 1 1 0 0
Szwecja 0 0 0 0 0
Zjednoczone
Królestwo 0 0 0 0 0

*Kategoria UE-15 NW obejmuje wszystkie kraje UE-15 poza Grecją, Włochami, Hiszpanią i Portugalią; UE-15 S
obejmuje Grecję, Włochy, Hiszpanię i Portugalię; do kategorii NMS-12 wliczono wszystkie nowe państwa
członkowskie, które dołączyły do UE w 2004 i 2007 r.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.
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2.2 Zmiana strukturalna w rolnictwie Unii europejskiej

Zmianę strukturalną można zdefiniować jako proces „rekombinacji i redystrybucji zasobów
wykorzystywanych w rolnictwie” (Lobley i in., 2002). Zmiany ilości ziemi, siły roboczej
i kapitału wykorzystywanych do produkcji w gospodarstwie rolnym wraz ze stosowaniem
nowych technologii i sprzętu zazwyczaj prowadzą do zwiększenia konkurencyjności
i efektywności sektora rolnictwa. Z tego punktu widzenia zmiana strukturalna jest
pozytywna i pożądana w odniesieniu do polityki. Na szczeblu gospodarstw rolnych zmiana
strukturalna jest najczęściej powiązana z mechanizacją działalności rolniczej, zwiększonym
wykorzystaniem zakupionych środków produkcji i większą specjalizacją gospodarstwa
rolnego.

Głównymi motorami zmiany strukturalnej są postęp technologiczny, instytucje (formalne
i nieformalne), siły rynkowe i reformy polityki. Istnieje również związek między warunkami
makroekonomicznymi i szybkością zachodzenia zmiany strukturalnej w rolnictwie.
Otoczenie makroekonomiczne wpływa na szanse pracowników zatrudnionych
w gospodarstwie na znalezienie pracy poza sektorem rolnictwa i pozyskiwanie z niej
dochodu. W okresach wzrostu gospodarczego i niskiego bezrobocia siła robocza jest
„odciągana” od rolnictwa, co przyśpiesza wdrażanie technologii umożliwiających
zmniejszenie zapotrzebowania na siłę roboczą i zmianę strukturalną. W czasie recesji
gospodarczych, takich jak ta obecnie trwająca w południowych państwach członkowskich
UE, siła robocza jest z powrotem „wtłaczana” do rolnictwa, które służy jako bufor
zabezpieczający przed bezrobociem w miastach.

W ostatnich dziesięcioleciach głównym motorem zmian struktury gospodarstw rolnych
w nowych państwach członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej były reformy
gospodarcze we wszystkich sektorach, przebiegające w tym samym czasie co poważne
reformy polityczne. Ważnymi czynnikami wpływającymi na zmianę strukturalną w rolnictwie
były reformy instytucjonalne, które spowodowały przywrócenie praw do prywatnej
własności ziemi i prywatyzację pozagruntowych zasobów rolnych.

Jednym czynnikiem, który wpływa na szybkość zachodzenia zmiany strukturalnej
w rolnictwie i jest specyficzny dla Europy, jest przystąpienie danego kraju do UE.
Członkostwo w UE i przyjęcie WPR może mieć różne konsekwencje dla zmiany strukturalnej
w poszczególnych krajach w zależności od wyjściowej struktury gospodarstw rolnych,
rodzaju tytułów prawnych do ziemi i przedakcesyjnego wsparcia dla rolnictwa. Carmen
Hubbard i Neil Ward (2012) wskazują, że zmiana strukturalna w rolnictwie w Irlandii po
przystąpieniu w 1973 r. była pierwotnie powolna z uwagi na zwiększający się poziom
wsparcia dla gospodarstw rolnych, który towarzyszył przyjęciu WPR, i na tradycję
prowadzenia niewielkich rodzinnych gospodarstw rolnych zamieszkiwanych przez
właściciela. Z drugiej strony w Hiszpanii po przystąpieniu w 1986 r. znaczny odsetek
gospodarstw rolnych miał trudności w osiągnięciu rentowności i konkurencyjności na
większym rynku UE, w związku z czym do zmiany strukturalnej doszło szybciej (Ceña
Delgado, 1997).

Studia przypadków przeprowadzone w ramach tego projektu potwierdzają te ustalenia.
W Finlandii po przystąpieniu w 1995 r. rentowność gospodarstw rolnych, w szczególności
małych, znacząco zmalała i zmiana strukturalna zaczęła przebiegać szybciej, zwłaszcza
w okresie pierwszych lat po przystąpieniu. Niemniej jednak wydaje się, że w Słowenii
i Rumunii płatności z pierwszego filaru spowolniły zmianę strukturalną, a małe
gospodarstwa są nadal licznie reprezentowane w strukturze gospodarstw rolnych tych
krajów. Na Malcie liczba małych gospodarstw rolnych nawet się zwiększyła, gdyż niektóre
mikrogospodarstwa, które przed przystąpieniem do UE nie produkowały ani nie
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sprzedawały wiele, zarejestrowały się, aby kwalifikować się do płatności w ramach WPR.
Dlatego też w zależności od pierwotnych warunków i wpływu przystąpienia na dochody
gospodarstw rolnych członkostwo w UE ogółem, a środki z WPR w szczególności, mogą
mieć rozmaity wpływ na zmianę strukturalną w rolnictwie.

2.2.1 Czynniki instytucjonalne wpływające na zmianę strukturalną

Dominacja małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych w państwach europejskich
badanych w niniejszej ekspertyzie nie jest zjawiskiem nowym i została w dużym stopniu
ukształtowana przez instytucje prawne. Szczególne znaczenie mają w tym przypadku
reformy dotyczące redystrybucji ziemi, prawa dziedziczenia, a także kolektywizacja i
dekolektywizacja rolnictwa w nowych państwach członkowskich UE z Europy Środkowej i
Wschodniej. Konflikty zbrojne i konieczność osiedlenia ludności wysiedlonej na skutek
wojen (na przykład w Grecji i wschodniej Finlandii) również spowolniły zmianę strukturalną
i przyczyniły się do rozdrobnienia gospodarstw rolnych.

Historycznie prawie we wszystkich badanych krajach miały miejsce reformy obejmujące
redystrybucję ziemi, polegające na wywłaszczeniu dużych właścicieli ziemskich i oddaniu ich
gruntów bezrolnym chłopom i rolnikom, których parcele nie były wystarczająco duże, aby
utrzymać rodzinę. Te reformy – przeprowadzone w celu zapewnienia sprawiedliwości i ze
względów historycznych – spowodowały powstanie (lub odtworzenie) trwałej
i rozdrobnionej struktury gospodarstw rolnych. Czynnikiem, który po wprowadzeniu tych
reform przyczynił się do takiej sytuacji, były przepisy ograniczające powierzchnię gruntów
rolnych, które można było posiadać; uniemożliwiało to zmianę własności gruntów poprzez
zawieranie transakcji na wolnym rynku, np. w Grecji i w niektórych krajach Europy
Środkowej i Wschodniej, w których obowiązywała gospodarka centralnie planowana.
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Tabela 3: Czynniki instytucjonalne wpływające na zmianę strukturalną

Kraj Czynniki
Finlandia Ustawa o nabywaniu ziemi z 1945 r. została uchwalona w celu osiedlenia

uchodźców ze wschodniej prowincji Karelia i spowodowała utworzenie 100 000
nowych małych gospodarstw rolnych. Ograniczenia dotyczące ekspansji dużych
gospodarstw rolnych (w szczególności producentów wieprzowiny) miały na celu
utrzymanie bardzo chronionego rynku krajowego dla rolników prowadzących małe
gospodarstwa rolne, ale nie tylko dla niskotowarowych gospodarstw rolnych.
Później wszystkie ograniczenia zniesiono.

Grecja Kodeks Napoleona. Kolejne ustawy dotyczące reformy rolnej na początku XX wieku
spowodowały wywłaszczenie dużych właścicieli ziemskich i przyznanie gruntów
bezrolnym chłopom i uchodźcom wojennym; przepisy z 1952 r. ograniczyły
powierzchnię gruntów rolnych, które mógł posiadać właściciel ich
niezamieszkujący, do 25 ha, a w przypadku właścicieli samodzielnie nimi
zarządzających – do 50 ha. Ograniczenia te zostały zniesione w 1961 r.

Włochy Do 2006 r. obowiązywał Kodeks Napoleona. W 2006 r. zgodnie z nową ustawą
rolnicy mogli wskazać swojego następcę i przekazać mu gospodarstwo rolne jako
jedną jednostkę gospodarczą. Reforma dotycząca redystrybucji ziem w latach 50.
XX wieku spowodowała wywłaszczenie dużych właścicieli ziemskich na południu
i przekazanie gruntów chłopom i robotnikom rolnym – przeciętna wielkość nowo
utworzonego gospodarstwa rolnego wynosiła 6 ha.

Malta Kodeks Napoleona obowiązywał zarówno w przypadku gruntów własnościowych,
jak i dzierżawionych, ponieważ około dwóch trzecich gruntów rolnych na Malcie
należy do państwa, ale zgodnie z historycznymi porozumieniami jest dzierżawiona
indywidualnym rolnikom.

Polska Reforma rolna pod koniec lat 40. XX wieku przeprowadzona przez komunistyczny
rząd, zgodnie z którą duzi właściciele ziemscy zostali wywłaszczeni. Niepowodzenie
wymuszonej kolektywizacji i zwrot w 1956 r. około 80% gruntów spółdzielczych
drobnym właścicielom prywatnym przyczyniły się do powstania bardzo
rozdrobnionej struktury gospodarstw rolnych, w szczególności na południu
i wschodzie kraju.

Rumunia Zgodnie z reformą rolną wprowadzoną przez komunistyczny rząd w 1945 r.
wywłaszczono właścicieli ziemskich posiadających ponad 50 ha i przekazano te
grunty robotnikom rolnym nieposiadający ziemi i gospodarstwom rolnym
mniejszym niż 5 ha. W regionach, w których kolektywizacja się nie powiodła,
średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosiła 2,3 ha. W ramach
postkomunistycznej reformy rolnej w 1991 r. przywrócono własność ziemską w
przypadku areału do 50 ha gruntów uprawnych na gospodarstwo domowe.

Szkocja,
Zjednoczone
Królestwo

W ramach reformy rolnej pod koniec XIX wieku w regionie Highlands praktycznie
przekazano małorolnym rolnikom (z ang. „crofters”) na własność gospodarstwa
rolne i nadano prawo do wypasania zwierząt na otaczających je wzgórzach
należących do bardzo dużych majątków ziemskich wykorzystywanych głównie
w celach sportowych, w leśnictwie i jako duże dzierżawione gospodarstwa rolne.

Słowenia W przeszłości obowiązywał Kodeks Napoleona. Później przepisy wprowadzone
przez monarchię austrowęgierską miały na celu ograniczenie rozdrobnienia
zasobów gospodarstw rolnych średniej wielkości, ale zostały one wdrożone tylko
w jednym regionie Słowenii. Komunistyczny rząd podjął próbę kolektywizacji
w latach 40. XX wieku. W tym czasie rolnicy prowadzący prywatne gospodarstwa
rolne mogli posiadać maksymalnie 10 ha ziemi.

W większości państw członkowskich UE charakteryzujących się dominacją małych
i niskotowarowych gospodarstw rolnych obowiązywał system dziedziczenia z Kodeksu
Napoleona, zgodnie z którym aktywa muszą być przekazywane w spadku wszystkim
dzieciom zmarłego w równych częściach. Dlatego też rolnik nie ma swobody wyboru
jednego następcy i przekazania mu gospodarstwa rolnego w postaci jednej jednostki



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności
___________________________________________________________________________________________

PE 495.86132

gospodarczej. Skutkiem wprowadzenia takich przepisów dotyczących dziedziczenia jest
rozdrobnienie zarówno gospodarstw rolnych, jak i gruntów rolnych (pól). W obliczu
nieefektywnych skutków stosowania Kodeksu Napoleona niektóre kraje, np. Włochy,
niedawno wprowadziły zmiany w swoich przepisach i dały rolnikom możliwość swobodnego
wyboru swoich następców.

Niektóre czynniki instytucjonalne, które były podkreślane w krajowych studiach
przypadków, przedstawiono w Tabeli 3.

Reformy w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 90. XX wieku obejmowały
przywrócenie prawa własności ziemi właścicielom sprzed kolektywizacji lub ich
spadkobiercom. W wielu przypadkach przywróciło to często bardzo rozdrobnioną strukturę
gospodarstw rolnych sprzed drugiej wojny światowej.

Wpływ czynników instytucjonalnych i politycznych na strukturę farm i zmianę strukturalną
w Europie jest tak duży, że nawet najbardziej przemyślane środki polityczne mogą nie być
skuteczne, przynajmniej w krótkim okresie, aby scalić bardzo małe gospodarstwa rolne.

2.2.2 Postęp techniczny

Jak wspomniano wcześniej, zmiana strukturalna w rolnictwie jest często związana
z mechanizacją gospodarstw rolnych i większym wykorzystaniem zakupionych środków
produkcji – obie te cechy świadczą o postępie technicznym w rolnictwie. Badania i rozwój
w rolnictwie zwiększyły dostępność większych maszyn i budynków, które nie tylko same
w sobie są efektywniejsze (np. z uwagi na niższe zużycie paliw), lecz także zdecydowanie
zachęcają do wykorzystywania ekonomii skali, tj. większych przedsiębiorstw, pól
i gospodarstw rolnych. Większość nowych urządzeń rolniczych jest projektowana z myślą
o rolnictwie na średnią lub dużą skalę, a nie o działaniu na małą skalę. Nawet działania
operacyjne wymagane zgodnie z przepisami, takie jak sporządzanie map gruntów,
kolczykowanie inwentarza i etykietowanie, wymagają dużych nakładów pracy i środków, na
co łatwiej mogą pozwolić sobie duże jednostki.

Z kolei wiele, jeśli nie większość, nowych technologii w rolnictwie nie prowadzi do obniżenia
kosztów lub zwiększenia produktywności drobnej produkcji rolnej, z małymi wyjątkami,
takimi jak nowe odmiany upraw lub telefony komórkowe, w przypadku których skala jest
w dużej mierze bez znaczenia. Zapotrzebowanie gospodarstwa domowego na żywność jest
oczywiście niewielkie i zróżnicowane i obejmuje na przykład warzywa, owoce, jajka, mięso
i mleko. Korzystanie z innowacji technologicznych może wymagać zaakceptowania ryzyka
i konieczności działania w sposób przedsiębiorczy, co może być rzadkie wśród często
starszych producentów prowadzących małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne. Zgodnie
z uzyskanymi informacjami, z powodu zaawansowanego wieku mieszkańców
gospodarstw rolnych w Rumunii „nie należy raczej spodziewać się inwestycji w obiecujące
technologie i zwiększania się powierzchni gospodarstw rolnych” (Salasan i Fritzsch, 2009).

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest to, że wdrożenie i efektywne
wykorzystanie większości nowych technologii zazwyczaj wymaga doradztwa i często
okazjonalnego serwisowania przez przedstawicieli dystrybutora lub ekspertów, takich jak
inżynierowie, agronomowie czy weterynarze. Przyjazd takich osób do gospodarstwa rolnego
jest drogi (chyba że chodzi o osoby pracujące w opłacanych przez państwo usługach
kształcenia rolniczego, ale rzadko są one ekspertami w określonych technologiach),
natomiast wizyta rolnika w punkcie serwisowym może zająć dużo czasu oraz być kosztowna
i frustrująca.
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W efekcie duże gospodarstwa rolne mają tendencje do zwiększania efektywności z czasem
w miarę wprowadzania innowacji technologicznych, podczas gdy drobne gospodarstwa
rolne mają bardziej ograniczone możliwości w tym zakresie. Dlatego te pierwsze mogą
zyskać dużą przewagę konkurencyjną nad drugimi dzięki niższym kosztom produkcji, które
umożliwiają im sprzedaż po cenie rynkowej, pozwalającej na generowanie zysków i zakup
gruntów i innych środków produkcji, co sprzyja przemianie strukturalnej.

2.2.3 Zmiany struktury gospodarstw rolnych w UE po roku 2000

Można zaobserwować dwa wzorce zmiany strukturalnej typowe dla wszystkich państw
członkowskich UE: po pierwsze ucieczka siły roboczej z rolnictwa, a po drugie zmiana liczby
gospodarstw rolnych i ich przeciętnej wielkości (Blandford i Hill, 2005).

Zgodnie z ostatnimi danymi dotyczącymi ucieczki siły roboczej z rolnictwa liczba osób
zatrudnionych w rolnictwie w UE-27, mierzona rocznymi jednostkami pracy (AWU)1, spadła
o 27% między 2003 a 2010 r. (Tabela 4). Ważnym wnioskiem, który można wyciągnąć
z tych danych, jest to, że po 2003 r. przeciętnie najwyższy współczynnik ucieczki siły
roboczej z rolnictwa odnotowano w 12 nowych państwach członkowskich, w szczególności
w najmniejszych gospodarstwach rolnych o powierzchni mniejszej niż 2 ha.

Ucieczka siły roboczej z rolnictwa często wiąże się z zaangażowaniem w rolnictwie w
niepełnym wymiarze, co jest coraz częstszym zjawiskiem w UE. Często (ale nie zawsze,
zwłaszcza w krajach UE-15) rolnictwo w niepełnym wymiarze wiąże się ze strategią
przeżycia gospodarstw domowych, w których dochody spoza rolnictwa wykorzystuje się do
wspierania własnej działalności rolniczej. Dotyczy to w szczególności małych gospodarstw
rolnych. Dlatego ucieczka siły roboczej z małych gospodarstw rolnych niekoniecznie wiąże
się z zanikaniem tych gospodarstw i może mieć przeciwny skutek – może sprawić, że będą
one działać prężniej.

Tabela 4: Siła robocza w rolnictwie bezpośrednio zatrudniona we wszystkich
gospodarstwach rolnych i gospodarstwach o powierzchni mniejszej niż 5 ha i 2 ha, kraje
UE-27 oraz podgrupy państw członkowskich, lata 2003 i 2010 (w tys. AWU)

Grupy
państw UE

We wszystkich
gospodarstwach rolnych

W gospodarstwach o
powierzchni mniejszej

niż 5 ha

W gospodarstwach o
powierzchni mniejszej

niż 2 ha

2003 r. 2010 r.

Różnica
2010/
2003 r.

(%)

2003 r. 2010 r.

Różnica
2010/
2003 r.

(%)

2003 r. 2010 r.

Różnica
2010/
2003 r.
(%)

UE-27 13 351 9 761 -27 6 527 4 093 -37 3 866 2326 -40

UE-15 6 326 4 903 -23 2 111 1 419 -33 1 107 754 -32

UE-15 NW*
UE-15 S*

2 783
3 543

2 267
2 636

-19
-26

381
1 730

244
1 175

-36
-32

173
935

113
640

-34
-31

NMS-12* 4 025 4 859 -31 4 415 2 674 -39 2 759 1572 -43

*Kategoria UE-15 NW obejmuje wszystkie kraje UE-15 poza Grecją, Włochami, Hiszpanią i Portugalią; UE-15 S
obejmuje Grecję, Włochy, Hiszpanię i Portugalię; do kategorii NMS-12 wliczono wszystkie nowe państwa
członkowskie, które dołączyły do UE w 2004 i 2007 r.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS z 2003 i 2010 r. Eurostatu.

1 Jednostka AWU jest równoważna jednej osobie zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin w rolnictwie.
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Średnie dane w Tabeli 4 kamuflują zróżnicowanie sytuacyjne w poszczególnych państwach
członkowskich. W niektórych krajach, w których znacząco przeważają małe i niskotowarowe
gospodarstwa rolne, szybkość ucieczki siły roboczej z rolnictwa była bardzo mała.
Przykładowo między 2003 r. a 2007 r. w Polsce liczba rodzin pracujących w rolnictwie nie
zmniejszyła się, a na Malcie zmniejszyła się tylko o 8%.

Dużo dyskutuje się na temat tego, czy ucieczka siły roboczej z rolnictwa jest zjawiskiem
pożądanym. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to zmiana pozytywna, skutkująca
większą wydajnością pracy i wyższymi zarobkami dla tych, którzy nadal pracują
w rolnictwie, na ogół zapóźnionym w tych kwestiach w stosunku do innych sektorów.
Niemniej jednak jeśli skala ucieczki z rolnictwa oraz zastępowania siły roboczej kapitałem
jest duża i trwała, wyludnienie obszarów wiejskich może ograniczyć witalność społeczności
wiejskich, w przypadku gdy pracownicy, którzy zrezygnowali z pracy w rolnictwie,
przeprowadzą się do miast. Zgodnie z opracowaniami zanikanie małych rodzinnych
gospodarstw rolnych w USA doprowadziło do podupadania, a nawet wyludniania niektórych
wsi i społeczności wiejskich (Moore, 1999). Należy również wziąć pod uwagę wpływ tego
zjawiska na bogate dziedzictwo kulturowe Europy. Dlatego skutki ucieczki siły roboczej z
rolnictwa są mieszane – pozytywne w odniesieniu do konkurencyjności sektora, lecz
potencjalnie negatywne dla społeczności wiejskich, a co za tym idzie prężności obszarów
wiejskich. Te mieszane skutki należy wziąć pod uwagę przy formułowaniu wniosków
dotyczących przyszłych środków WPR mających wpływ na zmianę strukturalną i przy ich
ocenie.

Drugim typowym wzorcem zmiany strukturalnej jest spadająca liczba gospodarstw rolnych
i zwiększenie się ich przeciętnej wielkości, w miarę jak większe jednostki przejmują grunty
wcześniej zarządzane w bardziej rozdrobniony sposób. W Zjednoczonym Królestwie
wczesne uprzemysłowienie i zliberalizowany handel prowadziły do gwałtownego
zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych i zwiększania ich przeciętnej wielkości przez
większość XIX i XX wieku. Ponieważ pracownicy rezygnowali z pracy w rolnictwie na rzecz
bardziej obiecujących karier w innych sektorach, pozostały jedynie nieliczne, podlegające
ochronie prawnej, niskotowarowe gospodarstwa rolne i bardzo małe gospodarstwa rolne
znajdujące się w odległych regionach kraju. W większości pozostałych państw
członkowskich spośród krajów UE-15 ten wzorzec występował znacznie później niż
w Zjednoczonym Królestwie – na przykład we Francji zjawisko to obserwowano od lat 60.
do 90. XX wieku.

W Tabeli 5 przedstawiono zmianę liczby gospodarstw rolnych, w szczególności tych
najmniejszych, w latach 2003–2010.
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Tabela 5: Liczba wszystkich gospodarstw rolnych i gospodarstw o powierzchni mniejszej
niż 5 ha i 2 ha, UE oraz podgrupy państw członkowskich, 2003 i 2010 r. (w tys.)

Grupy państw
UE

Łączna liczba gospodarstw
rolnych

Gospodarstwa o
powierzchni mniejszej niż

5 ha

Gospodarstwa o
powierzchni mniejszej niż

2 ha

2003 r. 2010 r.

Różnica
2010/
2003 r.

(%)

2003 r. 2010 r.

Różnica
2010/
2003 r.

(%)

2003 r. 2010 r.

Różnica
2010/
2003 r.

(%)
UE-27 15 021 12 015 -20 10 588 8 056 -24 7 535 5 637 -25

UE-15 6 239 5 225 -16 3 452 2 728 -21 2 174 1 728 -21

UE-15 NW*
UE-15 S*

1 951
4 288

1 586
3 639

-19
-15

442
3 009

267
2 461

-40
-18

194
1 980

119
1 609

-39
-19

NMS-12* 8 782 6 789 -23 7 137 5 328 -25 5 361 3 909 -27

*Kategoria UE-15 NW obejmuje wszystkie kraje UE-15 poza Grecją, Włochami, Hiszpanią i Portugalią; UE-15 S
obejmuje Grecję, Włochy, Hiszpanię i Portugalię; do kategorii NMS-12 wliczono wszystkie nowe państwa
członkowskie, które dołączyły do UE w 2004 i 2007 r.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS z 2003 i 2010 r. Eurostatu.

Podobnie jak w przypadku ucieczki siły roboczej zmiana strukturalna w odniesieniu do
liczby gospodarstw rolnych była nieco bardziej widoczna wśród najmniejszych gospodarstw
rolnych, chociaż spadek liczby gospodarstw rolnych o powierzchni mniejszej niż 5 ha i 2 ha
(z wyjątkiem północno-zachodnich państw członkowskich) nie odbiegał w sposób
konsekwentny od średniej dla wszystkich grup wielkości.

W efekcie zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych średnia wielkość gospodarstwa
zwiększyła się wszędzie, chociaż rozbieżności między Europą Południową i Wschodnią
z jednej strony a północno-zachodnimi państwami członkowskimi z drugiej są wciąż duże.
W 2010 r. średnia wielkość gospodarstwa w UE-27 wynosiła 14,2 ha, przy czym na
północnym zachodzie 50,1 ha, na południu 12,0 ha, a w nowych państwach członkowskich
7,1 ha.

Liczba niskotowarowych gospodarstw rolnych w UE-27 była względnie niezmienna – między
2007 r. a 2010 r. spadła tylko o 1%. Średnia ta kryje jednak dwa odmienne zjawiska –
spadek o 5,7% w nowych państwach członkowskich i znaczny wzrost, o 35%,
w południowych państwach członkowskich UE. Obie zmiany były najwyraźniejsze w grupie
najmniejszych gospodarstw rolnych zgodnie z wartością SO, tj. w przypadku
niskotowarowych gospodarstw rolnych o SO mniejszej niż 2 000 EUR. Głęboko
zakorzeniona tradycja produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby, względne ubóstwo na
obszarach wiejskich w niektórych państwach członkowskich i trudności wynikające z recesji
gospodarczej to czynniki przyczyniające się do względnej niezmienności liczby
niskotowarowych gospodarstw rolnych, a niekiedy do zwiększenia ich liczby.

2.2.4 Obecna struktura gospodarstw rolnych w UE

Podczas gdy w poprzednim rozdziale przedstawiono niedawne zmiany w strukturze
gospodarstw rolnych w UE-27, w tym rozdziale zostanie opisane rozmieszczenie
przestrzenne i znaczenie małych, niskotowarowych i większych gospodarstw rolnych na
obszarze UE w 2010 r. – ostatnim roku, z którego dzięki FSS Eurostatu można uzyskać
porównywalne dane statystyczne. Podane informacje są spójne z danymi przedstawionymi
w Tabeli 1.
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W 2010 r. funkcjonowało 8,1 mln gospodarstw rolnych o referencyjnej powierzchni gruntów
wykorzystywanych rolniczo (UAA) poniżej 5 ha, w tym 5,6 mln gospodarstw poniżej 2 ha.
Gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż 5 ha stanowiły 67% wszystkich gospodarstw
rolnych w UE-27, a 78% gospodarstw rolnych w nowych państwach członkowskich.
Zajmowały one jedynie 11,8 mln ha gruntów rolnych lub 7% UAA w UE, ale w pracę na nich
zaangażowane było 42% siły roboczej liczonej w ekwiwalentach pełnego czasu pracy
(AWU). W nowych państwach członkowskich odsetek ten wynosił 55%. W tych danych
statystycznych uwidaczniają się dwie istotne cechy produkcji rolnej na małą skalę w UE: po
pierwsze jest to produkcja bardzo pracochłonna, w przypadku której występuje wysoki
stosunek pracy do powierzchni gruntów wynoszący 0,34 osoby zatrudnionej na pełny etat
na hektar; a po drugie ma ona kluczowe znaczenie społeczne, ponieważ zapewnia dochody i
utrzymanie milionom rolników i ich gospodarstwom domowym na obszarach wiejskich,
które bez sektora małych gospodarstw rolnych mogłyby się dalej wyludniać.

Niemniej jednak występują znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi krajami. Wśród
nowych państw członkowskich, na przykład w Republice Czeskiej, gdzie większość użytków
rolnych jest uprawiana przez duże komercyjne gospodarstwa rolne, występuje także
znaczna liczba bardzo dużych gospodarstw rolnych. Na Łotwie najliczniejszą klasą wielkości
gospodarstw rolnych jest grupa gospodarstw o powierzchni 5–10 ha. W Rumunii, Bułgarii,
na Słowacji, Malcie i Cyprze najliczniejsze są gospodarstwa rolne o powierzchni mniejszej
niż 2 ha, a w Słowenii, Polsce, Estonii i na Litwie gospodarstwa o powierzchni między 2 a
4,9 ha. Wykres 1: Rozkład wielkości gospodarstw rolnych (ha) w nowych państwach
członkowskich, 2010 r., a i b, zawiera zestawienie względnego znaczenia gospodarstw
rolnych według ich powierzchni w stosunku do łącznej liczby gospodarstw rolnych w
poszczególnych nowych państwach członkowskich. Na wykresie a przedstawiono kraje, w
których duże gospodarstwa rolne występują stosunkowo rzadko, a na wykresie b kraje, w
których występuje duża liczba gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 20 ha.

Wykres 1: Rozkład wielkości gospodarstw rolnych (ha) w nowych państwach
członkowskich, 2010 r.

Wykres a Wykres b

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.
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Ramka 1: Rozdrobnienie gospodarstw rolnych: Polska

Jak powszechnie wiadomo, gospodarstwa rolne w Polsce są bardzo rozdrobnione. Dla
przykładu warto zauważyć, że w 2010 r. średnia powierzchnia użytków rolnych
gospodarstwa rolnego wynosiła 6,81 ha (GUS, 2012), czyli dużo mniej niż średnia
w większości państw członkowskich UE-15 i w niektórych nowych państwach członkowskich.
Z biegiem lat sytuacja powoli się zmieniała (na przykład w 2002 r. średnia ta wynosiła
5,76 ha), ale można ją postrzegać jako nieodłączną cechę polskiego sektora rolnictwa.
Zarówno wymiar gospodarczy, jak i społeczny małych gospodarstw rolnych w ogóle
i niskotowarowych gospodarstw rolnych w szczególności tradycyjnie odgrywa bardzo dużą
rolę w Polsce.

Źródło: Fałkowski (2013), Studium przypadku – Polska

Jednak wysoki udział małych gospodarstw rolnych w łącznej liczbie gospodarstw nie jest
zjawiskiem charakterystycznym jedynie dla nowych państw członkowskich. Na Wykres 2:
Rozkład wielkości gospodarstw rolnych (ha) w północno-zachodnich i południowych krajach
UE-15, 2010 r. przedstawiono równoważne dane dotyczące rozkładu gospodarstw rolnych
według grup powierzchni w północno-zachodnich i południowych państwach członkowskich
UE-15. Jak widać, małe gospodarstwa przeważają w południowych państwach
członkowskich, a większość z nich to gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż 2 ha, co
ostro kontrastuje z rozkładem gospodarstw w północno-zachodnich krajach UE-15.

Wykres 2: Rozkład wielkości gospodarstw rolnych (ha) w północno-zachodnich
i południowych krajach UE-15, 2010 r.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.

W większości państw członkowskich UE małymi gospodarstwami zarządzają starsi rolnicy.
W Tabeli 6 przedstawiono związek między średnią wielkością gospodarstwa mierzoną
w UAA w ha a grupą wiekową, w której znajduje się właściciel gospodarstwa. W niektórych
przypadkach wielkość gospodarstwa według grupy wiekowej znacząco odbiega od średniej
wielkości gospodarstwa dla danego kraju.2

Z danych podanych w Tabeli 6 można wyciągnąć interesujące wnioski. Po pierwsze we
wszystkich krajach poza Rumunią to najstarsza grupa wiekowa właścicieli gospodarstw
dysponuje najbardziej ograniczoną powierzchnią ziem. W tych krajach wymiana
pokoleniowa może sprzyjać zmianie strukturalnej, jeżeli usprawni się funkcjonowanie
rynków obrotu ziemią oraz jeśli zniesie się wszystkie przepisy wprowadzające ograniczenia

2 W średniej krajowej uwzględnia się wszystkie rodzinne i zarządzane przez rodzinę gospodarstwa rolne, ale
wyklucza się gospodarstwa rolne komercyjne i „inne”.
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dotyczące wielkości gospodarstw i transakcji dotyczących gruntów. Jeżeli rynki obrotu
ziemią nie działają dobrze (zarówno w przypadku dzierżawy, jak i sprzedaży), następne
pokolenie młodszych rolników będących spadkobiercami może być zmuszone do wejścia w
tę samą strukturę produkcji rolnej na małą skalę. Po drugie w Rumunii to najmłodsza grupa
wiekowa dysponuje najmniejszymi gospodarstwami rolnymi. Sugeruje to, że w Rumunii
poza wspieraniem prawidłowego funkcjonowania rynków obrotu ziemią konieczne jest
szczególnie wspieranie nabywania ziemi przez młodych rolników.

Niemniej jednak, jak wspomniano wcześniej, powierzchnia gruntów nie jest wyznacznikiem
wielkości pozbawionym wad. Jeżeli weźmie się pod uwagę wielkość ekonomiczną, przewaga
małych gospodarstw rolnych w Europie jest tym bardziej uderzająca: 8,5 mln gospodarstw
lub 73% wszystkich gospodarstw wytwarza SO poniżej 8 000 EUR. Na obszarach wiejskich
w nowych państwach członkowskich znajduje się 5,8 mln takich gospodarstw rolnych, które
stanowią 89% wszystkich gospodarstw w tych krajach. W krajach UE-15 takie
gospodarstwa rolne są charakterystyczne tylko dla południowych państw członkowskich.
Gospodarstwa rolne o SO poniżej 8 000 EUR wykorzystują znaczną ilość zasobów – 4,1 mln
ekwiwalentów pełnego czasu pracy, co odpowiada prawie 13 mln osób. Gospodarstwa te
zajmują 22,6 mln ha lub 14% łącznej UAA w UE-27, w tym 26% UAA w nowych państwach
członkowskich. Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację na świecie, tj. wysokie ceny żywności i
konkurowanie o użytki rolne między sektorem produkcji żywności a sektorem produkcji
biopaliw, decyzje drobnych producentów rolnych o zagospodarowaniu użytków rolnych w
Europie wydają się ważne. Niemniej jednak wkład tych gospodarstw w łączną SO
wytworzoną w UE-27 jest marginalny: gospodarstwa rolne o SO mniejszej niż 2 000 EUR
wytwarzają tylko 1% SO w UE (6% w nowych państwach członkowskich), a udział
gospodarstw o SO mniejszej niż 8 000 EUR to odpowiednio 6% i 22%. Dlatego,
w kontekście produkcji, gospodarstwa te mają pewne znaczenie tylko w nowych państwach
członkowskich. Mając na uwadze względnie dużą liczbę osób, które są w nich zatrudnione,
małe gospodarstwa wydają się bardziej „podmiotami socjalnymi” niż podmiotami produkcji
rolnej.
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Tabela 6: Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w państwach członkowskich według
wieku właściciela gospodarstwa, 2010 r. (w ha)

Państwo
członkowskie

65 lat
i więcej

Od 35 do
44 lat

Od 45 do
54 lat

Od 55 do
64 lat

Poniżej
35 lat

Średnia
UAA

w rodzinn
ych

gospodar
stwach
rolnych

Austria 8,2 19,7 18,4 16,5 19,2 17,5
Belgia 13,1 40,1 36,4 30,9 39,0 31,0
Bułgaria 1,4 10,8 7,3 4,1 9,7 4,8
Cypr 2,2 3,6 3,2 2,5 4,0 2,7
Republika Czeska 34,3 60,9 52,5 50,8 52,0 51,2
Dania 36,0 79,9 68,4 54,8 84,3 61,4
Estonia 14,5 35,0 32,5 24,9 26,7 25,2
Finlandia 20,0 45,4 38,4 28,8 46,7 35,8
Francja 10,5 57,6 49,8 37,3 61,3 43,2
Niemcy 36,9 48,0 48,3 46,2 43,6 46,8
Grecja 3,1 7,0 5,3 4,3 8,4 4,8
Węgry 2,4 5,1 5,5 4,7 5,1 4,3
Irlandia 28,3 37,5 34,2 31,7 34,4 32,6
Włochy 5,1 10,8 8,6 6,4 12,6 7,2
Łotwa 11,8 31,1 25,8 19,6 30,6 21,5
Litwa 6,5 16,9 14,7 10,3 26,9 11,9
Luksemburg 22,5 73,9 68,8 59,3 77,4 60,6
Malta 0,7 1,1 1,0 0,9 1,1 0,9
Niderlandy 16,6 31,9 28,0 26,0 27,0 26,0
Polska 4,1 9,2 9,1 7,9 9,9 8,6
Portugalia 6,5 13,8 10,9 7,7 16,9 8,4
Rumunia 1,84 2,0 2,1 2,0 1,77 1,9
Słowacja 6,4 23,7 20,3 16,2 25,5 16,5
Słowenia 4,6 8,5 7,1 5,5 9,8 6,1
Hiszpania 12,3 24,7 20,7 18,1 26,0 17,9
Szwecja 24,8 43,1 43,1 39,5 39,2 37,0
Zjednoczone
Królestwo 65,3 88,0 87,7 79,1 77,4 77,7
UE-27 5,8 14,2 14,6 11,1 12,9 10,9

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.

Jeżeli skoncentrujemy się na produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby, niskotowarowe
gospodarstwa rolne są często po prostu małymi gospodarstwami rolnymi, biorąc pod uwagę
ich wielkość ekonomiczną. Zgodnie z danymi przedstawionymi w Tabeli 1 w 2010 r. istniało
5,8 mln niskotowarowych gospodarstw rolnych: większość z nich znajdowała się w nowych
państwach członkowskich i południowych krajach UE-15. Skrajnym przypadkiem jest
Rumunia, gdzie działa 3,6 mln niskotowarowych gospodarstw rolnych, które stanowią 93%
łącznej liczby gospodarstw rolnych w tym kraju.

Nie ma porównywalnych danych dotyczących wielkości niskotowarowych gospodarstw
rolnych liczonej w ha dla wszystkich krajów UE-27, lecz są dostępne dane na temat ich
wielkości ekonomicznej. Tylko niewielki odsetek (2%) niskotowarowych gospodarstw
rolnych ma zerową SO. Na pierwszy rzut oka występuje sprzeczność między istnieniem
gospodarstw rolnych o zerowej SO, a tym, że zaspokajają one część potrzeb
konsumpcyjnych gospodarstwa domowego rolnika. Produkty z ogródków przydomowych nie
są jednak zaliczane do SO. Ogródki przydomowe to obszary gospodarstwa rolnego, które
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wykorzystuje się do uprawy produktów rolnych nieprzeznaczonych na sprzedaż, ale na
spożycie przez rolnika i członków jego gospodarstwa domowego (Eurostat, 2013b). Ogródki
przydomowe występują często nie tylko w grupie niskotowarowych gospodarstw rolnych
z zerowym poziomem SO, lecz łącznie zajmują one w UE-27 obszar nieistotny ze względów
statystycznych (346 tys. ha).

W UE obserwuje się tendencję polegającą na zanikaniu produkcji rolnej częściowo na
własne potrzeby wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Na
Wykres 3: Gospodarstwa rolne niskotowarowe jako odsetek wszystkich gospodarstw
sklasyfikowanych według SO, nowe państwa członkowskie, 2010 (w %), a i b,
przedstawiono odsetek niskotowarowych gospodarstw rolnych w ramach poszczególnych
grup wielkości SO w nowych państwach członkowskich (dla ułatwienia porównania kraje na
poszczególnych wykresach są takie same jak na Wykres 1: Rozkład wielkości gospodarstw
rolnych (ha) w nowych państwach członkowskich, 2010 r.). W żadnym kraju liczba
gospodarstw rolnych niskotowarowych z SO powyżej 25 000 EUR nie jest istotna
statystycznie. Jednak w wielu państwach członkowskich – Bułgarii, Estonii, na Węgrzech,
Łotwie, Litwie, w Rumunii i na Słowacji – produkcja rolna częściowo na własne potrzeby jest
ograniczona do gospodarstw rolnych z SO poniżej 8 000 EUR.

Wykres 3: Gospodarstwa rolne niskotowarowe jako odsetek wszystkich gospodarstw
sklasyfikowanych według SO, nowe państwa członkowskie, 2010 (w %)

Wykres a Wykres b

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.

