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Wst p

      Uzyskanie przez Polsk  cz onkostwa UE skutkowa o przyj ciem rozwi -
za  i regulacji sk adaj cych si  na ponadnarodow , finansowan  przez bud et
UE, Wspóln  Polityk  Roln  (WPR). Zgodnie z  traktatowymi zasadami UE 
oznacza to przekazanie cz ci autonomii pa stwowej i uprawnie  w zakresie 
polityki rolnej, na rzecz rozwi za  unijnych. Jest to jednocze nie zasada pierw-
sze stwa decyzji i rozwi za  unijnych wobec rozwi za  krajowych oraz po-
trzeb, zakresu i mo liwo ci prowadzenia krajowej narodowej polityki rolnej.  
W ramach WPR zajmuj cej si  rolnictwem i polityk  roln  27 pa stw UE, reali-
zowana jest zasada umocowania w systemie WPR polityk narodowych, w tym 
polskiej narodowej (krajowej) polityki rolnej. Oficjalne potwierdzenie takiego 
charakteru WPR wynika z Traktatu o Konstytucji Unii Europejskiej, gdzie rolnic-
two znalaz o si  w ród tzw. kompetencji dzielonych z pa stwami cz onkowskimi.

Przekazanie znacznej cz ci uprawnie  pa stwowych (narodowych)  
w zakresie polityki rolnej, na rzecz wspólnych rozwi za  unijnych, wp ywa za-
równo na zasady tej polityki jak te  wzajemne relacje, wspó zale no  oraz kon-
sekwencje  unijnej i krajowej (narodowej) polityki rolnej. Traktat Akcesyjny 
podkre la wy czno  UE w kszta towaniu WPR w cz ci obowi zuj cej  ca
Wspólnot  Europejsk . Jest to wa ne rozwi zanie w kontek cie zasad  funkcjo-
nowania krajowego rolnictwa i rynku rolnego po uzyskaniu cz onkostwa w UE  
i ustale  dotycz cych funkcjonowania rolnictwa i rynku rolnego w warunkach 
UE, a tak e post powa  w przysz o ci wobec zachodz cych zmian zasad i no-
wych problemów praktycznych zmian (ewolucji) WPR.  
 Decyzje i dzia ania sk adaj ce si  na realizacj  unijnej polityki rolnej nio-
s  za sob  koszty (wydatki bud etowe), a wnioski wynikaj ce z tej analizy doty-
cz  równie róde  finansowania: z bud etu unijnego, czy te  wykorzystania 
rodków z bud etów krajowych. Wyst puje tu odniesienie do mo liwych kie-

runków zmian Wspólnej Polityki Rolnej i konsekwencji tych zmian dla polityki 
rolnej ka dego pa stwa UE. Wyniki i ich uzasadnienia, mog  by  podstaw  re-
komendacji dotycz cych zakresu decyzji, jakie sk adaj  si  np. na narodow  po-
lityk  roln  oraz jej reakcje i powi zania z unijn  polityk  roln . W tych warun-
kach wa ne jest okre lenie mo liwych kierunków zmian WPR oraz ich konse-
kwencji dla krajowej polityki rolnej i rozwoju rolnictwa polskiego.
 Procesy transformacyjne i integracyjne gospodarki polskiej, niezale nie
od okresów kryzysowych, oznaczaj  przej cie od ekonomiki niedoborów do 
ekonomiki nadwy ek  zmieniaj cych wewn trzne i zewn trzne uwarunkowania 
strategii rozwoju rolnictwa polskiego. Z ekonomicznego punktu widzenia rol-
nictwo znalaz o si  w warunkach odmiennych w stosunku do uprzednich relacji 
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popyt–poda . Nowe uwarunkowania systemowe zast pi y plany i nakazy me-
chanizmem rynkowym i konsekwencjami rozwi za  rynkowych, co radykalnie 
zmieni o uprzednie zasady i uregulowania gospodarcze. Proces transformacji do 
gospodarki rynkowej oznacza  wyst powanie zró nicowanego zestawu proble-
mów, do wiadcze , dyskusji i decyzji odnosz cych si  do rozwi za  obecnych 
jak i rekomendacji na przysz o . Unia Europejska jako projekt rozwojowy 
stworzy  nowe, korzystne mo liwo ci definiowania i wyboru dróg post powa-
nia, przewidywalno ci programów oraz czasu na przygotowanie i realizacj  ta-
kich programów.   

Wyst puj  tu dwa problemy realizacji zasad wspólnej, jak te  krajowej 
polityki rolnej: a) przystosowania rolnictwa do nowej sytuacji rozwoju wynika-
j ce z cz onkostwa w UE, jego istoty, zakresu prawnego i gospodarczego,  
i b) zrozumienia tempa przystosowania i reakcji wobec nowych problemów wy-
nikaj cych z ekonomii agrarnej i polityki rolnej. Wraz z rozwojem gospodar-
czym i zmianami strukturalnymi polskiej gospodarki, szczególnie w relacjach: 
przemys –us ugi–rolnictwo, wyst puje tendencja malej cej roli rolnictwa w go-
spodarce narodowej i malej ca rola polityki rolnej wobec ogólnej polityki go-
spodarczej oraz  procesów integracyjnych i globalizacjnych w gospodarce wia-
towej. Harmonizacja da  i instrumentaryzacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz 
polskiej (krajowej) polityki rolnej stwarza przes anki rozwoju rolnictwa na pod-
stawie do wiadcze  i rodków zapewnianych przez Uni  Europejsk . Jednocze-
nie do wiadczenia gospodarcze wskazuj , e g ównym czynnikiem rozwojo-

wym ka dego kraju jest umiej tno  mobilizacji i wykorzystania wewn trznych
si  inwestycyjnych i rozwojowych: gospodarstw, rolnictwa, agrobiznesu, poten-
cja u produkcyjnego poszczególnych obszarów (regionów) kraju itp.  

Jednocze nie pojawiaj  si  nowe si y (uwarunkowania) przyspieszaj ce
zarówno ewolucj wiatowej gospodarki rolniczo- ywno ciowej, jak te  zwi -
zanej z tym ekonomiki produkcji rolnej, krajowej, europejskiej i wiatowej poli-
tyki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. W okresie narastaj cych procesów 
globalizacyjnych, kszta towanych g ównie przez czynniki ekonomiczne i ich 
zmiany, pojawiaj  si  nowe uwarunkowania i mechanizmy przemian produk-
cyjnych i spo ecznych, przyspieszenie procesów rozwoju i rekonstrukcji gospo-
darki w wielu krajach, za  konsekwencje tych procesów maj  charakter globalny 
i integruj cy ró ne obszary wiata oraz wiatowe procesy produkcyjne, spo ecz-
ne i globalizacyjne.