Wykres 4: Gospodarstwa rolne niskotowarowe jako odsetek wszystkich gospodarstw
sklasyfikowanych według SO, UE-15, 2010 r. (w %) ilustruje znaczenie produkcji rolnej w
krajach UE-15 częściowo na własne potrzeby. Produkcja rolna częściowo na własne
potrzeby jest znacznie powszechniejsza w grupach mniejszych gospodarstw rolnych w
południowych państwach członkowskich. Również i w tym przypadku zanika ona w miarę
zwiększania się wielkości gospodarstwa.

Podsumowując, analiza obecnej struktury gospodarstw rolnych pokazuje, że mimo zmiany
strukturalnej rozdrobnienie gospodarstw rolnych i produkcja rolna częściowo na własne
potrzeby to w UE nadal zjawisko powszechne.
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Wykres 4: Gospodarstwa rolne niskotowarowe jako odsetek wszystkich gospodarstw
sklasyfikowanych według SO, UE-15, 2010 r. (w %)

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.

Ramka 2: Gospodarstwa rolne niskotowarowe: Polska

W Polsce odsetek rolników konsumujących ponad 50% swojej produkcji wynosił w 2007 r.
63% w przypadku gospodarstw z klasy wielkości 0–1 ha, 48% w przypadku gospodarstw
o powierzchni 1–2 ha i 2,4% w przypadku gospodarstw o wielkości powyżej 100 ha.
W 2010 r. odsetek ten wynosił odpowiednio 54%, 48,3% i mniej niż 1% (GUS, 2008).
W tych latach odsetek gospodarstw produkujących wyłącznie na własne potrzeby, zatem i
typowych rolników produkujących na własne potrzeby, był najwyższy wśród gospodarstw
domowych osób na emeryturze. W 2007 i 2010 r. odsetek ten wynosił odpowiednio 54,7% i
56% (GUS, 2008, 2012).

Źródło: Fałkowski (2013), Studium przypadku – Polska



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności
___________________________________________________________________________________________

PE 495.86142



Produkcja rolna częściowo na własne potrzeby – jej wartość i kierunki rozwoju
___________________________________________________________________________________________

43
PE 495.861

43

3. FUNKCJE NISKOTOWAROWYCH I MAŁYCH
GOSPODARSTW ROLNYCH NA OBSZARACH
WIEJSKICH W EUROPIE

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

 W kontekście wysokiego niedozatrudnienia i bezrobocia, niedostatecznie wysokich
emerytur wypłacanych przez państwo i cięć wynagrodzeń w sektorze publicznym
produkcja rolna na małą skalę i częściowo na własne potrzeby stanowi istotny wkład do
budżetu gospodarstw domowych, zwiększa bezpieczeństwo żywnościowe na szczeblu
gospodarstw i ogranicza ubóstwo na wsi.

 Ze względu na zróżnicowane potrzeby konsumpcyjne, w gospodarstwach rolnych
niskotowarowych często stosuje się produkcję mieszaną, przyczyniającą się do
zachowania malowniczego krajobrazu i różnorodności biologicznej, choć
niekoniecznie dużo bardziej niż inne typy rolnictwa. Ich rola w dostarczaniu żywności
tradycyjnej i cieszącej się zaufaniem konsumentów jest wartościowa choć ograniczona.

 Tam, gdzie jest to możliwe, zatrudnienie poza gospodarstwem rolnym może pomóc
w poprawie standardów życia członków niskotowarowych i małych gospodarstw
rolnych. Ułatwianie prowadzenia własnej działalności na obszarach wiejskich i
zapewnianie zachęt dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu tworzenia i
utrzymywania miejsc pracy na obszarach wiejskich może być ważniejsze niż wspieranie
niskotowarowych i małych gospodarstw rolnych bezpośrednio za pomocą środków z
WPR.

 Wydaje się, że w przypadku małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych w UE można
zaobserwować trzy ścieżki rozwoju:

1. zanikanie wskutek wchłonięcia przez większe gospodarstwa towarowe lub porzucania
gruntów;

2. przekształcenie w małe gospodarstwa towarowe w drodze większej integracji z
rynkiem; oraz

3. kontynuację działalności jako gospodarstwo rolne niskotowarowe w dłuższym
okresie poprzez (a) dywersyfikację działalności przez przedsięwzięcia o charakterze
rolniczym lub nierolniczym; (b) podejmowanie pracy zarobkowej poza rolnictwem
i prowadzenie działalności rolniczej w niepełnym wymiarze godzin; lub (c)
„wymuszony” powrót kolejnych pokoleń rodziny do tej działalności z uwagi na brak
innych źródeł dochodów.

 Żaden pojedynczy środek wsparcia politycznego, nawet dobrze ukierunkowany,
prawdopodobnie nie będzie w pełni odpowiedni dla wszystkich typów gospodarstw
rolnych i wszystkich ścieżek rozwoju: nie da się znaleźć jednego rozwiązania dla
wszystkich.

 W analizie SWOT małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych można dostrzec kilka
istotnych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń.
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Jak wspomniano w rozdziale 2, niskotowarowe gospodarstwa rolne wydają się bardziej
podmiotami „społecznymi” niż produkcyjnymi. Jako takie odgrywają ważną rolę jako siatki
bezpieczeństwa w uboższych państwach członkowskich i regionach UE oraz jako bufory
nawet w bogatszych krajach w okresach recesji gospodarczej i zwiększającego się
bezrobocia. Jednocześnie mogą one zapewniać dobra publiczne poprzez stosowanie
ekstensywnego gospodarowania gruntami i żywienia zwierząt w systemie wypasowym oraz
utrzymywanie środowiska naturalnego i jego różnorodności biologicznej. Zwyczajowo
zachowuje się w nich lokalne tradycje i sposoby przygotowania żywności oraz zapewnia
atrakcje turystyczne na obszarach wiejskich. W swoim przemówieniu na konferencji ENRD
na temat „Rolnictwo niskotowarowe w UE: obecna sytuacja i przyszłe perspektywy” w
Sybinie (Rumunia) europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacian
Cioloş podkreślił: „W Unii Europejskiej są całe regiony, w których małe gospodarstwa rolne
odgrywają kluczową rolę nie tylko w kwestiach gospodarczych, lecz także ze społecznego
i środowiskowego punktu widzenia. Istnieją regiony, takie jak ten, który jest gospodarzem
dzisiejszego wydarzenia, gdzie drobny producent rolny stanowi podstawę życia na
obszarach wiejskich i jest strażnikiem tradycji oraz świadomości wiejskiej” (Cioloş, 2010).

Jednym z kluczowych pytań jest jednak to, w jakim stopniu można dowieść, że
niskotowarowe i małe gospodarstwa są wartościowe dla obszarów wiejskich. W tym
rozdziale przedstawiono na to pewne dowody i opracowano możliwe ścieżki rozwoju
produkcji rolnej w Europie na małą skalę. Na koniec podsumowano słabe i mocne strony,
szansy i zagrożenia (SWOT) niskotowarowych gospodarstw rolnych i małych gospodarstw
rolnych w UE.

3.1 Wartość produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby i na
małą skalę dla obszarów wiejskich w Europie

3.1.1 Dobrobyt

Jedną z najważniejszych ról niskotowarowych gospodarstw rolnych i małych gospodarstw
rolnych, w szczególności w nowych państwach członkowskich i uboższych regionach
południowych krajów UE-15, jest zwiększanie dobrobytu społecznego i gospodarczego.
W kontekście wysokiego niedozatrudnienia i bezrobocia, niedostatecznie wysokich emerytur
wypłacanych przez państwo i cięć wynagrodzeń w sektorze publicznym produkcja rolna na
małą skalę stanowi istotny wkład do budżetu gospodarstw domowych, zwiększa
bezpieczeństwo żywnościowe na szczeblu gospodarstw i ogranicza ubóstwo na wsi.
W finansowanym przez UE wspólnym projekcie „Strukturalna zmiana źródeł utrzymania
w rolnictwie i na obszarach wiejskich” (SCARLED) wyceniono produkcję na własne potrzeby
660 gospodarstw rolnych w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i Słowenii i zmierzono
jej udział w dochodach tych gospodarstw po cenach rynkowych i jej potencjał do wydobycia
ludzi z ubóstwa. W Tabeli 7 podano przykłady udziału produkcji na własne potrzeby
w dobrobycie, w szczególności ubogich gospodarstw domowych.
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Tabela 7: Udział produkcji na własne potrzeby w dochodzie i wkład w ograniczanie
ubóstwa (w %)

Bułgaria Węgry Polska Rumunia Słowenia

Wszystkie gospodarstwa
domowe 28,3 6,0 23,5 32,7 12,5

Ubogie gospodarstwa
domowe3 39,5 19,1 40,4 50,8 23,3

Odsetek osób ubogich
wydobytych z ubóstwa
poprzez produkcję na
własne potrzeby

12,1 4,8 7,5 2,3 8,6

Źródło: Davidova i in. (2011).

Jak widać, produkcja rolna częściowo na własne potrzeby odgrywa w Rumunii kluczową rolę
w przypadku ubogich gospodarstw domowych, dla których wartość żywności, która nie jest
wprowadzana do obrotu lub jest sprzedawana nieformalnymi kanałami, odpowiada ponad
50% dochodów. W Bułgarii niskotowarowe gospodarstwa rolne najbardziej wpływają na
wydobywanie gospodarstw domowych z ubóstwa.

Niekorzystna struktura wiekowa właścicieli gospodarstw rolnych niskotowarowych potęguje
funkcję zapewniania dobrobytu, jaką pełni produkcja rolna częściowo na własne potrzeby.
Ponad 35% rolników z gospodarstw rolnych niskotowarowych w UE ma 65 lat lub więcej,
23% ma od 55 do 64 lat, a tylko 41% jest młodszych niż 55 lat. W strategii „Europa 2020”
stwierdzono, że odpowiedni poziom oraz stabilność emerytur są jednymi z wyzwań
stojących przed Europą i przedstawiono dochód na emeryturze w krajach UE-27 oraz
w poszczególnych państwach członkowskich w kontekście tego, czy jest on wystarczający,
aby zapobiec zagrożeniu ubóstwem ludzi powyżej 65. roku życia (Komisja Europejska,
2013a). Emeryci w ośmiu nowych państwach członkowskich UE, w tym w krajach o dużym
sektorze gospodarstw rolnych niskotowarowych, takich jak Bułgaria, Polska i Rumunia, oraz
w południowych krajach UE-15, są bardziej zagrożeni ubóstwem niż wynosi średnia dla tej
grupy wiekowej w UE. Bułgaria jest skrajnym przypadkiem z uwagi na bardzo niski poziom
adekwatności świadczeń emerytalnych. W tych krajach gospodarstwa rolne niskotowarowe
są konieczne do uzupełnienia dochodów i pokrycia części zapotrzebowania na żywność
w gospodarstwie domowym z uwagi na niedostatecznie rozwiniętą siatkę bezpieczeństwa
socjalnego.

3 Są to gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem, które zgodnie z definicją Eurostatu mają dochody poniżej
60% mediany dochodów w danym kraju.
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Ramka 3: Funkcja gospodarstw rolnych niskotowarowych jako źródła dobrobytu: Rumunia

Produkcja rolna częściowo na własne potrzeby na obszarach wiejskich Rumunii to coś
więcej niż tylko styl życia. Jest to „sposób na przetrwanie”, na co wskazuje duży udział
zakładanej wartości rolnej konsumpcji własnej w łącznych wydatkach na żywność
przeciętnego rumuńskiego gospodarstwa domowego. Mihail Dumitru (2010) szacuje, że
około 70% ubogich w Rumunii żyje na obszarach wiejskich. Kryzys gospodarczy, który
zaczął się w 2008 r., bardzo mocno uderzył w społeczeństwo Rumunii, w szczególności w
osoby o stałych dochodach. W 2010 r. pracownikom sektora publicznego obcięto
wynagrodzenia o 25%, a emerytom zmniejszono dochody o 15%. Ponadto wszystkie
produkty żywnościowe są obłożone podatkiem od wartości dodanej w wysokości 25%.
Wszystkie te czynniki zmusiły nie tylko gospodarstwa na obszarach wiejskich, lecz także
gospodarstwa w miastach do polegania na żywności wyprodukowanej przez siebie lub
dostarczonej przez krewnych ze wsi. Obecnie, podobnie jak we wczesnych latach 90. XX
wieku, produkcja rolna na własne potrzeby i częściowo na własne potrzeby działa jak
społeczny bufor.

Źródło: Hubbard (2013), Studium przypadku – Rumunia.

Ramka 4: Funkcja gospodarstw rolnych niskotowarowych jako źródła dobrobytu: Włochy

We wcześniejszych dziesięcioleciach nie interesowano się zbytnio rolą, jaką odgrywały małe
gospodarstwa rolne w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego gospodarstw domowych
i udziału w dochodzie, tj. łagodzenia skutków ubóstwa na obszarach wiejskich. Od czasów
rozpoczęcia uprzemysławiania rolnictwo było postrzegane jako niskodochodowa,
„staromodna” (nienowoczesna) działalność. Dziesięciolecia te charakteryzowała obfitość
żywności i niewielki odsetek gospodarstw domowych o niskich dochodach. Niemniej jednak
w rezultacie bieżącej recesji i zwiększającego się bezrobocia częstość występowania
gospodarstw o niskich dochodach i gospodarstw ubogich zwiększyła się, dostęp do żywności
ponownie stał się kwestią o znaczeniu społecznym i politycznym, a ludzie znowu zaczęli
postrzegać rolnictwo i gospodarstwa rolne jako sposób uzupełnienia domowego dochodu.

Źródło: Salvioni (2013), Studium przypadku – Włochy.

3.1.2 Korzyści dla środowiska

Rolnictwo jest powszechnie uznawane za działalność wielofunkcyjną w takim sensie, że
umożliwia jednoczesne generowanie wielu produktów – szeregu produktów żywnościowych,
które można wprowadzić do obrotu, włókien oraz produktów środowiskowych, zarówno
pozytywnych (takich jak malowniczość krajobrazu i różnorodność biologiczna), jak i
negatywnych (takich jak nadwyżka azotu i innych zanieczyszczeń). Produkty środowiskowe
są rzadko generowane w wyniku podjęcia przez rolnika świadomej decyzji. Są to efekty
zewnętrzne procesu produkcji rolnej.

Można by się spodziewać, że pomiędzy małymi i dużymi gospodarstwami rolnymi, a także
między gospodarstwami produkującymi na własne potrzeby i gospodarstwami towarowymi
będą występować różnice w generowaniu środowiskowych efektów zewnętrznych. Rolnicy
zarządzający gospodarstwami towarowymi mają większe możliwości finansowe, jeśli chodzi
o zakup środków produkcji, w tym nawozów i pestycydów, aby zwiększyć intensywność
produkcji, podczas gdy w większości niskotowarowych gospodarstw rolnych będzie
prawdopodobnie stosowane bardziej ekstensywne gospodarowanie gruntami i będą one
generować mniej zanieczyszczeń niż gospodarstwa towarowe. W UE-15 od 2004 r.
obserwuje się stałą tendencję do ekstensyfikacji produkcji. Z drugiej strony w 10
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państwach członkowskich, które dołączyły do UE w 2004 r., odsetek UAA gospodarowanej w
ramach gospodarstw rolnych o średnio- i wysokointensywnej produkcji zwiększył się,
podczas gdy odsetek UAA gospodarowanej w ramach gospodarstw o niskointensywnej
produkcji zmniejszył się (o około połowę) z uwagi na intensyfikację(Komisja Europejska,
2012c).

Zazwyczaj w niskotowarowych gospodarstwach rolnych uprawia się różne rośliny i hoduje
różne gatunki zwierząt, aby zaspokoić potrzeby żywieniowe gospodarstwa domowego.
Z drugiej strony zaangażowanie na rynku i ekonomia skali zachęcają gospodarstwa
towarowe do specjalizowania się w produkcji towarów, które dają im przewagę
komparatywną. Różnica ta może powodować, że niskotowarowe gospodarstwa rolne będą
miały korzystny wpływ na krajobraz i różnorodność biologiczną upraw. Na przykład zgodnie
z danymi w niskotowarowych gospodarstwach rolnych w Rumunii uprawia się różne rodzaje
roślin, począwszy od kukurydzy (która jest wykorzystywana zarówno jako żywność dla
ludzi, jak i pasza dla zwierząt), ziemniaków, fasoli, warzyw po owoce, a w większości
gospodarstw hoduje się jedną lub dwie krowy mleczne, kilka sztuk drobiu oraz kilka owiec
lub kóz (Alexandri i Luca, 2012). Ze względu na zróżnicowane potrzeby konsumpcyjne
w niskotowarowych gospodarstwach rolnych często stosuje się produkcję mieszaną, co
przyczynia się do zachowania malowniczego krajobrazu i różnorodności biologicznej.
W 2010 r. w krajach o dużym sektorze niskotowarowych gospodarstw rolnych, np.
w Bułgarii, Polsce, Portugalii, Rumunii i Słowenii, w 15–20% niskotowarowych gospodarstw
rolnych stosowano rolnictwo mieszane. Nathaniel Page (2010) stwierdza, że rozdrobnione
zarządzanie niskotowarowymi gospodarstwami rolnymi „tworzy złożoną mozaikę, która
bardzo sprzyja różnorodności biologicznej”.

Niemniej jednak na piękno i ekologiczną wartość krajobrazu może pozytywnie wpływać
skala tego krajobrazu. Zróżnicowany krajobraz rolny w małejskali, składający się z pól,
żywopłotów i łąk będący częścią większego krajobrazu składającego się z dużych pól o
jednym typie upraw będzie mniej wartościowy, niż gdyby był częścią podobnie
zróżnicowanego większego krajobrazu. Te sieciowe powiązania mogą także rozciągać się na
inne ważne aspekty w tym ochronę cieków wodnych i wody pitnej (Winqvist i in., 2011).
Dlatego sieci (grupy) niskotowarowych gospodarstw rolnych i małych gospodarstw rolnych
generujących pozytywne i „powiązane ze sobą” środowiskowe efekty zewnętrzne mogą być
rozsądną opcją umożliwiającą podtrzymanie i zwiększenie wartości tych gospodarstw dla
środowiska.

W celu uzyskania materiału do niniejszej ekspertyzy usiłowaliśmy ilościowo określić związek
między różnorodnością biologiczną a wielkością gospodarstwa i integracją rynkową
posługując się szczegółową ankietą przeprowadzoną w 557 gospodarstwach rolnych w
Bułgarii, Polsce i Rumunii w ramach projektu SCARLED. Przyjęto, że integracja rynkowa to
odsetek sprzedawanej produkcji, wielkość gospodarstwa rolnego jest wyrażona w
hektarach, a współczynnik różnorodności biologicznej gospodarstwa rolnego jest
wykorzystywany jako wskaźnik pozytywnej produkcji środowiskowej; różnorodność
zmniejsza się wraz ze zwiększeniem zanieczyszczenia (Suta, 2011).

Wyniki analizy wskazują, że zwiększenie różnorodności biologicznej gospodarstwa rolnego
o jedną jednostkę wiąże się ze zmniejszeniem integracji rynkowej o 0,34 punktu. Dlatego
wydaje się, że niskotowarowe gospodarstwa rolne rzeczywiście generują więcej rolniczej
różnorodności biologicznej niż gospodarstwa towarowe. Niemniej jednak chociaż związek
ten ma duże znaczenie statystyczne, jego szacowany wpływ jest raczej mały. Sugeruje to,
że promowanie integracji rynkowej niskotowarowych gospodarstw rolnych (tak jak obecnie
w ramach działania 141 drugiego filaru, w przypadku którego wspiera się niskotowarowe
gospodarstwa rolne podlegające restrukturyzacji) może mieć negatywny wpływ na
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środowisko, ale będzie to wpływ niewielki. Z drugiej strony w naszej analizie nie
stwierdzono znaczącego związku między małymi gospodarstwami rolnymi, w odróżnieniu od
niskotowarowych gospodarstw rolnych, a różnorodnością biologiczną gospodarstw rolnych,
dlatego nie możemy przedstawić mocnych dowodów na to, że małe gospodarstwa rolne
oferują więcej środowiskowych dóbr publicznych lub charakteryzujących się wyższą jakością
w porównaniu z większymi gospodarstwami o podobnym profilu (tj. w przeliczeniu na
hektar lub ESU). Wnioski te są jednak oparte na małej próbce badanych gospodarstw
rolnych, a inne niepotwierdzone dane o pozytywnym i negatywnym wpływie wskazują, że
konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w tym zakresie. Nie ma żadnej przyczyny a
priori, dla której małe gospodarstwa rolne nie miałyby być lepsze od dużych gospodarstw
rolnych w kontekście zapewniania środowiskowych dóbr publicznych, poza taką, że do dziś
w niektórych państwach członkowskich doradztwo w zakresie wykorzystania środków
produkcji jest w rzeczywistości ukierunkowane jedynie na większych i bardziej
komercyjnych producentów, zwłaszcza w przypadkach, w których takie doradztwo jest
oferowane przez przedsiębiorstwa z sektora prywatnego.

3.1.3 Łańcuch dostaw żywności i tradycyjna kuchnia

Małe rodzinne gospodarstwa rolne mogą podtrzymywać lokalne tradycje kulinarne i kuchnię
wraz z wiedzą o tym, jak produkować, uprawiać i przygotowywać żywność w określonych
okolicach, przekazywaną w nieformalny sposób z pokolenia na pokolenie (Fonte, 2008).
Przez długi okres po wojnie zarówno w Europie Zachodniej, jak i Środkowej i Wschodniej
nie przykładano dużej wagi do miejscowej wiedzy i tradycyjnej kuchni, a modernizacja,
intensyfikacja i konsolidacja rolnictwa były postrzegane jako bezwzględny warunek taniego
i bezpiecznego wykarmienia coraz większej liczby mieszkańców miast. Jednak w niektórych
krajach, takich jak Włochy, tradycyjna kuchnia pozostała integralną częścią lokalnej
tożsamości. Tam małe gospodarstwa miały kluczowe znaczenie dla niedawnego
gwałtownego wzrostu lokalnych łańcuchów dostaw będących alternatywą dla globalnej
żywności sprzedawanej w supermarketach. Żywność sprzedawana przez miejscowych
rolników jest postrzegana przez konsumentów jako żywność wyższej jakości, świeższa,
bardziej zróżnicowana, smaczniejsza i bardziej przyjazna środowisku (krótsza odległość od
producenta do konsumenta, często żywność ekologiczna). Ponadto uważa się, że
konsumpcja miejscowej żywności przynosi korzyści społeczne, ponieważ pobudza
miejscową gospodarkę (Kneafsey i in., 2013).

W Europie Środkowej i Wschodniej w epoce socjalizmu domowa produkcja żywności
i tradycyjne potrawy przetrwały w dużej mierze z uwagi na źle działające socjalistyczne
łańcuchy dostaw żywności i jej niedobory (Gorlach i in., 2006). Przydomowe ogródki i małe
gospodarstwa rolne pozostały „tkanką łączną” społeczności wiejskich, umożliwiały
podtrzymywanie zwyczajów i stylu życia, które w dużej mierze nie były popierane przez
państwo.

Lokalna kuchnia i tradycyjne sposoby przygotowania potraw to endogeniczne zasoby, które
można wycenić i oferować na sprzedaż (Bowen i De Master, 2011). Może mieć to znaczną
wartość gospodarczą tam, gdzie konsumenci chcą (ponownie) nawiązać kontakt
z rolnikami, aby popróbować produktów spożywczych o specyficznym charakterze lub
konsumować produkty ze swojego regionu, aby wzmocnić poczucie lokalnej tożsamości.
Jednak wykorzystywanie tradycyjnych metod produkcji i tradycyjnej kuchni jako podstawy
strategii rozwoju obszarów wiejskich nie jest pozbawione wad. Odpowiednie rynki są dość
ograniczone, bardzo rozdrobnione (np. ze względu na produkt i źródło pochodzenia) oraz
podatne na pogorszenie koniunktury gospodarczej. Ponadto nie jest jasne, czy małe
gospodarstwa rolne mają przewagę komparatywną nad większymi przedsiębiorstwami,
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które często mają lepszy dostęp do kanałów dostaw i lepiej znają preferencje
konsumentów. W niektórych miejscach tradycyjna kuchnia praktycznie zanikła, a w takich
krajach jak Węgry i Słowenia zaangażowanie w produkcję rolną na małą skalę gwałtownie
się zmniejsza. W tych krajach coraz rzadziej działają gospodarstwa zajmujące się hodowlą
zwierząt gospodarskich, więc coraz mniej osób wie, jak przyrządzić na przykład tradycyjną
kiełbasę lub mięso wędzone. Autorzy sprawozdania dotyczącego Słowenii w odniesieniu do
roli niskotowarowych gospodarstw rolnych i małych gospodarstw rolnych w lokalnych
łańcuchach dystrybucji żywności stwierdzili, że: „W ostatnich dziesięcioleciach ten aspekt
stale tracił na znaczeniu, co zbiegało się ze stopniowym rozwojem relacji rynkowych i
dużych profesjonalnie prowadzonych rodzinnych gospodarstw rolnych nowej klasy. Małe
gospodarstwa rolne mają coraz mniejsze szanse na wejście na formalne rynki, w tym na
uczestnictwo w miejscowych łańcuchach dostaw żywności” (Erjavec i Juvančič, 2013).

3.1.4 Tętniąca życiem gospodarka pozarolnicza na obszarach wiejskich

Jak wspomniano w rozdziale 2, w małych gospodarstwach rolnych o SO niższej niż
8 000 EUR zatrudnionych jest 13 mln ludzi w pełnym lub niepełnym wymiarze. Oni oraz
członkowie ich gospodarstw rolnych zamieszkują obszary wiejskie, uprawiają ziemię,
kultywują życie kulturalne i świadczą pewne usługi na wsiach. Ich zniknięcie przyniosłoby
nie tylko straty dla rolnictwa i być może dla środowiska w związku z porzucaniem gruntów
na niektórych marginalnych obszarach rolnych, tak jak ma to miejsce w kontekście
zjawiska „croftingu” w Szkocji, lecz także mogłoby się wiązać z wyludnieniem bardziej
odległych geograficznie obszarów. W poniższym tekście podkreślono wartość croftów –
niewielkich gospodarstw rolnych łączących działalność rolniczą i pozarolniczą, położonych w
odleglejszych regionach Szkocji – dla obszarów wiejskich:

„Stała nieobecność i zaniedbanie to najczęściej wspominane kwestie w ankietach zebranych
w ramach badania croftów (Crofting Inquiry) w 2007 r. wraz z koniecznością wsparcia
młodego pokolenia w angażowaniu się w crofting... Od dłuższego czasu trwa debata nad
tym, czy crofty powinny być łączone ze sobą, aby stworzyć rentowne gospodarstwa, czy też
powinny kontynuować tradycję łączenia działalności rolniczej i pozarolniczej i czerpać
większość swoich dochodów z zatrudnienia poza rolnictwem... Chociaż powszechnie uznano,
że połączenie gospodarstw na niezbędną skalę spowodowałoby wyludnienie obszarów
wiejskich, crofting nadal jest postrzegany przez decydentów (w szczególności urzędników
służby cywilnej) jako w przeważającej mierze produkcja rolna na małą skalę” (Shucksmith i
Rønningen, 2011).

W powyższym cytacie, opisującym debatę w Szkocji, wskazano rolę produkcji rolnej na
małą skalę wykraczającą poza jej aspekt rolniczy, tj. na rolę w podtrzymywaniu zaludnienia
na obszarach wiejskich. Z drugiej strony, zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale 2,
niskotowarowe gospodarstwa rolne są często prowadzone przez starszych rolników, wielu z
nich w wieku emerytalnym. Dla spowolnienia migracji wewnętrznej z obszarów wiejskich i
zwiększenia atrakcyjności obszarów wiejskich dla młodych ludzi kluczowe znaczenie ma
stworzenie powiązań z pozarolniczą gospodarką na obszarach wiejskich. Jest to szczególnie
niezbędne w obliczu obfitości siły roboczej w małych i niskotowarowych gospodarstwach
wiejskich, z której część jest albo niedozatrudniona, albo zatrudniona w niepełnym
wymiarze w niektórych porach roku.

Prawdopodobnie ważne zależności występują również między małymi gospodarstwami
rolnymi a lokalną gospodarką na obszarze wiejskim, w ramach której działają. Zatrudnienie
poza gospodarstwem rolnym jest ważną cechą rolnictwa w całej UE, nawet w przypadku
większych gospodarstw rolnych, i ważnym źródłem dochodu we wszystkich gospodarstwach
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rolnych poza tymi największymi (Hill, 2012). Podczas gdy niektórzy członkowie rodzinnego
gospodarstwa rolnego mogą w pełni angażować się w działalność poza gospodarstwem,
pozostali mogą to robić w okresach, gdy w gospodarstwie rodzinnym nie ma dużo pracy.
Z drugiej strony napływ siły roboczej z małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych
może poprawić efektywność i dobrobyt w innych sektorach gospodarki na obszarach
wiejskich. Właściciele i inni członkowie małego gospodarstwa rolnego są często sezonowo
lub w niepełnym wymiarze zatrudniani w miejscowych sklepach detalicznych,
przedsiębiorstwach zajmujących się z zaopatrzeniem dla rolnictwa i działalnością
marketingową, restauracjach i innych (często turystycznych) usługach na wsiach
i w małych miejscowościach na obszarach wiejskich. Na obszarach z dużą liczbą małych
gospodarstw rolnych podaż siły roboczej z gospodarstw rolnych może być wystarczająco
duża, by gospodarka pozarolnicza na obszarach wiejskich stale tętniła życiem. Poza
bezpośrednimi korzyściami w postaci wynagrodzeń, które mogą czerpać członkowie małych
gospodarstw rolnych, praca poza gospodarstwem rolnym na obszarze wiejskim może
zwiększyć ich umiejętności.

3.2 Dywersyfikacja małych i niskotowarowych gospodarstw
rolnych: znaczenie działalności rolniczej w gospodarstwach
rolnych

Dywersyfikacja może przyjmować różne formy, zazwyczaj korzystne dla drobnych
producentów rolnych i gospodarki na obszarach wiejskich. Właściciele gospodarstw mogą
połączyć kapitał i siłę roboczą i założyć przedsiębiorstwo pozarolnicze w gospodarstwie lub
poza nim lub mogą zdywersyfikować swoje źródła dochodów poprzez działalność
pozarolniczą. Często dywersyfikacja następuje poprzez inicjowanie nowych przedsięwzięć w
gospodarstwie przy wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu i/lub metod. Środki polityczne w
tych przypadkach np. dotacje na instalacje umożliwiające wytwarzanie energii ze źródeł
odnawialnych (Möller, 2009) lub zwolnienie z opodatkowania działalności gospodarczej w
przypadku przedsiębiorstw turystycznych mogą sprzyjać niewielkim producentom, , lecz
znaczące początkowe koszty inwestycji lub niepewność, czy działalność przyniesie dochody,
często stanowią barierę w dywersyfikacji, zwłaszcza dla drobnych producentów. Wszystkie
studia przypadków wskazują, że brak kapitału i utrudniony dostęp do kredytu dla
niskotowarowych gospodarstw rolnych i małych gospodarstw to główne bariery dla ich
rozwoju i dywersyfikacji.

Ramka 5: Dywersyfikacja poza gospodarstwem rolnym: Portugalia

Dywersyfikacja działalności poza gospodarstwem rolnym obejmuje między innymi
podejmowanie pracy w rolnictwie i poza nim, drobny przemysł rolny i turystykę na
obszarach wiejskich. Głównymi barierami uniemożliwiającymi dywersyfikację działalności
niskotowarowych gospodarstw rolnych są trudności w uzyskiwaniu kredytów,
zaawansowany wiek wielu rolników (ich średni wiek wynosi 55 lat), ich niski poziom
wykształcenia, a niekiedy także oddalenie.

Źródło: Dos Santos (2013), Studium przypadku – Portugalia.
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Tabela 8: Udział gospodarstw rolnych z główną inną działalnością zarobkową
właściciela/zarządcy gospodarstwa w łącznej liczbie gospodarstw według wielkości
standardowej produkcji (SO) i rozmiarów (ha) w wybranych państwach członkowskich,
2010 r. (w %)
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Mniej niż 2
ha 78 75 52 48 43 43 41 38 35 31 30 25 25 23 21 17

Mniej niż 5
ha 77 69 48 47 43 41 42 38 34 31 32 25 22 22 20 18
Mniej niż
2 000 EUR 82 nd. 54 49 44 46 nd. 39 35 33 33 25 26 24 21 21

Mniej niż
8 000 EUR 80 nd. 49 48 45 40 nd. 39 34 32 31 25 23 23 20 20

Uwaga: nd. – niedostępne.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.

W odniesieniu do dywersyfikacji działalności dane porównawcze dotyczące państw
członkowskich UE uzyskano z Eurostatu. Dotyczą one kwestii, czy poszczególni członkowie
gospodarstwa rolnego angażują się w inną działalność zarobkową poza gospodarstwem.
Dostępne są dane dotyczące dwóch poziomów jakościowych – głównego (działalność, która
zajmuje więcej czasu niż praca w gospodarstwie na jego rzecz) oraz dodatkowego
(działalność, która zajmuje mniej czasu niż praca w gospodarstwie na jego rzecz). W Tabeli
8 podano odsetki małych gospodarstw rolnych według rozmiarów standardowej produkcji
oraz według wielkości obszarów, których właściciel/zarządca prowadzi drugą, lecz
ważniejszą, działalność inną niż rolnictwo (tj. „główną inną działalność zarobkową”). Kraje
są uszeregowane zgodnie ze względną istotnością głównej innej działalności zarobkowej dla
najmniejszych gospodarstw rolnych o powierzchni mniejszej niż 2 ha. W przypadku Bułgarii
prowadzenie działalności rolniczej w niepełnym wymiarze jest charakterystyczne dla ponad
połowy małych gospodarstw rolnych bez względu na to, czy ich rozmiary liczy się na
podstawie wielkości ekonomicznej czy powierzchni. Jest to również bardzo
rozpowszechnione zjawisko w Słowenii i w pewnym stopniu w Czechach. Jednak w Rumunii,
gdzie gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż 2 ha stanowią ponad 90% wszystkich
gospodarstw, tylko około jednej piątej właścicieli/zarządców tych gospodarstw prowadzi
inną działalność zarobkową ważniejszą niż rolnictwo.

Należy zachować ostrożność przy interpretowaniu takich danych: możliwe, że prowadzenie
działalności rolniczej w niepełnym wymiarze jest strategią przetrwania dla najmniejszych
gospodarstw w obliczu niskich dochodów z gospodarstwa lub może to również wynikać z
„rolnictwa hobbystycznego” albo rolnictwa uprawianego nie dla korzyści zarobkowych.
Niemniej jednak z powyższych danych można wyciągnąć jeden ważny wniosek dotyczący
polityki. Tworzenie miejsc pracy poza gospodarstwem rolnym jest kluczowe dla wsparcia
niektórych małych i średnich gospodarstw rolnych oraz zapewnienia dopływu gotówki, które
mogą zmniejszyć zależność od produkcji na własne potrzeby funkcjonującej jako
zabezpieczenie. Ułatwianie prowadzenia własnej działalności na obszarach wiejskich
i oferowanie pewnych zachęt dla małych i średnich przedsiębiorstw w celu tworzenia
i utrzymywania miejsc pracy na obszarach wiejskich może być ważniejsze niż wspieranie
małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych bezpośrednio za pomocą środków z WPR.
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3.3 Czy niskotowarowe gospodarstwa rolne mają głos w
sprawach politycznych?

Aby wpływać na procesy polityczne i działać na rzecz swoich interesów (w rolnictwie lub w
ramach gospodarki na obszarach wiejskich ogółem), rolnicy muszą być lepiej
reprezentowani w polityce i muszą się w jakiś sposób formalnie organizować. W praktyce
interesy niektórych grup są lepiej reprezentowane, ponieważ grupy te są lepiej
zorganizowane, aktywniejsze i potrafią lepiej ukazywać wagę swoich potrzeb. Duzi
producenci mają w tej kwestii przewagę, ponieważ nie są zbyt liczni ani zbyt rozrzuceni na
danym terytorium, i częściej mają lepiej wykształconych zarządców o większych
kompetencjach i dysponujących dokładniejszymi informacjami na temat bieżących
i potencjalnych środków politycznych dotyczących rolnictwa, obszarów wiejskich i regionu.
Rolnicy prowadzący niskotowarowe gospodarstwa rolne i rolnicy prowadzący małe
gospodarstwa rolne nie wydają się tworzyć skutecznej grupy interesów. Gospodarstwa takie
są bowiem liczne, niejednorodne i często prowadzone przez starszych wiekiem właścicieli
o niskim poziomie wykształcenia. Ponadto pewne dowody wskazują na to, że właścicieli
tych trudno zorganizować, a często nie są chętni do współpracy, przynajmniej w sposób
formalny. Z projektu badawczego SCARLED, w ramach którego przeanalizowano
245 małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych w Polsce, wynikało, że rolnicy
współpracowali  głównie w sposób nieformalny  przy pracy w polu, korzystaniu z maszyn
lub przy transporcie, ale nie przy wymianie informacji lub politycznym lobbingu (Milczarek-
Andrzejewska i in., 2011).

Na podstawie studiów przypadków i sprawozdań z wywiadów można stwierdzić, że we
wszystkich badanych państwach członkowskich działają krajowe organizacje rolników
(czasem więcej niż jedna), często związki zawodowe, izby rolnicze i wyspecjalizowane
organizacje producentów różnych towarów, np. mleka, cukru. Teoretycznie gospodarstwa
rolne niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne są reprezentowane przez te organizacje
łącznie z dużymi przedsiębiorstwami rolnymi. Niemniej jednak autorzy studiów przypadków
wskazali ogólne słabe punkty, lecz i pewne pozytywne doświadczenia.

Chociaż w niektórych krajach UE-15 organizacje rolników są bardzo aktywnymi graczami w
procesie tworzenia polityki rolnej, organizacje rolników w niektórych nowych państwach
członkowskich z dużym sektorem niskotowarowych gospodarstw rolnych (np. w Polsce lub
w Rumunii) są uważane za stosunkowo słabych graczy. Mogą one korzystać z dotacji
państwowych i działać w obliczu prawa, ale często są „organizacjami parasolowymi”, które
znajdują się z dala od rolników pracujących w polu. Na przykład w Rumunii federacja
AGROSTAR (Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii
şi Servicii Conexe) skupia 150 związków reprezentujących sektor rolnictwa, żywności,
sektor tytoniowy i sektor innych usług powiązanych z przemysłem rolno-spożywczym.
Nathaniel Page (2010) podkreśla jednak, że w praktyce gospodarstwa rolne produkujące na
małą skalę „nie mogą liczyć na lobbowanie na ich rzecz na skalę krajową, a wiele agencji,
z którymi drobni właściciele muszą się kontaktować, aby uzyskać środki pomocowe, jest
kiepsko skoordynowanych i trudno dostępnych”.

W niektórych krajach (np. w Słowenii) pewne organizacje (np. izby rolnicze) próbują
wspierać drobnych producentów rolnych głównie w bardzo praktyczny sposób poprzez na
przykład doradztwo techniczne lub administracyjne dotyczące tego, jak wypełniać wniosek
o wsparcie w ramach WPR, ale nie lobbują wśród polityków na ich rzecz. Organizacje
pozarządowe mogą odegrać kluczową rolę w ułatwianiu organizowania się rolników
i podejmowania dialogu politycznego z władzami regionalnymi i krajowymi. Przykładem
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najlepszych praktyk w tej dziedzinie może być fundacja ADEPT Transylwania oraz Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa w Timişoarze (Rumunia).

W państwach członkowskich, w których istnieją organizacje drobnych producentów rolnych,
ich interesy są lepiej reprezentowane. We Włoszech organizacja Coldiretti (do której należy
ponad 1 mln członków) dąży do wspierania i ochrony rodzinnych gospodarstw rolnych
i tradycyjnych wartości obszarów wiejskich, które ucierpiały skutek powodu zmian stylu
życiu na wsi w okresie uprzemysłowienia i w okresie poprzemysłowym. We Włoszech działa
także kilka innych organizacji, które usiłują promować „rolnictwo wiejskie”, np.
Stowarzyszenie Obszarów Wiejskich we Włoszech, które aktywnie wspiera interesy
polityczne drobnych producentów rolnych w ramach WPR.

3.4 Ścieżki rozwoju małych i niskotowarowych gospodarstw
rolnych

Różnorodność małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych nakazuje opracowanie
systematycznej typologii tych gospodarstw, tak aby ułatwić rozważanie ich możliwych
ścieżek rozwoju. Poniżej streszczono niektóre istniejące typologie.

Elizabeth Hawkins i in. (1993) wyróżniają trzy typy modeli dostosowywania się gospodarstw
rolnych w Europie Zachodniej: 1. angażowanie się w rolnictwo, 2. wycofywanie się z
działalności rolniczej, w tym całkowita rezygnacja z tej działalności oraz 3. stabilność.
Wycofywanie się z działalności rolniczej jest typowe dla mniejszych gospodarstw rolnych (w
niniejszej ekspertyzie przyjęto, że są to gospodarstwa odpowiednio o wielkości 7,7 ESU i 13
ha). Może ono wynikać z różnych przyczyn – rezygnacji ze względu na przejście na
emeryturę, zwiększonej wielozawodowości lub zakończenia działalności produkcyjnej z
powodu jej nierentowności (ENRD, 2010).

Irene Daskalopoulou i Anastasia Petrou (2002) zidentyfikowały trzy główne typy
gospodarstw rolnych w Grecji – 1. gospodarstwa produkujące na własne potrzeby,
2. gospodarstwa umożliwiające przetrwanie oraz 3. gospodarstwa produkcyjne. Te typy
różnią się od siebie zatrudnieniem poza gospodarstwem rolnym, dzierżawą gruntu,
zatrudnianiem pracowników oraz stopniem mechanizacji. „Gospodarstwa produkujące na
własne potrzeby” w tej typologii są niewielkie (mają powierzchnię mniejszą niż 1 ha)
i produkuje się w nich żywność do konsumpcji własnej, np. oliwę z oliwek, lub ze względu
na przydział kwot w ramach WPR. Zdaniem autorek w tych gospodarstwach
prawdopodobnie zrezygnuje się z rolnictwa w przyszłości. „Gospodarstwa umożliwiające
przetrwanie” mają powierzchnię od 1–5 ha do 20–50 ha. Co ważne, ich zdolność do
umożliwienia przetrwania wynika z prowadzenia działalności rolniczej w niepełnym
wymiarze. Podkreśla to rolę wielozawodowości w zapewnianiu trwałości małych
i niskotowarowych gospodarstw rolnych.

W raporcie JRC dotyczącym gospodarstw rolnych w rozmiarze S (Fritzsch i in., 2010)
podzielono gospodarstwa rolne w Bułgarii, Rumunii i Polsce na 1. gospodarstwa rolne
zdywersyfikowane, 2. gospodarstwa rolne emerytalne, 3. rolników oraz 4. nowicjuszy na
obszarach wiejskich. W przypadku zdywersyfikowanych gospodarstw rolnych występuje
największy udział źródeł dochodu spoza gospodarstwa. Nowicjusze na obszarach wiejskich
są młodzi, ale mają słabe wykształcenie oraz bardzo niskie dochody i wydaje się, że
najbardziej potrzebują ukierunkowanego wsparcia.

Korzystając z próby gospodarstw rolnych z Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowenii
z badania SCARLED, Sophia Davidova i in. (2009) zdefiniowali gospodarstwa rolne jako
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1. niepełnoetatowe, 2. produkujące na własne potrzeby, 3. małe towarowe i 4. duże
towarowe. Najbardziej rozpowszechnionym typem były małe, komercyjnie zorientowane
gospodarstwa rolne o przeciętnej powierzchni 6,3 ha. Ich integracja rynkowa była ułatwiona
dzięki bliskości skupisk miejskich.

Omówienie typologii oraz informacje ze wcześniejszych podrozdziałów tego rozdziału
umożliwiają zidentyfikowanie następujących możliwych ścieżek rozwoju gospodarstw
rolnych niskotowarowych i małych gospodarstw rolnych w UE:

 zanikanie gospodarstw rolnych niskotowarowych wskutek wchłonięcia przez większe
gospodarstwa towarowe lub porzucania gruntów (np. w odległych regionach);

 przekształcanie gospodarstw rolnych niskotowarowych w małe gospodarstwa towarowe
w drodze większej integracji rynkowej przy większej sprzedaży produkcji rolnej
i ograniczonym uzależnieniu od produkcji na własne potrzeby. Obranie takiej właśnie
ścieżki rozwojowej jest głównym celem polityki ROW w UE.

 kontynuacja działalności jako gospodarstwa rolne niskotowarowe w dłuższej
perspektywie czasowej poprzez (a) dywersyfikację działalności dzięki przedsięwzięciom o
charakterze rolniczym lub nierolniczym, (b) podejmowanie pracy zarobkowej poza
rolnictwem i prowadzenie działalności rolniczej w niepełnym wymiarze lub (c)
„wymuszony” powrót do tej działalności, gdy kolejne pokolenia są zmuszone do przejęcia
gospodarstwa rolnego i korzystania z podobnych technologii, prowadzenia podobnego
stylu życia i czerpania podobnych dochodów z uwagi na brak innych źródeł dochodów.

Autorzy krajowych studiów przypadków potwierdzili, że wszystkie trzy ścieżki rozwoju
faktycznie odpowiadają rzeczywistości w ich krajach i że występują jednocześnie.
Z politycznego punktu widzenia oznacza to, że żaden pojedynczy środek wsparcia, nawet
dobrze ukierunkowany, prawdopodobnie nie będzie w pełni odpowiedni dla wszystkich
typów gospodarstw rolnych i wszystkich ścieżek rozwoju: nie da się znaleźć jednego
rozwiązania dla wszystkich.

Względna przewaga poszczególnych ścieżek rozwoju w różnych krajach i regionach państw
członkowskich UE różni się ze względu na szereg czynników, w tym ogólną dobrą
koniunkturę w lokalnym rolnictwie oraz ogólne i lokalne uwarunkowania
makroekonomiczne. W tym kontekście poszczególne niskotowarowe gospodarstwa rolne
będą podążać daną ścieżką w zależności od wieku, umiejętności i zasobów właściciela oraz
jego/jej możliwych następców.
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Ramka 6: Ścieżki rozwoju małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych: Słowenia

W Słowenii występują wszystkie trzy ścieżki rozwoju, ale dominujący sposób dostosowania
strukturalnego różni się w zależności od regionu.

Zanikanie małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych jest zjawiskiem, które występuje
częściej na odległych obszarach wiejskich, często charakteryzujących się trudnymi
warunkami dla zmechanizowanej produkcji rolnej. W tych regionach poza porzucaniem
produkcji rolnej i przyłączaniem ziem do większych gospodarstw towarowych niekorzystne
zmiany strukturalne mogą wynikać z trwałego porzucania użytków rolnych i utraty zdolności
produkcyjnych.

W łatwiej dostępnych obszarach wiejskich małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne mają
trwały charakter, chociaż zmieniły się w nich organizacja pracy i strategie marketingowe.
Na ogół w gospodarstwach tych ograniczono wachlarz produktów rolnych, głównie poprzez
przejście na produkty mniej pracochłonne.

Na obrzeżach miast niektórym małym i niskotowarowym gospodarstwom rolnym udaje się
efektywnie zwiększyć wartość ich produkcji rolnej dzięki korzystaniu z innowacyjnych
kanałów marketingowych.

Na obszarach dotkniętych kryzysem gospodarczym i trudnościami na lokalnych rynkach
pracy produkcja rolna na własne potrzeby funkcjonuje jako strategia „odpychania
zagrożenia” (ang. „distress-push”) służąca poprawie poziomu dochodów gospodarstw
rolnych.

Źródło: Erjavec i Juvančič (2013), Sprawozdanie z wywiadu: Słowenia.

Ramka 7: Ścieżki rozwoju małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych: Portugalia

Wszystkie trzy ścieżki są możliwe. Podążanie pierwszą ścieżką, tj. „zanikanie wskutek
wchłonięcia przez gospodarstwa towarowe” było obserwowane w ostatnim dziesięcioleciu
głównie w Alentejo, gdzie zniknęło wiele małych gospodarstw rolnych, które ustąpiły
miejsca większym gospodarstwom. Ta ścieżka rozwoju jest typowa dla regionów Ribatejo i
Alentejo, gdzie dominują duże gospodarstwa rolne. W środkowej i północnej Portugalii ta
ścieżka jest wybierana rzadko.

Podążanie ścieżką kontynuowania działalności w drodze większej integracji rynkowej jest
możliwe przy udziale polityki wsparcia oraz przy bezpośredniej i pośredniej pomocy dla
obecnych młodych rolników, którzy rozpoczynają działalność rolniczą na północy
i w środkowej części kraju. Dywersyfikacja dzięki przedsięwzięciom w ramach gospodarstwa
rolnego i poza nim również wiąże się z przedsiębiorczym potencjałem nowego pokolenia
rolników.

Kontynuowanie działalności w związku z tym, że kolejne pokolenia rodziny są zmuszone do
przejęcia gospodarstwa rolnego i korzystania z podobnych technologii, prowadzenia
podobnego stylu życia i czerpania podobnego dochodu jest możliwą ścieżką rozwoju w
przypadku niektórych gospodarstw rolnych z uwagi na brak możliwości zawodowych, co w
dużej mierze wiąże się z kryzysem gospodarczym, którego doświadcza kraj. Obecnie stopa
bezrobocia wynosi 16,2%, a można się spodziewać, że jeszcze wzrośnie.

Źródło: Dos Santos (2013), Studium przypadku – Portugalia.
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3.5 Małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne: analiza SWOT

Na podstawie powyższego omówienia i danych można przedstawić krótką analizę SWOT
małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych z wielu części Europy.

Ramka 8: Analiza SWOT produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby

Mocne strony

 Odporność na gwałtowne zmiany na rynku

 Bezpieczeństwo żywnościowe dla
szczególnie wrażliwych i znajdujących się
w trudnej sytuacji gospodarstw rolnych

 Łagodzenie skutków ubóstwa na wsi i
absorpcja siły roboczej w okresach
dekoniunktury

 Zróżnicowanie produkcji rolnej, sprzyjanie
różnorodności biologicznej gospodarstw
rolnych i atrakcyjności krajobrazu

 Często mniej intensywne technologie
o mniejszych negatywnych
środowiskowych efektach zewnętrznych

 Zatrzymanie ludności na obszarach
wiejskich

 Potencjalne elastyczne źródło znacznej siły
roboczej spośród członków rodziny dla
gospodarki pozarolniczej

Słabe strony

 Nierentowność, jeśli dochód nie jest
zdywersyfikowany

 Zaawansowany wiek właścicieli
gospodarstw

 Niski poziom wykształcenia właścicieli
gospodarstw

 Niski poziom przedsiębiorczości
i innowacyjności

 Niekiedy geograficzne oddalenie

 Grupa względnie niereprezentowana
politycznie

 Niechęć do współpracy

 Niska zdolność do oferowania na sprzedaż
z odpowiednią wartością dodaną tych
produktów, które nie są konsumowane w
gospodarstwie, co ma związek ze słabymi
stronami przedstawionymi powyżej

Szanse

 Wielozawodowość (zależy od dostępności
miejsc pracy na obszarach wiejskich)

 Podaż tradycyjnej miejscowej żywności
docenianej za jej świeżość i smak (tylko w
niektórych krajach i regionach)

 Zmiana strukturalna wynikająca
z przechodzenia na (wczesną) emeryturę
starszych rolników

Zagrożenia

 Zanikanie ze względu na konkurencję na
rynku i przyłączanie do większych w pełni
skomercjalizowanych gospodarstw rolnych

 Większe ubóstwo, jeśli działalność rolnicza
dalej będzie prowadzona bez
wprowadzania innowacji i zwiększania
powierzchni
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4. OCENA BIEŻĄCYCH ŚRODKÓW W RAMACH WPR I
ŚRODKÓW SPOZA WPR

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

 Jednolite płatności obszarowe w ramach pierwszego filaru, główne źródło
finansowania w ramach WPR, są co do zasady niekorzystne dla małych
gospodarstw rolnych, w tym gospodarstw rolnych niskotowarowych. W ogóle UE-27
beneficjenci otrzymujący mniej niż 500 EUR stanowili ponad 40% wszystkich
beneficjentów płatności bezpośrednich, a otrzymywali trochę mniej niż 2% wszystkich
takich płatności.

 Państwa członkowskie z wieloma gospodarstwami rolnymi niskotowarowymi generalnie
wybierały progi dla płatności jednolitych z wyższymi stawkami minimalnymi, ale z
niższymi powierzchniami minimalnymi niż „standardowo” w UE, tj. 100 EUR i 1 ha (0,3
ha w przypadku systemu jednolitej płatności obszarowej).

 Pozostałe płatności w ramach WPR – wsparcie cen rynkowych i płatności bezpośrednie
związane z wielkością produkcji (których stosowanie przez państwa członkowskie jest
dobrowolne) – nie są ukierunkowane na sektory o dużym znaczeniu dla gospodarstw
rolnych niskotowarowych. Niemniej jednak niektóre regulacje rynków, takie jak prawa
do sadzenia i kwoty mleczne, mogą być korzystne dla gospodarstw rolnych
niskotowarowych, ponieważ powodują one powstawanie chronionych aktywów.

 W ramach drugiego filaru dostępne są obecnie różne rodzaje środków i podejść, które
można potencjalnie wykorzystać do wspierania realizacji celów dotyczących bardzo
małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych w UE. Jednak takie
wykorzystywanie ich w ukierunkowany, dostosowany lub wyraźnie specjalnie
celowy sposób wydaje się dość rzadkie i nie jest właściwą odpowiedzią polityczną na
potrzeby większości krajów i regionów, w których takie gospodarstwa rolne dominują.

 Konstrukcja przepisów dotyczących instrumentów WPR oraz zarówno umyślne, jak
i nieumyślne wyłączanie małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych przy wdrażaniu
zasad w poszczególnych państwach członkowskich prowadzi do tego, że te gospodarstwa
rolne czerpią bardzo niewielkie korzyści z obecnej WPR. W pewnym stopniu
odzwierciedla to słabą polityczną reprezentację małych i niskotowarowych gospodarstw
rolnych na szczeblu krajowym i europejskim, np. z uwagi na brak działania na rzecz ich
interesów ze strony ogólnych organizacji rolników w promowaniu ich interesów.

W tym rozdziale oceniono wpływ obecnych środków politycznych i praktyk UE na małe
i niskotowarowe gospodarstwa rolne i rolnictwo. Należy pamiętać, że wiele obszarów
polityki, takich jak polityka budżetowa (podatkowa i dotycząca wydatków), systemy
zabezpieczeń społecznych, zagospodarowanie przestrzenne i struktury rządowe (np. podział
kompetencji między organami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi), nie leży w zakresie
kompetencji UE. Bezpieczeństwo żywności, dobrostan zwierząt i niektóre elementy polityki
w dziedzinie środowiska są objęte przepisami UE spoza WPR. Wszystkie te kwestie mogą
mieć istotne znaczenie przy rozważaniu konstrukcji i wdrażania polityk, które mają wpływ
na drobną produkcję rolną i produkcję rolną częściowo na własne potrzeby oraz na
gospodarstwa rolne.
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4.1 Pierwszy filar

Pierwszy filar WPR łączy dwa elementy: (i) interweniowanie na rynku towarów rolnych
poprzez regulacje (np. kwoty produkcyjne, prawa do sadzenia) i wsparcie cen (wspólna
organizacja rynków rolnych) oraz (ii) wsparcie dochodów gospodarstw rolnych, głównie
poprzez płatności bezpośrednie, ale także poprzez pomoc grupom producentów. Na
pierwszy filar przeznacza się około trzech czwartych rocznego budżetu WPR, głównie na
płatności bezpośrednie; pozostała cześć jest przeznaczona na drugi filar (rozwój obszarów
wiejskich), który został omówiony w części 4.2. Pierwszy filar różni się od drugiego tym, że
jest bardziej „wspólny”, np. państwa członkowskie mają mniejszą swobodę w jego
wdrażaniu, mniej przepisów może być stosowanych dobrowolnie i filar ten jest w 100%
finansowany z budżetu UE.

Wpływ pierwszego filaru na dochody i strukturę gospodarstw rolnych produkujących na
małą skalę, w szczególności gospodarstw rolnych niskotowarowych, zależy przede
wszystkim od możliwości zastosowania i wpływu jego instrumentów na takich drobnych
producentów i ich produkcję, lecz wpływ ten może być również pośredni ze względu na
skutki dla większych producentów.

4.1.1 Regulacja rynku i wsparcie

Niskotowarowe gospodarstwa rolne korzystają ze wsparcia cen rynkowych z WPR w takim
zakresie, w jakim sprzedają to, co wyprodukują, nawet jeśli ma to miejsce poza formalnymi
rynkami, po cenach wyższych niż w przypadku nieobowiązywania WPR. Jaki byłby ten
alternatywny poziom cen bez pierwszego filaru (i w ogóle WPR), zależy od sytuacji
politycznej „sprzecznej z faktami” – kraj, który nie podlega WPR może prowadzić „wolny”
handel po cenach światowych, które są generalnie niższe niż te w UE. Przed przystąpieniem
do UE w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku większość nowych państw członkowskich
zapewniała rolnictwu niższy poziom wsparcia niż UE (Swaminathan i in., 1997; Baker,
2003; Ryan, 2005), chociaż występowały pewne różnice np. między zbożami a żywym
inwentarzem, takie wyjątki jak Malta oraz takie komplikacje jak dotacje dla sektorów
środków produkcji rolnej i przetwarzania żywności.

Może mieć to zastosowanie nawet do produkcji przeznaczonej do konsumpcji własnej, która
ze względu na wsparcie jest warta więcej. Ceny rynkowe w UE mogą być wyższe niż na
świecie dzięki środkom granicznym stosowanym w ramach WPR lub krajowym
ograniczeniom podaży takim jak kwoty produkcyjne i kwoty na wprowadzanie do obrotu,
które są obecnie skonsolidowane w ramach jednolitej wspólnej organizacji rynków na mocy
rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007. W latach 2008–2010 ceny uzyskiwane przez
producentów wołowiny i baraniny w UE były wyższe od światowych o 20–30%, a ceny
uzyskiwane przez producentów drobiu były wyższe o jakieś 50% (OECD, 2013). Z drugiej
strony unijne ceny zbóż, mleka, wieprzowiny i jaj były w tym okresie zbliżone do cen
światowych. Nie są dostępne podobne informacje dotyczące takich produktów jak owoce,
warzywa, wino i oliwa z oliwek, lecz prawdopodobnie ogólne ceny rynkowe tych produktów
w UE są utrzymywane na wyższym poziomie niż na świecie dzięki unijnym regulacjom
rynku takim jak prawa do sadzenia i kryteria jakości.

Chociaż dane statystyczne na temat udziału łącznych dostaw towarów z gospodarstw
rolnych według wielkości gospodarstw rolnych nie są dostępne, informacje na temat udziału
małych gospodarstw rolnych wskazują, że w wielu krajach – a zwłaszcza w Bułgarii, na
Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji  gospodarstwa poniżej 2 ha stanowią istotny odsetek
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wszystkich gospodarstw rolnych w poszczególnych sektorach specjalizacji, w szczególności
ogrodnictwa, owoców i winnic, hodowli świń i drobiu. Nie są one mocno związane z
produktami o wysokim poziomie wsparcia rynkowego w ramach WPR, takimi jak bydło i
owce.

Wsparcie grup producentów z pierwszego filaru trafia przede wszystkim do grup
składających się z dużych producentów  często producentów owoców i warzyw  dobrze
powiązanymi z siecią wprowadzania do obrotu lub do grup przez nich prowadzonych.
Dlatego prawdopodobne jest, że niskotowarowe gospodarstwa rolne i małe gospodarstwa
rolne nie korzystają z tego wsparcia proporcjonalnie do ich sprzedawanej produkcji,
a z pewnością nieproporcjonalnie w stosunku do ich łącznej wielkości produkcji lub liczby
producentów. Wnioskowane przez KE uznawanie organizacji producentów w odniesieniu do
większego zakresu produktów (Komisja Europejska, 2011c) może przynieść korzyści małym
i niskotowarowym gospodarstwom rolnym wtedy i tylko wtedy, gdy takie organizacje będą
tworzone w sektorach istotnych dla małych i niskotowarowych producentów, a udział w nich
takich producentów będzie uproszczony.

Zatem o wielu niskotowarowych gospodarstwach rolnych można powiedzieć, że czerpią
korzyści pod względem dochodu z regulacji rynków i wsparcia cen w ramach pierwszego
filaru, chociaż ma to miejsce jedynie proporcjonalnie do ich niskich poziomów produkcji na
gospodarstwo i prawdopodobnie w mniejszym stopniu niż w przypadku większych
gospodarstw rolnych, w szczególności tych, które specjalizują się w hodowli bydła i owiec.

4.1.2 Płatności jednolite

Bezwzględnie największy odsetek wydatków z pierwszego filaru WPR jest przeznaczany na
płatności jednolite dokonywane obecnie bezpośrednio na rzecz producentów zgodnie
z rozporządzeniem Rady (WE) nr 73/2009. Do zidentyfikowania poszczególnych działek
rolnych, uprawnień do płatności (które są określane na podstawie tych obszarów za pomocą
licznych wzorów) oraz poszczególnych rolników, którzy złożyli wniosek o otrzymanie
wsparcie, we wszystkich odpowiednich krajach (lub regionach) jest konieczny zintegrowany
system administracji i kontroli. Płatności jednolite były wprowadzane stopniowo w nowych
państwach członkowskich, gdzie dopuszczano uzupełniające płatności z budżetu kraju
wykorzystywane do zniwelowania różnic w poziomach w stosunku do krajów UE-15.
Niemniej jednak można powiedzieć, że w fazie wprowadzania systemu płatności jednolitych
rolnicy z nowych państw członkowskich byli zmuszeni do działania na niesprawiedliwych
warunkach, które były korzystniejsze dla przedsiębiorstw rolnych z UE przy dążeniu do
uzyskania kontroli nad produktywnymi użytkami rolnymi w tych krajach.
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Tabela 9: Minimalne* poziomy płatności bezpośrednich według państw członkowskich

Państwo
członkowskie

Gospodarstwa o powierzchni mniejszej niż 2 ha Minimalna
płatność

Minimalny
obszar

kwalifikow
alny

Odsetek łącznej liczby
gospodarstw rolnych,

2010 r.

Zmiana liczby
gospodarstw o

powierzchni mniejszej
niż 2 ha,

lata 2003–2010 (%)

EUR Hektary

Austria 11 -17 200 2
Belgia 10 -42 400 2
Bułgaria 80 -50 200 0,5
Cypr 72 -10 300 0,3
Czechy 9 -88 200 5
Dania 1 -16 300 5
Estonia 11 -71 100 3
Finlandia 2 -22 200 3
Francja 13 -24 300 4
Niemcy 5 -51 300 4
Grecja 51 -6 400 0,4
Węgry 72 -27 200 0,3
Irlandia 2 +36 200 3
Włochy 51 -24 400 0,5
Łotwa 12 -69 100 1
Litwa 16 -6 100 1
Luksemburg 9 -23 300 4
Malta 86 +15 500 0,1
Niderlandy 11 -30 500 2
Polska 24 -62 200 0,5
Portugalia 50 -12 200 0,3
Rumunia 71 -11 200 0,3
Słowacja 27 -84 200 2
Słowenia 36 +17 300 0,3
Hiszpania 27 -18 300 2
Szwecja 1 +12 200 4
Zjednoczone
Królestwo 2 -87 200 5

Standardowe poziomy (art. 28) 100 1 (NMS 0,3)

*W niektórych przypadkach państwa członkowskie wynegocjowały powyższe poziomy minimalne, ale w praktyce
stosowany inne, np. Malta w rzeczywistości nie stosuje swojego minimum na poziomie 500 EUR, a Grecja stosuje
minimum na poziomie 200 EUR.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS z 2003 i 2010 r. Eurostatu, art. 28 ust. 1 i 2 oraz
załącznika VII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009.

Minimalne wymogi dotyczące otrzymywania płatności bezpośredniej są określone w art. 28
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 jako: (i) kwota 100 EUR lub (ii) obszar
kwalifikujący się, obejmujący ogródki przydomowe, o powierzchni 1 ha (0,3 ha w
przypadku systemu jednolitej płatności obszarowej (SAPS); art. 124). Niemniej jednak
państwa członkowskie mogą dostosować te wartości, mając na uwadze „strukturę [ich]
gospodarki rolnej”, i wszystkie poza Łotwą i Litwą rzeczywiście tak zrobiły (Tabel 9).

Z danych z tabeli wynika, że w porównaniu ze standardowymi poziomami minimalnymi
przedstawionymi w ostatnim wierszu tabeli we wszystkich przypadkach płatności
minimalne zostały podwyższone, a minimalny obszar został w zależności od państwa
członkowskiego zwiększony lub zmniejszony. W poszczególnych państwach członkowskich
nie ma oczywistego powiązania między minimalnymi poziomami płatności a odsetkiem
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małych gospodarstw o powierzchni mniejszej niż 2 ha. Niemniej jednak w przypadku krajów
o dużym odsetku takich gospodarstw (powyżej 20%) można zaobserwować silną tendencję
do obniżania minimalnego obszaru, aby był bliższy minimum z SAPS wynoszącego 0,3 ha
(lub aby nawet był niższy w przypadku Malty, która wystąpiła o specjalne odstepstwo), zaś
kraje o niskim odsetku małych gospodarstw rolnych (15% lub mniej) na ogół określały
wyższy poziom minimalny obszaru kwalifikowanego do płatności bezpośrednich – nawet do
5 ha. Godnym uwagi wyjątkiem jest Słowacja, w której występuje wysoki odsetek małych
gospodarstw rolnych, ale około 93% powierzchni jej użytków rolnych należy do dużych
komercyjnych gospodarstw rolnych: kraj ten zadeklarował wyższy poziom minimalny.

Sugeruje to, że prawie wszystkie rządy były (i prawdopodobnie nadal są) zaniepokojone
administracyjnymi kosztami dokonywania dużej liczby małych płatności, ale niektóre
usiłowały objąć systemem jak największą liczbę drobnych producentów rolnych posilających
grunty poniżej 1 ha. Producenci sami ponoszą koszty transakcji oraz do nich należy
uzyskanie informacji o tym, jak wystąpić o płatności bezpośrednie i jak złożyć o nie
wniosek. W przypadku rolników z krajów UE-15 w latach 2003–2005, gdy system płatności
jednolitych został wprowadzony, wiązało się to zazwyczaj z rejestrowaniem płatności,
użytkowania gruntów i poziomów produkcji w okresie odniesienia tj. w latach 2000–2002.
W przypadku rolników z nowych państw członkowskich ubiegających się o płatności
bezpośrednie po raz pierwszy w 2004 lub 2007 r. konieczne było przedstawienie dowodu
zarządzania gospodarstwem (lub w stosownym przypadku jego poszczególnymi działkami),
często po okresie znaczących zwrotów ziem. Z doniesień wynika, że w szczególności dla
drobnych producentów rolnych bardzo istotne jest doradztwo i wsparcie ze strony izb
rolniczych, związków rolników i innych podmiotów świadczących usługi doradcze w tym
zakresie (na przykład na Słowacji i na Malcie), ale poziom zapewniania tych usług różni się
w zależności od państwa członkowskiego.

W Tabeli 10 przedstawiono liczbę beneficjentów płatności bezpośrednich,
tj. wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, oraz ich płatności, jeśli
wynosiły mniej niż 500 EUR rocznie w 2007 i 2011 r. W UE-27 jako całości tacy beneficjenci
stanowili w 2007 r. ponad 40%, a w 2011 r. ponad 37% wszystkich beneficjentów płatności
bezpośrednich, ale otrzymali oni trochę mniej niż 2% łącznej kwoty tych płatności. Niemniej
jednak występują duże różnice w odsetkach między poszczególnymi państwami
członkowskimi, nawet tymi z dość podobną strukturą gospodarstw rolnych. Przykładowo
w 2011 r. drobni beneficjenci w Rumunii stanowili 86% całkowitej liczby odbiorców
i otrzymali 26% płatności, podczas gdy w Bułgarii wartości te wynosiły odpowiednio 66% i
3%. Inne kraje z wieloma drobnymi uprawnionymi to między innymi Grecja (23% i 2%),
Włochy (42% i 3%), Polska (36% i 7%) i Hiszpania (26% i 1%). Państwa członkowskie,
w których drobni uprawnieni otrzymali ponad 10% łącznej wartość płatności bezpośrednich,
to poza Rumunią Cypr i Malta. Państwa członkowskie na północnym zachodzie UE na ogół
przyznawały drobnym uprawnionym bardzo niski odsetek (poniżej 0,5%) łącznych
płatności.
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Tabela 10: Beneficjenci płatności bezpośrednich w ramach WPR otrzymujący mniej niż
500 EUR rocznie według państw członkowskich, 2007 i 2010 r.

Państwo
członkowskie

Beneficjenci otrzymujący mniej
niż 500 EUR/rocznie

Płatności na rzecz beneficjentów
otrzymujących mniej niż 500 EUR

rocznie

Liczba (tys.) % w MS Łączna wartość
(tys. EUR) % w MS

2007 r. 2011 r. 2007 r. 2011 r. 2007 r. 2011 r. 2007 r. 2011 r.
UE-27 3 051 2 848 43 37 669 417 710 835 2 2
Austria 16 12 12 10 3 989 3 405 1 0
Belgia 4 3 9 8 714 790 0 0
Bułgaria Nd. 62 Nd. 66 Nd. 10 025 Nd. 3
Cypr 32 22 83 54 5 110 4 657 30 14
Czechy 4 4 18 15 1 116 1 202 0 0
Dania 11 1 18 1 2 436 72 0 0
Estonia 11 6 58 35 2 341 1 492 7 2
Finlandia 1 1 2 1 340 297 0 0
Francja 33 23 8 6 7 353 6 195 0 0
Niemcy 49 35 13 11 12 593 9 913 0 0
Grecja 369 168 39 23 80 220 54 077 3 2
Węgry 107 59 54 33 23 660 16 347 5 2
Irlandia 6 5 4 4 1 411 1 239 0 0
Włochy 719 514 50 42 154 521 135 025 4 3
Łotwa 62 33 78 51 12 644 8 699 26 8
Litwa 168 92 79 54 33 242 25 166 26 9
Luksemburg 0 0 5 7 24 40 0 0
Malta 4 4 95 79 183 588 17 16
Niderlandy 11 0 15 1 2 547 75 0 0
Polska 945 496 65 36 218 115 146 560 22 7
Portugalia 138 74 60 41 26 353 18 771 5 3
Rumunia Nd. 960 Nd. 86 Nd. 190 679 Nd. 26
Słowacja 9 6 57 37 1 718 1 649 1 1
Słowenia 29 19 61 32 6 551 5 256 15 5
Hiszpania 282 237 31 26 62 420 64 596 1 1
Szwecja 10 1 13 1 3 209 167 0 0
Zjednoczone
Królestwo 31 12 16 7 6 607 3 853 0 0
Uwaga: Nd. – nie dotyczy.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie danych Komisji Europejskiej (2010a, 2013b).

Liczby drobnych beneficjentów nie można bezpośrednio porównywać z liczbą małych
gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 2 ha z różnych powodów, takich jak
niekwalifikowalność większości producentów wieprzowiny i drobiu do płatności
bezpośrednich i różnice w intensywności produkcji między np. użytkami rolnymi
przynoszącymi wysokie plony a ekstensywnym wypasem, ale takie porównanie umożliwia
wyciągnięcie pewnych wniosków. Dane z Tabeli 11, w której przedstawiono zarówno
drobnych beneficjentów, jak i małe gospodarstwa rolne w 2010 r., wskazują, że ogólnie w
UE-27 było o 75% więcej gospodarstw rolnych niż drobnych beneficjentów płatności
bezpośrednich. Równoważne porównania w przypadku poszczególnych państw
członkowskich są bardzo zróżnicowane. Na ich podstawie można stwierdzić, że w Szwecji
było dziesięć razy więcej drobnych beneficjentów niż małych gospodarstw rolnych, w Danii
sześć razy więcej i około trzech–czterech razy więcej w Niemczech, na Łotwie
i w Zjednoczonym Królestwie. Z drugiej strony w niektórych krajach było mniej drobnych
beneficjentów niż małych gospodarstw rolnych, np. w Belgii i Francji (tj. liczba drobnych
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beneficjentów stanowiła odpowiednio w każdym z tych krajów ok. 45% liczby małych
gospodarstw), na Malcie (37%), w Rumunii (36%), Bułgarii (17%) i na Węgrzech (16%).
Ogólnie proporcje te wskazują, że kraje o wysoce rozwiniętych sektorach rolnictwa i
gospodarkach są w stanie zarządzać względnie dużą liczbą drobnych płatności i są do tego
skłonne. W krajach o mniejszej liczbie drobnych beneficjentów niż małych gospodarstw
rolnych występują trudności z radzeniem sobie z małymi gospodarstwami z powodu
zarówno braku doświadczenia, jak i nieprawidłowego wypełniania wniosków przez drobnych
producentów, którym brakuje dobrego wsparcia administracyjnego. W niektórych
państwach członkowskich pewna liczba małych gospodarstw rolnych otrzymuje ponad
500 EUR rocznie z uwagi na względnie wysoką stawkę płatności na hektar.

W rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009 podtrzymano wcześniejsze wyłączenie płatności
bezpośrednich do wysokości 5 000 EUR („franszyza”) z modulacji, tj. zmniejszania
o niewielki procent takich płatności w celu zwiększenia funduszy na rozwój obszarów
wiejskich. Ta sama franszyza jest wykorzystywana w bieżących wnioskach Komisji do celów
stosowania dyscypliny finansowej w stosunku do płatności bezpośrednich w 2014 r.
(Komisja Europejska, 2013c). Takie podejście jest korzystne, tj. nie powoduje strat, dla
drobnych beneficjentów, ale próg jest stosunkowo wysoki. Niemniej jednak bezwzględny
skutek ochrony uprawnionych z niskotowarowymi gospodarstwami rolnymi przed
(powiedzmy) 10-procentowym zmniejszeniem płatności może mieć znaczenie, zwłaszcza w
krajach o niskim dochodzie.

W przypadku płatności jednolitych obowiązuje zasada wzajemnej zgodności, tj. rolnicy
muszą spełnić określone ustawowe wymogi dotyczące zarządzania w zakresie zdrowia
człowieka, zwierząt i roślin, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt oraz muszą
zarządzać swoimi kwalifikowalnymi gruntami zgodnie z normami GAEC w odniesieniu do np.
gospodarowania glebą i wodą. Wydaje się, że niespełnienie tych kryteriów ma niewielki
wpływ na decyzje większości państw UE. Na przykład Europejski Trybunał Obrachunkowy
(2012) stwierdził, że: „Beneficjenci systemu [SAPS] w większości przypadków otrzymywali
pełną płatność lub płatności na ich rzecz są bardzo umiarkowanie zmniejszane, nawet jeśli
władze ustaliły, że nie użytkują oni swoich gruntów od kilku lat”. Odnosi się to
prawdopodobnie tym bardziej do małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych; koszty
wizytacji takich gospodarstw w celu wykrycia niezgodności ze standardami oraz nałożenia
kar prawdopodobnie przewyższyłyby kwotę ewentualnych obniżek płatności bezpośrednich.
Z tego też względu małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne są zwolnione z kontroli na
miejscu.

Ponieważ płatności jednolite nie są powiązane z bieżącym poziomem produkcji, stanowią
one względnie pewne źródło dochodu rocznego przez kilka najbliższych lat. Biorąc pod
uwagę także pozostałe płatności w ramach CMO i płatności powiązane z wielkością
produkcji, pierwszy filar zapewnia znaczące wsparcie dochodów prawie wszystkim rolnikom
w UE. Dlatego też przez większość ekonomistów zajmujących się rolnictwem jest uznawany
za znaczącą barierę uniemożliwiającą strukturalną zmianę w rolnictwie, ponieważ dzięki
tym płatnościom wiele gospodarstw rolnych nadal jest rentownych, co ostatecznie wpływa
na zwiększenie wartości gruntów – kosztów dzierżawy i cen zakupu. W ramach symulacji
wpływu płatności niezwiązanych z wielkością produkcji w regionach UE-15 poza basenem
Morza Śródziemnego przeprowadzonej za pomocą modelu agentowego AgriPoliS
stwierdzono, że płatności jednolite zmniejszają presję na dostosowanie się i mogą
spowalniać zmianę strukturalną. Gospodarowanie użytkami zielonymi zgodnie z (niskimi)
normami GAEC staje się bardziej opłacalne niż praca poza gospodarstwem i dlatego nie
sprzyja wielozawodowości (Ekman i Rabinowicz, 2007). Niemniej jednak wprowadzenie
systemu płatności jednolitych mogło skłonić niektóre niskotowarowe gospodarstwa rolne
np. w Grecji do połączenia się w celu osiągnięcia lub zwiększenia poziomu
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kwalifikowalności, a w niektórych nowych państwach członkowskich, np. na Malcie,
wprowadzenie wsparcia z pierwszego filaru mogło spowodować zwiększenie obszarów
zarejestrowanych jako gospodarstwa rolne. To drugie niekoniecznie musi być pozytywne,
jeśli ziemie te pozostają względnie niezagospodarowane.

Tabela 11: Liczba gospodarstw rolnych o powierzchni mniejszej niż 2 ha oraz liczba
beneficjentów niewielkich płatności bezpośrednich według państw członkowskich, 2010 r.
(w tys.)

Państwo członkowskie

Liczba
gospodarstwa o

powierzchni
mniejszej niż 2 ha

Liczba beneficjentów
otrzymujących mniej niż

500 EUR/rocznie

UE-27 5 637 3 224

UE-15 1 728 1 302

NMS-12* 3 909 1 922

Austria 16 15

Belgia 4 2

Bułgaria 295 49

Cypr 29 26

Czechy 2 4

Dania 1 6

Estonia 2 6

Finlandia 1 1

Francja 67 30

Niemcy 14 47

Grecja 367 278

Węgry 413 66

Irlandia 2 5

Włochy 819 522

Łotwa 10 38

Litwa 32 105

Luksemburg 0 0

Malta 11 4

Niderlandy 8 9

Polska 355 606

Portugalia 152 91

Rumunia 2 732 988

Słowacja 9 7

Słowenia 20 23

Hiszpania 270 269

Szwecja 1 11

Zjednoczone Królestwo 4 16

*Do kategorii NMS-12 należą wszystkie nowe państwa członkowskie, które dołączyły do UE w 2004 i 2007 r.

Źródło: Obliczenia autorów na podstawie bazy danych FSS 2010 Eurostatu.
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Ramka 9: Płatności bezpośrednie: Rumunia

Podobnie jak większość nowych państw członkowskich Rumunia zastosowała system SAPS.
Ustanowiono tam minimalny próg kwalifikowalności gospodarstw rolnych na poziomie 1 ha
(złożonego z działek o powierzchni co najmniej 0,3 ha), aby zapewnić efektywne
funkcjonowanie gospodarstw rolnych i uniknąć obciążenia administracyjnego. Zgodnie
z tym podejściem tylko 30% wszystkich gospodarstw rolnych kwalifikuje się do otrzymania
bezpośredniego wsparcia dochodu. W latach 2007–2010 łączna liczba beneficjentów
płatności bezpośrednich przekroczyła milion rocznie, przy czym ponad 80% z nich
dysponowało gospodarstwami o powierzchni mniejszej niż 5 ha. Ich powierzchnia
odpowiada około 20% powierzchni użytków rolnych kwalifikujących się do płatności
bezpośrednich (Alexandri i Luca, 2012).

Dystrybucja wsparcia bezpośredniego (krajowego i unijnego) wśród kwalifikujących się
gospodarstw jest bardzo nierówna (patrz Wykres 5), przy czym 90% beneficjentów
otrzymuje mniej niż 500 EUR rocznie. Odpowiada to jednej trzeciej łącznej wartości
płatności (Alexandri i Luca, 2012). Dla porównania 1% beneficjentów otrzymuje jedną
trzecią łącznej wartości płatności bezpośrednich. Można z tego wywnioskować, że głównymi
odbiorcami bezpośrednich dopłat nie są osoby potrzebujące (większość), lecz niewielka
liczba podmiotów działających na dużą skalę (podmioty prawne zarządzające ponad
100 ha).