Nawi zujemy tak e do prac oceniaj cych WPR (Health Check) i uzyska-
nych efektów przedstawiaj cych propozycje zmian WPR przewidywanych do 
ewentualnej realizacji w latach 2007-2013 lub w latach 2014-2020. Merytorycz-
na dyskusja obejmuje zestaw propozycji i ich  analiz  z punktu widzenia po -
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danych zmian dla polskiej narodowej (krajowej) polityki rolnej. Jest to nawi za-
nie do strategicznych ról WPR i NPR w ich formu owania do 2013 r. i po 2013 r., 
oraz przyj cia wynikaj cych st d ustale  programowych, w tym wa nych dla 
Polski, rozwi za  zasad strategii i do wiadcze  ewolucji WPR oraz potrzeb kra-
jowej polityki rolnej (Narodowej Polityki Rolnej) zarówno do 2013 r., jak  
i w okresie bud etowym 2014-2020. Opracowanie niniejsze ma charakter sumu-
j cej syntezy i prezentacji uzasadnie , interpretacji i refleksji wynikaj cych lub 
nawi zuj cych tre ci dwu prac autora opublikowanych przez IERiG  w ramach 
Programu Wieloletniego 2005-20091.

W opracowaniu prezentowane jest pozytywne podej cie do zasad, syste-
mów funkcjonowania oraz przysz o ci WPR i NPR. Z przedstawionej charakte-
rystyki WPR i jej funkcjonowania wnika, e niezale nie od bie cych trudno ci 
i zasad post powania, które cz sto si  zmieniaj  zarówno w unijnej, jak i krajo-
wej polityce rolnej, g ówn  uwag  po wi cono prawid owo ciom kreowania 
WPR w ramach programu integracyjnego UE, a tak e jej roli i przemianom oraz 
trudno ciom w bie cej realizacji i ocenach. 5-letni okres cz onkostwa Polski  
w UE i wynikaj ce z tego do wiadczenia jakie uzyska y w tym okresie kraj, rol-
nictwo i  wie , mog  by  obecnie na podstawie tych do wiadcze , formu owane,
uzgadniane w ramach UE i realizowane zgodnie z interesami i strategi  rozwo-
jow  ca ej UE-27.    

Szczególne znaczenie w UE-27 odgrywa potrzeba harmonizacji celów, 
zasad i narz dzi WPR oraz równowaga WPR i krajowych polityk rolnych. 
Wspólna Polityka Rolna uwa na jest za najbardziej „wspólnotow ” polityk
Unii, a okre lenie celów, zasad i narz dzi oraz kierunków rozdysponowania 
funduszy w ramach tej polityki, przeniesione zosta y w du ym zakresie na 
szczebel wspólnotowy, co oznacza znaczne ograniczenie kompetencji w adz 
krajowych w dziedzinie polityki rolnej. Jednocze nie warunki rozwoju rolnictwa 
s  w UE niezwykle zró nicowane, nie tylko w uj ciu mi dzypa stwowym, ale 
tak e regionalnym i lokalnym. W za o eniach Europejskiego Modelu Rolnictwa, 
przyj tego przez UE, zachowanie ró norodno ci rodowiska i rolnictwa na ob-
szarze Unii traktowane jest jako jeden z najwa niejszych celów WPR.

Szeroki zakres i wszechstronny charakter wspó czesnej dyskusji dotycz -
cej WPR, uzasadniony jest potrzeb  rozumienia istoty tej polityki, zachodz cych 
zmian i ich uwarunkowa , interpretacji i zró nicowa  na ró nych etapach roz-

1 F. Tomczak, Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego oraz: Zmiany 
 i reformy WPR: konsekwencje dla rolnictwa i finansowana polityki rolnej (Warszawa 2009, Raporty Programu 
Wieloletniego nr 125 i 126). W obu pracach przedstawiono bli ej zarówno ogólne zasady, ewolucj  i charaktery-
styk  WPR jak te  interpretacj , oceny, ród a i powo ania  (literatura) stanowi ce podstaw  i tre  niniejszego 
opracowania stanowi cego rozwini te podsumowanie (syntez ) obu wymienionych prac. Publikowane przez 
IERiG  prace, materia y i dokumenty z serii Zeszytów Programu Wieloletniego 2005-2009 przynosz  bogaty 
materia  faktyczny, teoretyczny i informacyjny, wykorzystany tak e w niniejszej syntezie.    
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woju Unii i poszczególnych krajów i realizacji przyj tej polityki. Z tych wzgl -
dów synteza niniejsza nawi zuje do problematyki i dyskusji, które s  kontynu-
acj  poszukiwa  tendencji rozwojowych i rozwi za  jakie mo na stwierdzi
obecnie i w przysz o ci oraz  uwarunkowa  jakie wyst pi  w realizacji przyj -
tych zasad, zada  i ustale  w obecnym i nast pnym okresie rozwojowym (bu-
d etowym) UE.   

1. STRATEGICZNE CELE ROZWOJOWE POLSKIEGO 
ROLNICTWA

1.A. Strategiczne cele rolnictwa i ich uzasadnienia 

  Uzyskanie przez Polsk  cz onkostwa Unii Europejskiej zmieni o we-
wn trzne i zewn trzne uwarunkowania kszta tuj ce stan obecny i perspektywy 
rolnictwa. W polityce rolnej by o przyj cie  zasad Wspólnej Polityki Rolnej, tj. 
drogi rozwoju rolnictwa poprzez realizacj  tej polityki, post p naukowo- 
-techniczny i mo liwie efektywne wykorzystanie zasobów produkcyjnych, 
zwi kszenia dochodów rolniczych, zapewnienia „sprawiedliwego” poziomu y-
cia rodzin rolniczych, stabilizacj  rynków rolnych, cen i dochodów oraz zapew-
nienie dobrego zaopatrzenia ludno ci w ywno  (bezpiecze stwo ywno cio-
we), a tak e godziwych cen ywno ci dla konsumentów oraz zwi kszenie konku-
rencyjno ci rolnictwa Unii i Polski na rynkach wiatowych.  

  Dla Polski szczególne znaczenie ma zgodno  tej polityki z systemem go-
spodarstw rodzinnych – podstaw  krajowego ustroju rolnego. Zasady te znajduj
swój wyraz w Europejskim Modelu Rolnictwa (EMR) kreuj cym rolnictwo 
konkurencyjne, zdolne zwi ksza  produkcj  i eksport na rynki wiatowe, bez 
nadmiernego subsydiowania, zapewniaj c zrównowa ony rozwój obszarów 
wiejskich, metody produkcji sprzyjaj ce rodowisku i produkcj  o wysokiej ja-
ko ci zdrowotnej. Jest to budowanie modelu rolnictwa zrównowa onego, wy-
dajnego i zorientowanego na ochron rodowiska wsi oraz krajobrazu, zapew-
niaj cego ywno  i dochody spo eczno ci wiejskiej i rolniczej. Mo liwie
pragmatyczna polityka rolna ma rozgranicza  decyzje wspólne (Unii) od decy-
zji, jakie nale  do kompetencji krajów cz onkowskich. Polityka rolna i jej re-
formy d  do zapewnienia, e wydatki na jej realizacj  s  uzasadnione rezulta-
tami oczekiwanymi i uzyskiwanymi przez spo ecze stwo i rolników.  