Źródło: Cionga i in. (2008)

Wydaje się, że nie ma żadnych badań, w których analizowano by wpływ płatności
bezpośrednich na małe gospodarstwa rolne w Rumunii, ale prawdopodobnym skutkiem
bieżącego SAPS może być spowolnienie zmiany strukturalnej w rolnictwie Rumunii z uwagi
na umożliwienie niektórym małym i względnie nieaktywnym gospodarstwom rolnym
przetrwania dłuższego niż w przypadku braku dopłat. Płatności bezpośrednie (choć
względnie niskie) są uważane za dodatkowe i mile widziane źródło dochodu tych
gospodarstw rolnych. Niemniej jednak większość gospodarstw rolnych produkujących na
własne potrzeby i gospodarstw niskotowarowych (stanowiących 70% łącznej liczby
gospodarstw w Rumunii) nie kwalifikuje się do otrzymania jakiegokolwiek typu dopłat, w
tym płatności bezpośrednich.

Źródło: Hubbard (2013), Studium przypadku – Rumunia.
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Ramka 10: Skutki strukturalne płatności bezpośrednich w nowych państwach
członkowskich

W ramach tej ekspertyzy od krajowych ekspertów i z literatury przedmiotu zaczerpnięto
kilka poniższych opinii:

– „Wpływ płatności bezpośrednich na dochody i rozwój niskotowarowych gospodarstw
rolnych w pierwszej fazie przystąpienia był nieznaczny. Duża część gospodarstw rolnych
albo została wykluczona, albo otrzymywała względnie niskie płatności w wysokości od 50 do
200 EUR. Płatności te miały pewne tymczasowe skutki społeczne, ale nie wpłynęły na
rozwój ani dochody, ani tym bardziej na środowisko, tak jak ma to miejsce w niektórych
starych państwach członkowskich UE” (Erjavec i Juvančič, 2013).

– Dualistyczna struktura gospodarstw rolnych w wielu nowych państwach członkowskich
„sugeruje, że większość gospodarstw rolnych niskotowarowych tylko w ograniczonym
stopniu skorzysta ze środków w ramach pierwszego filaru WPR, w szczególności z SAPS.
Prawdopodobnie więcej skorzystają ze środków wspierających rozwój obszarów wiejskich w
ramach drugiego filaru WPR” (Fritzsch i in., 2010).

– W Słowenii, gdzie służby kształcenia rolniczego (część Izby Rolnictwa i Leśnictwa)
pomagają drobnym producentom rolnym w przygotowywaniu wniosków, „powszechna
dostępność płatności bezpośrednich z pierwszego filaru WPR może być postrzegana jako
czynnik o decydującym wpływie na utrzymanie obecnej struktury gospodarstw, ponieważ
płatności uznaje się za ważny powód do kontynuowania produkcji rolnej. Dlatego można
uznać, że w kontekście zmiany strukturalnej płatności bezpośrednie odgrywają negatywną
rolę, chociaż wpływają pozytywnie na podtrzymywanie funkcjonowania niskotowarowych
gospodarstw rolnych” (Erjavec i Juvančič, 2013).

4.1.3 Określone wsparcie i system pomocy powiązanej z wielkością produkcji

Zgodnie z art. 68 i 69 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 państwa członkowskie mogą
wykorzystać do 10% swoich pułapów krajowych na określone wsparcie, takie jak
wspieranie tych typów gospodarki rolnej i działalności rolniczej, które mają znaczenie dla
ochrony środowiska oraz dla poprawy jakości produktów i sprzedaży. Na te działania
przeznacza się 1,5 mld EUR. Z tych 10% maksymalnie 3,5% można wykorzystać na
płatności powiązane z wielkością produkcji w określonych „szczególnie wrażliwych
sektorach”, często w sektorze mleczarskim, krów mamek i owiec. Takie płatności są często
stosowane w niektórych krajach ze znaczącym odsetkiem niskotowarowych gospodarstw
rolnych objętych poakcesyjnymi odstępstwami umożliwiającymi dalsze stosowanie środków
przedakcesyjnych. Niemniej jednak wydaje się mało prawdopodobne, aby niskotowarowe
gospodarstwa rolne i małe gospodarstwa rolne czerpały znaczne korzyści z płatności
powiązanych z wielkością produkcji w ramach pierwszego filaru, ponieważ produkują one na
ogół inne towary lub są zbyt małe, aby spełnić wymagane warunki.

4.1.4 System doradztwa rolniczego

Zgodnie z przepisami horyzontalnymi dotyczącymi płatności bezpośrednich w ramach
pierwszego filaru WPR państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia FAS –
„systemu doradztwa dla rolników w zakresie zarządzania gruntami i gospodarstwem
prowadzonego przez jedną lub kilka wyznaczonych instytucji lub przez organizacje
prywatne” i „[obejmującego] co najmniej wymogi podstawowe w zakresie zarządzania oraz
zasady dobrej kultury zgodnej z ochroną środowiska”, który obejmuje kwestię wzajemnej
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zgodności. Rolnicy mogą korzystać z FAS dobrowolnie, lecz państwa członkowskie mogą
określić, które kategorie rolników mają pierwszeństwo w uzyskiwaniu dostępu do FAS.
Zasadniczo FAS może być zatem cennym instrumentem umożliwiającym oferowanie
ukierunkowanych porad i informacji małym i niskotowarowym gospodarstwom rolnym
w tych państwach członkowskich i regionach, w których ma to istotne znaczenie. Niemniej
jednak rzeczywista wartość FAS w tym zakresie będzie zależała od tego, jak usługi te
zostaną zaplanowane i będą realizowane. Przegląd FAS w 2009 r. wykazał, że w wielu
państwach członkowskich, w szczególności w nowych państwach członkowskich, system
został stworzony głównie po to, aby informować rolników o ich obowiązkach wynikających
ze wzajemnej zgodności, i był ukierunkowany głównie na gospodarstwa rolne otrzymujące
najwyższe płatności z pierwszego filaru ze względu na to, że w ich przypadku
przeprowadzenie kontroli zgodności było najbardziej prawdopodobne (ADE, 2009).
Sugerowano, że w związku z tym w kilku państwach członkowskich rolnicy postrzegają FAS
jako instrument „egzekwowania” przepisów, a nie instrument „ułatwiający” ich stosowanie.
W innym badaniu, w którym analizowano, jak najlepiej zachęcać do pozytywnej zmiany
zachowań wśród rolników, stwierdzono, że aby doradztwo było skuteczne, ważne jest
zaufanie do jego źródła oraz wrażliwość doradców na potencjał i wątpliwości docelowych
grup rolników (Dwyer i in., 2007). W raporcie ADE zauważono, że w wielu przypadkach
brak zaufania do doradców FAS wynikał z niepewności, czy ich rolą nie jest jednoczesne
egzekwowanie wzajemnej zgodności. Te czynniki sugerują, że obecnie FAS może nie być
optymalnym instrumentem poprawy jakości doradztwa i szkolenia oferowanych małym i
niskotowarowym gospodarstwom rolnym. Niemniej jednak być może w przyszłości będzie
można rozwinąć ten instrument.

4.1.5 Uwagi końcowe

Powyższa analiza sugeruje, że środki z pierwszego filaru WPR jako takie mają jedynie
ograniczony wpływ na małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne, chociaż prawdopodobnie
umożliwiają niewielkie zwiększenie ich dochodu w ramach wspierania cen rynkowych oraz
w ramach płatności bezpośrednich, w przypadku niskotowarowych gospodarstw rolnych,
które się do nich kwalifikuje. Dane otrzymane od krajowych ekspertów wskazują, że
skuteczne usługi doradcze i chętnee do współpracy ministerstwo mogą ułatwić
udostępnianie funduszy z pierwszego filaru małym i niskotowarowym gospodarstwom
rolnym.

Z drugiej strony zapewniając wsparcie dochodu i zwiększenie cen użytków rolnych dla tych
gospodarstw, które chcą zwiększyć swoją powierzchnię, pierwszy filar prawdopodobnie
powoduje spowolnienie zmiany strukturalnej w rolnictwie poprzez utrzymywanie przy życiu
małych i średnich gospodarstw, które w przeciwnym wypadku zrezygnowałyby z
działalności w obecnej sytuacji gospodarczej.

4.2 Środki w ramach drugiego filaru i gospodarstwa rolne niskotowarowe

4.2.1 Potencjał drugiego filaru

Drugi filar WPR przewiduje wieloletnie programy wsparcia ROW, koncentrujące się obecnie,
poprzez cztery „osie”, na poprawie konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa, ochronie
środowiska i utrzymaniu istotnej działalności rolniczej tam, gdzie jest to ważne ze względów
ekologicznych, różnicowaniu gospodarki wiejskiej oraz sprzyjaniu wysokiej jakości życia
mieszkańców obszarów wiejskich. Jako takie, jego cele mogą być zgodne ze wspieraniem
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bardzo małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych (SSF)
zarówno ze względów społecznych, jak i środowiskowych. Ponadto pomoc w ramach
drugiego filaru może służyć pomyślnej reorientacji takich gospodarstw w kierunku bardziej
komercyjnym, a tym samym zwiększeniu konkurencyjności sektora, szczególnie w tych
regionach i na tych obszarach, gdzie dominują gospodarstwa rolne niskotowarowe oraz
małe gospodarstwa rolne.

W przeciwieństwie do rocznych płatności bezpośrednich oferowanych w ramach pierwszego
filaru WPR, pomoc w ramach drugiego filaru może być oferowana pod wieloma różnymi
postaciami, w tym zarówno w formie pomocy na inwestycje, jak i regularnych płatności
rocznych w ramach umowy wieloletniej, zaś podstawa pomocy może różnić się w zależności
od konkretnego zestawu celów, na które jest przeznaczona, w sposób odzwierciedlający
specyfikę sytuacji lokalnej. Co za tym idzie, nie powinien tu występować negatywny efekt
skali, z którym mamy do czynienia przy płatnościach w ramach pierwszego filaru, w
przypadku którego kwota finansowania jest w dużej mierze uzależniona od areału, co
znacznie ogranicza potencjalną wartość pomocy dla bardzo małych gospodarstw. Drugi filar
pozwala również uwzględniać w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW)
konkretne projekty i inicjatywy dostosowane do potrzeb i sytuacji małych gospodarstw i
gospodarstw rolnych niskotowarowych. Ponadto wieloletni charakter niektórych płatności –
w tym płatności z tytułu niekorzystnych warunków naturalnych, płatności
rolnośrodowiskowych oraz w ramach wsparcia przechodzenia na wcześniejszą emeryturę –
oznacza, że beneficjenci dysponują cennym składnikiem stabilnego dochodu, co może być
szczególnie atrakcyjne dla tych małych i potencjalnie zagrożonych gospodarstw rolnych
niskotowarowych, które dysponują niewielką liczbą innych źródeł dochodu.

Z powyższych powodów analiza ex ante potencjału WPR pod kątem wspierania bardzo
małych gospodarstw oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych wskazuje, że pomoc
w ramach drugiego filaru ma większy potencjał niż pomoc w ramach pierwszego filaru,
szczególnie w przypadku podejść określanych jako „głębokie i wąskie” w przeciwieństwie do
podejść „szerokich i płytkich”, przynajmniej jeśli chodzi o cele rolnośrodowiskowe
(Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2011b).

W dokumencie dotyczącym gospodarstw rolnych niskotowarowych przygotowanym przez
ENRD na konferencję w Sybinie dokonano oceny „co do zasady” potencjalnej wartości
środków w ramach drugiego filaru dla gospodarstw rolnych niskotowarowych.



Produkcja rolna częściowo na własne potrzeby – jej wartość i kierunki rozwoju
___________________________________________________________________________________________

69
PE 495.861

69

Ramka 11: Ocena wartości środków w ramach drugiego filaru dla gospodarstw rolnych
niskotowarowych

 „Dostęp do usług doradztwa i szkoleń w ramach osi 1 może być tym najważniejszym
pierwszym krokiem do zrozumienia przez właścicieli gospodarstw rolnych
niskotowarowych oferowanych im korzyści oraz do ich udziału w programach wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich. Oprócz specjalnie skonstruowanego wsparcia dla
gospodarstw rolnych niskotowarowych przechodzących restrukturyzację w ramach osi 3
oferowana jest pomoc w formie inwestycji w restrukturyzację i modernizację (działanie
121) lub, w przypadku dywersyfikacji w kierunku działalności pozarolniczej, tworzenie
mikroprzedsiębiorstw (np. lokalnej turystyki , lokalnej produkcji rękodzieła). W
niektórych warunkach wsparcie wynikające z działania 113 (renty strukturalne) lub
działania 112 (ułatwianie startu młodym rolnikom) może pomóc w procesie
restrukturyzacji dzięki ułatwieniu przekazania ziemi i odejścia rolników w podeszłym
wieku. Wsparcie wynikające z działania 142 (wsparcie tworzenia grup producentów
rolnych) ma w założeniu pomóc gospodarstwom rolnym niskotowarowym w nowych
państwach członkowskich w pokonaniu trudności związanych z dostępem do rynków.
Gospodarstwa rolne niskotowarowe mogą również skorzystać ze wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przy przekraczaniu poważnej bariery, jaką stanowi utrudniony dostęp
do kredytów (np. system gwarancji kredytowych został niedawno włączony do programu
rozwoju obszarów wiejskich w Rumunii).

 Płatności roczne przeznaczone dla gospodarstw rolnych niskotowarowych, które
przekraczają minimalny próg obszaru ustalony w programach rozwoju obszarów
wiejskich państw członkowskich dla płatności dla ONW (działanie 211 i działanie 212) lub
płatności rolnośrodowiskowych (działanie 214) w ramach osi 2, stanowią istotny składnik
dochodu gospodarstw i podtrzymania działalności rolniczej na terenach zagrożonych
wyludnieniem. Ponadto przyczyniają się do zachowania ciągłości tradycyjnej produkcji
rolnej, która generuje dobra publiczne.

 Wsparcie w ramach Osi 3 w zakresie rozbudowy podstawowej infrastruktury publicznej
w społecznościach wiejskich, chociaż nieukierunkowane bezpośrednio na gospodarstwa
rolne niskotowarowe, może być kluczowym narzędziem ograniczania ubóstwa na
obszarach wiejskich i poprawy sytuacji regionów oddalonych oraz wprowadzania
dywersyfikacji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych niskotowarowych. Strategie
rozwoju lokalnego przygotowywane i wdrażane przez lokalne grupy działania w ramach
programu Leader są ukierunkowane na wykorzystywanie specyficznych zasobów
lokalnych. Obejmują one m.in. produkcję i promocję konkretnych produktów
spożywczych lub rękodzieła będących specjalnościami pochodzącymi z obszarów
funkcjonowania lokalnych grup działania, wytyczanie lokalnych szlaków widokowych,
oferowanie kwater na mała skalę itp. Działania na gruncie lokalnym oraz wdrażanie
mniejszych projektów wspieranych w ramach programu Leader mogą być lepiej
dostosowane do potrzeb gospodarstw rolnych niskotowarowych i ich mocnych stron”.

Źródło: ENRD (2010).

Jak stwierdził komisarz Cioloş w przemówieniu wygłoszonym na konferencji w Sybinie
poświęconej gospodarstwom rolnym niskotowarowym:

„Polityka rozwoju obszarów wiejskich oferuje już całą gamę środków służących
wspieraniu drobnych producentów rolnych i odpowiada na ich potrzeby w zakresie
restrukturyzacji, modernizacji, rozwoju lokalnych rynków i kapitału ludzkiego oraz
rozwoju kultury przedsiębiorczości. Jednak osiągnięcie wszystkich tych celów będzie
możliwe wyłącznie pod warunkiem, że państwa członkowskie, regiony oraz sami rolnicy
będą wiedzieć, jak skorzystać z dostępnych możliwości” (Cioloş, 2010).
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Jak wspomniano już powyżej, w raporcie JRC dotyczącym gospodarstw rolnych w rozmiarze
S (Fritzsch i in., 2010) wyróżniono cztery typy gospodarstw rolnych niskotowarowych,
różniących się od siebie pod względem statystycznym, oraz wykazano wyraźne różnice
pomiędzy gospodarstwami pod kątem cech gospodarstwa domowego, gospodarstwa
rolnego oraz cech behawioralnych, a także otoczenia zewnętrznego oraz rentowności.
Analiza „optymalnych reakcji” poszczególnych typów gospodarstw rolnych niskotowarowych
na różne scenariusze polityki dotyczącej obszarów wiejskich w drodze modelowania
ekonometrycznego pozwoliła sformułować następujące wnioski:

 w przypadku wiejskich gospodarstw domowych niezorientowanych na działalność
rolniczą, emerytów i gospodarstw domowych w niedostatku konkretna polityka
społeczna (tj. bezpośrednie wsparcie dochodów w perspektywie wieloletniej) może
okazać się bardziej skuteczna niż polityki rozwoju dążące do komercjalizacji produkcji
rolnej;

 w przypadku rolników oraz – w szczególności – osób rozpoczynających prowadzenie
gospodarstw rolnych niskotowarowych skuteczną formą wsparcia może okazać się
zastosowanie podejść z obszaru rozwoju sektorowego.

Faktem jest, że kraje ze znacznym odsetkiem małych gospodarstw rolnych i gospodarstw
rolnych niskotowarowych korzystały na dużą skalę z całej gamy środków drugiego filaru w
ramach własnych PROW-ów. Znacznie mniej jasne jest to, w jakim stopniu ich
wykorzystanie uwzględniało udostępnianie danych środków sektorowi małych gospodarstw
rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych lub wyraźne ukierunkowanie tych środków
na ten sektor. Dostępna literatura przedmiotu dostarcza raczej nielicznych danych w tej
kwestii.

Przykładowo w swoim PROW na lata 2004–2006 oraz aktualnym PROW Polska na dużą
skalę korzystała z działania dotyczącego rent strukturalnych jako mechanizmu zachęcania
rolników w podeszłym wieku do przekazania swoich gruntów młodszemu pokoleniu, a tym
samym ułatwienia restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia
ich konkurencyjności. Jednak analiza przestrzenna stopnia wdrożenia tego środka oraz
wsparcia na rzecz podjęcia działalności przez młodych rolników wykazała, że poziom
absorpcji przedmiotowego środka był najwyższy w regionach Polski o najlepszych
parametrach strukturalnych, tj. takich, gdzie gospodarstwa rolne były większe, a odsetek
młodych rolników wyższy niż w innych regionach kraju (Rudnicki, 2009). W ramach
przeglądu funkcjonowania systemu wcześniejszych emerytur w UE-15 Zografia Bika
(2007 r.) stwierdziła, że miał on niewielki wpływ na restrukturyzację i działał głównie jako
rozwiązanie o charakterze społecznym (dzięki zwiększeniu wysokości świadczeń
emerytalnych), a nie jako środek na rzecz zwiększenia konkurencyjności poprzez
modernizację struktur produkcyjnych. Powyższe stwierdzenie może również po części
tłumaczyć doświadczenia w tym względzie w Polsce.

Ocena środków w drugim filarze

W ramach oferty pomocowej drugiego filaru jedno z działań, a mianowicie działanie 141,
opracowano specjalnie po to, aby pomóc gospodarstwom rolnym niskotowarowym
w przejściu z produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby na produkcję w większym
stopniu komercyjną i przekształceniu się w przedsiębiorstwa rolne. Działanie to zostało
wynegocjowane i wprowadzone w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej w roku 2004 r.,
a tym samym jest szczególnie ukierunkowane na nowe państwa członkowskie. Jednak
w ofercie drugiego filaru znajduje się wiele innych środków – w ramach wszystkich osi –
potencjalnie wartościowych w kontekście małych gospodarstw rolnych lub gospodarstw
rolnych niskotowarowych. W niniejszej części dokumentu oceniono dowody na
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potwierdzenie dostępności i wykorzystania pomocy w ramach drugiego filaru w celu
wsparcia lub ukierunkowania rozwoju gospodarstw rolnych niskotowarowych i małych
gospodarstw rolnych we wszystkich krajach UE-27.

Ocenę podzielono na trzy główne podsekcje. Pierwsza z nich dotyczy specjalnego wsparcia
dla gospodarstw rolnych niskotowarowych w ramach działania 141. Druga część odnosi się
do szerszej kwestii finansowania rozwoju obszarów wiejskich w ramach innych środków
oraz jego dostępności dla gospodarstw rolnych niskotowarowych i małych gospodarstw
rolnych; zaś w części trzeciej omówiono dowody dotyczące środków w ramach Osi 4,
znanych jako program LEADER oraz ich wykorzystania przez gospodarstwa rolne
niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne.

4.2.2 Wykorzystanie działania 141 (wsparcie restrukturyzacji gospodarstw
rolnych niskotowarowych)

Działanie to zostało po raz pierwszy wprowadzone do PROW w okresie 2004–2006; było
jednak dostępne wyłącznie dla nowych państw członkowskich. W okresie przedakcesyjnym
stwierdzono bowiem, że wyzwania związane ze wspieraniem gospodarstw rolnych
niskotowarowych w kilku przystępujących krajach są niezwykle poważne ze względu na
dużą liczbę takich gospodarstw. Należy pamiętać, że działanie 141 sformułowano wyraźnie
na potrzeby umożliwienia gospodarstwom rolnym niskotowarowym zwiększenia
zaangażowania w rolnictwo komercyjne, czyli udzielenie im takiej pomocy, aby stały się
bardziej komercyjnymi przedsiębiorstwami rolnymi, a tym samym stopniowo odchodziły od
sytuacji, w której znaczny odsetek ich produkcji przeznaczany jest na konsumpcję własną
gospodarstwa. Celem działania NIE jest na pewno utrzymanie status quo w sensie aktualnie
funkcjonującej alokacji produkcji gospodarstw rolnych niskotowarowych z przeznaczeniem
na rynek i na konsumpcję własną (czyli wykorzystywanie działania w charakterze wsparcia
dochodu). Transformacyjny charakter działania widać przede wszystkim w nakierowaniu na
gospodarstwa rolne niskotowarowe z górnego przedziału wielkości i/lub małe gospodarstwa
rolne, czyli koncentracji na gospodarstwach mających większe szanse na nabranie
charakteru komercyjnego, oraz w charakterze udzielanej pomocy.

W bieżącym okresie programowania działanie 141 pozostaje do wyłącznej dyspozycji
nowych państw członkowskich, choć nie wszystkie państwa z niego skorzystały. W UE-27
tylko osiem państw członkowskich skorzystało aktywnie z działania 141 w swoich PROW-
ach na lata 2004–2006 i/lub 2007–2013, a były to: Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia,
Słowacja i trzy nadbałtyckie państwa członkowskie, jednak w tym gronie zdecydowanie
najwięcej funduszy przeznacza się na ten środek w Bułgarii, Polsce i Rumunii (Komisja
Europejska, 2012c). Studia przypadku i sprawozdania z wywiadów w ramach
przedmiotowego projektu uwzględniają cztery kraje korzystające z działania 141, w tym
trzy kraje wykorzystujące je najintensywniej wymienione powyżej.

W Polsce działanie 141 jest dostępne wyłącznie dla gospodarstw rolnych mieszczących się
w przedziale pomiędzy 2 a 4 ESU, zaś wnioski można było składać w ramach programu na
lata 2004–2006. Jednak z uwagi na to, że wszystkie umowy obowiązywały przez pięć lat,
znaczne wydatki na przedmiotowe działanie ponoszone są nadal w obecnym okresie
programowania. Liczba gospodarstw rolnych, które skorzystały z działania 141 w latach
2005–2012, wyniosła 150 000, zaś całkowity koszt pomocy przekroczył w latach 2004–
2006 kwotę 300 mln EUR, oraz 500 mln EUR od roku 2007 do chwili obecnej. Wsparcie
uzależnione było od opracowania i realizacji „planu rozwoju gospodarstwa”. Biorąc pod
uwagę efekty działania, Jan Fałkowski przedstawia następujące uwagi (2013: Studium
przypadku – Polska):

„W odniesieniu do omawianego działania można sformułować cztery ogólne uwagi,
wskazujące na jego główne niedostatki (FAPA, 2005):
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a) uzyskanie wsparcia nie było w żaden sposób powiązane z dochodami gospodarstwa –
tak więc część wsparcia przeznaczono zapewne dla gospodarstw rolnych
niskotowarowych uzyskujących znaczne dochody poza rolnictwem;

b) cele pośrednie nie zostały precyzyjnie określone: na przykład cel dotyczący zakupu
zwierząt mógł zostać zrealizowany przykładowo w drodze zakupu jednej świni; to,
czy taki zakup przyczynia się do wzrostu poziomu sprzedaży gospodarstwa, jest
dyskusyjne;

c) w większości cele pośrednie wiązały się z produkcją rolną; faworyzowanie
działalności rolniczej w tak znacznym stopniu nie było uzasadnione – ostatecznym
celem powinno być bowiem wsparcie gospodarstwa w zwiększeniu dochodu, bez
względu na jego źródło (działalność rolnicza czy też pozarolnicza); oraz

d) część celów pośrednich nakładała się z innymi działaniami oferowanymi w ramach
Planu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004–2006”.

W Bułgarii działanie 141 zaprogramowano od roku 2007, na warunkach podobnych do tych
zastosowanych w Polsce, tj. jego beneficjenci musieli posiadać gospodarstwa rolne
mieszczące się w przedziale pomiędzy 1 a 4 ESU, zaś kwota wsparcia wynosiła 1 500 EUR
rocznie wypłacanych przez maksymalnie 5 lat. Pod koniec trzeciego roku rolnicy powinni
udowodnić realizację obligatoryjnych celów średnioterminowych obejmujących: zwiększenie
rozmiaru ekonomicznego gospodarstwa rolnego o 1,5 ESU, spełnienie wymogów
weterynaryjnych i fitosanitarnych oraz spełnienie obowiązkowych warunków w zakresie
ochrony środowiska, higieny, bezpieczeństwa i warunków pracy, a także co najmniej
jednego z następujących warunków selektywnych: utrzymanie bieżącej i rozpoczęcie nowej
działalności, zastąpienie bieżącej działalności – w całości lub w części – nową działalnością,
przejście na produkcję ekologiczną, zwiększenie areału ziemi uprawnej w ramach
gospodarstwa rolnego lub zwiększenie pogłowia zwierząt w drodze zakupu nowych zwierząt
lub przez hodowlę własną. Dodatkowo rolnicy otrzymujący wsparcie zobowiązani są do
udziału w kursach w ramach działania 111 (szkolenia zawodowe) oraz do uczestnictwa
w działaniach informacyjnych związanych z ochroną środowiska. Aby otrzymać wsparcie
w czwartym i piątym roku, rolnicy powinni być w stanie udowodnić, że zgodnie z planem
zrealizowali wszystkie cele średnioterminowe.

Przedmiotowe działanie nie zostało wdrożone aż do roku 2010 z powodu przedłużających
się przygotowań i słabej promocji na wcześniejszych etapach programu. Niemniej jednak do
roku 2012 z programu korzystało niemal 10 000 beneficjentów, a łączne wydatki wyniosły
14,5 mln EUR. Autor studium przypadku (Mishev, 2013: Studium przypadku – Bułgaria)
zauważa jednak, że dotychczasowy główny wpływ działania wydaje się mieć nie tyle
charakter ekonomicznego wsparcia komercjalizacji, co charakter społeczny (wsparcie
dochodu), a także że zarówno poziom wdrożenia, jak i wyniki pozostają znacznie poniżej
założeń.

W Rumunii adresatami działania 141 są gospodarstwa rolne mieszczące się w przedziale
pomiędzy 2 a 8 ESU, jednak dalsze warunki ograniczają kwalifikowalność do rolników
poniżej 62. roku życia, posiadających pięcioletni biznesplan dla gospodarstwa. Pomoc
przyznawana jest podobnie jak opisano powyżej w odniesieniu do Bułgarii, tj. w systemie
3+2 lata, jednak wymagane zwiększenie rozmiaru gospodarstwa to 3 ESU, zaś udział
produkcji kierowanej na rynek musi osiągnąć poziom 20% do końca trzeciego roku.
Podobnie jak w przypadku Bułgarii poziom wdrożenia sięgnął jedynie połowy wielkości
zakładanej w ramach programu. Niezależnie od powyższego cele szczegółowe w odniesieniu
do poziomu wdrożenia zostały prawie osiągnięte w grupie gospodarstw ONW oraz
gospodarstw o orientacji rolnośrodowiskowej. Niektórzy autorzy, np. Lucian Luca
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i Alexandra Toderită (2012), zwracają uwagę, że nawet ten poziom efektywności można
postrzegać jako względny sukces, w porównaniu ze stopniem wdrożenia innych działań
w ramach PROW.

Na Węgrzech stopień wdrożenia działania 141 był również poniżej oczekiwań. Według
Csaby Forgácsa (2010) wśród domniemanych przyczyn należy wymienić niski poziom
dotacji (1 000 EUR rocznie w latach 2004–2006 oraz 1 500 EUR w latach 2007–2013),
a także wymóg rejestracji rolnika (obawa przed konsekwencjami podatkowymi).

Wydaje się bardzo prawdopodobne, że powody niższego niż planowany stopnia wdrożenia
przedmiotowego działania w analizowanych krajach są podobne do tych, które omówiono
poniżej w odniesieniu do innych działań w ramach ROW, zwłaszcza jeśli chodzi
o „pośrednie” bariery dostępu. Jednak jak wskazują dane liczbowe z Polski, działanie to
stanowi nadal znaczącą część wydatków w ramach ROW w omawianych krajach. Niestety
na podstawie dostępnych dowodów nie można jeszcze dokonać oceny skutków Działania
141 (w zakresie realizacji jego celów) w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i krajach
nadbałtyckich. Sprawozdanie JRC w sprawie gospodarstw rolnych w rozmiarze S (Fritzsch i
in., 2010) zawiera sugestię, że sama w sobie polityka ROW nie wystarczy, aby znacząco
zmienić kierunek rozwoju sektora gospodarstw rolnych niskotowarowych – potrzebne są tu
również szerzej zakrojone działania na rzecz rozwoju gospodarczego. Niemniej jednak
stosunkowo duże wyrafinowanie działania w sensie komponentów oraz kryteriów
finansowania wskazuje, że – tam, gdzie jest ono wykorzystywane – skutki jego wdrożenia
dla beneficjentów powinny być znaczące oraz powinny sprzyjać tendencji odchodzenia od
produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby na rzecz komercjalizacji. W ramach
metaoceny ex post PROW w latach 2004-2006 w nowych państwach członkowskich,
sformułowano wniosek, że „[działanie:] wsparcie restrukturyzacji gospodarstw rolnych
niskotowarowych miało istotny wkład w spójność społeczną i gospodarczą”. Pozytywne
skutki zostały podsumowane w następujący sposób:

[mimo że] „krótki termin realizacji (lata 2004–2006) nie pozwolił wywrzeć istotnego
wpływu na dochody, zatrudnienie czy środowisko naturalne, to ewidentnie odnotowano
tendencje pozytywne. Pozytywne wyniki są lepiej widoczne na poziomie gospodarstwa
rolnego (np. w postaci zwiększonej sprzedaży czy też usprawnionej organizacji
gospodarstwa) w kontekście działań dotyczących produkcji rolnej częściowo na własne
potrzeby uruchomionych, odpowiednio, w Polsce i na Litwie. Ponadto działania w ramach
PROW zapoczątkowały proces zwiększenia wydajności pracy, co potwierdziły – w kontekście
działania dotyczącego produkcji rolnej częściowo na własne potrzeby – przypadki Litwy,
Słowacji i Węgier. Jest to wyraźna oznaka, że gospodarstwa rolne niskotowarowe stają się
bardziej konkurencyjne, a jednocześnie zwiększają swoje rozmiary (np. w Polsce)
i zaopatrują rynek, nie ograniczając się wyłącznie do produkcji na potrzeby konsumpcji
własnej (np. Litwa)” (Kantor and IfLS, 2012).

4.2.3 Wykorzystanie innych środków w ramach drugiego filaru

Dane z badania struktury gospodarstw rolnych przeprowadzonego przez Eurostat

Środki w ramach EFRROW wymagają dobrowolnego zaangażowania ze strony rolników,
ponieważ nie są one obowiązkowe. Niemniej jednak należy bezwzględnie dokonać
rozróżnienia pomiędzy programami mającymi na celu zachęcanie do zapewnienia korzyści
środowiskowych, a tymi mającymi na celu rozwój konkurencyjności i/lub gospodarki
wiejskiej. Wynika to z tego, że pierwsza grupa programów ma jedynie zrekompensować
rolnikom poniesione koszty, w tym koszty transakcyjne związane z zapewnianiem
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powyższych korzyści. Rozróżnienie to ma dwojakie konsekwencje. Po pierwsze, co do
zasady, efekt dochodowy programów ochrony środowiska na dobrostan gospodarstw
rolnych powinien być – w średnim ujęciu – neutralny, nie mają one bowiem na celu
transferu zasobów do gospodarstw rolnych lub sektora wiejskiego. Jednak podmioty, które
zdecydują się na zawarcie umów w ramach programów, mogą uzyskać z tego tytułu pewien
skromny dochód, jeżeli ich koszty okażą się niższe od średniej. Po drugie, w przypadku gdy
gospodarstwa rolne niskotowarowe oraz mniejsze gospodarstwa rolne produkują
środowiskowe dobra publiczne, powinny być one co do zasady traktowane na równi
z większymi gospodarstwami rolnymi, jeśli chodzi o możliwość otrzymania rekompensaty
w ramach programów ochrony środowiska. Oznacza to, że progi dotyczące minimalnego
rozmiaru należy traktować ostrożnie; czynniki utrudniające drobnym producentom rolnym
angażowanie się w programy ochrony środowiska powinny zostać uwzględnione przy
opracowywaniu środków; ponadto wielkość produkcji środowiskowej w przypadku małych
gospodarstw rolnych powinna zostać wyraźnie uwzględniona w projekcie programu i jego
realizacji, podobnie jak kwestie monitorowania i oceny. W przypadku środków ROW żadne
względy techniczne nie powinny uniemożliwiać małym gospodarstwom rolnym ani
gospodarstwom rolnym niskotowarowym produktywnego wkładu w realizację celów ROW;
należy również zapewnić to, aby były one w stanie zaangażować się tu w pełni.

W Tabeli 12 pokazano, jaki procent gospodarstw rolnych, w których referencyjna
powierzchnia gruntów wykorzystywanych rolniczo (UAA) wynosi więcej lub mniej niż 5 ha,
jest zaangażowany w realizację 12 unijnych działań z zakresu ROW i ochrony środowiska.
Kraje uszeregowano według liczby działań, które wdrażają. Jedynie Grecja i Włochy
wdrażają wszystkie 12 działań w odniesieniu do małych i większych gospodarstw rolnych.
Poza jedynym wyjątkiem, tj. rekompensat za spełnienie warunków wynikających z ramowej
dyrektywy wodnej w Hiszpanii, udział małych gospodarstw rolnych korzystających
z płatności jest znacznie mniejszy niż ich większych odpowiedników.

Gospodarstwa rolne w państwach członkowskich UE-15 rozpatrywanych w niniejszym
dokumencie wydają się zaangażowane w większą gamę działań z zakresu ROW niż te w
nowych państwach członkowskich. Należy tu jednak podkreślić, że w 2010 r., tj. ostatnim
roku, dla którego dostępne są dane, liczne programy nie były jeszcze w pełni wdrożone, np.
Natura 2 000 w Rumunii. Tabela 12 sugeruje również, że programy rolnośrodowiskowe
zostały dobrze przyjęte przez rolników w nowych państwach członkowskich, tj. w Republice
Czeskiej, w Estonii, na Malcie i w Słowenii, choć z niższym stopniem wdrożenia wśród
małych gospodarstw rolnych, podczas gdy poziom wdrożenia w pozostałych krajach, w tym
z rozpatrywanego grona UE-15, był niski. Ze swej strony bułgarskie Ministerstwo Rolnictwa
wykorzystuje obecnie mini-filmy reklamowe zamieszczone na jego stronie internetowej
(http://prsr.government.bg/index.php/en/) w celu poprawy poziomu dostrzegalności
PROW-ów wśród rolników, a także wiedzy na ich temat oraz podania informacji na temat
procedury kwalifikacji i składania wniosków.
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Tabela 12: Udziały małych i większych gospodarstw rolnych zaangażowanych w działania z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i
korzystających z nich (jako % całkowitej liczby gospodarstw rolnych w ramach klas wielkości w ha)

Większe gospodarstwa
rolne (>=5 ha UAA)
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Rolnośrodowiskowe 5,70 9,93 6,84 13,77 58,34 37,77 56,20 9,05 12,19 12,28 9,99 11,06 9,43 2,53 7,92 39,29
Modernizacja 1,02 3,16 2,14 4,12 4,48 9,92 7,14 5,77 3,41 10,33 1,13 3,59 0,29 5,88 4,95 14,29
Rolnośrodowiskowe, produkcja
ekologiczna 3,12 3,99 0,50 2,32 34,28 8,85 12,15 0,72 3,08 3,90 1,26 4,45 0,03
Usługi doradcze 1,89 1,32 1,16 1,42 3,14 9,92 12,82 8,00 2,06 4,82 0,22
Natura 2000 0,41 0,02 0,00 0,23 9,69 1,24 4,72 0,96 8,64
Dywersyfikacja 0,04 0,26 0,01 0,53 0,27 0,54 1,09 0,11 0,07 0,02 0,13
Działalność turystyczna 0,02 0,08 0,00 0,14 0,38 0,57 0,07 0,02 0,02
Zwiększanie wartości
produktów 0,27 0,46 0,33 0,01 0,88 0,15 0,01 0,34 0,47 0,02 0,09
System jakości żywności 1,70 1,02 0,22 1,33 0,07 1,76
Dobrostan zwierząt 0,99 2,59 0,13 15,92 4,02 0,50
Normy wspólnotowe 2,15 0,67 0,48 57,48
ramowa dyrektywa wodna 0,21 0,04 0,06

Małe gospodarstwa rolne (<5 ha UAA)

Rolnośrodowiskowe 1,21 1,91 2,09 1,69 18,89 10,99 14,20 0,33 3,12 0,33 4,30 2,07 1,72 0,10 3,44 14,36
Modernizacja 0,23 0,39 0,22 0,09 0,13 0,31 0,05 0,01 0,07 0,15 0,07 0,01 0,02 0,26 0,92
Rolnośrodowiskowe, produkcja
ekologiczna 0,69 0,43 0,14 0,39 10,42 1,70 2,16 0,02 0,11 0,05 0,07
Usługi doradcze 0,71 0,24 0,16 0,07 0,27 0,62 1,23 0,20 0,02 0,24
Natura 2000 0,06 0,01 0,00 0,01 4,95 0,21 0,38 5,90 0,03
Dywersyfikacja 0,02 0,04 0,00 0,09 0,11 0,00 0,01
Działalność turystyczna 0,01 0,01 0,07 0,15 0,00 0,01 0,00
Zwiększanie wartości
produktów 0,07 0,24 0,28 0,00 0,31 0,00 0,13 0,00 0,01
System jakości żywności 1,35 0,12 0,09 0,23 0,13 0,39
Dobrostan zwierząt 0,16 0,06 0,02 1,70 0,06
Normy wspólnotowe 1,16 0,23 0,28 16,37
ramowa dyrektywa wodna 0,02 0,01 0,07

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych Eurostat z badania struktury gospodarstw rolnych (FSS) z roku 2010.
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W przypadku działań w ramach ROW, w tym usług doradczych (działanie 143),
dywersyfikacji (działanie 311), turystyki (działanie 313) i podnoszenia wartości produktów
rolnych i leśnych (działanie 123), wiele krajów uwzględnionych w tabeli wykazuje niewielką
lub wręcz żadną aktywność. W przypadku krajów wykazujących aktywność w powyższych
obszarach mamy do czynienia w pewnym stopniu z faworyzowaniem dużych gospodarstw
rolnych, co wskazuje, że mniejsze gospodarstwa rolne mogą skorzystać na zwiększonym
zaangażowaniu w takie środki, o ile podejmą stosowne wysiłki. Wszystkie kraje skorzystały
w pewnym stopniu z modernizacji (działanie 121), w tym przypadku jednak nastawienie na
większe gospodarstwa rolne jest szczególnie duże.