Od czasu cz onkostwa UE uwaga rodowisk politycznych, gospodarczych 
i rolniczych kierowana jest na zasady, praktyk  i do wiadczenia integracji euro-
pejskiej i to okre la zakres zwi zków i uwarunkowa  maj cych wp yw na dzia-
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alno  rolnicz  w Polsce. Jednocze nie rolnictwo polskie stan o wobec wy-
zwa  zwi zanych z dzia aniami dostosowuj cymi gospodark  do wymaga  wy-
nikaj cych z unijnych procesów integracyjnych. Wspólna Polityka Rolna jest 
szans  rozwoju produkcyjnego polskiej gospodarki rolnej. W skali Europy jest 
to polityka, która od pi ciu dekad kszta tuje rozwój, modernizacj  i restruktury-
zacj  rolnictwa zachodnio-europejskiego, poprzez wzrost produkcji i dochodów 
w rolnictwie, zmniejszenie liczby zatrudnionych i popraw  struktury agrarnej. 
Polityka ta zapewni a Unii rozwi zanie problemów ywno ciowych, zaopatrze-
nia w ywno  i mo liwo ci eksportowo-importowe w tym zakresie. Tym nie-
mniej ceny na rynku ywno ciowym by y lub s  niekorzystne, eksport rolniczo-
ywno ciowy subsydiowany, a dalsze korzystne zmiany w rolnictwie i na ryn-

kach rolniczo- ywno ciowych wi zane s  z reformami i zmianami WPR wpro-
wadzaj cymi nowe rozwi zania produkcyjne i rynkowe. Rozwój rolnictwa  
i wzrost jego dochodowo ci by y podstaw  rozwoju i urbanizacji wsi, poprawy 
warunków bytowych ludno ci rolniczej i wiejskiej, kszta cenia i oraz awansu 
zawodowego i yciowego m odzie y wiejskiej. Polityka ta tworzy trwa e wa-
runki ekonomiczne rozwoju i modernizacji rolnictwa poprzez wolny lub regu-
lowany system cen i dop at bezpo rednich, wspieranie ze rodków publicznych 
inwestycji rolniczych i finansowanie rozwoju obszarów wiejskich, a tak e bie-

ce, pragmatyczne rozwi zania ogólnej polityki agrarnej, polityki cenowo- 
-dochodowej i rozwoju obszarów wiejskich.

Na tej samej drodze polskie  rolnictwo, wie  i gospodarka ywno ciowa od-
powiadaj  na podstawowe wspó czesne wyzwania: jak rozwija  i rozwi zywa
z o one problemy pojawiaj ce si  w tym zakresie. Równie wa ne jest okre lenie 
uwarunkowa  decyduj cych o tym rozwoju zarówno w Polsce, jak i na wiecie.
Podj cie tego wyzwania oznacza spojrzenie w przysz o  – okre lenie dróg rozwo-
ju rolnictwa w przysz o ci. Przesz o  i do wiadczenia s  interesuj ce  jako ród o
inspiracji i ustale  zasad dla przewidywania zachodz cych zmian i ewolucji rolnic-
twa, gospodarki rolniczo- ywno ciowej i wsi polskiej. 

Próby i d enia do sformu owania, a nast pnie realizacji narodowej stra-
tegii Polski w zakresie polityki rolnej (nazywanych tak e programami, planami 
lub celami i zadaniami polityki rolnej), a w praktyce formu owanie celów, na-
rz dzi i sposobów realizacji polityki rolnej maj  w Polsce d ug  histori . Wspó -
czesny jej etap zapocz tkowany zosta  przez wymogi transformacji systemowej, 
a nast pnie rokowania ze Wspólnotami Europejskimi (Uni  Europejsk ) doty-
cz ce cz onkostwa Polski w UE. Rokowania te, nast pnie akcesja Polski do UE, 
przypada y na dramatyczny okres rozwojowy polskiego rolnictwa i jego przy-
stosowania do warunków i zasad funkcjonowania w gospodarce rynkowej oraz 
wewn trznych i zewn trznych uwarunkowaniach gospodarki rynkowej, ale tak-
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e niezb dnych przystosowa  do trudnych warunków okresu przed i po uzyska-
niu przez Polsk  cz onkostwa w UE. Przyj te i akceptowane zasady WPR, ich 
ewolucja, uzasadnienie i do wiadczenie oraz mechanizmy zmian i ich zakres 
stanowi  podstawowe uwarunkowania krajowe i europejskie dla kszta tu oraz 
realizacji obecnej Narodowej Polityki Rolnej.

Okre lenie strategii przez polityk  roln  wynika z do wiadcze  dotycz -
cych uprzednio krajowej polityki rolnej (agrarnej), obejmuj cej podstawowe 
zasady i relacje decyduj ce o tej polityce, jej cechach, narz dziach realizacji itp. 
Wraz z intensyfikacj  europejskich procesów integracyjnych, polityka rolna 
pa stw UE nabiera charakteru dualnego: a) obejmuje narodow  polityk  roln
(NPR), realizowan  uprzednio w ca o ci, a po akcesji do Wspólnot Europejskich 
w okre lonym zakresie, przez rz dy narodowe (krajowe), wed ug krajowej stra-
tegii, celów i rodków oraz b) Europejsk  Wspóln  Polityk  Roln  (WPR) kon-
struowan  i ustalan  przez o rodki decyzyjne UE oraz poszczególne kraje cz on-
kowskie, w tym Polsk , wraz z zapewnieniem finansowania oraz regulacji 
prawnych i ekonomicznych decydowanych przez system zarz dzania i admini-
stracji Wspólnoty Europejskiej. Realizowana w systemie UE Wspólna Polityka 
Rolna i zwi zane z ni  bud etowe oraz prawne regulacje stanowi  jednocze nie
element wzmocnienia i ograniczenia dla narodowych polityk rolnych. Ograni-
czenia te, ich zasady, skutki i sposoby post powania decyzyjnego, a tak e reali-
zacyjnego w relacjach WPR – Narodowa (krajowa) Polityka Rolna s  wa nym
zakresem zainteresowania teoretycznego i praktycznego w systemie gospodar-
czym i politycznym UE.  

D ugofalowe strategie i programy rozwoju rolnictwa polskiego, które za-
pocz tkowa y w dekadzie lat 90. ub. wieku obecne rozumienie narodowej stra-
tegii polityki rolnej, musia y uwzgl dnia  w szczególno ci:

nienowoczesno  ówczesnej struktury gospodarczej kraju, charakteryzuj cej
si  du ym udzia em rolnictwa w zasobach produkcyjnych, niskim poziomem 
efektywno ci gospodarki rolnej, wysokim udzia em wydatków na ywno
w bud etach ludno ci nierolniczej; 
niekorzystne relacje czynników produkcji skutkuj cych rozdrobnion  struk-
tur  agrarn  i jej konsekwencjami (niska wydajno  pracy i niskie dochody, 
niewielki potencja  inwestycyjny itp.); 
wyst powaniem w rodzinnych gospodarstwach rolnych, dominuj cych
w rolnictwie Polski, zró nicowanych zjawisk opó niaj cych i ograniczaj -
cych ich rozwój (niewielka skala produkcji, ograniczenia dochodowe i inwe-
stycyjne, niski stopie  wykszta cenia, trudno ci adaptacyjne do rynku), 
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trudn  sytuacj  w infrastrukturze i organizacji rynku rolnego ukszta towa-
nych w okresie transformacji rynkowej oraz ograniczonego zakresu tworze-
nia nowej infrastruktury wiejskiej (np. spó dzielczo  wiejska); 
nie ukszta towanego systemu nowoczesnego agrobiznesu integruj cego rol-
nictwo i rynek rolny i pozarolniczych ogniw gospodarki ywno ciowej, ni-
skiej konkurencyjno ci krajowej i mi dzynarodowej rolnictwa; 
brak jednoznacznego okre lenia strategii i dróg rozwojowych rolnictwa  
w tym przysz o ci gospodarstw rodzinnych w warunkach gospodarki rynko-
wej i integracji; 
ograniczenia mo liwo ci wewn trznych si  rozwojowych rozdrobnionego 
rolnictwa rodzinnego, nie wspieranego odpowiednim systemem w asnych
organizacji gospodarczych, spo ecznych i politycznych. 