Ramka 12: Metody podejmowania problemu niskiego stopnia wdrożenia środków rozwoju
obszarów wiejskich przez małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe

Stałe koszty wniosku i umowy to jeden z czynników stanowiących barierę do angażowania
się małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych w środki ROW.
Faworyzowanie gospodarstw ze względu na rozmiar może zostać skompensowane dzięki
zastosowaniu jednego z trzech podejść organizacyjnych.

● Wprowadzenie usprawnionego procesu aplikacyjnego w przypadku drobniejszych
producentów rolnych. Działanie takie może przyczynić się do zawierania słabszych umów
oraz zmniejszonego poziomu dostaw ze strony drobniejszych producentów rolnych objętych
umowami.

● W uzupełnianiu formularzy wniosków mogliby pomagać doradcy rolniczy finansowani
z budżetu.

● Lena Fredriksson (2012) omówiła przypadek kilku bardzo drobnych producentów
rolnych w Bułgarii, którzy pomagali sobie nawzajem w przygotowaniu dokumentacji
niezbędnej do ubiegania się o jednolitą płatność obszarową oraz wsparcie z kilku innych
programów kierowanych do rolników. Tego rodzaju stopień współpracy wśród rolników to
być może czynnik, jaki władze mogłyby wykorzystać w celu zwiększenia absorpcji środków
w ramach WPR. Ponadto Steven Emery i Jeremy Franks (2012) podsumowują literaturę
przedmiotu dotyczącą potencjalnych korzyści ekologicznych wynikających ze wspólnych
programów rolnośrodowiskowych, a także aktualne ustalenia sugerujące, że programy te
sprzyjają większemu zaangażowaniu rolników.

Ostatnie podejście może przynieść znaczne korzyści w państwach członkowskich z dużą
liczbą bardzo małych gospodarstw. Po pierwsze, ma ono potencjał, aby zmniejszyć wielkość
kosztów stałych wniosków, z jakimi muszą się zmierzyć rolnicy indywidualni. Po drugie,
może ono zwiększyć pozytywne efekty zewnętrzne, ponieważ mało prawdopodobne jest,
aby drobni producenci rolni, pozostając w izolacji, mogli wygenerować istotne korzyści
ekologiczne przy braku podobnych działań ze strony ich sąsiadów. Znaczenie tych korzyści
zostało uznane w trakcie seminarium ENRD poświęconemu współpracy w kwestiach
rolnośrodowiskowych, które odbyło się w 2011 r.

Dowody ze studiów przypadków

W większości krajów analizowanych w ramach studiów przypadków i/lub ukierunkowanych
wywiadów przeprowadzanych w ramach niniejszej ekspertyzy eksperci stwierdzili, że
w pewnym sensie gospodarstwa rolne niskotowarowe mają – w porównaniu z innymi
gospodarstwami rolnymi – gorszy dostęp do środków w ramach drugiego filaru. Wniosek ten
można wysnuć na podstawie co najmniej dwóch przeciwstawnych przesłanek: jedną z nich
jest bezpośrednie wyłączenie z co najmniej jednego działania w wyniku zastosowania
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progów i innych kryteriów; druga ma charakter pośredni i odnosi się do szczególnych cech
małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych w przedmiotowych
krajach oraz przeszkód, jakie napotykają takie gospodarstwa (jak omówiono powyżej).
Wydaje się, że wiele z tych przeszkód jest wspólne dla wszystkich krajów.

W niektórych państwach członkowskich – na Węgrzech, na Malcie i w Słowenii  tj.
w krajach o znacznej liczbie (na szczeblu krajowym lub regionalnym) bardzo małych
gospodarstw rolnych lub gospodarstw rolnych niskotowarowych, istnieje
prawdopodobieństwo, że większość środków w ramach drugiego filaru będzie albo
technicznie dostępna dla większości gospodarstw, zaś wyłączenia będą stosować się jedynie
do najmniejszych gospodarstw (np. o powierzchni poniżej 0,1 ha, czyli 10% wszystkich
gospodarstw, kwalifikujących się do pomocy ONW na Malcie) albo wcale.

Jednak w wielu powyższych przypadkach krajowi eksperci zauważają, że gospodarstwa
rolne niskotowarowe mają na ogół większe trudności z dostępem do tych środków
finansowych z uwagi na: niewielką wiedzę teoretyczną lub praktyczną w zakresie ubiegania
się o takie dotacje; małe umiejętności niepozwalające na przygotowanie rzetelnego wniosku
(samodzielnie lub z pomocą płatnego konsultanta); lub niską zdolność do pozyskania
finansowania odpowiedniego dla inwestycji kapitałowej, wymagającej współfinansowania ze
źródeł prywatnych. Tego rodzaju pośrednie (niezamierzone) wyłączenie wydaje się
najbardziej prawdopodobne w odniesieniu do środków w ramach osi 1 dotyczących
inwestycji w środki trwałe (modernizacja, młodzi rolnicy, podnoszenie wartości), zaś
w drugiej kolejności w odniesieniu do inwestycji w ramach osi 3 (dywersyfikacja, turystyka,
rzemiosła itp.). Wyłączenie może mieć również zastosowanie do szkoleń, gdzie słaby poziom
wdrożenia wydaje się odzwierciedlać niski poziom widoczności małych gospodarstw rolnych
w politykach i praktykach instytucji zarządzającej (IZ).

Właścicielami znacznej części gospodarstw rolnych niskotowarowych lub osobami je
prowadzącymi są osoby w podeszłym wieku z niewielkim formalnym wykształceniem
w dziedzinie rolnictwa lub bez takiego wykształcenia w ogóle lub osoby niewykonujące
żadnej innej działalności za wynagrodzeniem, i dla których produkcja rolna częściowo na
własne potrzeby stanowi ważną strategię przetrwania. W takich przypadkach społeczno-
kulturowe i ekonomiczne bariery w dostępie do pomocy w ramach drugiego filaru mogą być
szczególnie trudne do pokonania. Na Węgrzech i w Rumunii wiele takich gospodarstw
rolnych znajduje się obecnie poza jakimkolwiek formalnym systemem podatkowym, co
zniechęca do zaangażowania w finansowanie inwestycji, ponieważ w celu uzyskania takiego
finansowania (środki w ramach osi 1 lub 3), rolnicy muszą prowadzić zarejestrowaną
działalność, co sprawia, że stają się widoczni dla organów skarbowych.

W państwach członkowskich z rozproszonymi gospodarstwami rolnymi niskotowarowymi lub
dysponującymi bardziej jawną agendą zwiększania rozmiarów gospodarstw rolnych
i wzrostu wydajności progi dotyczące rozmiaru stosowane przy przydzielaniu różnorodnych
funduszy w ramach drugiego filaru wykluczają większość gospodarstw rolnych
niskotowarowych i bardzo małych gospodarstw rolnych. Powyższe stanowi praktyczne
odzwierciedlenie założeń, że albo dane środki nie są odpowiednie dla mikrogospodarstw,
albo grupy te nie będą zainteresowane oferowanymi płatnościami ze względu na ich
szczególne cechy. Przykłady wyłączeń obejmują m.in. minimalną powierzchnię na poziomie
2 ha dla ONW (co mogłoby wykluczyć około 30% gospodarstw w Grecji) lub 1 ha
w przypadku środków rolnośrodowiskowych (z wyjątkiem około 50% zarejestrowanych
gospodarstw na Węgrzech). W Polsce działanie 121 (modernizacja gospodarstw rolnych) nie
jest dostępne dla gospodarstw poniżej 4 ESU. Jak podaje Mark Redman (2010), w Rumunii
funkcjonują dodatkowe kryteria przypisane do konkretnych działań, takich jak Działanie 112
(wspieranie młodych rolników), które dodatkowo ograniczają kwalifikowalność; ponadto dla
płatności obszarowych w ramach głównej osi 2 (działania 211, 212, 214) dla ONW
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i programów rolnośrodowiskowych obowiązuje niższy próg rozmiaru, tj. 1 ha. W Bułgarii
rząd krajowy definiuje kwalifikowalność do wszystkich form pomocy przez pryzmat
rejestracji gospodarstwa rolnego, w której jednostka produkcyjna musi posiadać co
najmniej 1 ha ziemi lub 1 krowę, 2 owce lub kozy, lub 2 świnie. W studium przypadku
dotyczącym Bułgarii (Mishev, 2013) odnotowano, że w momencie wprowadzenia rejestracji
w roku 1999 ok. 50% gospodarstw rolnych było zbyt małych, aby się zarejestrować;
w rezultacie gospodarstwa, które nie mogły takiej rejestracji dokonać, zostały całkowicie
wyłączone z zakresu środków pomocowych w ramach drugiego filaru.

Niektóre wyłączenia z pomocy na inwestycje dotyczą takich gospodarstw rolnych, które nie
stanowią głównego źródła dochodu dla właściciela gospodarstwa; tym samym,
wykluczeniem zostaje objętych wiele małych gospodarstw rolnych lub gospodarstw rolnych
niskotowarowych, w których większy stopień wielozawodowości jest normą. Inne wyłączenia
z inwestycji dotyczą rentowności – na szczeblu UE chodzi tu o wymagania dotyczące
działania 121 (modernizacja gospodarstw rolnych) – co może nie być odpowiednie
w kontekście gospodarstw rolnych niskotowarowych, lub wymagań w zakresie minimalnego
pogłowia zwierząt (np. w Polsce).

W odniesieniu do działań w ramach osi 2 i innych działań w ramach PROW, gdzie mamy do
czynienia z dopłatami od hektara po stałych stawkach należnych za prowadzenie
gospodarstwa według określonych zasad lub dla niektórych kategorii gruntów, istnieje
możliwość, że nawet gdy próg rozmiaru gospodarstwa dla wnioskodawców zostanie
określony na niskim poziomie, pewna liczba rolników zadecyduje, że nie warto ubiegać się
o wsparcie z tych instrumentów, ponieważ ich wpływ na dochody gospodarstwa będzie
ogółem bardzo niewielki (np. z dopłaty do hektara rzędu 250 EUR na rok zostanie zaledwie
25 EUR na rok, jeżeli powierzchnia gospodarstwa rolnego wynosi jedynie 0,1 ha).
W gospodarstwach tego rodzaju mogą znajdować się istotne elementy infrastruktury
środowiskowej wymagające prac naprawczych (np. miedze, rowy czy zbiorniki wodne).
W takich okolicznościach działanie rolnośrodowiskowe jest ewidentnie niewłaściwie
zaprojektowane jako środek wsparcia nieprodukcyjnych prac inwestycyjnych. Niestety
inwestycje nieprodukcyjne wykorzystywane są w PROW-ach dużo rzadziej niż pomoc
dotycząca zarządzania rolnośrodowiskowego; nie zostały one również uwzględnione
w obecnym wymogu dla PROW-ów, tj. wymogu wydatkowania co najmniej 25% na działania
dotyczące ochrony środowiska (w latach 2007–2013 skoncentrowane wyłącznie na
płatnościach obszarowych w ramach osi 2). Ponadto w jednym krajowym studium
przypadku odnotowano, że bardzo drobni producenci rolni nie lubią podejmować ryzyka oraz
że w tym szczególnym obszarze polityki mogą oni uznawać zawieranie umów wieloletnich za
działanie o wysokim ryzyku, ponieważ potencjalnie ogranicza im to pole manewru przez
znaczny okres czasu.

W rezultacie większość ekspertów odpowiedzialnych za opracowanie studiów przypadków
stwierdza, że gospodarstwa rolne niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne mogą być
drugoligowymi odbiorcami pomocy w ramach drugiego filaru w stosunku do dużych
przedsiębiorstw rolnych. Nieuchronnym, choć pośrednim następstwem tej tendencji – o ile
okazałaby się ona dostatecznie silna – byłoby faktyczne faworyzowanie w działaniach
pomocowych w ramach drugiego filaru większych gospodarstw rolnych, a tym samym
zwiększanie narażenia lub przyspieszanie upadku istniejących klastrów bardzo małych
gospodarstw rolnych.

W przeciwieństwie do powyższego obrazu studia przypadków dotyczące Włoch i Szkocji,
a także – w mniejszym stopniu – Rumunii, Malty i Słowenii wskazują, że wśród gospodarstw
rolnych niskotowarowych znaleźć można przykłady aktywnie rozwijających się rolników,
a tym samym – podmiotów właściwie wykorzystujących określone elementy finansowania
w ramach PROW. Przypadki te wiążą się np. z sytuacją, w której gospodarstwa rolne
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niskotowarowe są w stanie podnieść wartość produktów lub usług i/lub sprzedać je
bezpośrednio klientom, co sprzyja bezpośrednio doskonaleniu właściwości produktu oraz
eksperymentowaniu z obniżaniem kosztów lub alternatywnymi strategiami rolnymi. Druga
grupa przypadków wiąże się bardziej z właścicielami gospodarstw rolnych niskotowarowych,
którzy działają w charakterze architektów krajobrazu, tzn. z sytuacjami, w których byli oni
w stanie uzyskać dostęp do środków w ramach działań 211/212 lub 214 zapewniających
wsparcie takiej roli, niezależnie od stosunkowo niskich poziomów płatności
i średnioterminowego zaangażowania, jakie wiążą się z powyższymi.

Ramka 13: Działalność prowadzona przez małe gospodarstwa rolne typu croft: Szkocja,
Zjednoczone Królestwo

Małe gospodarstwa rolne typu croft (małe gospodarstwa na obszarach nadmorskich
i górskich, zwykle z rozległymi prawami wypasu na gruntach należących do dużych
właścicieli ziemskich) miały przez wiele lat szczególne znaczenie społeczno-kulturowe
i polityczno-historyczne, a także podlegały szczególnej ochronie dzierżawy nadzorowanej
przez specjalną agencję. Około 30 000 członków rodzin żyje z ok. 12 500 małych
gospodarstw rolnych typu croft – stanowiących mniej więcej połowę ogólnej liczby
gospodarstw rolnych w regionie. W ramach szkockiego PROW w latach 2007–2013 pomoc
dla małorolnych jest dostępna w ramach drugiego filaru (oraz w ramach płatności
z pierwszego filaru) tak samo, jak dla innych rolników i właścicieli ziemskich w ramach
różnorodnych programów. Ponadto specjalny system funkcjonujący w ramach PROW
w Szkocji, Program dotacji rolniczych dla hrabstw z małymi gospodarstwami rolnymi typu
croft (Crofting Counties Agricultural Grant Scheme), ma na celu „utrzymanie bazy
ekonomicznej i sposobu życia, a tym samym pomoc w utrzymaniu liczebności populacji na
obszarach, w których występują małe gospodarstwa rolne typu croft. Wsparcie dostępne
jest dla uprawnionych wnioskodawców na cele związane z melioracją gruntów i budową
budynków rolniczych oraz na rozpoczęcie działalności w zakresie hodowli zwierząt
gospodarskich i na inwestycje w infrastrukturę hodowlaną. W ten sposób Program dotacji
rolniczych dla hrabstw z małymi gospodarstwami rolnymi typu croft przyczynia się do
utrzymania i zachowania bazy rolniczej na obszarach w niekorzystnym położeniu oraz
sprzyja inwestycjom w potencjał ekonomiczny na danym terenie”. Do roku 2011 dotacje
w ramach Programu dotacji rolniczych dla hrabstw z małymi gospodarstwami rolnymi typu
croft były uzależnione od wysokości dochodów (tzn. zależne od dochodów gospodarstwa
domowego), jednak w tej chwili już nie są. Ponadto poza WPR funkcjonuje Program dotacji
dla małych gospodarstw rolnych typu croft (Croft House Grant Scheme) dostępny na
potrzeby „budowy nowych budynków gospodarczych oraz przebudowy lub remontu
istniejących budynków w ramach małego gospodarstwa rolnego typu croft”. Dodatkowo
małorolni są uprawnieni, podobnie jak wszystkie inne podmioty w regionie, do uzyskania
zatwierdzanej przez UE pomocy na rozwój gospodarczy.

Biorąc pod uwagę, że małe gospodarstwa niskotowarowe praktycznie zniknęły w ciągu
ostatniego stulecia z krajobrazu Zjednoczonego Królestwa, przetrwanie małych gospodarstw
typu croft w regionie Scottish Highlands wskazuje, że podejście polegające na połączeniu
ochrony prawnej z pomocą ekonomiczną (na chwilę obecną ok. 6 mln EUR rocznie) może
być skuteczne. Zwłaszcza od czasu wprowadzenia PROW-ów instrumenty WPR oraz
instrumenty spoza WPR zostały odpowiednio zaprojektowane i są aktualnie skutecznie
wykorzystywane przez beneficjentów na tych obszarach. Niemniej jednak po badaniu opinii
publicznej w roku 2012 przeprowadzono reformę agencyjną, która była próbą ożywienia
niewykorzystywanych małych gospodarstw rolnych typu croft w celu promowania bardziej
efektywnego wykorzystania gruntów oraz rewitalizacji społeczności małorolnych.

Źródło: Thomson (2013), Studium przypadku – Szkocja.
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W Szkocji istnieje konkretny, ukierunkowany pakiet finansowania dla małych gospodarstw
rolnych typu croft, z uwagi na to, że tego rodzaju gospodarstwa rolne, łączące działalność
rolniczą i pozarolniczą i zlokalizowane w bardziej odległych częściach kraju, mają szczególne
znaczenie społeczno-kulturowe i polityczno-historyczne, tj. utrzymują społeczności
małorolnych. Małorolni mają dostęp do różnorakich form pomocy w ramach drugiego filaru,
a także do dofinansowania w ramach pierwszego filaru oraz innych środków oferowanych za
pośrednictwem polityk krajowych – wszystkich opracowanych i nadzorowanych przez
dedykowany aparat instytucjonalny. Dowody wskazują, że tego rodzaju podejście pozwala
zagwarantować, że instrumenty WPR oraz instrumenty spoza WPR są odpowiednio
projektowane, a następnie skutecznie wykorzystywane przez beneficjentów na tych
obszarach.

We Włoszech mamy do czynienia z licznymi dowodami na uczestnictwo małych gospodarstw
rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych w zwiększaniu wartości dodanej
produktów rolnych oraz marketingu żywności i agroturystyce. W tym kontekście wydaje się
prawdopodobne, że niektóre formy pomocy w ramach drugiego filaru są skutecznie
wykorzystywane.

W Rumunii w studium przypadku (Hubbard, 2013) odnotowano dobre wykorzystanie
środków w ramach osi 3 w grupie gospodarstw rolnych niskotowarowych, szczególnie
przeznaczonych dla mikroprzedsiębiorstw i przedsięwzięć turystycznych. W Słowenii
dostępność powszechnych usług doradztwa rolniczego w wielu lokalizacjach, których cechą
charakterystyczną jest występowanie bardzo małych gospodarstw rolnych, przywoływana
jest jako element o znaczeniu krytycznym dla umożliwienia takim gospodarstwom dostępu
do różnorakich płatności w ramach Osi 2. W sprawozdaniu z wywiadu (Erjavec i Juvančič,
2013) podkreślono, że „dobrze rozwinięta sieć biur upowszechniania wiedzy rolniczej
sprawia, że ich usługi są dostępne dla każdego drobnego producenta rolnego”. Dostępne
dowody wskazują, że słoweński PROW został pod kilkoma względami pomyślany tak, aby
zapewnić uczestnictwo mniejszych gospodarstw rolnych w oferowanych środkach.
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Ramka 14: Dostęp do pomocy w ramach drugiego filaru: Słowenia

W dużej mierze działania w ramach słoweńskiego PROW na lata 2007–2013 sformułowano
w taki sposób, aby do uczestnictwa kwalifikowała się szeroka gama wnioskodawców. Co za
tym idzie, nie ma formalnych przeszkód, aby małe gospodarstwa rolne lub gospodarstwa
rolne niskotowarowe korzystały na tych działaniach. Powyższe stwierdzenie zilustrujemy na
przykładzie trzech działań, po jednym dla każdej osi priorytetowej ROW.

W przypadku wsparcia inwestycyjnego dla gospodarstw rolnych (działanie 121) do wsparcia
kwalifikują się wszystkie gospodarstwa zatrudniające przynajmniej jedną osobę spełniającą
kryteria AWU. Dla tzw. inwestycji prostych (inwestycji poniżej 50 000 EUR) funkcjonują
uproszczone procedury aplikacyjne i wdrożeniowe. W ramach każdego zaproszenia do
składania ofert część środków przeznaczana jest właśnie na inwestycje proste.
Dokumentacja dotycząca projektu jest mniej wymagająca; wnioskodawcy przygotowują
uproszczone biznesplany, a system punktacji jest inny.

W przypadku działań rolnośrodowiskowych oraz dodatków wyrównawczych dla ONW
minimalna wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 0,3 ha (z pewnymi indywidualnymi
wyjątkami w niektórych programach), zaś minimalna powierzchnia działki kwalifikowalnej
wynosi 0,1 ha; natomiast 0,3 ha to minimalny obszar, jaki może zostać uwzględniony
w indywidualnym poddziałaniu rolnośrodowiskowym.

W przypadku wsparcia dywersyfikacji gospodarstw rolnych (działanie 311) progi
kwalifikowalności oraz minimalne stawki wsparcia (min. 3 500 EUR, maks. 200 000 EUR) są
niskie, a tym samym osiągalne dla małych gospodarstw rolnych.

Źródło: Erjavec i Juvančič (2013), Sprawozdanie z wywiadu: Słowenia.

Jeżeli chodzi o powszechne bariery nieformalne dla uczestnictwa małych gospodarstw
rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych w działaniach i osiach drugiego filaru,
warto zauważyć często zgłaszane problemy w postaci niskiego poziomu doradztwa, edukacji
i szkoleń przeznaczonych w szczególności dla tych grup i wśród nich promowanych. Można
by przypuszczać, że w takich sytuacjach położenie większego nacisku na wymianę wiedzy
oraz transfer wiedzy i doradztwa stanowiłoby niezbędny „pierwszy krok” w dążeniu do
większego zaangażowania małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych
niskotowarowych w finansowane przez UE działania dotyczące ROW.

Jeśli chodzi o wsparcie szkoleń, to z oceny ex post środków rozwoju obszarów wiejskich
w ramach drugiego filaru w latach 2000–2006 przeprowadzonej przez Kantor i IfLS wynikają
następujące wnioski:

„Szkolenia są wysoce merytoryczne, ale mało komplementarne i jeszcze mniej spójne
[w kategoriach wniosku, rezultatów i oddziaływań], co zasługuje na systematyczną analizę,
w szczególności na podstawie ustaleń, wniosków i zaleceń z oceny ex post: spójność szkoleń
mogłaby być większa, gdyby priorytety szkoleniowe były identyfikowane z wyprzedzeniem,
podejmowane aktywności – powiązane z innymi działaniami dotyczącymi rozwoju obszarów
wiejskich, a podmioty zarządzające programami ściśle współpracowały z instytucjami
szkoleniowymi. Jednocześnie lepsza komplementarność szkoleń z innymi funduszami
i instrumentami będzie zdecydowanie sprzyjać czerpaniu korzyści z synergii z Europejskim
Funduszem Społecznym”(Kantor i IfLS, 2012).

Inną możliwością, niewymienioną w żadnym studium przypadku, jest wykorzystanie
inżynierii finansowej w celu ułatwienia dostępu do finansowania inwestycji w grupie bardzo
małych gospodarstw rolnych, z ograniczonym dostępem do kredytu. Ponownie w ramach
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oceny ex post stwierdzono, że środek ten był bardzo rzadko używany przez państwa
członkowskie. Autorzy odnoszą się więc w swojej ocenie do innych dowodów:

„W ramach ekspertyzy opracowanej przez Departament Ekonomiczny Stowarzyszenia
Coldiretti zbadano, dlaczego »przedmiotowe kluczowe działanie nie było wykorzystywane«
we Włoszech. Cele działania dotyczącego inżynierii finansowej przewidywały promowanie
nowych instrumentów finansowych w celu udzielenia pomocy i wsparcia przedsiębiorstwom
rolnym w negocjacjach z bankami, a tym samym stworzenia nowego środowiska
finansowego dla rolników. We Włoszech działanie to dostępne było jedynie w 5 z 21
programów operacyjnych (PO) poświęconych Celowi 1, a wdrożono je tylko w regionie
Marche. Po średniookresowym przeglądzie programu w roku 2004 działanie to zostało
wprowadzone do dwóch PO i usunięte z jednego z nich. W ekspertyzie stwierdzono, że
działania dotyczące inżynierii finansowej napotykały na rozmaite trudności, głównie ze
strony instytucji zarządzających programem oraz podmiotów otoczenia kredytowego na
szczeblu regionalnym. Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy były:

• brak wiedzy na temat ryzyka kredytowego;

• brak wiedzy na temat zasad pomocy państwa w rolnictwie oraz na temat kapitału
podwyższonego ryzyka;

• niedostateczny rozwój środowiska kredytowego obsługującego sektor rolniczy w całych
Włoszech;

• to, że wszystkie działania dotyczące inżynierii finansowej wprowadzone do programów
rozwoju obszarów wiejskich przewidywały wyłącznie finansowanie utworzenia lub integracji
funduszy gwarancyjnych (gwarancje kredytowe, a nie same kredyty)” (prezentacja
przedstawiona przez Stowarzyszenie Coldiretti na spotkaniu w Budapeszcie: „Systemy
gwarancji kredytowych dla obszarów wiejskich”, 12–13 stycznia 2006 r., za: Kantor i IfLS,
2012).

Nie ma jednak ogólnej jasności, czy tego rodzaju działania zyskałyby wyraźne wsparcie ze
strony samych państw członkowskich. W niektórych przypadkach krajowi eksperci dochodzą
do wniosku, że IZ wolą ignorować producentów małych, nietowarowych i niskotowarowych,
powołując się na to, że nie są oni przyszłością rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Niemniej jednak w zakresie, w jakim opinia powyższa faktycznie się pojawia, można by
kwestionować jej realizm, biorąc pod uwagę faktycznie istniejące i trwałe znaczenie bardzo
małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych w większości
krajów objętych niniejszą ekspertyzą.

4.2.4 Program LEADER i gospodarstwa rolne niskotowarowe

Bogata literatura przedmiotu dotycząca programu LEADER wskazuje, że to małoskalowe,
wielosektorowe i angażujące wiele podmiotów podejście do rozwoju lokalnego (Lukesch,
2003) jest szczególnie dobrze dostosowane do potrzeb i możliwości małych gospodarstw
rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych. Jednak dowody na powyższe
stwierdzenie w studiach przypadków są szczególnie nieprzekonujące. Jedną z istotnych
przyczyn takiej słabości jest zdominowanie tychże studiów przez przykłady dotyczące
nowych państw członkowskich. W nowych państwach członkowskich w latach 2004–2006 nie
było prawie żadnych aktywnych grup programu LEADER; w nowym okresie programowania
z kolei bardzo niewiele grup zostało zatwierdzonych oraz było w stanie dokonać wypłat
środków finansowych przed rokiem 2010 r. ze względu na przedłużające się konkursowe
procedury wyboru LGD oraz podpisywania porozumień strategicznych z agencjami
płatniczymi i/lub IZ. Dlatego też ocena potencjału programu LEADER (Oś 4) w zakresie
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pomocy małym gospodarstwom rolnym oraz gospodarstwom rolnym niskotowarowym
w tych krajach jest utrudniona z powodu relatywnego braku dowodów. Przykładowo
w studium przypadku dotyczącym Bułgarii znalazło się następujące stwierdzenie: „Ogólnie
rzecz biorąc, wdrożenie inicjatyw w ramach programu LEADER jest w kraju bardzo
opóźnione. Brak jest informacji, czy w ramach programu dostępne jest już jakiekolwiek
finansowanie. Zatwierdzone projekty (plany rozwoju) w ramach programu LEADER
funkcjonują jedynie w niektórych regionach kraju i obejmują gospodarstwa rolne
niskotowarowe w LGD” (Mishev, 2013).

Co więcej niektórzy eksperci twierdzą, że dla LGD rolnictwo pozostaje raczej poza głównymi
priorytetami działania: w większości państw członkowskich pojawiła się silna korelacja
pomiędzy osią 4 a adresowaniem działań w ramach osi 3 do ludności nierolniczej; chodzi tu
m.in. o wsparcie dla turystyki i rzemiosła, odnowę wsi, wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw
oraz szkolenia pozarolnicze. Nawet w tych studiach przypadku, gdzie działalność LGD
została odnotowana jako działalność wspierająca, z której mogą również skorzystać
gospodarstwa rolne niskotowarowe, nie ma dowodów na to, czy taka sytuacja ma faktycznie
miejsce, ponieważ LGD nie dostarczają szczegółowych danych na temat rozmiaru
gospodarstw rolnych, którym udzielają pomocy, o ile trafia ona właśnie do takich
gospodarstw. Zasoby dostępne autorom niniejszej ekspertyzy nie pozwoliły na bardziej
szczegółową analizę w oparciu o kryterium geograficzne na poziomie mikro (tj. na
przyjrzenie się strukturom gospodarstw rolnych w miejscach, gdzie LGD wspierają
odpowiednie działania). Niemniej jednak istnieje kilka pozytywnych przykładów podanych
w studium przypadku dotyczącym Portugalii, gdzie powstał program równoległy do
programu LEADER – PRODER. Program ten, stworzony pierwotnie jako program pomocowy
na szczeblu krajowym na lata 2000–2006, wydaje się cieszyć popularnością na północy
i w centrum kraju, gdzie przeważają małe gospodarstwa rolne oraz gospodarstwa rolne
niskotowarowe. Najpopularniejsze działania w ramach PRODER w tych regionach wśród
beneficjentów niepublicznych (tj. z wyłączeniem funduszy wykorzystywanych przez władze
lokalne) obejmowały: dywersyfikację gospodarstw rolnych w kierunku agroturystyki,
tworzenie mikroprzedsiębiorstw oraz wsparcie dla turystyki.

Szersza literatura przedmiotu dotycząca programu LEADER, szczególnie odnosząca się do
poprzednich okresów programowania oraz doświadczeń z krajów UE-15, dostarcza szeregu
przykładów działań LGD, które z powodzeniem dostosowano do sytuacji i potrzeb bardzo
małych gospodarstw rolnych (obok innych kategorii mikroprzedsiębiorstw wiejskich).

W sprawozdaniu dotyczącym inżynierii finansowej (Archiwum programu LEADER II, 2000)
przedstawiono szczegółowy opis trzech udanych inicjatyw, gdzie LGD utworzyły fundusze
poręczeń kredytowych, aby umożliwić małym przedsiębiorstwom i mikroprzedsiębiorstwom
uzyskanie dostępu do funduszy inwestycyjnych, niedostępnych u tradycyjnych
kredytodawców, takich jak banki. Porównując procesy, rezultaty i oddziaływania w tych
trzech przypadkach (na Sardynii, w Bretanii i w regionie Midi-Pyrénées we Francji),
analitycy stwierdzają, co następuje:

 podejścia te są dość nowe i wciąż udoskonalane (stan na rok 2000);

 są to instrumenty funkcjonujące na małą skalę, których zakres pozostanie niewielki ze
względu na to, że koncentrują się na szczeblu lokalnym;

 są to instrumenty finansowe, a nie dotacje, a oprócz finansowania świadczą zawsze
również inne usługi, np. udzielają pomocy technicznej czy koordynują;

 ich uzupełniająca rola sprzyja dostępowi do innych źródeł i zachowuje zasoby w obszarze
lokalnym;
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 aby odnieść sukces, wymagają one konkretnego wsparcia ze strony lokalnych władz
publicznych (izb handlowych i Conseils Généraux), jak również udziałowców prywatnych.

4.2.5 Uwagi podsumowujące

Analizy i dowody przedstawione tutaj wskazują jasno, że drugi filar WPR zawiera obecnie
szereg środków i podejść, które mogą zostać potencjalnie wykorzystane jako pomoc
w osiąganiu celów przez małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe
w UE. Jednak decydujące znaczenie ma tu fakt, że ich wykorzystanie w sposób
ukierunkowany, zindywidualizowany lub konkretnie zaplanowany ma miejsce stosunkowo
rzadko, a co za tym idzie filar ten nie stanowi adekwatnej odpowiedzi politycznej
w większości krajów i regionów, w których dominują tego rodzaju gospodarstwa rolne.

4.3 Środki spoza WPR

Podobnie jak inne przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe, małe gospodarstwa rolne oraz
gospodarstwa rolne niskotowarowe są potencjalnie objęte wpływem licznych strategii i
działań UE spoza zakresu WPR. W niniejszej części omówiono krótko niektóre z takich
efektów, które w odniesieniu do małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych
niskotowarowych będą miały raczej charakter pośredni (np. poprawa infrastruktury
publicznej) niż bezpośredni.

Poprzez liczne fundusze polityka spójności UE odgrywa rolę pomocniczą w promowaniu
spójności społecznej, gospodarczej i środowiskowej za pośrednictwem hierarchii regionów
objętych celem konwergencji, głównie w nowych państwach członkowskich oraz krajach
Półwyspu Iberyjskiego. W nowych państwach członkowskich budżety spójności często
przewyższają te przeznaczone na WPR, a tym samym przekładają się na inwestycje
publiczne o wyższej wartości w stosunku do PKB. Można więc spodziewać się, że
instrumenty polityki spójności będą miały istotny wpływ na wyniki gospodarcze
w poszczególnych regionach. Jednak w Piątym sprawozdaniu w sprawie spójności (Komisja
Europejska, 2010c) stwierdza się, że inwestycje publiczne (w tym wydatki na politykę
spójności) w regionach objętych celem konwergencji są często adresowane do regionów
niezapóźnionych, pomimo dużych dysproporcji wewnętrznych (Włochy, Hiszpania,
Portugalia), lub też koncentrują się na regionach stolic (większość nowych państw
członkowskich, bez Czech, Słowacji i Węgier). Z punktu widzenia rozwoju obszarów
wiejskich, a szczególnie gospodarstw rolnych niskotowarowych, taki kierunek działania nie
jest zbyt korzystny.

Działania strukturalne ukierunkowane na wsparcie przedsiębiorstw i zatrudnienia
(wspieranie MŚP, szkolenia zawodowe, innowacje, badania i rozwój technologiczny)
wywołują „efekt przyciągania” na lokalnym rynku pracy. Dotyczy to członków gospodarstw
rolnych będących w stanie konkurować o nowe (i/lub lepsze) miejsca pracy. Prawdopodobne
oddziaływania na struktury gospodarstw obejmują (nieodwracalne) odejście od działalności
rolniczej w marginalnych gospodarstw rolnych lub zwiększenie udziału działalności rolniczej
prowadzonej w niepełnym wymiarze godzin (Weiss, 1997; Juvančič i Erjavec, 2005). Jeżeli
efekty takie mają miejsce, korzyści ekonomiczne wynikające dla niskotowarowych
gospodarstw rolnych z obszarów polityki innych niż WPR mogą przewyższyć pozytywne
skutki instrumentów WPR. Z drugiej strony mało prawdopodobne jest, aby członkowie
małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych w podeszłym wieku
lub o niskich kwalifikacjach wzięli udział w tego typu działaniach strukturalnych, w związku
z czym luka rozwojowa pomiędzy takimi gospodarstwami a resztą społeczności lokalnej
może się zwiększać.
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Ulepszenia w transporcie i łączności mogą przynieść nieuchronne choć pośrednie skutki dla
populacji wiejskiej, w tym członków małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych
niskotowarowych. Ulepszenia infrastrukturalne ułatwiają codzienne dojazdy do pracy i/lub
pracę na odległość, a tym samym zwiększają atrakcyjność wsi jako miejsca do życia.
Doświadczenie Zjednoczonego Królestwa, Niemiec i krajów skandynawskich pokazuje, że
mieszkańcy wsi o wysokich dochodach mogą zapewnić pracę okolicznym drobnym
producentom rolnym oraz rolnikom pracującym w niepełnym wymiarze godzin
w charakterze dozorców, ogrodników czy konserwatorów. Podobnych pozytywnych skutków
można oczekiwać w przypadku działań strukturalnych wpływających na jakość życia na
obszarach wiejskich (szkoły, publiczna ochrona zdrowia, kultura). Działania takie
nakierowane są w szczególności na potrzeby osób młodszych, w tym młodszych członków
małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych.

Wiejskie gospodarstwa domowe to również potencjalni beneficjenci działań wspieranych
z Europejskiego Funduszu Społecznego (np. włączenie społeczne, edukacja, szkolenia).
Jednak dyskusyjne pozostaje to, w jakim stopniu działania takie pomagają najsłabszym
członkom społeczności rolniczej, w tym gospodarstwom rolnym niskotowarowym,
w szczególności w regionach o słabych systemach zabezpieczenia społecznego.

W ramach polityki UE dla MŚP gospodarstwa rolne niskotowarowe niezatrudniające
zasadniczo pracowników innych niż członkowie gospodarstwa domowego ledwo kwalifikują
się nawet do kategorii mikroprzedsiębiorstw. Niemal na pewno nie są one zarejestrowane
jako „przedsiębiorstwa”. Jednakże pośrednicy, tacy jak spółdzielnie handlowe zajmujące się
obrotem produktów i usług gospodarstw rolnych, oraz sieci informacyjne mogą być w stanie
skorzystać z pomocy dostępnej z funduszy strukturalnych UE (oprócz finansowania
w ramach programu LEADER w drugim filarze WPR), takiej jak wsparcie dla przedsiębiorstw
rozpoczynających działalność, centra biznesowe UE oraz Europejska Sieć Przedsiębiorczości.

Podsumowując, polityka spójności UE ma potencjał, aby poprawić status ekonomiczno-
społeczny małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych. To, czy
potencjał ten jest wykorzystywany, zależy w dużej mierze od struktury programów rozwoju,
regionalnych zdolności absorpcyjnych oraz umiejętności i mobilności lokalnej siły roboczej.
(Potencjalnych) oddziaływań nie należy jednak przeceniać. Inwestycje skutkujące
tworzeniem miejsc pracy (przynoszące pożądany „efekt przyciągania”) są rzadko
realizowane w regionach o dużej liczbie małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych
niskotowarowych. Regiony te z reguły nie mogą poszczycić się bogatą tradycją przemysłową
lub innymi cechami pozwalającymi podtrzymać poziom dostępnych umiejętności
i kompetencji na lokalnych rynkach pracy.

4.4 Łańcuch żywnościowy

W niniejszej części omówiono kwestie, które wpływają na dobrostan i perspektywy małych
gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych poprzez ich zaangażowanie
w unijne sieci dostaw żywności. Po pierwsze, ponieważ przetwórstwo i sprzedaż detaliczna
żywności podlegają nieustannej koncentracji, udział rolników w konsumpcyjnych cenach
żywności zmniejszył się (Dobson i in., 2003), co zagraża istnieniu małych producentów.
Sytuacja ta pobudziła zainteresowanie na wysokim szczeblu alternatywnymi
(krótkimi/bezpośrednimi) łańcuchami dostaw oraz ich potencjałem do przywrócenia wartości
dodanej po stronie rolników (Cioloş, 2012; Kneafsey i in., 2013). Po drugie, ponieważ
gospodarstwa rolne niskotowarowe nie dysponują korzyściami skali, pojawiły się obawy, że
przepisy UE dotyczące higieny mogą obarczać producentów nieproporcjonalnie wysokimi
kosztami (Van Goethem, 2012), a tym samym zagrażać ich przetrwaniu. Obawy te
stanowiły punkt wyjścia do analiz badających, czy państwa członkowskie wykorzystały



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności
___________________________________________________________________________________________

PE 495.86186

możliwości dotyczące przyznawania odstępstw i wyłączeń z niektórych wymogów pakietu
dotyczącego higieny żywności na korzyść drobnych producentów rolnych (Komisja
Europejska, 2010b). Wreszcie, wiele uwagi poświęcono temu, czy chronione oznaczenia
geograficzne (ChOG) oraz inne systemy jakości żywności mogą poprawić rentowność
małych gospodarstw rolnych (Tregear i in., 2007; London Economics, 2008). Opublikowany
niedawno pakiet przepisów służących zapewnieniu jakości (QP) (rozp. (UE) nr 1151/2012)
stanowi próbę poprawy funkcjonowania unijnych systemów jakości żywności, dlatego należy
rozważyć, w jakim stopniu na takich inicjatywach skorzystają gospodarstwa rolne
niskotowarowe.