Narodowa strategia polityki rolnej podejmuj c oceny przesz o ci i okre-
laj c przysz e podstawowe procesy zmian w rolnictwie uwzgl dnia, jako punkt 

wyj cia, ocen  stanu i potrzeb  przemian struktur agrarnych, tj. struktur rodzin-
nego rolnictwa ch opskiego dominuj cego w gospodarce rolnej Polski. Z cha-
rakteru tych struktur i ich modelu ekonomicznego, wyra anego przez wielko
i relacje czynników produkcji oraz ich wydajno , efektywno  i dochodowo
gospodarki wynika, e dominuj ce w tych strukturach ma e gospodarstwa rolne 
spe niaj  g ównie funkcje socjalne. Funkcjonuj  one we w asnym obr bie, za-
spokajaj  potrzeby ywno ciowe rodziny rolnika i nie wchodz  w rynkowe 
zwi zki zewn trzne wynikaj ce z towarowego charakteru gospodarstwa rolnego 
(wi kszo  ma ych gospodarstw nie ma charakteru towarowego). Na rynki  
i w zwi zki z otoczeniem zewn trznym wchodz  one w niewielkim zakresie,  
a je li s  takie mo liwo ci ze strony poda y i popytu na si  robocz , wchodz
w te zwi zki poprzez rynek pracy, a nie rynek towarów. W takim okresie stanu 
gospodarczego, w jakim znajduje si  Polska, rynek pracy poza gospodarstwem 
jest g ówn  szans , drog  i mo liwo ci , szczególnie w okresach szybkiego 
rozwoju gospodarczego, zmian statusu ekonomicznego rodzin rolniczych. Zro-
zumienie tej strony strategii rozwojowej wsi i rolnictwa w Polsce jest coraz bar-
dziej powszechne.

Zmiany rynkowe w okresie transformacji systemowej zapocz tkowa y
now , rynkow  strategi  rozwoju rolnictwa. rodowisko ekonomiczno-rolnicze 
wskazywa o, e realna sytuacja gospodarcza Polski tego okresu wymaga a skon-
struowania zrównowa onego systemu dzia ania narz dzi rynkowych i rodków
interwencyjnych. Dyskusja o rynku i interwencji w gospodarce rolnej dotyczy a
koncepcji polityki gospodarczej i polityki rolnej kraju, tj. zagadnie  strategii 
rozwojowej rolnictwa polskiego. Ekonomi ci zajmuj cy si  ogóln  strategi
rozwoju gospodarczego kraju podj li zagadnienia strategii rozwojowej rolnic-
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twa, zapewniaj c, e  polityka rolna b dzie integraln  cz ci  ogólnych reform 
spo ecznych i gospodarczych.

Cele strategiczne dotycz ce rolnictwa i sektora ywno ciowego formu o-
wano w logice zasady, e nie mo na gospodarki rolnej podporz dkowa  wy-

cznie realizacji celów produkcyjno-ekonomicznych. Spo ecze stwo ma do 
zrealizowania kilka celów, a substytucja mi dzy nimi jest ograniczona. Ekono-
mia operuje w tym zakresie dwoma teorematami: a) teorematem hierarchicznej 
struktury celów (cele ni szego i wy szego rz du oraz wyodr bniony cel nad-
rz dny, najcz ciej maksymalizacji PKB per capita) oraz b) teorematem liniowej 
struktury celów wspó zale nych, tj. jednoczesnej realizacji kilku celów (model 
celów wspó zale nych, np. dotycz cych segmentów sektora ywno ciowego:
wie  – rodowisko naturalne – rolnictwo – gospodarka i spo ecze stwo – wy y-
wienie). Cele te dotycz  zagadnie : produkcyjno-ekonomicznych, wy ywienio-
wych, generacyjnych (ci g o  gospodarstwa i ch opskiej rodziny), ekologicz-
nych, komunalnych (funkcje uk adów osadniczych), socjalnych i spo ecznych
oraz kulturalnych, o wiatowych i politycznych. Mo liwie pe na realizacja tych 
celów mo e by  okre lana jako sformu owanie podstaw strategii uzyskania po-
ziomu wysoko rozwini tego rolnictwa. 

Strategia rozwoju Polski na okres 2001-2020 sformu owana przez Komi-
tet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN za kluczowy warunek jej realizacji  uzna a
nadanie rozwojowi ca ej gospodarki wiod cej roli, tj. zapewnienie wysokiego 
tempa rozwoju przy jednoczesnej zmianie (g bokiej przebudowie) struktury 
ga ziowej i produktowej gospodarki, a tak e powi za  z modernizacj  techno-
logiczn  gospodarki, przygotowaniem do warunków cywilizacji informacyjnej, 
modernizacj  stanu kwalifikacji i wiedzy spo ecze stwa (ofensywa edukacyjna), 
zapewnienie aprobaty i poparcia spo ecznego oraz aktywnej roli pa stwa
w dziedzinie dochodowej i ochrony warstw najs abszych ekonomicznie. Zreali-
zowany mia  by  cel nadrz dny, tj. zmniejszenie dystansu dziel cego Polsk  od 
UE. Wszystkie te ustalenia, maj  odpowiednie dla strategii rozwoju rolnictwa  
i obszarów wiejskich.