4.4.1 Obecna sytuacja i krótkie łańcuchy dostaw

W sensie marketingowym gospodarstwa rolne niskotowarowe mogą uczestniczyć w krótkich/
bezpośrednich lub dłuższych, konwencjonalnych łańcuchach dostaw. Pierwsza grupa
łańcuchów jest określana jako łańcuchy, w których pomiędzy producentem rolnym a
konsumentem końcowym funkcjonuje nie więcej niż jeden pośrednik, np. przedsiębiorstwo
świadczące usługi dostawcze, wiejski sklep/stoisko (Ministère de l’Agriculture de
l’Agroalimentaire et de la Forêt, 2009) „z żywnością sygnowaną przez rolnika i z możliwością
prześledzenia jej źródła pochodzenia” (Kneafsey i in., 2013). Do krótkich łańcuchów dostaw
zaliczają się: sklepy prowadzone przez same gospodarstwa rolne, targowiska zarządzane
bezpośrednio przez rolników, systemy typu „box scheme” czy rolnictwo wspierane przez
społeczność (Ilbery i Maye, 2005). Takie łańcuchy dostaw różnią się od łańcuchów
konwencjonalnych, które angażują jednego lub większą liczbę przetwórców i supermarketów
i zyskały popularność jako potencjalny środek zwiększenia zysków po stronie rolników
(Plewa, 2012).

Krótkie/ bezpośrednie łańcuchy dostaw żywności mogą faktycznie stanowić szansę dla
niektórych małych gospodarstw rolnych, pozwalając im zwiększyć wartość produkcji i
poprawić warunki życia, jednak utworzenie targowisk zarządzanych bezpośrednio przez
rolników zależy od lokalnych władz i organów publicznych, które wskazują i udostępniają
odpowiednie miejsca na ich prowadzenie. Wcześniejsze badania (FAAN, 2010) wykazują, że
program LEADER może wspomóc współpracę pomiędzy rolnikami oraz z powodzeniem
wspierać tworzenie targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników i ustanawianie
wspólnych marek. Współpraca pomiędzy rolnikami może okazać się szczególnie przydatna,
jeżeli chodzi o współdzielenie czasu i kosztów transportu związanych z obecnością na
targowiskach zarządzanych bezpośrednio przez rolników. Jednakże osoby wnioskujące o
dofinansowanie ze środków programu LEADER nadal skarżą się na niewystarczający zakres
lub niejasność informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem LGD (FAAN, 2010).

Doświadczenia europejskie i międzynarodowe wskazują na kluczową pomocniczą rolę
spółdzielni handlowych i agencji kształcenia rolniczego w procesie włączania małych
gospodarstw rolnych w konwencjonalne łańcuchy dostawy żywności oraz uzyskiwania
dostępu do wsparcia w ramach drugiego filaru. Małe gospodarstwa rolne nie są zwykle
w stanie samodzielnie sprostać wymogom ilościowym i certyfikacyjnym ustalanym przez
supermarkety i dużych producentów żywności, tak więc ich włączenie do konwencjonalnych
łańcuchów dostaw żywności zależy zwykle od przynależności do spółdzielni handlowych
(Viaggi i Cuming, 2013).

Zaangażowanie małych gospodarstw rolnych w krótkie łańcuchy dostaw żywności różni się
w poszczególnych państwach członkowskich. Sprzedaż bezpośrednia przez rolników do
konsumentów jest stosunkowo mało popularna w Europie Północnej. Przykładowo Raley i
Moxey (2000) oceniają, że tylko 2,8% wartości produkcji rolnej w północnej Anglii
sprzedawano bezpośrednio detalistom, konsumentom i firmom cateringowym. Nawet w
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przypadku małych gospodarstw sprzedaż bezpośrednia występowała stosunkowo rzadko. Od
czasu ekspertyzy Raley i Moxeya (2000) poziom sprzedaży bezpośredniej w Zjednoczonym
Królestwie prawdopodobnie wzrósł, ale nadal „nie jest to opcja dla większości gospodarstw
rolnych ” (Kneafsey i in., 2013). Sprzedaż bezpośrednia jest bardziej rozpowszechniona w
krajach śródziemnomorskich oraz w niektórych nowych państwach członkowskich, takich jak
Polska i Rumunia.

W niektórych nowych państwach członkowskich dominacja sprzedaży bezpośredniej,
w ramach której drobni producenci rolni przywożą płody rolne na cotygodniowe targowiska
lub inne „zielone” rynki, wywodzi się z długoletniej tradycji (Forgács, 2010). Jednak
zaangażowanie w krótkie łańcuchy dostaw może być dobrowolne lub niedobrowolne. Dla
niektórych rolników krótkie łańcuchy dostaw stanowią atrakcyjną strategię uzyskania
wyższych marż, chociaż – jak zauważono w opracowaniu autorstwa Moyi Kneafsey i in.,
(2013) – niewiele ekspertyz gruntownie dokumentuje płynące z nich korzyści finansowe.
W innych przypadkach zaangażowanie drobnych producentów rolnych w krótkie łańcuchy
dostaw jest skutkiem ich wykluczenia z łańcuchów konwencjonalnych, ze względu na
niedostateczną wielkość produkcji lub brak certyfikatów jakościowych (Fałkowski, 2012).
Z uwagi na wyłączenie z „formalnych” łańcuchów dostaw rolnicy ci angażują się – mniej lub
bardziej bezpośrednio – w nieformalną sprzedaż na rzecz sąsiadów lub szerszego grona
odbiorców.
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Ramka 15: Znaczenie bezpośredniej sprzedaży produktów w gospodarstwach rolnych:
Polska

Źródło: GUS (2008) i Fałkowski (2013), Studium przypadku – Polska.

Przy próbie zrozumienia potencjału zapewnienia lepszych zysków dla rolników, należy
pamiętać, aby nie przeceniać ogólnego zaangażowania samych konsumentów w próby
stymulowania krótkich łańcuchów dostaw żywności (Tregear i Ness, 2005). Znaczny odsetek
konsumentów jest nadal niezbyt zainteresowany problematyką żywności ogółem,
a kwestiami pochodzenia żywności czy żywnościokilometrów w szczególności (Food
Standards Agency, 2007). Niektóre grupy konsumentów pozostają bardzo wrażliwe na ceny
i choć często uznają korzyści wynikające z produkcji żywności na małą skalę, nie są skłonne
płacić za nią wyższej ceny (Weatherell i in., 2003). Dla innych grup najważniejsza pozostaje
wygoda zakupu (oraz przygotowania/gotowania żywności), tak więc wyspecjalizowani
sprzedawcy detaliczni, systemy typu „box scheme” oraz targowiska tracą klientów na rzecz
super- i hipermarketów, które oferują możliwość robienia zakupów w jednym miejscu
(Geuens i in., 2003). Aby odnieść sukces, bezpośrednie inicjatywy marketingowe muszą
zidentyfikować odpowiednią niszę konsumencką i to do niej kierować swoją ofertę.

Sprzedaż bezpośrednia jest znacznie ważniejsza dla małych gospodarstw rolnych w Polsce
niż dla ich większych odpowiedników. W 2007 r. sprzedaż bezpośrednia stanowiła ponad
50% wartości sprzedaży ogółem dla grupy 384 995 gospodarstw. Jeśli gospodarstwa
rolne niskotowarowe definiowane są jako gospodarstwa mieszczące się w przedziale 2–4
ESU, to sprzedaż bezpośrednia przekroczyła 50% wartości sprzedaży ogółem w
przypadku 57 600 takich gospodarstw, co odpowiada 19% wszystkich gospodarstw
rolnych niskotowarowych w przedziale 2–4 ESU. W kategoriach uprawianych hektarów
69% gospodarstw rolnych, w przypadku których sprzedaż bezpośrednia stanowi ponad
50% całkowitej sprzedaży, ma powierzchnię mniejszą niż 5 ha.

Tabela 13: Liczba i udział indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce w klasach
wielkości według ha, dla których bezpośrednia sprzedaż stanowi ponad 50% całkowitej
sprzedaży; stan na rok 2007

Rozmiar
gospodarstwa
rolnego (w ha)

Liczba
gospodarstw

rolnych

%
gospodarstw

rolnych
0–1 79 609 21

1–2 70 874 18

2–3 48 947 13

3–5 63 666 17

5–10 74 926 19

10–15 23 644 6

15–20 8 911 2

20–30 7 809 2

30–50 3 822 1

powyżej 50 2 786 1

Ogółem 384 995 100
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Ramka 16: Targowska zarządzane bezpośrednio przez rolników: Węgry

W węgierskim sprawozdaniu z wywiadu wskazano, że systemy handlu bezpośredniego
powinny zostać ustanowione tam, gdzie zlokalizowany jest popyt na produkty o wartości
dodanej, a tym samym powinny celować w „zainteresowanych konsumentów”. Dane
z badania rynku (Medián, 2012) wskazują, że 13% konsumentów węgierskich kupuje
żywność bezpośrednio od rolników, podczas gdy trzy czwarte respondentów zgadza się ze
stwierdzeniem, że „to ważne, aby zakupy, które robię, zapewniały rolnikom środki
utrzymania”. Jednak tylko 37% stwierdziło, że byłoby skłonnych zapłacić cenę o 10%
wyższą, aby poprawić warunki życia lokalnych producentów żywności. W gronie osób
skłonnych zapłacić więcej znaleźli się głównie mieszkańcy Budapesztu z wykształceniem
wyższym i wyższymi dochodami. Próby stworzenia nowych targowisk zarządzanych
bezpośrednio przez rolników na wsi kończyły się zwykle niepowodzeniem, jako że sami
mieszkańcy lub ich krewni wytwarzali produkty podobne do tych oferowanych na
targowisku, zaś siła nabywcza mieszkańców jest niewielka. Targowiska zarządzane
bezpośrednio przez rolników odniosły największy sukces (w sensie umożliwienia rolnikom
sprzedaży po wyższych cenach) w Budapeszcie, gdyż tam przyciągają one
„zainteresowanych konsumentów” z klasy średniej (Szabadkai, 2010).

Źródło: Gorton (2013), Sprawozdanie z wywiadu: Węgry.

W gronie krajów objętych studiami przypadków bezpośrednia sprzedaż produktów rolnych
jest prawdopodobnie najbardziej rozwinięta we Włoszech, gdzie w latach 2001–2009 liczba
gospodarstw rolnych zaangażowanych w taką sprzedaż wzrosła o 64%. Benedetto Rocchi
i inni (2010) zidentyfikowali w swojej ekspertyzie dwie grupy konsumentów będących
stałymi klientami targowisk i sklepów zarządzanych bezpośrednio przez rolników. Pierwszą
grupę motywuje pozytywne nastawienie do celów ochrony środowiska i rozwoju obszarów
wiejskich oraz chęć udziału w wydarzeniach „społecznych” związanych z żywnością.
W grupie tej dominują zdecydowanie osoby w wieku od 34 do 56 lat, z wyższym
wykształceniem i ponadprzeciętnymi dochodami, dla których głównym kryterium wyboru
żywności nie jest cena. Druga grupa charakteryzuje się niższym poziomem wykształcenia
i skromniejszymi dochodami. Osoby te nie mają zaufania do oficjalnego systemu certyfikacji
wiarygodności np. dotyczącej pochodzenia geograficznego czy ekologicznych metod
produkcji, mają natomiast większe zaufanie do produktów lokalnych. W rezultacie istotnym
czynnikiem motywującym do odwiedzin na targowiskach/w sklepach zarządzanych
bezpośrednio przez rolników jest dla nich bezpośrednia relacja z producentami, którą uznają
za najważniejszą gwarancję jakości. Cena stanowi istotne kryterium wyboru żywności, zaś
konsumenci z tej grupy uznają takie kanały dystrybucji za rozwiązanie kompromisowe,
które pozwala pogodzić dążenie do zakupu żywności dobrej jakości z koniecznością
oszczędzania.

We Włoszech najważniejszą inicjatywą podażową związaną z prowadzeniem sprzedaży
bezpośredniej przez gospodarstwa rolne jest program Campagnamica (przyjazna wieś)
opracowany przez stowarzyszenie Coldiretti, które odpowiada za organizację ok. 1 100
targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników. Program ten ma na celu tworzenie
i ponowne ożywienie lokalnych targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników,
z naciskiem na zapewnienie zarówno konkurencyjnych cen konsumpcyjnych, jak i lepszych
zysków dla rolników sprzedających swoje produkty. Badania rynku wskazują, że kluczowym
czynnikiem długofalowej stabilności targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników we
Włoszech jest oferowanie niższych cen na produkty świeże w porównaniu z supermarketami
(Coldiretti, 2008; Vecchio, 2010).

Po stronie popytowej, jedną z innowacji stanowią grupy zakupowe funkcjonujące w oparciu
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o zasadę solidarności (GAS)4 złożone z konsumentów dokonujących zakupów zbiorowych
w ramach bezpośredniej relacji z producentami oraz zgodnie ze wspólnie wyznawanymi
zasadami etycznymi (koncepcją „solidarności”). Analiza doświadczeń tych programów
(Meloni i in., 2009; Brunori i in., 2012) wskazuje, że chociaż mają one szansę na
rozszerzenie zakresu, mamy tu również do czynienia z istotnymi barierami dla uczestnictwa
rolników. Do barier tych zaliczają się następujące czynniki: brak umiejętności
komunikacyjnych niezbędnych do budowania bliskich relacji z konsumentami po stronie
części gospodarstw, brak infrastruktury i usług logistycznych, a także znaczna ilość czasu,
jaki rolnicy muszą poświęcić na marketing i podróże, kosztem produkcji podstawowej.
Oznacza to, że udział w programach bezpośredniej sprzedaży wymaga zmian
organizacyjnych w praktykach rolniczych.

4.4.2 Systemy jakości żywności

Działanie 132 ROW ma na celu zwiększenie udziału rolników w systemach jakości żywności
będących inicjatywami na szczeblu UE lub krajowym. Główne unijne systemy jakości
żywności to: chronione oznaczenie geograficzne (ChOG) oraz chroniona nazwa pochodzenia
(ChNP) produktów rolnych i środków spożywczych (rozp. Rady (WE) nr 510/2006),
gwarantowana tradycyjna specjalność (GTS), certyfikowana produkcja ekologiczna i wino
gatunkowe z określonych regionów (rozp. Komisji (WE) nr 382/2007). U podstaw tych
inicjatyw leży przekonanie, że przyszłość konkurencyjności europejskich gospodarstw
rolnych, szczególnie prowadzących działalność na niewielką skalę, zależy nie tyle od
skoncentrowania się na kwestiach kosztów/towaru, ile na jakości. Środki finansowe
w ramach działania 132 mogą zostać wykorzystane na potrzeby zwrotu kosztów
przystąpienia do wspieranego systemu, rocznych składek z tytułu uczestnictwa oraz kontroli
przeprowadzanych w celu weryfikacji zgodności z wymaganiami systemu.

Dowody zawarte w naszych studiach przypadku wskazują, że zaangażowanie w systemy
jakości żywności różni się znacznie w poszczególnych krajach. Systemy jakości żywności
wydają się najbardziej rozwinięte we Włoszech, podczas gdy Bułgaria i Rumunia posiadały
do marca 2013 r. tylko po jednym zatwierdzonym oznaczeniu ChOG (odpowiednio:
Gornooryahovski sudzhuk oraz Magiun de prune Topoloveni).

4 Gruppi di acquisto solidale (pol.Grupy Solidarnych Zakupów).
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Ramka 17: Systemy jakości żywności i małe gospodarstwa rolne: Włochy

Dane ze Spisu Rolnego (2010) wskazują, że tylko ponad 9% włoskich gospodarstw
o powierzchni co najmniej 5 ha uczestniczyło w systemie ChNP/ChOG. W gronie
gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 3 ha analogiczna wartość wynosiła 6,8%.
Chociaż więc małe gospodarstwa rolne są mniej prawdopodobnymi uczestnikami
certyfikowanego systemu żywności we Włoszech, to wiele z nich w takim systemie
faktycznie uczestniczy; co za tym idzie, barier dla włączenia nie należy wyolbrzymiać.
W niektórych przypadkach chronione oznaczenia pozwalają rolnikom utrzymać wyższe ceny.
Na przykład w przypadku toskańskiej oliwy z oliwek najwyższej jakości z pierwszego
tłoczenia czy jabłek Mela Val di Non rolnikom przypada znacznie większa część ostatecznej
ceny detalicznej niż ma to miejsce w przypadku porównywalnych produktów
nieposiadających oznaczenia (London Economics, 2008). W takich przypadkach produkty
objęte ChNP korzystają na funkcjonowaniu silnych i dobrze zorganizowanych konsorcjów.
Jednak w innych przypadkach narzut na cenę detaliczną produktów objętych ChNP jest
znikomy lub też przypada on w znacznej mierze nie tyle rolnikom, ile hurtownikom
i detalistom (IPTS, 2006). Na południu Włoch istnieje wiele produktów objętych ChNP, ale
konsorcja nie są tam dobrze zorganizowane, a tym samym oznaczenia nie przynoszą
rolnikom korzyści ekonomicznych (Belletti i in., 2006; Arfini i in., 2010). Tak więc
certyfikaty jakości same w sobie nie gwarantują wyższych zysków dla drobnych
producentów rolnych.

Źródło: Salvioni (2013), Studium przypadku – Włochy.

W Słowenii początkowy entuzjazm związany z promocją systemów jakości żywności był
duży, ale rezultaty okazały się zróżnicowane. Po przystąpieniu do UE polityka krajowa oraz
słoweński PROW na lata 2004–2006 przewidywały aktywne wsparcie certyfikacji produktów
rolnych i żywnościowych. W rezultacie w ramach systemów jakości żywności (ChNP, ChOG,
produkty ekologiczne) zarejestrowano oficjalnie ponad 40 produktów. Jednak późniejsza
analiza wykazała (Erhart i in., 2009), że za połową z tych produktów nie stoją faktycznie
działające konsorcja (np. brak aktywnych/certyfikowanych producentów). W zbyt wielu
przypadkach certyfikacji produktów towarzyszył niedostateczny potencjał gospodarczy lub
słaby marketing i branding. Program certyfikacji wspierany (i współfinansowany) publicznie
przyczynił się do wzrostu oczekiwań producentów dotyczących reputacji i widoczności marki,
zwiększonego popytu i wyższych cen. Jednak po wycofaniu (tymczasowego) wsparcia
publicznego producenci zostali zobowiązani do pokrywania kosztów uczestnictwa oraz
prowadzenia samodzielnego monitoringu. Co za tym idzie, w sytuacji gdy certyfikacja nie
przyniosła korzyści w postaci zwiększenia sprzedaży lub wartości dodanej, członkowie
konsorcjów wycofywali się. W słoweńskim PROW na lata 2007–2013 Działanie 132 nie
przyniosło oczekiwanych rezultatów. Przewidywano, że pod koniec okresu programowania
uczestnikami różnorodnych systemów jakości będzie 1 500 gospodarstw rolnych. Jednak do
roku 2011 zatwierdzono jedynie 147 wniosków dotyczących przedmiotowego działania oraz
wydatkowano nieco ponad 1% budżetu przeznaczonego na działanie (Kmetijski Inštitut
Slovenije, 2012). Ogólnie rzecz biorąc, negatywny wpływ na funkcjonowanie systemów
jakości żywności w Słowenii wywarły: brak zaufania wśród producentów, odgórne,
biurokratyczne podejście do rejestracji, a nierzadko niezdolność do realnej oceny możliwości
marketingowych, a także niedostateczne środki kontrolne i sankcje dla sprawców naruszeń,
podważające zaufanie do marek (Černič Istenič, 2010).

W Szkocji Działanie 132 również nie przyniosło oczekiwanych wyników. W szkockim PROW
na lata 2007–2013 Działanie 132 przewiduje dofinansowanie rzędu 50% do maksymalnej
kwoty 150 GBP (około 173 EUR) z tytułu wpisowego lub z tytułu trwającego członkostwa
w kwalifikowalnych systemach zapewnienia jakości żywności. Wyniki ankiety
przeprowadzonej w gronie 20 beneficjentów w ramach oceny śródokresowej wskazują, że
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uczestniczyliby oni w systemach zapewnienia jakości żywności, nawet gdyby nie
otrzymywali wsparcia w ramach przedmiotowego działania (Rural Development Company
Ltd, 2010). Większość respondentów zgłaszało, że wpływ Działania na poprawę dostępu do
rynków i zwiększenie wartości produkcji był znikomy. W połowie okresu obowiązywania
PROW alokowano zaledwie 11% całkowitego budżetu przeznaczonego na Działanie 132,
a zaledwie 18 523 EUR (3%) faktycznie wydatkowano Biorąc pod uwagę niski pułap
płatności i wymóg współfinansowania, słaby poziom wykorzystania wsparcia nie jest
zaskoczeniem. W ostatecznym rozrachunku stabilność systemów zapewnienia jakości
żywności zależeć będzie od tego, czy okażą się one skuteczne w zwiększaniu zysków po
stronie rolników – to właśnie ten czynnik, a nie programy wsparcia omówione na przykładzie
Szkocji, będzie przesądzać o uczestnictwie rolników w takich systemach w perspektywie
wieloletniej.

W ocenie systemów certyfikacji jakości żywności przeprowadzonej przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy (Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2011a) wyrażono obawy, że większość
państw członkowskich „nie prowadzi regularnych kontroli mających wykryć i wyeliminować
przypadki niedozwolonych praktyk” oraz że brak jest skutecznego nadzoru KE nad
kontrolami przeprowadzanymi przez państwa członkowskie. Problem kontroli wpływa na
zaangażowanie gospodarstw rolnych niskotowarowych w takie systemy. Utrzymanie
wiarygodności systemów wymaga przeprowadzania kontroli na miejscu przez właściwe
organy (CA) w państwach członkowskich. Jednak wiele gospodarstw rolnych
niskotowarowych obawia się takich kontroli, co stanowi przeszkodę dla ich zaangażowania
w takie systemy. Ponadto ponieważ państwa członkowskie są upoważnione do pobierania
opłat na pokrycie kosztów kontroli, bardziej rygorystyczny system kontroli przekładałby się
na wyższe koszty zaangażowania, które mogłyby okazać się nieproporcjonalnie wysokie
w przypadku producentów z niskim poziomem produkcji i działających na małą skalę.

4.4.3 „Pakiet mleczny”

Duża część zainteresowania krótkimi łańcuchami dostaw wynika z danych, które sugerują,
że w ramach konwencjonalnych łańcuchów dostaw żywności udział rolników w cenach
detalicznych spadł w ostatnich latach, jako że siła przetargowa producentów w kontaktach
z detalistami i przetwórcami słabnie. Obawy tego rodzaju stanowią fundament tzw. pakietu
mlecznego (rozp. (UE) nr 261/2012), który przyznaje państwom członkowskim prawo do
wprowadzenia obowiązku sporządzania sformalizowanych pisemnych umów pomiędzy
producentami i przetwórcami mleka. W celu poprawy siły przetargowej rolników
rozporządzenie umożliwia także organizacjom producentów składającym się wyłącznie
z producentów mleka prowadzenie wspólnych negocjacji warunków umowy, w tym cen,
w imieniu swoich członków.

Ze względu na nowatorski charakter takich środków dysponujemy jak dotychczas małą
liczbą dowodów na to, jaki wpływ wywierają one na łańcuchy dostaw produktów mlecznych
w ogóle lub na gospodarstwa rolne niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne
w szczególności. Inne zmiany w polityce mleczarskiej mogą mieć jednak negatywny wpływ
na małe gospodarstwa rolne. Analiza oparta na modelowaniu równowagi ogólnej wskazuje,
że zniesienie kwot mlecznych doprowadzi do znacznego spadku cen mleka surowego
i niewielkiego wzrostu produkcji (odpowiednio: 22% i 3%) (Lips i Rieder, 2005). Negatywny
wpływ zniesienia kwot mlecznych na marże brutto uzyskiwane przez rolników może być
większy w przypadku mniejszych gospodarstw rolnych prowadzących działalność
ekstensywną niż w przypadku większych jednostek prowadzących działalność intensywną
(Jongeneel i in., 2010). Wpływ środków w ramach pakietu mlecznego powinien być
monitorowany w celu ustalenia, czy realizują one cel w postaci poprawy pozycji
producentów mleka w łańcuchu dostaw produktów mlecznych. Jeśli korzystne rezultaty
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zostaną zaobserwowane, należy rozważyć rozciągnięcie takich środków na inne łańcuchy
dostaw.

4.4.4 Pakiet dotyczący higieny żywności i środki mające na celu zapewnienie
elastyczności

Przepisy dotyczące higieny na szczeblu europejskim ujęto w tzw. ogólnym prawie
żywnościowym (rozp. (WE) nr 178/2002) oraz w trzech aktach tworzących „pakiet
dotyczący higieny żywności” (rozp. (WE) nr 852/2004, 853/2004 i 854/2004). Aby chronić
tradycyjne metody produkcji i zapobiegać zamykaniu małych zakładów przetwórstwa
żywności, w prawodawstwie uwzględniono również przepisy dopuszczające elastyczność na
szczeblu państw członkowskich (Komisja Europejska, 2009). Daje to właściwym organom
(CA) w każdym państwie członkowskim możliwość wprowadzenia środków krajowych,
z zastrzeżeniem uzyskania zgody KE i pozostałych państw członkowskich, w zakresie
uznawania odstępstw, dostosowań i wyłączeń w zakresie niektórych wymagań określonych
w załącznikach do rozporządzeń w sprawie higieny oraz wyłączania niektórych rodzajów
działalności z zakresu rozporządzeń w sprawie higieny (Komisja Europejska, 2010d; Van
Goethem, 2012). Dotychczas zgromadzone dowody sugerują, że „można (…) przypuszczać,
że państwa członkowskie nie w pełni wykorzystały możliwości oferowane w przepisach
dotyczących elastyczności” (Komisja Europejska, 2009).

Studia przypadków dotyczące stosowania rozporządzeń w sprawie higieny (Komisja
Europejska, 2010b) wskazują, że stosowanie środków mających na celu zapewnienie
elastyczności różni się niezmiernie w poszczególnych państwach członkowskich: Austria,
Niemcy i Zjednoczone Królestwo wykorzystują przepisy dotyczące elastyczności na szeroką
skalę, natomiast większość nowych państw członkowskich stosuje je w niewielkim stopniu
(Komisja Europejska, 2010b). Druga grupa krajów, o których mowa powyżej dokonała
w dużej mierze transpozycji unijnych przepisów dotyczących higieny w ramach
przygotowania do członkostwa i nie wprowadziła środków krajowych w celu wyłączenia
z zakresu rozp. (WE) nr 853/2004 bezpośrednich dostaw przez producentów małych ilości
podstawowych produktów do konsumentów końcowych i/lub lokalnych zakładów
detalicznych.

Dowody pochodzące z Węgier (FAAN, 2010; Szabadkai, 2010; Balázs, 2012) sugerują, że
niewprowadzenie środków mających na celu zapewnienie elastyczności w pierwszych latach
członkostwa w UE było ze szkodą dla gospodarstw rolnych niskotowarowych. Elastyczność
wprowadzono dopiero w dwa lata po przystąpieniu na mocy dekretu dla małych
producentów (14/2006, II.16) przyjętego wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Ministerstwo Zdrowia, dopuszczającego wyłączenia jedynie w przypadku osób
fizycznych prowadzących lokalną sprzedaż bardzo małych ilości wybranych produktów. Po
przystąpieniu wiele rzeźni zostało zamkniętych, wskutek czego na większości obszaru kraju
zabrakło odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia przetwórstwa mięsa na małą skalę
(FAAN, 2010). Nowelizacja z roku 2010 zwiększyła ilości dopuszczone do sprzedaży oraz
zezwoliła drobnym producentom mającym swoje siedziby w dowolnej lokalizacji na terenie
kraju na prowadzenie sprzedaży swoich produktów w Budapeszcie, co stanowiło istotny krok
w stymulacji rozwoju targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników w samej stolicy.
Wcześniej sprzedaż została ograniczona do wsi, z których pochodzili producenci, czyli
lokalizacji, w których działało wielu podobnych producentów, a sam popyt był bardzo
ograniczony (Szabadkai, 2010).

Dowody wskazują, że głównym problemem jest niewprowadzenie w niektórych państwach
członkowskich środków mających na celu zapewnienie elastyczności, dozwolonych na mocy
obowiązujących przepisów, a nie zapotrzebowanie na nowe odstępstwa. Wydajność pracy
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właściwych organów (CA) można by zwiększyć poprzez efektywne szkolenie oraz tworzenie
powiązań pomiędzy CA w nowych państwach członkowskich i w państwach przystępujących
a CA w państwach z UE-15 posiadających największe doświadczenie we wprowadzaniu
środków mających na celu zapewnienie elastyczności.

4.5 Syntetyczne podsumowanie

Analiza bieżących środków w ramach WPR ujawnia trzy ważne czynniki odpowiedzialne za
obserwowane nastawienie WPR na duże gospodarstwa rolne.

Od początku jej istnienia, gros pomocy w ramach WPR przeznaczano dla większych
producentów rolnych, którzy albo produkują więcej (jak w przypadku wsparcia cenowego na
jednostkę produkcji), albo posiadają więcej gruntów rolnych (jak w przypadku jednolitej
płatności w ramach pierwszego filaru oraz środków rozwoju obszarów wiejskich w ramach
Osi 2 drugiego filaru, wypłacanych według stałej stawki od ha). Co za tym idzie,
gospodarstwa rolne niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne nie są „sprawiedliwie”
traktowane przez instrumenty pierwszego filaru, które poprzez swoją konstrukcję i roczny
horyzont wywierają wyłącznie ograniczony (jeśli w ogóle jakikolwiek) wpływ na
gospodarstwa rolne z tego podsektora; podobną nierówność obserwujemy w przypadku
całej gamy środków w ramach drugiego filaru, zmierzających do osiągnięcia celów spójności
społecznej, ekologicznej i ekonomicznej w perspektywie wieloletniej – rzekomo cennej dla
sektora gospodarstw prowadzących działalność na małą skalę.

Niezależnie od powyższego tylko część przeszkód, na jakie napotykają gospodarstwa rolne
niskotowarowe oraz małe gospodarstwa rolne w związku z korzystaniem ze środków
w ramach WPR i czerpaniem z nich korzyści, wynika z przepisów oraz przewidzianych w nich
kryteriów kwalifikowalności. Dowody wskazują, że głównym problemem – zwłaszcza
w przypadku drugiego filaru – jest niewprowadzenie przez państwa członkowskie przepisów
wykonawczych wychodzących naprzeciw potrzebom i zdolnościom produkcyjnym
gospodarstw rolnych niskotowarowych i małych gospodarstw rolnych. Jednym z aspektów
takiego niepowodzenia w niektórych państwach członkowskich jest ustanowienie
minimalnych progów kwalifikowalności (dotyczących areału w ha lub wielkości
ekonomicznej) dla różnych środków w ramach WPR, wykluczających większość małych
gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych. Jak podkreślono w części
4.2, zaledwie 16 i 17% małych gospodarstw rolnych na Węgrzech i w Bułgarii należy do
grona beneficjentów płatności w ramach pierwszego filaru (otrzymujących mniej niż
500 EUR rocznie).

Jednak jeszcze silniejsze od powyższej – świadomie wprowadzonej – bariery są bariery
pośrednie, niezamierzone, związane z mniejszą zdolnością małych gospodarstw rolnych
i gospodarstw rolnych niskotowarowych do znalezienia odpowiednich funduszy, gdy
konieczne jest współfinansowanie ze środków prywatnych, zapewnienia sobie dobrej jakości
doradztwa w procesie aplikacyjnym oraz przedłożenia wysokiej jakości i akceptowalnych
wniosków.

Legislacyjna konstrukcja instrumentów WPR, a także zarówno zamierzone, jak
i niezamierzone wyłączenie małych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych
niskotowarowych przez poszczególne państwa członkowskie sprawiają, że na chwilę obecną
gospodarstwa te odnoszą bardzo niewielkie korzyści z aktualnej WPR. W pewnym stopniu
odzwierciedla to słabą reprezentację polityczną małych gospodarstw rolnych oraz
gospodarstw rolnych niskotowarowych na szczeblu krajowym i europejskim, widoczną np.
w niepowodzeniach organizacji ogólnorolniczych w promowaniu własnych interesów.
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5. NAJNOWSZE PROPOZYCJE

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

 Proponowane wyłączenie wielu małych gospodarstw rolnych z przepisów
dotyczących standardowych płatności w ramach pierwszego filaru oznaczać
będzie, że efekt reform dotyczących na przykład wymogów związanych z ekologizacją,
„rolników czynnych zawodowo” itp. będzie bardzo ograniczony w przypadku większości
gospodarstw rolnych niskotowarowych.

 Ponieważ w ramach proponowanego systemu płatności, płatności podstawowe mają
nadal bazować na obszarze gospodarstwa, a nie na „zapotrzebowaniu dochodowym”,
małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne będą nadal dyskryminowane
w ramach pierwszego filaru, tym bardziej że konwergencja stawek płatności od
hektara w państwach członkowskich jest bardzo powolna i ograniczona.

 System dla drobnych rolników oferuje znaczne uproszczenie standardowych
warunków płatności bezpośrednich i powinien – zgodnie z poprawkami Parlamentu
Europejskiego – stać się obowiązkowy dla wszystkich wyznaczonych rolników w tych
państwach członkowskich, które zdecydują się go wdrożyć.

 Zreformowany drugi filar wymaga odpowiednich mechanizmów planowania
i udostępniania w celu ukierunkowania środków w ramach filaru na małe
i niskotowarowe gospodarstwa rolne. PROW-y w tych państwach członkowskich,
w których udział małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych
jest znaczny, powinny jasno określać cele strategiczne dla tych gospodarstw oraz sposób,
w jaki zamierza się zapewnić dostęp tych grup do środków o największym znaczeniu
w ramach PROW, w tym rozwijania potencjału, transferu wiedzy, doradztwa, współpracy
i szkoleń.

 Jeśli chodzi o propozycje dotyczące polityki sektora żywności, mamy często do czynienia
z rozbieżnością pomiędzy lokalizacją gospodarstw rolnych, które najbardziej
potrzebują wartości dodanej (np. odległe obszary wiejskie w nowych państwach
członkowskich), a potencjałem rynku (tj. istnieniem odpowiednio licznej grupy
konsumentów nie tylko zainteresowanych produktami o wysokiej wartości, lecz także
dysponujących dochodami wystarczającymi do ich nabycia).

Bazując na analizie zamieszczonej w rozdziale 4, w niniejszym rozdziale skoncentrowano się
na aktualnych propozycjach dotyczących WPR po roku 2013. Analiza ta nie jest
wyczerpująca, lecz obejmuje bardziej szczegółowo te aspekty pierwszego i drugiego filaru
oraz pakietu przepisów służących zapewnieniu jakości (QP), które są bardziej istotne
z punktu widzenia gospodarstw rolnych niskotowarowych i małych gospodarstw rolnych.

5.1 Pierwszy filar

Zgodnie z art. 10 ust. 1 wniosku dotyczącego rozporządzenia ustanawiającego przepisy
dotyczące płatności bezpośrednich, minimalne limity dotyczące otrzymywania płatności
jednolitej określono na poziomie 100 EUR i 1 ha. Jednak w załączniku IV określono
alternatywne „współczynniki” dla każdego państwa członkowskiego, takie same, jak
w aktualnie obowiązującym rozp. Rady (WE) nr 73/2009. W prawie wszystkich przypadkach
(z wyjątkiem Łotwy i Litwy) próg płatności w państwie członkowskim przekracza 100 EUR
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(np. 200 EUR dla Polski i wielu innych państw członkowskich, aż po 500 EUR dla Malty
i Holandii), zaś progi dotyczące obszaru są zarówno wyższe, jak i niższe – np. 5 ha dla
Czech, Danii i Zjednoczonego Królestwa, aż po 0,1 ha dla Malty. Ograniczenie do „rolników
czynnych zawodowo” oraz obniżki dokonywane w świetle „dyscypliny finansowej”
(utrzymania w ramach pułapów krajowych) nie mają zastosowania do rolników
otrzymujących mniej niż 5 000 EUR z tytułu płatności bezpośrednich.

Wsparcie powiązane z wielkością produkcji (np. płatności bezpośrednie oparte na
powierzchni upraw, pogłowiu zwierząt lub produkcji zwierzęcej) ma być dozwolone w ściśle
określonych granicach, np. poniżej 5% lub 10% pułapu krajowego, oraz przyznawane
jedynie sektorom lub regionom, które „znajdują się w trudnej sytuacji” lub „mają szczególne
znaczenie”.
Wnioski te i ich dalsze losy w dyskusjach na forum Parlamentu Europejskiego oraz innych
instytucji zostały omówione poniżej w zakresie, w jakim odnoszą się one do małych
gospodarstw rolnych lub gospodarstw rolnych niskotowarowych. Biorąc pod uwagę próg
wyłączenia, o którym mowa powyżej, na poziomie 5000 EUR oraz niskie poziomy płatności
bezpośrednich dostępnych (o ile w ogóle) dla tego rodzaju działalności rolniczej, szeroko
omówione zostaną tu wyłącznie płatności podstawowe oraz system dla drobnych
producentów rolnych.

5.1.1 Płatności podstawowe

Płatności te stanowią kontynuację obecnego systemu wsparcia dochodów gospodarstw
rolnych opartego na powierzchni, który (i) w istocie faworyzuje większych producentów
(a nie jest skierowany do tych, którzy potrzebują wsparcia dochodu) oraz (ii) wyklucza
bardzo małych producentów, którzy nie mają możliwości rejestracji albo ze względu na
oficjalne progi (zob. część 4.1.2 powyżej), albo ze względu na dostrzegane koszty
transakcyjne i ryzyko (np. objęcia systemem podatkowym). Ponieważ mali beneficjenci
pozostają bardziej uzależnieni od płatności bezpośrednich, stanowiących regularne i pewne
źródło dochodów, ogólne obniżenie stawek płatności (o około 30% – tak aby umożliwić
funkcjonowanie różnego rodzaju płatności wyrównawczych) odbije się bardziej właśnie na
małych beneficjentach.

Najwięcej uwagi w pierwotnych analizach propozycji KE poświęcono konsekwencjom
konwergencji lub inaczej „spłaszczeniu” systemu płatności bezpośrednich w całej UE.
Czynniki te mają niewielkie znaczenie dla małych beneficjentów płatności bezpośrednich,
takich jak kwalifikujące się gospodarstwa rolne niskotowarowe oraz małe gospodarstwa
rolne, ponieważ sugerowane „stopniowe dostosowanie” jest bardzo ograniczone (domknięcie
do roku 2019 jednej trzeciej luki pomiędzy obecnym poziomem płatności w państwach
członkowskich a 90% średniej dla UE). Jedyne znaczące podwyżki stawek płatności
bezpośrednich od hektara będą miały miejsce w krajach nadbałtyckich (Komisja Europejska,
2011b).

Jednak późniejsze poprawki, potwierdzone w głosowaniu plenarnym w marcu, wprowadziły
tzw. płatność „uzupełniającą” lub „redystrybucyjną”, dzięki której państwo członkowskie
mogłoby wykorzystać do 30% krajowego pułapu finansowego na wyrównanie płatności za
pierwsze hektary (maksimum 50). Według Alana Matthewsa (2013) propozycja ta „zyskała
szerokie poparcie wśród ministrów. Wydaje się więc, że płatność redystrybucyjna do
pierwszych hektarów w gospodarstwie stanie się częścią nowej WPR”. Według jego
„przykładowych symulacji” gospodarstwa poniżej 5 ha (o średniej wielkości 2,5 ha)
otrzymałyby w tym systemie o 21% więcej środków z tytułu płatności bezpośrednich niż
w sytuacji braku redystrybucji. Obliczenia Matthewsa oparte są na strukturze gospodarstw
funkcjonującej w Irlandii, gdzie takie gospodarstwa stanowią ok. 6% wszystkich



Produkcja rolna częściowo na własne potrzeby: jej wartość i kierunki rozwoju
___________________________________________________________________________________________

97
PE 495.861

gospodarstw; wynik w krajach o znacznie większym odsetku małych gospodarstw może być
niższy.

Większość nowych państw członkowskich nalegała na szybszą konwergencję w kierunku
„bardziej sprawiedliwego” systemu płatności bezpośrednich, tj. wyższych stawek płatności
od hektara w swoich krajach (a według krajowych ekspertów zaangażowanych do niniejszej
ekspertyzy również w kierunku rozszerzenia kwalifikowalnego obszaru w kraju – np.
w Rumunii). Ewentualne osiągnięcie tego celu byłoby korzystne dla drobnych producentów
rolnych w krajach, które otrzymują płatności bezpośrednie.

Jeśli chodzi o gospodarstwa rolne niskotowarowe, podstawowy problem dotyczący płatności
bezpośrednich, który pozostanie częścią WPR po roku 2013, można sformułować
następująco: wiele gospodarstw rolnych niskotowarowych – w rzeczywistości większość tych
gospodarstw, biorąc pod uwagę ich niezmiernie wysoką liczbę w Rumunii – pozostanie nadal
wyłączona z zakresu płatności, jako że gospodarstwa te są zbyt małe, aby spełnić kryteria
kwalifikowalności.

5.1.2 System dla drobnych producentów rolnych

W dokumencie z konsultacji publicznych przeprowadzonych w roku 2010 stwierdzono, że:
„Adresowanie płatności do drobnych producentów rolnych było postrzegane przychylniej [niż
stosowanie górnego limitu płatności], choć kilka organizacji wyraziło obawy, że utrudni to
zmiany strukturalne, co wpłynie na konkurencyjność unijnego rolnictwa w perspektywie
długofalowej” (Komisja Europejska, 2011a).

KE zaproponowała, aby każdy rolnik ubiegający się o wsparcie w roku 2014 roku mógł
zadecydować o tym, czy przystąpić do nowego systemu dla drobnych producentów rolnych
i otrzymywać stałe, zryczałtowane płatności roczne. Wsparcie to, bazujące na kwalifikującej
się powierzchni do 3 ha lub do 15% średniej płatności krajowej na beneficjenta i wynoszące
od 500 EUR do 1 000 EUR (200 EUR w przypadku Cypru i Malty), zastąpiłoby wszystkie inne
płatności bezpośrednie i wsparcie powiązane z wielkością produkcji. Rolnicy uczestniczący
w systemie byliby zwolnieni z obowiązku ekologizacji oraz przestrzegania wymogu
wzajemnej zgodności, a korzystaliby z uproszczonych procedur. Rolnicy posiadający
gospodarstwa o powierzchni poniżej 10 ha nie straciliby na dotacji na ekologizację,
ponieważ zostałaby ona uwzględniona w obliczeniach płatności w ramach systemu dla
drobnych producentów rolnych. Świadczenia mogłyby być przenoszone tylko w drodze
faktycznego lub przewidywanego dziedziczenia, a nie sprzedaży. Krajowe organy
administracyjne ponosiłyby początkowo zwiększone koszty (podczas ustanawiania nowego
systemu), ale w dłuższej perspektywie czasowej system miałby zmniejszyć biurokrację. Jak
stwierdzono we wnioskach: „Celem omawianego systemu powinno być wsparcie istniejącej
struktury rolniczej drobnych gospodarstw rolnych w Unii, nieutrudniające jednocześnie
rozwoju w kierunku większej konkurencyjności” (Komisja Europejska, 2011a).

W odniesieniu do przedmiotowego wniosku doniesienia krajowych ekspertów są
następujące:

 Bułgaria: „brak znaczącej reakcji”, aczkolwiek część drobnych producentów rolnych
powitałaby z zadowoleniem obniżki dotacji w ramach pierwszego filaru na rzecz innych
(Mishev, 2013, Studium przypadku – Bułgaria).

 Grecja: rządowa poprawka do wniosku Komisji określiła płatności w ramach systemu dla
drobnych producentów rolnych w przedziale: 500–1 000 EUR, tak aby „zapewnić
sprawiedliwsze traktowanie rolników, skoro nikt nie będzie tu większym zwycięzcą... ani
przegranym” (Papadopoulou, 2013, Studium przypadku – Grecja).
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 Rumunia: wprowadzenie systemu dla drobnych producentów rolnych jest w tym kraju
szczególnie istotne, gdyż gospodarstwa rolne, które przystąpią do systemu, będą
kwalifikować się do rekompensaty z tytułu działania w ramach drugiego filaru
dotyczącego decyzji o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa, o ile zrezygnują
z działalności rolniczej po roku 2014 (Alexandri i Luca, 2012)

Chociaż KE sprzyjała początkowo opcji, aby system był obowiązkowy we wszystkich
państwach członkowskich (Komisja Europejska, 2012d), po rozmowach z Radą
i Parlamentem zaczęła preferować podejście dobrowolne.

Teoretycznie o płatności uproszczone mogą ubiegać się wszyscy rolnicy, jednak ze względu
na poziom płatności oczekuje się, że wnioskodawcami będą głównie właściciele gospodarstw
rolnych o powierzchni do 3 ha. Według oceny wpływu dokonanej przez KE około 30%
beneficjentów finansowania z WPR na terenie UE posiada gospodarstwa o powierzchni 3 ha
lub mniejszej. W ocenie wpływu dotyczącej trzech opcji systemu dla drobnych producentów
rolnych wskazano, że „Liczba beneficjentów... różni się znacznie w poszczególnych
państwach członkowskich”, niemniej jednak w systemie uczestniczyć będzie średnio 29%
wszystkich beneficjentów płatności bezpośrednich w całej UE. Chociaż brak informacji
o dochodach bardzo małych gospodarstw rolnych uniemożliwił dokonanie pełnej analizy,
stwierdzono, że „system dla drobnych producentów rolnych mógłby przynieść znaczne
korzyści rolnikom będącym adresatami działania, podczas gdy oddziaływanie na członków
gospodarstw rolnych niekorzystających z systemu byłoby małe”. Największy wpływ na
dochody beneficjentów zależał od opcji poddawanej ocenie, ale był zazwyczaj obserwowany
w Bułgarii (13,6%), na Cyprze (10,2%), na Węgrzech (4,7%) i w Rumunii (2,7%). W ocenie
stwierdzono, że „System dla drobnych producentów rolnych pozwoliłby utrzymać
zróżnicowaną strukturę pól z różnorodnymi uprawami, miedzami i żywopłotami oraz
fragmentami nieużytków, często występującą w tego rodzaju gospodarstwach rolnych...
[oraz] mógłby również przyczynić się do rozwiązania niektórych problemów środowiskowych
gospodarstw rolnych prowadzących działalność na małą skalę” dzięki możliwościom
rozwojowym, np. poprzez zarządzanie środkami produkcji rolnej. System taki „mógłby
znacznie uprościć ogólne zarządzanie systemem płatności bezpośrednich przez państwa
członkowskie” oraz „istotnie zmniejszyłby poziom uciążliwości wiążący się z dostępem do
wsparcia” dla rolników. „Jednakże trudno będzie opracować projekt przepisów mających
zapobiegać sztucznemu dzieleniu gospodarstw rolnych na mniejsze” (Komisja Europejska,
2011a).

Ośrodek Groupe de Bruges (2012) uważa, że „środki proponowane dla małych gospodarstw
rolnych w ramach pierwszego filaru nie stanowią... polityki dotyczącej małych gospodarstw,
a są jedynie próbą uproszczenia WPR”, i sugeruje, że do płatności bezpośrednich może
zakwalifikować się grupa drobnych producentów rolnych ubiegających się o nie wspólnie.

Jak podają krajowi eksperci – współautorzy niniejszej ekspertyzy, sojusz pozarządowych
organizacji środowiskowych oraz organizacji europejskich rolników (np. Groupe PAC 2013,
Europejskiego Forum na rzecz Ochrony Środowiska i Pasterstwa – EFNCP) wezwał do
ambitnego przesunięcia płatności w ramach pierwszego filaru na rzecz hodowców zwierząt
gospodarskich stosujących techniki ekstensywne oparte na naturalnych pastwiskach
i rolnictwie ekologicznym. Propozycje sojuszu to m.in. specjalne (powiązane z wielkością
produkcji) płatności na wsparcie produkcji białka w Europie, w tym przypadku także
z wykorzystaniem technik ekstensywnych. Oryginalną cechą proponowanych płatności jest
wyraźny cel dystrybucji, który można by realizować poprzez oparcie płatności na
jednostkach pracy, a nie na kryterium hektarów, z jednoczesnym uwzględnianiem
dochodów gospodarstwa domowego pochodzących ze źródeł pozarolniczych. W możliwym
zakresie podejście takie mogłoby znacząco zmienić dystrybucję płatności bezpośrednich,
jednak problemy z kryteriami kwalifikowalności i powiązanymi przeszkodami utrzymałyby
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się nadal, co (jak przy każdym systemie płatności opartym na kryterium pracy) sprzyjałoby
utrwalaniu niepełnego zatrudnienia i niskiej wydajności pracy w małych gospodarstwach
rolnych.

5.1.3 Inne działania uwzględniające płatności jednolite

Wniosek dotyczący dodatkowych, dobrowolnych (dla państw członkowskich) płatności
obszarowych dla rolników gospodarujących na obszarach o ograniczeniach naturalnych
w kwocie do maks. 5% krajowego pułapu finansowego dla płatności bezpośrednich ma
swoje ograniczenia, tj. nie będzie miał raczej żadnego szczególnego wpływu na małe
i niskotowarowe gospodarstwa rolne, z wyjątkiem regionów i obszarów (pozostających do
ustalenia), w których takie gospodarstwa rolne są szczególnie ważne. W studiach
przypadków krajowi eksperci nie uznali powyższego tematu za istotny przedmiot debaty
publicznej w swoich krajach.

Ogólnie rzecz ujmując, poziomy płatności podstawowych mają zostać obniżone w stosunku
do aktualnych o co najmniej 30%, zaś kwota pułapu krajowego ma być przeznaczana na
płatności wyrównawcze, np. z tytułu spełnienia wymogów dotyczących ekologizacji
(płodozmian, trwałe użytki zielone oraz obszary proekologiczne). Matthews (2012) szacuje,
że „to właśnie mniejsze gospodarstwa rolne ponoszą nieproporcjonalne obciążenia”
w związku z wymogiem stosowania płodozmianu oraz mogą ponosić wysokie koszty
przestrzegania przepisów. Obniżka, o której mowa powyżej, nie dotknie jednak gospodarstw
rozpoczynających korzystanie z systemu dla drobnych producentów rolnych, które posiadają
grunty orne o powierzchni poniżej 10 ha.

Uwagę na ten aspekt wniosków zwrócili współtworzący niniejszą ekspertyzę krajowi eksperci
z Włoch, Portugalii i Rumunii (której rząd, jak stwierdzono, popiera ekologizację WPR
w drodze uzupełnienia płatności bezpośrednich). Jest to sygnał, że interesy drobnych
producentów rolnych posiadających mniej niż 3 ha ziemi nie należą do priorytetów
krajowych programów politycznych.

Parlament Europejski zaproponował złagodzenie kilku zasad dotyczących ekologizacji
i obszarów proekologicznych, np. ograniczenie lub zniesienie wymogu dywersyfikacji upraw
oraz włączenie do systemu kolejnych form stałych pastwisk. Dzięki powyższym wielu
drobnych beneficjentów płatności bezpośrednich, takich jak gospodarstwa rolne
niskotowarowe, uwolniłoby się od komplikacji związanych z reformą pierwszego filaru.

W studiach przypadków zauważono, że rząd rumuński przyjął z zadowoleniem propozycję
płatności dla młodych rolników w wysokości do 2% krajowego pułapu finansowego, zaś
w Grecji decyzję taką wspierają związki rolników.

KE zaproponowała, aby państwa członkowskie miały możliwość przeniesienia
(„modulacji”) środków finansowych z pierwszego filaru do drugiego filaru oraz
w kierunku przeciwnym, mając na myśli państwa członkowskie, w których poziom wsparcia
bezpośredniego jest niższy niż 90% średniej UE, tj. Bułgarię, Estonię, Finlandię, Łotwę,
Litwę, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Hiszpanię, Szwecję i Zjednoczone Królestwo.
Parlament Europejski zasugerował, aby środki finansowe niewydane na ekologizację
uzupełniły pierwszy z transferów, o których mowa powyżej.

Zgodnie z wnioskami Komisji dotyczącymi „stopniowych obniżek i stosowania górnego
limitu płatności” płatności bezpośrednie, które po odjęciu wynagrodzeń za pracę itp.
wyniosłyby powyżej 150 000 EUR byłyby obniżane według stawek rosnących dochodzących
do 100%. Poprawki wprowadzone przez Luisa Manuela Capoulasa Santosa umożliwiły
zaliczenie kosztów wykonawców do dopuszczalnych odliczeń. Przepisy te nie wpłyną raczej
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na gospodarstwa rolne niskotowarowe, chyba że pośrednio, gdyby zatrudnianie rolników
z takich gospodarstw do pracy w sąsiednich dużych gospodarstwach miało służyć uniknięciu
stosowania górnego limitu płatności.

W dokumencie z konsultacji publicznych przeprowadzonych w roku 2010 stwierdzono, że:
„Wydaje się, że istnieje zgoda co do tego, że najlepiej, gdyby odbiorcami płatności byli
rolnicy czynni zawodowo, ale już sposób zdefiniowania tego pojęcia stanowi problem dla
wielu zainteresowanych stron” (Komisja Europejska, 2011a).

KE zaproponowała, aby z grona „rolników czynnych zawodowo” wykluczyć wszystkie „osoby
fizyczne i prawne”, w przypadku których otrzymane płatności bezpośrednie stanowiłyby
mniej niż 5% łącznych wpływów z działalności pozarolniczej, ale odstąpić od tej zasady
w przypadku beneficjentów, którzy otrzymali mniej niż 5 000 EUR „za rok poprzedzający”.
Odstąpienie, o którym mowa powyżej, objęłoby większość gospodarstw rolnych
niskotowarowych i małych gospodarstw rolnych, nawet tych otrzymujących znaczne
wynagrodzenie z pracy poza rolnictwem. Parlament Europejski zaproponował usunięcie tego
kryterium, ale dodał wyraźne wykluczenia dotyczące przedsiębiorstw nierolniczych, takich
jak operatorzy kempingów. Proponuje się również, aby państwa członkowskie mogły
stosować odstąpienie według kryterium kwoty 5 000 EUR opcjonalnie, tj. aby nie było to
obowiązkowe w całej UE. W gronie państw członkowskich, które prawdopodobnie
zrezygnowałyby z takiego odstąpienia, znalazłyby się państwa, w których gospodarstwa
rolne niskotowarowe są nieliczne, a systemy zabezpieczenia społecznego – efektywne, czyli
państwa z północno-zachodniej części Europy.

5.1.4 Wsparcie i regulacja rynku

Propozycje reform w tym obszarze ograniczają się zwykle do kontynuacji reform
wynikających z oceny funkcjonowania WPR, np. eliminacji kwot mlecznych i cukrowych.
Wnioski Komisji z roku 2011 obejmują szereg stosunkowo niewielkich zmian i sugerują
rozszerzenie wsparcia na grupy producentów w ramach polityki ROW.

Jak wspomniano powyżej, KE (Komisja Europejska, 2011d) zaproponowała, aby maks. 5%
(lub maks. 10% w szczególnych przypadkach) z budżetów krajowych można było
przeznaczać na „płatności bezpośrednie na wsparcie powiązane z wielkością produkcji
w niektórych sektorach w jasno określonych przypadkach”. W przeprowadzonej ocenie
skutków (Komisja Europejska, 2011a) KE zasugerowała, że tego rodzaju wsparcie jest
szczególnie ważne dla wyspecjalizowanych hodowców bydła (szczególnie w obszarach
górskich) i owiec (a nie dla producentów mleka). Wydaje się, że płatności te nie będą miały
dużego wpływu na małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe,
z wyjątkiem przypadków gdy (jak np. – zdaniem krajowego eksperta – na Malcie)
instrumenty wsparcia powiązanego z wielkością produkcji zostaną zaprojektowane w sposób
powodujący przesunięcie finansowania od najmniejszych uprawnionych producentów
w kierunku większych producentów.

Jeśli chodzi o możliwą utratę praw do sadzenia winorośli, to co najmniej 12 państw
członkowskich (zarówno z UE-15, jak i nowych państw członkowskich) obawia się szeregu
negatywnych skutków, w tym „możliwego zaniechania [wsparcia] małych gospodarstw
rolnych” (Sardone i in., 2012).

Decyzja Francji o przyjęciu historycznego modelu systemu płatności jednolitych
w powiązaniu z rozporządzeniem dotyczącym oceny funkcjonowania WPR (art. 63 i 68)
umożliwia jej przekazywanie płatności na obszary o niekorzystnych warunkach naturalnych.
Modelowanie przewidywanego efektu tej decyzji pokazuje, że może ona doprowadzić do
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redystrybucji płatności bezpośrednich z regionów specjalizujących się w produkcji roślin
uprawnych do regionów o niekorzystnych warunkach naturalnych oraz obniżenia płatności
bezpośrednich dla dużych gospodarstw rolnych o 30% na korzyść mniejszych gospodarstw
(Chatellier i Guyomard, 2008).

5.1.5 Uwagi końcowe

Aktualne stanowisko dotyczące propozycji reformy pierwszego filaru WPR – biorąc pod
uwagę, że wpłyną one prawdopodobnie na gospodarstwa rolne niskotowarowe i małe
gospodarstwa rolne – można podsumować następująco:

 Główne propozycje dotyczące płatności bezpośrednich, o ile zostałyby zastosowane do
wszystkich gospodarstw rolnych, miałyby wyłącznie ograniczony wpływ na gospodarstwa
rolne niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne ze względu na wyłączenia na gruncie
małej powierzchni i niskiego poziomu płatności, jednak płatności bezpośrednie
pozostałyby poza zasięgiem wielu gospodarstw rolnych niskotowarowych i małych
gospodarstw rolnych, ponieważ nie spełniają one minimalnych kryteriów dla takich
płatności lub trudno im się o takie płatności ubiegać.

 System dla drobnych producentów rolnych oferuje znaczne uproszczenie standardowych
ustaleń dla płatności bezpośrednich, w szczególności w porównaniu z komplikacjami
wiążącymi się z ekologizacją, kryterium „rolników czynnych zawodowo”
itp. wprowadzanymi w ramach proponowanych reform.

 Jednak przeznaczenie systemu dla drobnych producentów rolnych jest raczej niejasne,
o czym świadczy deklaracja celu przytaczana już powyżej: „wsparcie istniejącej struktury
rolniczej drobnych gospodarstw rolnych”, nieutrudniające jednak „rozwoju w kierunku
większej konkurencyjności”. Stwierdzenie to wskazuje na długoterminowy i czysto
dochodowy system wsparcia o charakterze „pomocy społecznej”, a nie standardowy cel
„rozwojowy” typowy dla większości instrumentów i funduszy unijnych.

 Z czasem system dla drobnych producentów rolnych może stać się alternatywnym
„filarem 1a”, jasno wyodrębnionym z systemu standardowych płatności bezpośrednich,
zarówno finansowo, jak i pod względem celów.

 Mało prawdopodobne jest, aby zmiany w zakresie wsparcia i regulacji rynku oraz
w zakresie płatności powiązanych z wielkością produkcji wpłynęły na gospodarstwa rolne
niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne bardziej, lub w inny sposób, niż ma to miejsce
obecnie, chyba że państwa członkowskie wykorzystają dostępne pole manewru, aby
opracować i zmodyfikować różnorodne systemy (np. dotyczące płatności powiązanych lub
praw do sadzenia) na niekorzyść takich gospodarstw.

Oprócz oddziaływań konkretnych polityk gospodarstwa rolne niskotowarowe i małe
gospodarstwa rolne narażone są na nieustającą presję demograficzną, komercyjną
i technologiczną, co raczej nie poprawi pozycji członków tych gospodarstw jako rolników.
Mimo że pierwszy filar jest głównym komponentem WPR, jego funkcjonowanie może jedynie
w niewielkim stopniu złagodzić presję, o której mowa powyżej; główną strategią powinno
więc być podkreślanie „dobra publicznego” jako uzasadnienia dla szerokiego strumienia
pomocy kierowanej do rolnictwa europejskiego. W tym kontekście gospodarstwa rolne
niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne mogą żywić mniejsze obawy; ogólnie rzecz
biorąc, mają one bowiem do zaoferowania takie zasoby i usługi środowiskowe, społeczne
i kulturowe, którym – według licznych opinii – zagrażają i które niszczą gospodarstwa rolne
w pełni towarowe i prowadzące działalność intensywną.
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5.2 Drugi filar

Projekty rozporządzeń KE dotyczące wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez EFRROW po
roku 2013 zawierają kilka istotnych zmian, które powinny przynieść pozytywne skutki,
tj. poprawić stopień, w jakim uwzględnia się potrzeby i możliwości małych
i niskotowarowych gospodarstw rolnych. Na podstawie analizy aktualnych środków
w ramach drugiego filaru w części 4.2 niniejszego sprawozdania można zidentyfikować
następujące obszary wymagające poprawy:

1. staranniejsze opracowywanie dopasowanych pakietów działań dla małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych z uwzględnieniem
specjalnych kryteriów kwalifikowalności oraz bez progów dotyczących minimalnego
rozmiaru i innych, mających bardziej ogólne zastosowanie do wielu działań PROW
i skutecznie wykluczających te grupy ze wsparcia lub zniechęcających do ubiegania się
o nie;

2. wsparcie dla rozwijania potencjału, szkoleń, doradztwa, współpracy
i wzmacniania uprawnień z myślą o zwiększeniu zdolności tego typu gospodarstw
rolnych do wyrażania własnych potrzeb, rozwijania aspiracji oraz zwiększania
zaangażowania w kształtowanie agend politycznych w dziedzinie rozwoju obszarów
wiejskich;

3. dedykowane, a może nawet zdecentralizowane mechanizmy przyznawania dotacji
na małą skalę pozwalające uniknąć nadmiernej biurokracji dzięki przyjęciu
uproszczonych lub usprawnionych procesów wnioskowania oraz przyznawania i wypłaty
środków, stosownie do niższego ryzyka finansowego wynikającego z niewielkich
wydatków; ewentualnie zwiększenie dostępu do mikrokredytów;

4. wspieranie bardziej efektywnego stosowania pomocy w ramach drugiego filaru na
potrzeby gospodarstw rolnych niskotowarowych i małych gospodarstw rolnych.

Dlatego też projekt rozporządzenia dotyczącego rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–
2020 jest oceniany przez pryzmat tych czterech punktów.

5.2.1 Dopasowane pakiety działań

W projekcie obserwujemy wyraźne wzmocnienie tych elementów w ramach PROW-ów, które
promują bardziej strategiczne i skoordynowane sposoby wykorzystania środków,
odzwierciedlające warunki lokalne oraz dopasowane do lokalnych możliwości – bardziej
skutecznie niż do tej pory. Kluczowe różnice można podsumować w poniższy sposób.

 Uprzednio istniejąca struktura złożona z czterech osi oraz minimalne progi wydatkowania
na oś zostały wyeliminowane na rzecz struktury skupionej wokół sześciu celów
strategicznych. Zakres i cel wszystkich istniejących działań zostały zachowane, ale
połączone w ramach mniejszej liczby bardziej elastycznych instrumentów; państwa
członkowskie mają obowiązek wykorzystać dowolne z istniejących środków, aby
zrealizować cele strategiczne (brak ustalonego z góry powiązania pomiędzy działaniami
i celami). Nowe cele to: transfer wiedzy; poprawa konkurencyjności; innowacje
produktowe i przetwórcze; ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu; bardziej
efektywne i zrównoważone użycie wody, energii oraz technologii niskoemisyjnych;
zwalczanie ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich poprzez lokalny
rozwój gospodarczy oraz większą rentowność obszarów wiejskich. Tego rodzaju bardziej
strategiczna i elastyczna struktura ramowa powinna zwiększyć możliwości łączenia
instrumentów na szczeblu lokalnym w celu ich lepszego dopasowania do konkretnych
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warunków, takich jak warunki dotyczące małych gospodarstw rolnych i gospodarstw
rolnych niskotowarowych.

 Przewidziano wyraźne wsparcie dla PROW-ów składające się z szeregu ukierunkowanych
„podprogramów”, podejmujących konkretne tematy lub wyzwania, które mogą
kwalifikować się do wyższych stawek współfinansowania z EFRROW. „Małe gospodarstwa
rolne” znajdują się na liście sugerowanych obszarów tematycznych szczególnie
nadających się do objęcia podprogramami.

 Nowy środek współpracy znacznie rozszerzający gamę typów planowania i realizacji
celów (zbiorowych i opartych na partnerstwie), którym przysługuje pomoc. Może on na
przykład obejmować partnerstwa pomiędzy rolnikami, władzami lokalnymi oraz
ekspertami ds. ochrony środowiska mające na celu prowadzenie działań rolno-
środowiskowo-klimatycznych, czy też partnerstwa na rzecz rozwoju strategii lokalnych
lub poprawy lokalnej wymiany wiedzy. Jeśli działanie to zostanie odpowiednio
zaprojektowane i wdrożone, będzie ono miało potencjał do budowania kapitału
społecznego na obszarach i w sytuacjach, w których małe gospodarstwa rolne
i gospodarstwa rolne niskotowarowe znajdują się obecnie poza zasięgiem PROW-ów.

 Ożywione podejście do programu LEADER przywraca jego względną niezależność od
architektury szerzej zakrojonych środków; od wszystkich programów EFRROW wymaga,
aby wydatkowały min. 5% swoich łącznych funduszy właśnie na program LEADER,
a ponadto wspiera strategie finansowania ze wszystkich funduszy UE (w stosownych
przypadkach). Przewidziano również nowe działania wspierające rozwijanie potencjału
w ramach podejść do realizacji celów podobnych do programu LEADER. Wydaje się, że
obie te zmiany wyzwalają podejście LEADER od poważnego obciążenia biurokratycznego,
które blokowało jego zdolność skutecznego funkcjonowania w latach 2007–2013 (Maye i
in., 2010; Strahl i Dax, 2010). Dzięki powyższemu LGD mogłyby opracować podejścia
wyraźnie skoncentrowanie na małych gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rolnych
niskotowarowych w kontekście terytorialnym, tj. tam, gdzie stanowią one ważną grupę
interesariuszy w rozwoju obszarów wiejskich.

Podstawowa architektura proponowanej polityki ROW przypomina bardziej wcześniejsze
programy finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego, dając państwom członkowskim więcej swobody w zakresie wyboru
działań, ich łączenia oraz celów realizowanych za pośrednictwem takich działań. Wszystkie
powyższe zmiany powinny sprzyjać poprawie ukierunkowania oraz efektywności na szczeblu
lokalnym, w porównaniu z aktualną sytuacją.

5.2.2 Wspieranie rozwijania potencjału, szkoleń i doradztwa wśród małych
gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych

Szczególnie istotny jest poniższy priorytet:

Ułatwianie transferu wiedzy w rolnictwie i leśnictwie, ze szczególnym naciskiem na
promocję kapitału ludzkiego i inteligentnych sieci kontaktów, zwiększanie innowacyjności
i bazy wiedzy oraz wzmacnianie powiązań między sektorami a badaniami i rozwojem.
Działania w ramach tego priorytetu obejmują: „współpracę między sektorami rolnym,
żywnościowym i leśnym a innymi podmiotami oraz tworzenie klastrów i sieci”, „oferowanie
i wykorzystywanie usług doradczych... [oraz] umożliwianie jednocześnie rolnikom,
posiadaczom lasów i MŚP na obszarach wiejskich dostępu do usług doradczych w celu
poprawy wyników gospodarczych i środowiskowych” oraz „wzmacnianie powiązań między
rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacjami poprzez tworzenie grup operacyjnych...
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[będących] elementem europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajności
rolnictwa i zrównoważonego rozwoju” (Komisja Europejska, 2012a). Priorytet ten może być
wykorzystywany do zwiększania wiedzy i umiejętności wśród właścicieli małych gospodarstw
rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych oraz członków rolniczych gospodarstw
domowych. Transfer wiedzy i nawiązywanie kontaktów mogą również odegrać kluczową rolę
w identyfikacji możliwości rozwoju specjalistycznych łańcuchów dostaw plonów, które mogą
zwiększyć zyski małych producentów.

KE może być zmuszona do zobowiązania wszystkich państw członkowskich, w których
odsetek małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych jest duży, aby
wyraźnie określiły w swoich PROW-ach:

 jakie są ich cele strategiczne w odniesieniu do małych gospodarstw rolnych i gospodarstw
rolnych niskotowarowych w ramach krajowego programu ROW; oraz

 w jaki sposób zamierzają zapewnić odpowiedni dostęp tych grup do środków
o największym znaczeniu w ramach PROW, w tym do transferu wiedzy, doradztwa
i szkoleń.

5.2.3 Opracowanie dostępnych i potencjalnie zdecentralizowanych programów
dotacji na małą skalę oraz zapewnienie dostępu do kredytu

Jeśli chodzi o powyższe, to wszystkie główne priorytety nowego EFRROW mogą potencjalnie
zostać zrealizowane przez małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe.
Zasadnicze znaczenie ma tu jednak odpowiedni model realizacji, niezależnie od tego, które
środki z rozporządzenia mają zostać skierowane do tego typu gospodarstw (np. środki na
inwestycje w środki trwałe, w tym na restrukturyzację gospodarstw i/lub wsparcie dla
tworzenia nowych grup, w tym grup producentów, mając na uwadze bardziej racjonalną pod
względem kosztów realizację różnorodnych celów ROW). Proponowane rozporządzenie
wymaga od państw członkowskich wyłącznie określenia organów odpowiedzialnych za
poszczególne funkcje w ramach realizacji PROW oraz opisania – w celach informacyjnych –
struktur zarządzania i kontroli, jakie będą wykorzystywane przy wdrożeniu. Nie określono
szczególnych wymogów dotyczących konkretnych metod realizacji.

Dobre ramy prawne same w sobie są jednak niewystarczające, aby zapewnić dobre
funkcjonowanie na szczeblu lokalnym; tu wszystko zależy od kreatywnego
i entuzjastycznego zaangażowania IZ w zagadnienia dotyczące wartości, potrzeb
i możliwości małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych. W tym
sensie wydaje się, że zależność od ścieżki, kultura kontroli oraz wrodzony konserwatyzm IZ
będą działać w kierunku ograniczania innowacyjności tłumaczonego lepszą realizacją
powyższych potrzeb i możliwości. Metaforycznie rzecz ujmując, aby efektywnie wykonać
swoją pracę, dobry hydraulik potrzebuje czegoś więcej niż dobrego zestawu narzędzi.

Przede wszystkim od opcji podprogramu dla małych gospodarstw rolnych, pozwalającego
uwzględnić w PROW przygotowane „na miarę” i ukierunkowane pakiety dla małych
gospodarstw rolnych, odstrasza od razu konieczność napisania osobnego i skutecznego
PROW. Każdy podprogram musi posiadać swój własny plan, budżet, środki, cele i wskaźniki
w odniesieniu do każdego działania objętego śledzeniem, monitorowaniem
i sprawozdawczością do KE (odrębnie od pozostałej części PROW). Dodatkowy obowiązek
biurokratyczny może sam w sobie wystarczyć do zniechęcenia wielu IZ do przyjęcia
przedmiotowego podejścia, niezależnie od tego, że ma ono potencjał do tego, by wesprzeć
bardziej zindywidualizowane planowanie i wdrażanie instrumentów odpowiednich dla małych
gospodarstw rolnych oraz gospodarstw rolnych niskotowarowych.
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W odniesieniu do dotacji na małą skalę oraz dostępu do mikrokredytów wydaje się istotne,
aby KE zobowiązała IZ do określenia, czy zamierzają postępować według uproszczonych
i przyspieszonych procedur wdrożeniowych w przypadku dotacji na małą skalę dla
mniejszych beneficjentów, w tym małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych
niskotowarowych. Można to zrobić w ramach obecnego wymogu zobowiązującego wszystkie
IZ do rozważenia zakresu uproszczeń w planowaniu i wdrażaniu PROW-ów.

5.2.4 Wspieranie bardziej efektywnego stosowania pomocy w ramach drugiego
filaru na potrzeby gospodarstw rolnych niskotowarowych i małych
gospodarstw rolnych

W kolejnym okresie programowania jednym z nowych, ważnych zadań ENRD będzie
zapewne rozwijania potencjału zainteresowanych stron reprezentujących małe
gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe poprzez nieustanne promowanie
tematyki małych gospodarstw rolnych na forum własnych grup roboczych, na konferencjach
i na innych forach wymiany opinii. W ramach powyższych prowadzone mogą być dalsze
badania na temat potrzeb ROW i opcji rozwoju dla małych gospodarstw rolnych oraz
gospodarstw rolnych niskotowarowych.

5.3 Łańcuch żywnościowy: „pakiet przepisów służących
zapewnieniu jakości”

Pakiet przepisów służących zapewnieniu jakości (QP) (rozp. (UE) nr 1151/2012) ma na celu:
uproszczenie funkcjonowania systemów ChNP i ChOG, szczególnie pod kątem skrócenia
procesu aplikacyjnego; reformę systemu gwarantowanej tradycyjnej specjalności (TSG)5

oraz rozważenie możliwości wprowadzenia nowych systemów jakości, np. systemu
etykietowania dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej. Rozporządzenie
QP jest wynikiem szeroko zakrojonych konsultacji i debaty i stanowi próbę osadzenia
przyszłości europejskiego rolnictwa w zorientowaniu na jakość, mając na uwadze, że:
„jakość i różnorodność produkcji rolnej, rybołówstwa i akwakultury w UE stanowią jeden
z jej istotnych atutów, zapewniając przewagę konkurencyjną z punktu widzenia
producentów unijnych i przyczyniając się w znacznym stopniu do jej żywego dziedzictwa
kulturalnego i kulinarnego” (Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, 2012).

Dowody przedstawione w części 0 wskazują, że zaangażowanie w programy ChNP/ChOG
różni się znacząco w poszczególnych państwach członkowskich, jednak ogólnie rzecz biorąc,
oznaczenia te odgrywają obecnie ograniczoną rolę w zwiększeniu zysków drobnych
producentów rolnych. W niektórych państwach członkowskich, mimo dużego znaczenia
sektora małych gospodarstw rolnych, liczba chronionych oznaczeń jest znikoma (np.
w Bułgarii i Rumuni), a mało prawdopodobne jest, aby sytuacja ta uległa zmianie
w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Nawet wtedy gdy ustanowienie ChNP/ChOG
zostaje entuzjastycznie przyjęte przez krajowych decydentów politycznych (jak to miało
miejsce np. w Słowenii), długoterminowy sukces systemów certyfikacji jakości zależy od
tego, czy znajdzie się wystarczająco wielu konsumentów skłonnych zapłacić wyższą cenę za
certyfikowany wyrób. Sama w sobie oficjalna certyfikacja wyrobów nie kreuje takiego
popytu.

5 W rozporządzeniu QP zauważono, że obecny system TSG „nie wykorzystuje (…) swojego potencjału”. Poprzednio
system dawał możliwość zarejestrowania nazwy bez jej zastrzegania w UE. Opcja taka nie będzie dłużej
dostępna: wszystkie nazwy objęte systemem będą musiały zostać zastrzeżone i zarejestrowane na szczeblu UE.
Wydłużono – z 25 na 30 lat – czas, na podstawie którego można będzie dowieść tradycyjnego charakteru
produktu, czyli czas udokumentowanego użycia na rynku krajowym.
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Ustalenia dotyczące Włoch pokazują, że wpływ oznaczeń ChNP/ChOG zależy od renomy
produktu i rynku na produkt, jakie istniały przed wprowadzeniem oznaczenia, skutecznego
przywództwa w konsorcjum oraz uznania konsumentów dla produktu i gotowości, aby
zapłacić za niego więcej. Ogólnie rzecz biorąc, chronione oznaczenia wpływają najbardziej
na zabezpieczenie dotychczasowej powszechnej renomy produktu, nie służą zaś jako
mechanizm kreowania takiej renomy.

Art. 55 rozporządzenia QP wymaga od KE, aby nie później niż w styczniu 2014 r.
przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie nowego
systemu etykietowania dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej, aby
wspomóc producentów we wprowadzaniu ich produktów na rynek lokalny. Sprawozdaniu
temu w razie konieczności towarzyszyć będą stosowne wnioski ustawodawcze dotyczące
stworzenia systemu etykietowania dotyczącego „rolnictwa lokalnego i sprzedaży
bezpośredniej”. Podczas gdy sprzedaż bezpośrednia może poprawić ekonomiczne losy
niektórych małych gospodarstw rolnych, system etykietowania może okazać się trudny do
wyegzekwowania i może stwarzać problemy z wiarygodnością, zaś ze względu na swoją
„lokalność” może nie dostarczać atrybutów, jakich oczekują konsumenci. Istnieje tendencja
do utożsamiania określenia „lokalny” z produkcją prowadzoną na małą skalę, krótkimi
łańcuchami dostaw, korzyściami dla środowiska oraz najwyższymi walorami sensorycznymi
żywności. Chociaż istnieje wiele przykładów żywności lokalnej spełniającej powyższe
kryteria, lokalność nie gwarantuje uzyskania takich efektów – duże „przemysłowe”
gospodarstwa muszą gdzieś funkcjonować, a produkcja pochodząca z małych gospodarstw
może być złej jakości. Ponieważ lokalność jako taka gwarantuje bardzo niewiele, możliwość
jej wykorzystania jako znaku jakości wydaje się ograniczona.

W wielu przypadkach istnieje rozbieżność pomiędzy lokalizacją gospodarstw rolnych, które
najbardziej potrzebują wartości dodanej (np. odległe obszary wiejskie w nowych państwach
członkowskich), a potencjałem rynku (tj. istnieniem odpowiednio licznej grupy
konsumentów nie tylko zainteresowanych produktami o wysokiej wartości, lecz także
dysponujących dochodami wystarczającymi do ich nabycia). Jak pokazują doświadczenia
Węgier ze stymulowaniem rozwoju targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników,
lokalna sprzedaż bezpośrednia żywności jako strategia zwiększenia zysków rolników będzie
ograniczona do słabo zaludnionych regionów o małej sile nabywczej. Szersze wnioski można
również wyciągnąć z przypadku włoskiego. Inicjatywa Campagnamica skorzystała na
realizacji strategii krajowej i w jej ramach usiłuje się rozwijać nowe, alternatywne kanały
zbytu dla targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników (Brunori i in., 2013).

Art. 31 rozporządzenia QP opisuje szczegółowo ustanowienie terminu „produkt górski” jako
określenia jakościowego stosowanego fakultatywnie. Definicja obszarów górskich obejmuje
obszary określone w rozp. (WE) nr 1257/1999. Określenie to można stosować wyłącznie do
opisu produktów rolnych pochodzących „przede wszystkim” z obszarów górskich lub –
w przypadku produktów przetwarzanych – [których] przetwarzanie odbywa się [również] na
obszarach górskich. Nie ma jednoznacznych dowodów na to, że małe i niskotowarowe
gospodarstwa rolne skorzystają na wprowadzeniu kolejnego systemu jakości. Nie wszystkie
państwa członkowskie, na których terenie znajdują się obszary górskie, powitały innowację
z zadowoleniem; zgłoszono obawy co do egzekwowania systemu oraz sposobu zdefiniowania
odstępstw przez KE. Powyższa reakcja podkreśla na szerzej zakrojone problemy: wielość
systemów jakości może wprowadzić dezorientację wśród konsumentów, zaś na
ewentualnych problemach z egzekwowaniem jednego systemu jakości zdecydowanie ucierpi
zaufanie do innych.
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6. WNIOSKI I ZALECENIA

NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

 Gospodarstwa rolne niskotowarowe stanowią główny podsektor rolniczy w UE (około
połowy wszystkich gospodarstw w UE) i odgrywają wiele ról: gospodarczą (dobrobyt
rolniczych gospodarstw domowych, wyspecjalizowana produkcja żywności i podaż siły
roboczej do pracy poza gospodarstwem rolnym), środowiskową i społeczno-kulturową.