Teza ta znalaz a swój wyraz w przyj ciu zasad strategicznych na po-
szczególne pi ciolecia: 2001-2005 – dokonanie prze omu w dziedzinach dy-
namizuj cych gospodark , tj. edukacji, budownictwie mieszkaniowym i nauce; 
2006-2010 – proeksportowe przestawienie gospodarki; 2011-2015 – przyspie-
szenie g bokiej restrukturyzacji gospodarki oraz g ówna fala inwestycji infra-
strukturalnych; 2016-2020 – pocz tek aktywnej przebudowy struktury agrarnej 
i przyspieszenia przep ywu ludno ci ze wsi do miast. Pierwsze pi ciolecie mia-
o by     zatem okresem dynamizacji gospodarki, drugie – jej proeksportowego 

przestawienia, trzecie – rozbudowy infrastruktury, czwarte – przemieszczenia 
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ludno ci ze wsi do miast. Obecnie oceni  mo na, i  nie ma realnych szans na 
tak precyzyjne ustalenie g ównych zada  strategicznych rozwoju Polski i okre-
sów ich realizacji.
 Klasyczne modele wyboru strategii sk adaj  si  z czterech elementów: 
zestawu strategicznych opcji skonstruowanych dla istniej cych i przewidywa-
nych warunków, opracowania oczekiwanych przysz ych, prawdopodobnych 
scenariuszy rozwoju, okre lenia potencjalnych rezultatów za o onych strategii 
dla alternatywnych scenariuszy oraz dokonania wyborów strategicznych  zale -
nie od stopnia, w jakim strategia umo liwia spe nianie okre lonych oczekiwa
(mo liwo ci uzyskania zak adanych efektów), opracowana koncepcja (SGGW 
2000) okre la a nast puj ce opcje strategiczne dla rolnictwa polskiego: a) wzro-
stu produktywno ci tej gospodarki,  b) pewno ci socjalnej, c) ochrony rodowi-
ska, d) sterowania rynkowego, e) trwa o ci przyj tych rozwi za  i f) rozwoju 
wsi. Charakteryzuj  one cechy i rozwi zania stwarzaj ce mo liwo ci wyboru 
oraz zró nicowanego post powania. W Polsce pozytywnie traktuje si  integralne 
( czne) traktowanie problemów oraz strategii rozwoju rolnictwa i wsi (obszarów 
wiejskich). Jest to uzasadnione post powanie wynikaj ce z roli drobnego rolnic-
twa rodzinnego i jego miejsca w gospodarce kraju oraz wsi. Zasady integralnej 
wspó zale no ci rolnictwa i wsi s  analizowane, opisywane i prezentowane  
w dyskusjach ekonomiczno-rolniczych. Analizy obejmuj  koncepcj , zasady  
oraz atrybuty zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a za 
punkt wyj cia najcz ciej przyjmuj  zasad  zrównowa onego rozwoju cznie
z potrzebami obecnych i przysz ych pokole . Zrównowa enie i trwa o , które 
sk adaj  si  na tre sustainability, zak adaj  zarówno mo liwe wykorzystanie 
dost pnych zasobów, jak i swoist  harmoni  mi dzy potrzebami ró nych
uczestników procesu gospodarowania, a tak e odpowiednie godzenie celów 
krótko i d ugookresowych.

W IERiG  okre laj c cele strategiczne dotycz ce konkurencyjno ci, ko-
rzy ci ekonomicznych (dochodów) oraz rodowiska przyrodniczego i spo ecz-
no-kulturalnego sformu owano konkluzj , i  w strategii rozwoju rolnictwa, tj. 
wyborze drogi jego rozwoju, chodzi o wybór pomi dzy modelem industrialnym 
a modelem zrównowa onym rozwoju rolnictwa. W tych modelach (strategiach) 
ogniskuj  si  g ówne cechy zró nicowanych sposobów dzia alno ci rolniczej, 
jakie wyst puj  w krajach rozwini tych. Zasadnicz  cech  pierwszego modelu 
jest przetwarzanie wyczerpywalnych zasobów naturalnych na produkty rolnicze 
z korzy ci  dla konsumentów (obfita poda ) i korzy ci  spo eczn  (przesuniecie 
rolniczej si y roboczej do bardziej wydajnych sektorów). Cech  drugiego mode-
lu jest równowa enie korzy ci i niekorzy ci produkcyjnych, ekonomicznych, 
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spo ecznych i rodowiskowych. W obecnym okresie najistotniejsze jest w a ci-
we rozumienie obu tych strategii rozwojowych rolnictwa.  

Koncepcja strategiczna rolnictwa spo ecznie zrównowa onego, za jego 
cech  uwa a dzia ania, które nie zagra aj  d ugookresowym interesom spo ecz-
no ci. Mo e by  ona skuteczna wówczas, kiedy dobra i us ugi rodowiskowe
otrzymaj  wysokie ceny rynkowe. Rolnictwo spo ecznie zrównowa one staje si
now  filozofi  gospodarowania i ycia w rodowisku wiejskim. 

Problemy i hierarchi  celów strategicznych rozwoju obszarów wiejskich 
okre lamy nast puj co:

Podstawowym celem jest rozwój i wykorzystanie zasobów ludzkich istniej -
cych na obszarach wiejskich, a mo liwo ci pracy oraz posiadanie odpowied-
nich dochodów jest fundamentem adu gospodarczego i spo ecznego odpo-
wiadaj cego zasadom zintegrowanego i zrównowa onego rozwoju. 
Kapita  ludzki ulega wzbogaceniu dzi ki kszta ceniu i nabywaniu nowych 
umiej tno ci i zdolno ci produkcyjnych, za  kluczowym czynnikiem rozwojo-
wym jest edukacja w ro nych formach i wszystkich etapach ycia cz owieka.
Rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa spe niaj  funkcje o podstawowym 
znaczeniu dla ca ego spo ecze stwa. 
Warunkiem powodzenia implementacji zintegrowanego rozwoju obszarów 
wiejskich jest stworzenie ram instytucjonalnych zarówno w skali krajowej, 
jak te  implementacji i realizacji WPR w ramach UE. 
W strategii i polityce zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich podsta-
wowe miejsce zajmuje rolnictwo. Jednym z najtrudniejszych elementów 
konstruowania nowej polityki rolnej UE, powi zanej z rozwojem obszarów 
wiejskich jest oddzielenie dzia alno ci gospodarczej rolnika, która jest regu-
lowana przez mechanizm rynkowy, od dzia alno ci regulowanej i wynagra-
dzanej przez mechanizm zarz dzania publicznego.    
Wa nym celem strategicznym krajowej oraz wspólnotowej polityki rolnej 
jest zwi kszenie spójno ci spo eczno-ekonomicznej w ramach UE i kraju 
(zasada subsydiarno ci).

W definiowaniu i okre leniach strategii w zakresie polityki rolnej oraz jej 
praktycznych rozwi za  uczestniczy IERiG . Dyskusje i publikowane prace 
dotycz ce modelu rozwoju polskiego rolnictwa wskazuj  na warto ci meryto-
ryczne i intelektualne strategii, koncepcji i programów rozwojowych oraz ich 
powi zania z uwarunkowaniami ogólnego rozwoju gospodarczego i zasadami 
integracji UE:
A. Rolnictwo naturalne. Forma rolnictwa reliktowa, ywotna, charakteryzuje 

si  wysokim udzia em naturalnej produkcji rolniczej (na potrzeby ywno-
ciowe rodziny), samozaopatrzenie, niskie powi zania z rynkiem, o niskim 

poziomie technicznym. 
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B. Rolnictwo industrialne. Zwi kszenie skali produkcji, przekraczanie ograni-
cze  biologicznych i technicznych. Komercjalizacja rolnictwa, ci g y proces 
obni ania cen (mechanizm konkurencyjny). W konfrontacji z modelem rol-
nictwa industrialnego, model rozwoju rolnictwa polskiego polega na umiar-
kowanym wyposa eniu i kapita och onno ci produkcji oraz relatywnie wy-
sokiej pracoch onno ci.

C. Rolnictwo spo ecznie zrównowa one. Koncepcja nawi zuj ca do tradycji 
utrwalenia i rozwoju rodzinnych gospodarstw ch opskich jako przyk adu
zrównowa enia i racjonalno ci post powania w danych warunkach. 

D. Wzrost zrównowa ony ekologicznie. Koncepcja rozwoju spo eczno-
-gospodarczego, w tym rolnictwa, podkre laj ca potrzeb  maksymalizacji korzy-
ci rozwoju gospodarczego i ochrony zasobów naturalnych w okresie d ugim.

E. Wzrost zrównowa ony ekonomicznie. Koncepcja wskazuj ca na potrzeb
zrównowa onego rozwoju ro nych ga zi produkcji, zatrudnienia, docho-
dów, interesów rodowiska itp. Priorytet celów jednostek musi by  skorelo-
wany z potrzebami ca ego spo ecze stwa.

F. Strategia polaryzacji dwubiegunowej. Koncepcja powi zana z liberali-
zmem rynkowym i procesami strukturalnymi w gospodarce. W rolnictwie 
dotyczy zmian struktury agrarnej i okre lana jest jako strategia kontrolowa-
nych przekszta ce  strukturalnych rolnictwa rodzinnego. 

G. Strategia ewolucji naturalnej. W rolnictwie rodzinnym istnieje wewn trzny 
mechanizm zmian strukturalnych, którego podstaw  s  zmiany pokoleniowe 
oraz naturalne dochodzenie poszczególnych gospodarstw do stadium dojrza-
o ci, nast pnie schy ku lub degradacji. Szczególne znaczne maj  tu si y

zmieniaj ce otoczenie gospodarstw.
H. Mechanizm zmian kontrolowanych. Aktywne pa stwo i aktywna polityka 

mo e programowa  i realizowa  polityk  restrukturyzacji modernizacji rol-
nictwa (zwykle na wy szych szczeblach rozwoju gospodarczego).

I. Rozwój indukowany. Wymuszony rozwój rolnictwa ze szczególnym 
uwzgl dnieniem rodków produkcji wnoszonych do rolnictwa z zewn trz.
Model ten jest szczególnie popularny w krajach znajduj cych si  na ni szym 
poziomie rozwoju gospodarczego. 

J. Od rolnictwa do agrobiznesu. Rozwój gospodarczy oznaczaj cy cis e powi -
zanie wszystkich elementów gospodarki ywno ciowej w zintegrowany system
produkcji, dystrybucji i konsumpcji ywno ci (agrobiznes). System ten jest  
w Polsce na relatywnie niskim poziomie rozwoju i charakteryzuje si  dominacj
rolnictwa zarówno w zasobach produkcyjnych, jak i wytwarzania ywno ci
w ca ym a cuchu: od pola rolnika, produkcji rolniczej i zwi zanych z tym na-
k adów do przemys ów przetwórczych, handlu i przechowalnictwa oraz kon-
sumpcji ywno ci i zu ycia produktów rolniczych (agrobiznes).  
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K. Równowaga rodowiskowa i spo eczna. Koncepcja nawi zuj ca do rozwoju 
rolnictwa i jego funkcji w wytwarzaniu, a tak e zachowaniu dóbr publicz-
nych oraz wykorzystania u yteczno ci zasobów naturalnych, w tym przy-
padku ziemi. 

Okre lenie polskiej narodowej strategii w zakresie polityki rolnej w wa-
runkach rzeczywistego i aktywnego cz onkostwa Polski w UE mo e by  doko-
nane ró nymi sposobami. G ównym elementem konstrukcyjnym rozumienia tej 
kwestii jest zdefiniowanie przebiegu i uwarunkowa  kszta tuj cych wspó czesn
wiatow  drog  rozwoju rolnictwa i aktualne oraz przysz e miejsce na tej drodze 

rolnictwa polskiego. Wspó czesne do wiadczenia wiatowe wskazuj , e rozwój 
gospodarczy i spo eczny ka dego kraju w coraz szerszym zakresie zale ny jest 
zarówno od uwarunkowa  charakterystycznych dla kraju, jak te  od mi dzyna-
rodowej wspó pracy gospodarczej, integracji regionalnej (np. Unia Europejska) 
oraz procesów globalnych zachodz cych w skali wiatowej. W przypadku Pol-
ski dotyczy to wiatowych procesów i tendencji rozwoju wsi oraz rolnictwa,  
a tak e konsekwencji, do wiadcze  i nauk, jakie wynikaj  z tego dla kraju. Po-
równania, konfrontacja i zwi kszaj ca si  presja na przyspieszenie procesów 
wyrównawczych (konwergencyjnych) w skali poszczególnych regionów wiata
i  w skali wiatowej jest coraz mocniej akcentowan  si  mobilizacji rozwojowej 
gospodarki wiatowej. Polska wesz a w ten proces w ostatnich latach, tj. do 
2009 r. w sposób dynamiczny (np. zmiany relacji zatrudnienia i migracji kraj – 
zagranica).

Analiza wiatowych tendencji rozwoju gospodarczego i rolnictwa wska-
zuje, e s  one powi zane z poziomem rozwoju gospodarczego danego kraju 
(obszaru). Polska znajduje si  na rednim miejscu w wiatowej hierarchii (dro-
dze) rozwojowej: wg Banku wiatowego jest to warto  PKB w granicach  
14-16 tys. USD na 1 mieszka ca kraju rocznie licz c wed ug parytetu si y na-
bywczej dolara USA. Z tego wynika najistotniejszy wniosek: Polska wysz a
z du ej grupy krajów najbiedniejszych, za  w pe ni nie wesz a do grupy krajów 
bogatych (nale y do najbiedniejszych pa stw wy ej rozwini tych).