 Wydaje się, że w przypadku małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych w UE można
zaobserwować trzy ścieżki rozwoju:

1. zanikanie wskutek wchłonięcia przez gospodarstwa towarowe lub porzucania
gruntów;

2. przekształcenie w gospodarstwa towarowe w drodze większej integracji z rynkiem
i zmniejszonego uzależnienia od produkcji „na własne potrzeby”, oraz

3. kontynuację działalności jako gospodarstwo rolne niskotowarowe poprzez: (a)
dywersyfikację działalności przez przedsięwzięcia o charakterze rolniczym lub
nierolniczym; (b) podejmowanie pracy zarobkowej poza rolnictwem i prowadzenie
działalności rolniczej w niepełnym wymiarze godzin; lub (c) „wymuszone”
dziedziczenie, tj. przejęcie gospodarstwa przez kolejne pokolenie w rodzinie.

 Wydaje się mało prawdopodobne, aby różnorodne propozycje reformy pierwszego
filaru WPR zmieniły w sposób fundamentalny praktykę faworyzowania dużych
gospodarstw rolnych w ramach WPR; wyjątek stanowi tu jedynie system dla drobnych
producentów rolnych. Stawki płatności określane od hektara nie stanowią rozwiązania
dla małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych.

 Zreformowany drugi filar musi zmniejszyć zarówno jawne i bezpośrednie przeszkody,
jak i pośrednie bariery dla udziału małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych poprzez
staranne projektowanie i wdrażanie programów i działań.

 Główne zalecenia:

 wdrożenie programu dla drobnych producentów rolnych zgodnie z wnioskami
Parlamentu Europejskiego, tj. wdrożenie przez państwa członkowskie na zasadzie
dobrowolności, ale z uwzględnieniem wszystkich gospodarstw poniżej pewnych
progów;

 uwzględnienie w PROW-ach specjalnych przepisów zachęcających do wdrażania
środków, które mogą pomóc części gospodarstw rolnych niskotowarowych i małych
gospodarstw rolnych w lepszej integracji z rynkiem oraz w poprawie standardu życia
rolniczych gospodarstw domowych.

Niniejszy rozdział zawiera główne wnioski płynące z niniejszej ekspertyzy dotyczącej
rolnictwa niskotowarowego w UE oraz przedstawia pewne konkretne zalecenia dotyczące
opracowywania strategii politycznych płynące z takich wniosków.
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6.1 Wnioski

Analiza przeprowadzona w ramach niniejszej ekspertyzy sugeruje istnienie kilku ścieżek
rozwoju dla gospodarstw rolnych niskotowarowych i bardzo małych gospodarstw rolnych
w UE:

1. Zanikanie gospodarstw rolnych niskotowarowych wskutek wchłonięcia przez większe
gospodarstwa towarowe lub porzucania gruntów (np. na terenach bardziej odległych),
często po śmierci lub w związku z niepełnosprawnością aktualnego właściciela. Ścieżką tą
podąża na pewno wiele krajów UE-15 leżących na północy, co było prawdopodobnie
główną przyczyną niedawnego spadku liczby małych gospodarstw rolnych i gospodarstw
rolnych niskotowarowych w nowych państwach członkowskich.

2. Przekształcenie gospodarstw rolnych niskotowarowych w małe gospodarstwa towarowe
w drodze większej integracji z rynkiem przy większej sprzedaży produkcji rolnej
i ograniczonym uzależnieniu od produkcji na własne potrzeby. Obranie takiej właśnie
ścieżki rozwojowej jest głównym celem polityki ROW w UE.

3. Kontynuacja działalności jako gospodarstwo rolne niskotowarowe w dłuższym okresie
poprzez: (a) dywersyfikację działalności przez przedsięwzięcia o charakterze rolniczym
lub (co bardziej prawdopodobne) nierolniczym, (b) podejmowanie pracy zarobkowej poza
rolnictwem i prowadzenie działalności rolniczej w niepełnym wymiarze godzin, lub (c)
„wymuszone” dziedziczenie, tj. przejęcie gospodarstwa wraz z podobnymi technologiami
i stylem życia przez kolejne pokolenie w rodzinie ze względu na brak innych źródeł
dochodu. Wariant (c) w połączeniu ze stosunkowo wysokimi standardami życia występuje
w intensywnie chronionych małych gospodarstwach łączących działalność rolniczą
i pozarolniczą na terenie Szkocji oraz w niektórych górskich regionach północno-
zachodnich krajów UE-15.

Gospodarstwa rolne niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne pełnią funkcję socjalną,
pozwalają na utrzymanie zaludnienia terenów wiejskich oraz mają wkład w gospodarkę
pozarolniczą na obszarach wiejskich, zapewniają środowiskowe dobra publiczne oraz
dostarczają (w niektórych państwach członkowskich) produkty spożywcze będące
specjalnością. Istnienie tak odmiennych ról i ścieżek rozwoju, których znaczenie różni się
zarówno w poszczególnych państwach członkowskich UE, jak i w gronie poszczególnych
gospodarstw rolnych niskotowarowych oraz niepewność co do zakresu, w jakim
gospodarstwa te powinny odgrywać unikalną rolę jako dostawca „produktów wspólnych”
wyjaśniają po części niektóre trudności w opracowaniu polityki dla gospodarstw
rolnych niskotowarowych. Ponadto w ujęciu względnym istnieją znaczne koszty
transakcyjne zaangażowania się w działania polityczne, zarówno po stronie podmiotów
publicznych, jak i samych rolników. Jednak proces tworzenia polityk UE musi zacząć się od
„miejsca, w którym jesteśmy”, z uwzględnieniem charakteru i struktury WPR jako całości,
a także ograniczeń natury budżetowej i innej.

To, że konstrukcja pierwszego filaru opiera się – jeżeli chodzi o wsparcie rynków
i dochodu – w dużej mierze na kryterium powierzchni, wyraźnie pokazuje problem
faworyzowania dużych gospodarstw rolnych: niemal z definicji gospodarstwa rolne,
które sprzedają na rynku tylko ograniczoną część swojej (zazwyczaj niewielkiej) produkcji,
nie mogą w pełni korzystać ze wsparcia rynkowego, aczkolwiek mogą uciec przed pełnią
rygorów regulacji dotyczących gospodarstw rolnych i ich produktów. Co więcej większość
pozostałego wsparcia cenowego w WPR koncentruje się na sektorach, np. na sektorze
produkcji cielęciny, które nie stanowią głównego przedmiotu działalności w gronie małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych. Płatności bezpośrednie
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w dużej mierze są obliczane na podstawie wielkości gospodarstwa a nie na podstawie
zapotrzebowania na dochody, dlatego problem ubóstwa wielu niskotowarowych gospodarstw
rolnych jest nieefektywnie rozwiązywany. Co więcej wiele gospodarstw rolnych
niskotowarowych jest zbyt małych, aby zakwalifikować się do płatności w ramach
pierwszego filaru, pomimo wysiłków podejmowanych przez część (lecz nie wszystkie)
państwa członkowskie zmierzających do tego, aby objąć takimi płatnościami małe i bardzo
małe gospodarstwa; mamy tu również do czynienia ze znacznymi i prawdopodobnie
nieuniknionymi kosztami transakcyjnymi ponoszonymi zarówno przez stronę prywatną, jak
i urzędową w związku z ubieganiem się o płatności bezpośrednie i obsługą stosownych
wniosków. Koszty te uległyby znacznemu zwiększeniu, gdyby głównym kryterium
kwalifikowalności stało się „zapotrzebowanie”. Niektóre – choć prawdopodobnie stosunkowo
nieliczne – gospodarstwa rolne niskotowarowe i małe gospodarstwa rolne nie korzystają ze
wsparcia innego niż cenowe w ramach WPR (np. praw do sadzenia) oraz płatności
„powiązanych z wielkością produkcji”, jednak i tu korzyści płynące z polityki są wyraźnie
nastawione na podmioty o stosownym rozmiarze, a nie na kryterium zapotrzebowania.

Wydaje się mało prawdopodobne, aby różnorodne wnioski dotyczące reformy
pierwszego filaru WPR zmieniły powyższą sytuację w sposób fundamentalny.
Pierwotne wnioski KE zostały znacznie zmodyfikowane przez Parlament Europejski tak, aby
wyłączyć drobnych producentów rolnych, w tym większość gospodarstw rolnych
niskotowarowych, z komplikacji związanych z „ekologizacją”, „stosowaniem górnego limitu
płatności” czy kryterium „rolników czynnych zawodowo”, nie na tyle jednak, aby zasadniczo
zmienić aktualną dystrybucję płatności pomiędzy państwami członkowskimi czy pomiędzy
producentami. System dla drobnych producentów rolnych oferuje prawdziwe
uproszczenie w porównaniu do standardowego systemu po roku 2013, jednak
opiera się nadal na kryterium powierzchni oraz ogranicza się do aktualnych
beneficjentów pierwszego filaru. W związku z tym nie stanowi on ani efektywnego
podejścia do zapewnienia „odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej”, ani sposobu na
„podniesienie wydajności rolnictwa”, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest on powiązany
z propozycjami w ramach drugiego filaru dotyczącymi rozwoju biznesowego oraz rezygnacji
z działalności rolniczej przez część małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych
niskotowarowych na rzecz gospodarstw bardziej rentownych.

Nie da się uniknąć wniosku, że pierwszy filar, zgodnie z obecnymi przewidywaniami, nie jest
w stanie w sposób zadowalający rozwiązać kwestie „zanikania” gospodarstw rolnych
niskotowarowych i „kontynuacji” działalności przez te gospodarstwa. Zanikające
gospodarstwa rolne niskotowarowe mogą skorzystać z programów takich jak renty
strukturalne (w ramach drugiego filaru), jednak programy te są ograniczone w czasie,
a poprzez wymóg przekazania gruntu na rzecz gospodarstw sąsiadujących eliminują
fundament istnienia gospodarstw rolnych niskotowarowych.

Jest wiele dowodów na to, że drugi filar powinien być ważnym źródłem pomocy dla
małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych
„podlegających przekształceniom” lub kontynuujących działalność (poprzez
dywersyfikację czy podejmowanie prac o charakterze pozarolniczym na obszarze
wiejskim), gdyż oferuje on elastyczność oraz szeroką gamę celów istotnych z punktu
widzenia potrzeb i możliwości tego typu gospodarstw. Jednak ocena obowiązujących
przepisów wskazuje na to, że poziom wykorzystania form pomocy oferowanych w ramach
drugiego filaru przez małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe jest na
ogół niższy w porównaniu z ich wykorzystaniem przez większe gospodarstwa rolne. Ponadto
ocena ta pokazuje, że bariery dla dostępu są prawdopodobnie równie często, a nawet
częściej związane z „nieformalnymi” lub pośrednimi przeszkodami dla uczestnictwa
(np. brakiem świadomości, niską wydajnością, słabym poziomem wykształcenia, podeszłym
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wiekiem, słabym dostępem do kapitału lub kredytu, brakiem doświadczenia w zakresie
przedsiębiorczości), jak z bezpośrednimi przeszkodami, takimi jak minimalny rozmiar
gospodarstwa czy zmieszczenie się w innych progach. Niemniej jednak dowody ze studiów
przypadków pokazują, że zarówno konkretne przeszkody bezpośrednie, jak i pośrednie
bariery uczestnictwa można skutecznie zmniejszyć poprzez staranne i właściwe
skonstruowanie i wdrażanie programów i działań, jak w np. w Słowenii (działania
podstawowe) czy we Włoszech (inicjatywy jakościowe i marketingowe).

Oceniając aktualne propozycje reformy drugiego filaru, ogólnie rzec biorąc, można
stwierdzić, że perspektywy są pozytywne, jednak państwa członkowskie mogą nie
wykorzystać w pełni oferty nowego rozporządzenia EFRROW, aby odpowiednio
zadbać o małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe.
Zaoferowanie odpowiedniejszych i bardziej elastycznych działań w ramach drugiego filaru
nie daje gwarancji, że zostaną one przyjęte i dopasowane do przedmiotowych typów
gospodarstw rolnych. Ponadto dowody wskazują, że dodanie do oferty filaru komponentów
wymagających większego zakresu dopasowania w formie podprogramów dla małych
gospodarstw stanowi samo w sobie czynnik zniechęcający, gdyż przyjęcie takich
komponentów wymagać będzie dodatkowego nakładu sił i środków finansowych ze strony
instytucji zarządzających, o ile zdecydują się one skorzystać z takiej możliwości.

Zaangażowanie w systemy jakości żywności (np. ChNP/ChOG) różni się znacznie
pomiędzy państwami członkowskimi. W niektórych państwach członkowskich
(np. w Rumunii), mimo dużego znaczenia sektora małych gospodarstw rolnych, liczba
chronionych oznaczeń jest znikoma i jest mało prawdopodobne, aby sytuacja ta miała ulec
zmianie w perspektywie krótko- czy średnioterminowej. Jednak w niektórych, choć nie we
wszystkich przypadkach opisanych dla Włoch, zaangażowanie rolników prowadzących
działalność na małą skalę w systemy jakości doprowadziło faktycznie do znacznego
zwiększenia ich udziału w końcowej cenie detalicznej. Obecne Działanie 132 (uczestnictwo
rolników w systemach jakości żywności) często rozczarowywało. Nowy system
etykietowania dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej może okazać się
trudny do wyegzekwowania i może stwarzać problemy z wiarygodnością, zaś wielość
systemów etykietowania może zwiększyć dezorientację konsumentów. Problemy
z przepisami UE dotyczącymi higieny wynikają w dużej mierze z niewprowadzania przez
nowe państwa członkowskie środków mających na celu zapewnienie elastyczności,
dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów, i nie wskazują na istnienie
zapotrzebowania na dodatkowe odstępstwa.

Jeżeli chodzi o działania rolnośrodowiskowe, szereg państw członkowskich wprowadziło
progi minimalne w oparciu o rozmiar gospodarstwa, poniżej których gospodarstwa nie
kwalifikują się do finansowania w ramach niektórych działań. Działania takie mogły mieć na
celu ograniczenie kosztów administracji i monitorowania lub mogły zostać sformułowane
w odpowiedzi na jawną dyskryminację małych gospodarstw rolnych, np. w celu osiągnięcia
znaczących korzyści w produkcji środowiskowych „dóbr publicznych” w drodze koncentracji
na dużych gospodarstwach rolnych. Na obszarach, gdzie grunty użytkowane są przede
wszystkim przez małe gospodarstwa rolne, „wyrywkowe” wdrożenie środków politycznych,
mających na celu promowanie środowiskowych i innych dóbr publicznych może generować
wyłącznie korzyści społeczne na małą skalę. Tam, gdzie dominują małe gospodarstwa rolne,
istnieje możliwość zbiorowego podejmowania działań i podpisywania umów. Takie
rozwiązanie doprowadzi nie tylko do zwiększenia dostaw dóbr publicznych, lecz może
również zmniejszyć koszty ponoszone przez rolników w związku z przygotowywaniem
wniosków o dofinansowanie oraz zmniejszyć koszty monitorowania i egzekwowania dla
instytucji zamawiających.
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6.2 Zalecenia dotyczące opracowywania strategii politycznych

6.2.1 Pierwszy filar

Konstrukcja płatności w ramach polityki oraz konstrukcja uprawnień do płatności
bezpośrednich w ramach pierwszego filaru będą odgrywać kluczową rolę w odniesieniu do
kierunku i tempa zmian strukturalnych w rolnictwie w UE. Obecne propozycje dotyczące
reformy takich płatności dostrzegają w pewnym stopniu sytuację gospodarstw rolnych
niskotowarowych i małych gospodarstw rolnych, co widać np.: w zwolnieniu ich – jako
beneficjentów niskich kwot – z większości warunków (jak np. wymogu ekologizacji),
w „konwergencji”, czyli dążeniu do spłaszczenia struktury stawek w całej UE, a także we
wprowadzeniu programu dla drobnych producentów rolnych.

Podjęcie działań wymienionych poniżej przyczyniłoby się do poprawy funkcjonowania
pierwszego filaru w odniesieniu do małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych
niskotowarowych:

 Stawki płatności od hektara należy w szybszym tempie wyrównywać do wartości
średniej dla UE-27, co sprzyjałoby wielu krajom z dużą liczbą gospodarstw rolnych
niskotowarowych.

 Stawki płatności określane od hektara nie stanowią rozwiązania dla małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych z uwagi na
wyłączenia na gruncie małej powierzchni i niskiego poziomu płatności. Płatności
bezpośrednie pozostałyby poza zasięgiem wielu gospodarstw rolnych niskotowarowych
i małych gospodarstw rolnych, ponieważ nie spełniają one minimalnych kryteriów dla
takich płatności lub trudno im się o takie płatności ubiegać

 Należy udostępnić (ale nie narzucać) państwom członkowskim uproszczony system dla
drobnych producentów rolnych zgodnie z wnioskiem Parlamentu Europejskiego, ale
ze standardowymi płatnościami rocznymi wynoszącymi np. 1 000 EUR dla
wszystkich gospodarstw rozpoczynających korzystanie z systemu. W razie
niespełnienia tego warunku roczne płatności powinny mieścić się w ograniczonym
zakresie, np. w przedziale 500–1 000 EUR, w zależności od państwa członkowskiego
i standardowej należnej stawki płatności bezpośrednich (w przypadku niektórych państw
członkowskich konieczne mogą okazać się odstępstwa od tego zakresu). Takie działanie
zapewniłoby zabezpieczone płatności pomyślane jednoznacznie jako wsparcie
dochodu dla małych i niskotowarowych gospodarstw rolnych.

 Gospodarstwa rozpoczynające korzystanie z systemu dla drobnych producentów rolnych
powinny być prowadzone zgodnie z GAEC i podstawowymi wymogami w zakresie
zarządzania. Jednak ze względu na dużą liczbę drobnych producentów rolnych koszty
wizytacji gospodarstw celem wykrycia niezgodności ze standardami oraz nałożenia kar
prawdopodobnie przewyższyłyby kwotę ewentualnych obniżek płatności bezpośrednich.
Uczestnicy systemu dla drobnych producentów rolnych powinni więc zostać wyłączeni
z kontroli na miejscu oraz z obniżek standardowej płatności rocznej.

 Gospodarstwa rozpoczynające korzystanie z systemu dla drobnych producentów rolnych
mogłyby do roku 2020 otrzymać jednorazową zryczałtowaną płatność obliczoną
na podstawie wartości bieżącej płatności rocznych, wypłacaną w dowolnym
momencie w okresie 2014–2020. Byłoby to równoznaczne z natychmiastową rezygnacją
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z korzystania z pierwszego filaru w przypadku niskotowarowych gospodarstw rolnych
i małych gospodarstw rolnych do roku 2020, co umożliwiłoby zaoszczędzenie przyszłych
kosztów transakcji zarówno rolnikom, jak i agencjom administracyjnym w przypadku,
gdy kwota zryczałtowana okazałaby się atrakcyjniejsza dla właściciela gospodarstwa niż
roczne wsparcie dochodu.

 Płatności bezpośrednie na potrzeby wsparcia powiązanego z wielkością produkcji
w niektórych sektorach w jasno określonych przypadkach można stosować w przypadku
sektorów o dużym udziale rolników prowadzących gospodarstwa niskotowarowe
i drobnych producentów rolnych, np. hodowli owiec w odległych regionach.

 Zgodnie z oceną istniejących środków i ich potencjału wymóg ustanowienia systemu
doradztwa rolniczego (FAS) nałożony na państwa członkowskie mógłby zostać
rozszerzony o obowiązek świadczenia specjalistycznej i ukierunkowanej usługi FAS
małym i niskotowarowym gospodarstwom rolnym w każdym państwie członkowskim,
w którym stanowią one znaczącą część sektora rolnictwa. Zakres kompetencji FAS
powinien być szerszy niż obecnie określony i mógłby obejmować zwiększanie
świadomości istnienia odpowiednich środków wsparcia w ramach obu filarów WPR oraz
ułatwianie tym gospodarstwom dostępu do nich.

 Proponowane przez KE rozszerzenie zakresu produktów w odniesieniu do
uznawania organizacji producentów (Komisja Europejska, 2011c) może przynieść
korzyści małym gospodarstwom rolnym oraz gospodarstwom rolnym niskotowarowym
wtedy i tylko wtedy, gdy takie organizacje będą tworzone w sektorach mających
znaczenie dla producentów prowadzących gospodarstwa niskotowarowe i drobnych
producentów rolnych, a udział takich producentów zostanie ułatwiony.

6.2.2 Drugi filar

Zalecenia dotyczące działań politycznych związanych z PROW-ami uwzględniają znacznie
szerszy zakres i większą elastyczność państw członkowskich w odniesieniu do środków
w ramach drugiego filaru oraz aspekt współfinansowania filaru.

Jeżeli państwo członkowskie lub region mają dostateczną liczbę bardzo małych i/lub
niskotowarowych gospodarstw rolnych lub jeżeli gospodarstwa te zajmują powierzchnię
wystarczającą do tego, aby miały one znaczenie gospodarcze, środowiskowe i społeczne,
powinno się wymagać:

1. wykazania, jak w PROW uwzględnia się szczególne potrzeby małych
i niskotowarowych gospodarstw rolnych w ramach jego przygotowania i
wdrażania, np. wykazania, że gospodarstwa te mają dostęp do odpowiednich typów
lub poziomów wsparcia zgodnie ze strategicznymi celami EFRROW; lub

2. opracowania co najmniej jednego podprogramu w szczególności ukierunkowanego na
małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne.

Jeżeli państwo członkowskie lub region wybiorą tę drugą opcję, powinno się im przyznać
dodatkowo możliwość finansowania pomocy technicznej w wysokości nieprzekraczającej
powiedzmy 4% całkowitego budżetu EFRROW danego państwa członkowskiego lub regionu,
tak aby mogły one pokryć koszty związane z opracowywaniem i wdrażaniem tego
podprogramu lub tych programów. Ponadto dozwolone powinno być planowanie i wdrażanie
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takiego ukierunkowanego programu rok po dacie rozpoczęcia wdrażania pozostałej części
PROW bez żadnych kar finansowych.

W ramach dowolnego PROW lub podprogramu opracowanego dla małych i niskotowarowych
gospodarstw rolnych IZ powinna uwzględnić w budowie i sposobie udostępniania programu
następujące elementy, które zapewnią jego opłacalne funkcjonowanie:

 Program lub podprogram powinien obejmować analizę SWOT dotyczącą małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych na danym
terytorium, a także propozycję strategii objaśniającej szczególny wkład takich
gospodarstw rolnych i rolniczych gospodarstw domowych w realizację sześciu unijnych
priorytetów w zakresie ROW na lata 2014–2020.Może to być na przykład: zachowanie
różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych, wspieranie jakości życia typowej
dla obszarów wiejskich lub poprawa konkurencyjności terytorialnej poprzez
dywersyfikację gospodarki wiejskiej, zwiększona produktywność i zaangażowanie na
rynku i/lub wytwarzanie wysokiej jakości produktów i usług (rolniczych lub
pozarolniczych).

 W ramach programu lub podprogramu powinny zostać opracowane ukierunkowane
działania służące promowaniu i wzmacnianiu tego wkładu, zgodnie z nadrzędnymi
priorytetami EFRROW i przy wsparciu działań wybranych z nowej oferty EFRROW.

 Struktury udostępniania i procedury ukierunkowania programów na małe
gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe powinny być dostosowane do
ich specyfiki i opracowane w taki sposób, aby przyczyniały się do obniżenia kosztów
transakcyjnych, większego uproszczenia oraz zwiększonej dostępności dla beneficjentów
w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami.

 Przyjęcie kwartalnego systemu spotkań poświęconych zatwierdzaniu wniosków
w odniesieniu do wszystkich podmiotów ubiegających się o udział w programie lub
podprogramie. Taki system pozwoliłby całościowo rozpatrywać pojedyncze wnioski
dotyczące wielu działań, a tym samym oceniać je pod kątem wkładu w realizację
głównych celów programu jako całości, a nie osobno, czyli w rozbiciu na poszczególne
działania.

Należy przygotować wytyczne dotyczące tego, jak najlepiej opracować i udostępnić PROW-y
lub podprogramy efektywnie ukierunkowane na gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne
niskotowarowe. Wytyczne powinny zawierać wskazówki dla IZ dotyczące wyboru
i uzasadnienia wykorzystania jednego z poniższych działań:

 wspierania udostępniania poprzez korzystanie z pomocy osób wspomagających,
zatrudnionych na szczeblu lokalnym przez IZ lub agencję płatniczą, których zadaniem
byłoby promowanie dostępności funduszy na rozwój obszarów wiejskich wśród małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych, przekazywanie wstępnych
informacji potencjalnym beneficjentom dotyczących tego, na jakiego rodzaju działanie
można uzyskać wsparcie, organizowanie imprez promocyjnych w odpowiednich
lokalizacjach oraz zachęcanie do współpracy – w miarę możliwości – między grupami
potencjalnych beneficjentów w celu stymulowania składania odpowiednio licznych
i merytorycznych wniosków o finansowanie z EFRROW;

 współpracy z zatwierdzoną grupą funkcjonujących wcześniej spółdzielni,
organizacji sieciowych lub innych niezależnych doradców w celu zachęcenia ich do
składania stosownych wniosków o dostęp do oferowanych środków. Współpraca taka
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może obejmować środki mające na celu stymulowanie sprzedaży bezpośredniej i krótkich
łańcuchów dostaw żywności;

 zapewnienia w ramach środka dotyczącego współpracy przewidzianego w art. 36 wniosku
KE dotyczącego rozporządzenia w sprawie ROW niewielkiego „funduszu
początkowego” dla zatwierdzonych osób wspomagających lub doradców, z którego
przyznawano by niewielkie dotacje osobom lub grupom, które zgłoszą do finansowania
obiecujące pomysły, tak aby umożliwić im pokrycie kosztów i/lub profesjonalne
zaplanowanie przedsięwzięć i inicjatyw;

 opracowania indywidualnie dopasowanego „systemu”, w którym szereg działań w ramach
EFRROW zostanie skompilowanych w prostą ofertę, z budżetem, w którym stawki
płatności będą z góry określane (w najszerszym możliwym zakresie) na podstawie
kosztów standardowych lub średnich (tak, aby beneficjent mógł dokonać wyboru na
podstawie z góry zdefiniowanej oferty z indywidualnie wycenionymi pozycjami, a tym
samym skomponować własny pakiet pomocy przystający do jego indywidualnej sytuacji);
działania te będą oceniane całościowo przez pryzmat celów strategicznych programu lub
podprogramu dla małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych;

 opracowania podejść dotyczących szkoleń, doradztwa i rozwijania potencjału, które
spotkają się z pozytywnym przyjęciem i uzyskają wsparcie ze strony
docelowych grup beneficjentów, takich jak małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa
rolne niskotowarowe, i w których, w miarę możliwości, wykorzystywano by istniejące
sieci społeczne i zdolności. O ile FAS państwa członkowskiego lub regionu spełniłby
powyższe kryteria, system taki mógłby odegrać istotną rolę w przedmiotowej
działalności. Jeżeli z doświadczenia wiadomo, że FAS nie spełnia tych kryteriów, należy
poczynić kroki zmierzające do określenia zmian, które umożliwiłyby stworzenie
przystępnych, dopasowanych i godnych zaufania usług doradczych i szkoleniowych dla
małych gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych;

 stosowania specjalnych, niższych niż zwykle progów kwalifikowalności
w odniesieniu do minimalnej powierzchni gospodarstwa, minimalnej wielkości
ekonomicznej lub minimalnych poziomów obrotu, lub kwalifikacji beneficjentów zgodnie
z kryteriami dla tego sektora. W przypadku środków rolnośrodowiskowych wszelkie progi
minimalne stosowane przez państwa członkowskie powinny być uzasadnione poprzez
stwierdzenie, że gospodarstwa rolne o wielkości mniejszej niż wartość progowa nie
wytwarzają środowiskowych dóbr publicznych albo że nie ponoszą kosztów przy
wytwarzaniu tych środowiskowych dóbr publicznych..

 określenia maksymalnej wielkości (górnego progu) płatności pomocowej dla
beneficjenta na rok, w związku ze stosowaniem mniej rygorystycznych środków
kontroli i z mniejszymi wymogami w porównaniu z dotacjami na większą skalę lub
płatnościami w ramach EFRROW, dostosowanej odpowiednio do specyfiki małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych (tj. z uproszczonymi
warunkami, jeżeli jest to konieczne i uzasadnione);

 określenia innych racjonalnych warunków otrzymania pomocy w ramach programu lub
podprogramu, pomyślanych szczególnie jako instrument zwiększenia zdolności
programu/podprogramu do realizacji jego głównych priorytetów i strategii. Może to być
na przykład uzależnienie otrzymania pomocy inwestycyjnej lub pomocy
rolnośrodowiskowej od wcześniejszego uczestnictwa w szkoleniach lub od zorganizowania
jakiejś formy współpracy mającej na celu zwiększenie terytorium lub liczby osób
będących beneficjentami jednej umowy dotyczącej pomocy. Instrumenty te mogą
również przewidywać ograniczenie pomocy do szkoleń dla młodych rolników lub
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młodszych członków rolniczych gospodarstw domowych lub uzależniać przeprowadzenie
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości od zapisania się beneficjenta na cykl szkoleń
prowadzonych przez dłuższy okres, a nie od uczestnictwa w szkoleniach jednorazowych o
ograniczonej wartości skumulowanej. Pomoc dla poszczególnych beneficjentów może być
uzależniona od przedstawienia dowodu na to, że ich gospodarstwo odwiedziła
zatwierdzona osoba wspomagająca oraz że otrzymali oni „dotację na start” mającą
pomóc im w rozwijaniu przedstawionej propozycji z fachową pomocą. I wreszcie pomoc
na inwestycje mogłaby zostać rozszerzona na inwestycje w aktualnie użytkowane
maszyny i wyposażenie pochodzące „z drugiej ręki”, pod warunkiem że sprzęt taki byłby
utrzymywany i wykorzystywany przez beneficjenta przez okres co najmniej 5 lat od daty
otrzymania dotacji;

 zapewnienia odpowiedniego uregulowania instrumentów inżynierii finansowej
(np. mikrokredytów czy gwarancji kredytowych), które skutecznie eliminują bariery dla
wykorzystywania funduszy, które w przeciwnym wypadku mogłyby się pojawić przy
zabezpieczaniu środków przeznaczonych na współfinansowanie wszelkiego rodzaju
pomocy na inwestycje;

 identyfikowania i wspierania tworzenia lub wzmacniania powiązań i grup, które mogą
integrować małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe lub członków
rolniczych gospodarstw domowych, tak aby podmioty te mogły współpracować przy
rozwijaniu nowych działań w zakresie ROW na własnych terytoriach. Aby uzyskać
jakiekolwiek skutki środowiskowe lub związane z dobrem publicznym wynikające
ze współpracy w ramach sieci i/lub w przypadkach, w których można obniżyć koszty
udostępniania, należy zachęcać do tworzenia grup w odpowiedniej formie (np. LGD lub
grup producentów oraz nowych grup w zależności od sytuacji). Może to wymagać od KE
i rządów państw członkowskich jasnego określenia odpowiedzialności za ewentualne
niezgodności.

 Zgodnie z wnioskiem KE oraz poprawkami Parlamentu Europejskiego przystąpienie do
systemu dla drobnych producentów rolnych w ramach pierwszego filaru powinno
uprawniać wnioskodawców do otrzymania jednorazowej płatności po wyższej stawce
z tytułu wsparcia rozwoju gospodarstw i przedsiębiorstw w ramach drugiego filaru, jeżeli na
stałe przekazali oni swoje gospodarstwo innemu rolnikowi w celu stworzenia
rentownej jednostki gospodarczej i definitywnie zaprzestali rolnej produkcji towarowej.
Ułatwi to wycofywanie się małych i nierentownych gospodarstw z rolnictwa i przyśpieszy
zmianę strukturalną. W ramach FAS powinno się doradzać rolnikom zarządzającym
nierentownymi gospodarstwami rolnymi i ułatwiać korzystanie z tego środka.

6.2.3 Łańcuch dostaw żywności

 Krótkie/bezpośrednie łańcuchy dostaw w krajach UE-15 można najlepiej wspierać
poprzez inicjatywę LEADER i podobne programy krajowe (np. program PRODER
w Hiszpanii), a nie poprzez wprowadzanie nowych dodatkowych środków w ramach
drugiego filaru. W nowych państwach członkowskich lepszym rozwiązaniem niż
korzystanie z LGD aktualnie działających w takich państwach może być powołanie
nowych grup łańcuchów dostaw w ramach programów drugiego filaru. LGD istniejące
w nowych państwach członkowskich, niemal bez wyjątku o charakterze nierolniczym,
koncentrują się często na zagadnieniach stanowiących przedmiot zainteresowania rządów
lokalnych.

 Na szczeblu krajowym lub regionalnym należy dołożyć starań, aby zachęcić do
zawierania umów z organizacjami producentów, zgodnie z zapisami zawartymi
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w pakiecie mlecznym. Biorąc pod uwagę, że środki w ramach pakietu mlecznego
wprowadzono dopiero niedawno, trudno na tym etapie w pełni ocenić ich wpływ, istnieje
jednak potrzeba monitorowania wyników i rozważenia tego, czy środki te mogą zostać
z korzyścią rozszerzone na inne łańcuchy dostaw.

 Grupy producentów, które na ogół są bardziej elastyczne niż organizacje producentów,
powinny być zachęcane do opracowywania inicjatyw specjalnie ukierunkowanych na małe
gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe w ramach zaproponowanego
podprogramu drugiego filaru.

 Należy gromadzić i lepiej rozpowszechniać najlepsze praktyki w zakresie organizowania
i promowania targowisk zarządzanych bezpośrednio przez rolników i innych inicjatyw
z zakresu marketingu bezpośredniego (np. systemy typu „box scheme” czy rolnictwo ze
wsparciem społeczności).

 Chociaż zainteresowanie konsumentów krótkimi łańcuchami dostaw żywności i lokalną
żywnością wzrosło, nie zaleca się wdrażania nowego systemu etykietowania
dotyczącego rolnictwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej wprowadzonego jako
opcjonalna polityka w pakiecie przepisów służących zapewnieniu jakości (QP).
Stosowanie takiego systemu byłoby trudne do wyegzekwowania i nie ma dowodów na to,
aby taka etykieta była pożądana lub miałaby wpłynąć na decyzje podejmowane przez
konsumentów. Rozbudowywanie systemów etykietowania UE może zwiększyć
dezorientację konsumentów. Należy opracować strategię na rzecz zwiększenia
świadomości konsumentów i zrozumienia przez nich systemów chronionej nazwy
pochodzenia (ChNP)/chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG).

 Podmioty zajmujące się marketingiem i agencje kształcenia rolniczego powinny być
uwzględnione na wszystkich listach zatwierdzonych agentów, jeśli niskotowarowe
gospodarstwa rolne mają być zachęcane do tworzenia programów marketingu
grupowego. Miałoby się to odbywać w ramach zaproponowanego podprogramu drugiego
filaru specjalnie ukierunkowanego na małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne.

 Należy opracować strategię na rzecz zwiększenia świadomości konsumentów
i zrozumienia przez nich systemów chronionej nazwy pochodzenia
(ChNP)/chronionego oznaczenia geograficznego (ChOG). Nie jest to nowe
zalecenie (Europejski Trybunał Obrachunkowy, 2011a), zaś KE uznaje istnienie problemu.
Do chwili obecnej jednak nie podjęto żadnych znaczących działań w tym zakresie; widać
również, że w ramach QP, pomimo promowania ekonomicznego znaczenia systemów
jakości, nie podejmuje się problemu niskiej świadomości konsumentów i braku
zrozumienia systemów przez konsumentów.

 Ważne jest, aby podmioty zajmujące się marketingiem i agencje kształcenia rolniczego
zostały uwzględnione na wszystkich listach zatwierdzonych agentów, jeśli niskotowarowe
gospodarstwa rolne mają być zachęcane do tworzenia programów marketingu
grupowego. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że działaniami najbardziej
korzystnymi z punktu widzenia stymulowania włączenia drobnych producentów rolnych
w „konwencjonalne” łańcuchy dostaw żywności są pomoc techniczna, pomagająca
zrozumieć wymogi nabywców i sprostać im, pomoc w tworzeniu grup oraz dzierżawa lub
współdzielenie sprzętu (np. wymiana maszyn, magazyny, transport). Wsparcie grupowe
jest w wielu przypadkach bardziej odpowiednie dla małych gospodarstw
rolnych/gospodarstw rolnych niskotowarowych niż wsparcie udzielane na podstawie
wniosków składanych niezależnie przez rolników indywidualnych, skutkujące
rozproszeniem niewielkich środków finansowych przy stosunkowo wysokich kosztach
administracji i monitoringu dla każdego wniosku.
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6.2.4 Inne

 Małe gospodarstwa rolne i gospodarstwa rolne niskotowarowe odczuły negatywne skutki
tego, że część państw członkowskich nie skorzystała ze środków mających na celu
zapewnienie elastyczności w ramach pakietu dotyczącego higieny żywności.
W przeważającej części zaniechanie to wynikało z braku wiedzy i doświadczenia,
w szczególności w nowych państwach członkowskich (Komisja Europejska, 2010b). Aby
środki mające na celu zapewnienie elastyczności były stosowane w momencie
przystąpienia, zaleca się zwiększenie kompetencji właściwego organu w nowych
i przystępujących państwach członkowskich. Można to osiągnąć, ustanawiając
partnerstwa, w ramach których nawiązywano by współpracę z krajami UE-15, które są
najbardziej doświadczone w dziedzinie wprowadzania środków mających na celu
zapewnienie elastyczności.

 Głównym ogólnounijnym zbiorem danych pozwalających na ocenę wyników finansowych
i wpływu WPR na szczeblu gospodarstwa rolnego jest sieć danych rachunkowych
gospodarstw rolnych (FADN). FADN obejmuje wyłącznie gospodarstwa towarowe,
tj. gospodarstwa „dostatecznie duże, aby stanowiły główny przedmiot aktywności rolnika
i zapewniały poziom dochodów wystarczających do utrzymania przez niego rodziny”.
Progi rozmiaru dla objęcia FADN są ustalane na różnych poziomach w poszczególnych
państwach członkowskich6, jednak – szczególnie w nowych państwach członkowskich –
znaczna część działalności rolnej prowadzonej na małą skalę, czyli mogącej mieć
znaczenie krytyczne dla grup o niskich dochodach, nie jest w FADN ujmowana. Oznacza
to, że bardzo trudno jest właściwie ocenić wpływ WPR na małe gospodarstwa rolne lub
ich dobrobyt ekonomiczny. W tych państwach członkowskich, w których sektor małych
gospodarstw rolnych i gospodarstw rolnych niskotowarowych ma istotne znaczenie,
zaleca się zatem rozszerzenie zakresu FADN (w zmodyfikowanej i uproszczonej
formie), tak aby odpowiednio ująć w nim kwestię dobrobytu małych gospodarstw rolnych
oraz wpływu środków wsparcia na ten sektor. Pomogłoby to w znacznym stopniu
w rozwoju i monitoringu wpływu przyszłych działań politycznych ukierunkowanych na
gospodarstwa rolne prowadzące działalność na małą skalę oraz gospodarstwa rolne
niskotowarowe.

 Chociaż unijne środki spoza WPR mogą potencjalnie odegrać ważną rolę w promowaniu
społecznego, gospodarczego i środowiskowego rozwoju obszarów wiejskich, konieczne
jest lepsze ukierunkowanie inwestycji publicznych na regiony zapóźnione oraz
w ramach tych regionów z uwagi na to, że regiony te zamieszkują rolnicy prowadzący
małe i niskotowarowe gospodarstwa rolne.

6 W roku 2012: od 2 000 EUR w Bułgarii i Rumunii do 25 000 EUR w Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu,
Holandii i Zjednoczonym Królestwie (z wyjątkiem Irlandii Północnej).
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