Taki poziom rozwoju gospodarczego Polski, rodzi praktyczne konse-
kwencje, zarówno w zakresie mo liwo ci finansowania i przyspieszenia rozwo-
ju gospodarczego, tj. potrzeby akumulacji lub uzyskania np. poprzez kredyty lub 
pomoc inwestycyjn , rodków na cele rozwojowe. Jednocze nie nisko rozwini -
te gospodarczo kraje wiata uzyskuj  pomoc finansow  lub odpowiednie przy-
wileje dla realizacji celów rozwojowych, tj. przej cia od niskiego do wy szego
poziomu rozwoju gospodarczego (wy szej warto ci PKB). Polska plasuje si
powy ej du ej grupy krajów biednych, a poni ej grupy krajów bogatych i znaj-
duje si  w niekorzystnym miejscu w ekonomicznej hierarchii rozwojowej wia-
ta. Zasady integracji europejskiej, w tym zasada solidarno ci i pomocy rozwo-
jowej, a tak e dynamika rozwoju kraju, lub odporno  na zjawiska kryzysowe, 
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stwarzaj  Polsce korzystne warunki przyspieszenia rozwoju gospodarczego  
(w tym tak e przez system finansowania WPR i rozwoju obszarów wiejskich).
 Krajowa  polityka rolna dotyczy szczególnie zasad i tendencji rozwoju rol-
nictwa rodzinnego. Jednocze nie okre lenie polskiej narodowej strategii w zakresie 
rolnictwa i polityki rolnej wymaga uwzgl dnienia si  rozwojowych o charakterze 
globalnym ( wiatowym), maj cych znaczenie dla obecnego oraz przysz ego roz-
woju rolnictwa polskiego, gospodarki ywno ciowej i obszarów wiejskich.
a) Systematycznie zwi ksza si  popyt na ywno . Przy stabilizacji lub wzro cie
liczby ludno ci i zwi kszaj cym si  dochodzie, procesom tym towarzysz  zmia-
ny poziomu i struktury popytu oraz nowe wymagania konsumentów, np. wzrost 
popytu na produkty o wy szym stopniu przetwarzania, bezpiecze stwa zdro-
wotnego, jako ci itp., oraz zmiana priorytetu produkcji ywno ci na rzecz po-
trzeb konsumentów i popytu na ywno .
b) wiatowy proces polaryzacji gospodarstw i farm, a w zwi zku z post pem
technicznym i organizacyjnym coraz mniej gospodarstw wytwarza coraz wi k-
sz  cz wiatowej produkcji ywno ciowej. To powoduje, i  bez tworzenia 
mo liwie pe nego lub cz ciowego zatrudnienia poza rolnictwem, zmniejszaj
si  szanse rozwi zania problemu dochodowego rolnictwa.
c) Obserwuje si  odchodzenie od interwencjonizmu pa stwowego, post puje 
liberalizacja handlu oraz globalizacja rynków wiatowych i lokalnych. 
d) Wyst puje tendencja zachowania wysokiej jako ci rodowiska, co skutkuje 
wprowadzeniem ró nych regulacji prawnych i ekonomicznych ograniczaj cych
niekorzystne praktyki produkcyjne w rolnictwie. 
e) Pojawiaj  si  nowe mo liwo ci wzrostu produkcji rolniczej i ywno ciowej  
w wyniku stosowania nowoczesnych technologii i zwi kszenia wykorzystania 
istniej cego potencja u produkcyjnego, nowej infrastruktury przetwórczej, 
transportowej i marketingowej na rynkach krajowych oraz mi dzynarodowych.
f) Rz dy zwracaj  uwag  na warunki produkcji, system cenowy oraz walk
z ubóstwem ludno ci rolniczej.

Na tym tle obecne i przysz e problemy rolnictwa polskiego, traktowane 
jako integralny element gospodarki narodowej wskazuj , e Polska przechodzi 
do stanu gospodarki, kiedy priorytety rozwoju o najwi kszej dynamice i mo li-
wo ciach kreacji dóbr i us ug w coraz mniejszym zakresie dotycz  rolnictwa, 
za  w coraz wi kszym wskazuj  na dominacj  nowych si  rozwojowych: tele-
komunikacji, informatyki, transportu, us ug, kszta cenia, ochrony rodowiska
itp. Dla kraju tej wielko ci i na tym stopniu rozwoju co Polska, o du ym zna-
czeniu gospodarki rolniczo- ywno ciowej, jest to istotny element ogólnej strate-
gii dotycz cej przysz o ci. Ogólne problemy strategii rozwojowej kraju wp ywa-
j  i b d  coraz mocniej wp ywa y oraz zmniejsza y dotychczasow  rol  i funk-
cje gospodarki rolniczej zarówno na obszarach wiejskich, jak te  w systemie 



20

gospodarki ywno ciowej i wspó pracy mi dzynarodowej. Stanowi to nowe 
przes anki dyskusji i kreacji strategii rozwojowej rolnictwa polskiego w okresie 
dynamizacji procesów integracyjnych i globalizacyjnych oraz zachodz cych 
przemian demograficznych i wy ywieniowych Polski, Europy i wiata.

Istot  narodowej strategii rozwojowej tworz  potrzeby, szanse i mo liwo-
ci, tempo i struktura rozwoju gospodarczego. Ogólny rozwój gospodarczy, jego 

stabilna dynamika i zrównowa ona struktura s  najistotniejszym elementem 
strategii rozwojowej wsi, rolnictwa, obszarów wiejskich i gospodarki ywno-
ciowej. Jednocze nie z charakteru, struktury i dynamiki gospodarczej powstaj

tak e ograniczenia w rolnictwie o charakterze strategicznym. Wi  si  one  
z rezultatami mechanizmów rozwojowych rolnictwa wymuszaj cych przemiany 
strukturalne i ich pozytywne oraz negatywne konsekwencje. Najtrudniejsze 
zwi zane z tym problemy dotycz  np. przemian w strukturze agrarnej, zatrud-
nieniu rolniczym i bezrobociu oraz ograniczeniach dochodowych i inwestycyj-
nych w procesie restrukturyzacji rolnictwa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2006 r.) okre li o strategi  rozwoju 
kraju w latach 2007-2015 przedstawiaj c jej uwarunkowania i przes anki (sytu-
acja spo eczno-gospodarcza, specyfika sytuacji Polski – atuty i s abe strony, 
Polska w wiecie i UE, szanse i zagro enia oraz podstawowe dylematy rozwo-
jowe, wizj  rozwojow  do 2015 r., a tak e cel g ówny i priorytety strategii naro-
dowej (wzrost konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospodarki, poprawa stanu 
infrastruktury technicznej i spo ecznej, wzrost zatrudnienia i jego jako ci, bu-
dowa zintegrowanej wspólnoty spo ecznej i bezpiecze stwa, rozwój obszarów 
wiejskich oraz rozwój regionalny i podniesienie spójno ci terytorialnej), uwa-
runkowania jej finansowania oraz system realizacji strategii.

W nawi zaniu do podej cia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego mo na
okre li  te  narodow  strategi  Polski w zakresie polityki rolnej jako zestawu 
narz dzi i sposobów realizacji sformu owanego oraz przyj tego post powania
i mo liwo ci prowadzenia polityki rolnej przez Polsk  w ramach WPR. Wyst -
puje tu potrzeba wizji i strategii rozwoju kraju, gdy  gospodarka podlega trans-
formacji, restrukturyzacji, umocnieniu rynkowemu i wspó pracy mi dzynaro-
dowej, za  przyspieszenie dynamiki rozwojowej oznacza zwi kszenie efektyw-
no ci wykorzystania zasobów i mo liwo ci produkcyjnych oraz us ugowych
kraju, co usprawnia system instytucjonalny i regulacyjny gospodarki, za  wspar-
cie UE kreuje aktywn  szans  przyspieszonego rozwoju gospodarczego i spo-
ecznego Polski.

Strategia rozwoju obszarów wiejskich podkre la potrzeb  o ywienia go-
spodarczego tych obszarów przede wszystkim poprzez rozwój pozarolniczej 
przedsi biorczo ci i aktywno ci gospodarczej oraz wspieranie modernizacji 
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przetwórstwa rolno-spo ywczego. Innym elementem jest wzrost konkurencyj-
no ci gospodarstw rolnych i ich dostosowanie do wymogów i warunków gospo-
darowania charakterystycznych dla krajów UE (europejski model rolnictwa, in-
tegracja produkcyjna, wsparcie m odych rolników, poprawa dochodowo ci go-
spodarstw, unowocze nienie produkcji rolniczej oraz organizacji i ekonomiki 
jednostek produkcyjnych) itp. Podkre la si  rozwój i popraw  infrastruktury 
technicznej i spo ecznej na obszarach wiejskich, wzrost warto ci kapita u ludz-
kiego oraz aktywizacji zawodowej mieszka ców wsi. Szczegó owe ustalenia 
podsumowuj  i rekomenduj  wskazania, propozycje formu owane oraz doku-
mentowane przez nauki rolnicze i ekonomiczno-rolnicze oraz do wiadczenia 
polskie i zagraniczne.

W zwi zku z szans  szybkiego rozwoju kraju oraz du ych opó nie  roz-
wojowych w stosunku do krajów np. UE-15, potrzebna jest strategia rozwoju, 
która wyznacza i porz dkuje cele oraz priorytety w perspektywie redniookre-
sowej. W tej perspektywie strategia rozwoju kraju i rolnictwa, a tak e uwarun-
kowania tego rozwoju daj  si  w du ym zakresie definiowa , interpretowa  i wy-
korzystywa  do formu owania i realizacji Narodowej Strategii Polski w zakresie 
polityki rolnej zajmuj cej si  przede wszystkim ustalaniem celów i narz dzi reali-
zacji tej polityki. Jednocze nie uj cie w takiej perspektywie pozwala na bie ce
precyzowanie zarówno ogólnych zasad rozwoju gospodarczego kraju (wzrost go-
spodarczy, modernizacja gospodarki, jej konkurencyjno  i innowacyjno ), jak 
te  okre lenie dalszego rozwoju kraju i warunków jego realizacji, dzi ki umocnie-
niu polskiej gospodarki w UE i na wiecie. Z tego wynika postulat takiego post -
powania, zgodnie z wymogami Strategii Lizbo skiej, by Polska dysponowa a ja-
sno zdefiniowan  polityk  gospodarcz  umo liwiaj c  zmniejszenie dystansu 
rozwojowego w stosunku do innych krajów UE. 

To warunkuje strategiczn  zasad  i potrzeb  przyspieszenia procesów 
modernizacyjnych kraju i jego awansu cywilizacyjnego. W szczególno ci no-
woczesna polityka rozwoju jest konieczna dla wykorzystania cz onkostwa Pol-
ski w Unii Europejskiej. Strategia Rozwoju Kraju ma by , zgodnie ze wst pny-
mi przewidywaniami rozwoju Polski w latach 2013-2025, nadrz dnym wielolet-
nim impulsem post pu spo eczno-gospodarczego, stanowi cym odniesienie do 
innych strategii i programów rz dowych. Strategia rozwoju kraju 2007-2015 
(SRK) okre la cele i priorytety rozwoju spo eczno-gospodarczego Polski oraz 
warunki, które maj  to zapewni . Na tej podstawie formu owane s  inne strate-
gie i programy, np. Narodowa Strategia Spójno ci (Narodowa Strategia Ramy 
Odniesienia) i Krajowy Plan Strategiczny Obszarów Wiejskich (w perspektywie 
finansowej na lata 2007-2013 z zastosowaniem regu y wydatkowania rodków
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n+2 lata). SRK umo liwia integracj  i koordynacj  polityki spójno ci, m.in. ze 
Wspóln  Polityk  Roln .

Strategia Rozwoju Kraju definiuje wizj  Polski do 2015 r., a jej istot  jest 
okre lenie Polski w 2015 r., jako kraju o wysokim poziomie i jako ci ycia oraz 
silnej i konkurencyjnej gospodarce. Nast pi wzrost zatrudnienia i spadek bezrobo-
cia, rozwinie si  gospodarka oparta na wiedzy, rozbudowana zostanie infrastruktura 
techniczna i spo eczna. Kraj powinien by  uporz dkowany przestrzennie, chroni -
cy zasoby rodowiska naturalnego i prowadz cy polityk  zrównowa onego rozwo-
ju. G ównym celem strategii rozwojowej jest podniesienie poziomu i jako ci ycia
mieszka ców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin. Pa stwo b dzie d y o
do zachowania spójno ci spo ecznej, gospodarczej i terytorialnej. Tak optymi-
stycznie sformu owane cele i nadzieje ich realizacji w tych kierunkach i terminach, 
s  wska nikiem nadmiernego optymizmu przy formu owaniu tych programów i s
przedwczesne w stosunku do realnych szans ich wykonania (szczególnie w warun-
kach i zasadach obecnego funkcjonowania gospodarki polskiej).   

Z za o e  wynikaj  priorytety grupuj ce kierunki i g ówne dzia ania
umo liwiaj ce realizacj  i osi gni cie wymienionego g ównego celu SRK: 
wzrostu konkurencyjno ci i innowacyjno ci gospodarki; poprawy stanu infra-
struktury technicznej i spo ecznej; wzrostu zatrudnienia, budowy zintegrowanej 
wspólnoty spo ecznej i jej bezpiecze stwa; rozwoju obszarów wiejskich; rozwo-
ju regionalnego i podniesienia spójno ci terytorialnej. Analiza priorytetów stra-
tegii rozwoju obszarów wiejskich wskazuje, e dotychczasowa polityka nie do-
prowadzi a do zmniejszenia ró nic w poziomie rozwoju miast i wsi, ró nice te 
zosta y pog bione. Tymczasem obszary wiejskie maj  sta  si  konkurencyjn
alternatyw  zamieszkania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, za  praca  
i zamieszkanie na wsi oraz w ma ych miasteczkach mo e sta  si  prawdziw
alternatyw  dla du ych miast. Post powanie wobec obszarów wiejskich 
uwzgl dnia zarówno rolniczy, jak i pozarolniczy rozwój wsi, tym niemniej wia-
towe tendencje rozwojowe w zakresie przestrzennym wiata wskazuj  na sta
i ci g  dynamik  rozwojow  aglomeracji wielkomiejskich. Nic nie wskazuje, 
aby w najbli szych dekadach uleg o to zmianie.   

Strategia Rozwoju Kraju formu uje g ówny jej cel, tj. podniesienie po-
ziomu i jako ci ycia mieszka ców Polski. Jej istot  jest przyj cie wizji Polski 
w 2015 r. jako kraju d cego do perspektywy i warunków osi gni cia mo liwie
wysokiego poziomu PKB na jednego mieszka ca kraju UE. Szanse takie zwi -
zane s  z szybko zmieniaj cymi si  uwarunkowaniami zewn trznymi rozwoju 
Polski wynikaj cymi z procesu globalizacji rynku produktów, us ug i wiedzy 
oraz mo liwo ci globalnej sprzeda y towarów i us ug. Jednocze nie Polska dys-
ponuje du ymi mo liwo ciami realizacji takiego celu: dobra z tego punktu wi-
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dzenia lokalizacja kraju, dobrze wykszta ceni pracownicy, niskie koszty pracy, 
stabilno  gospodarcza i polityczna wynikaj ca z cz onkostwa UE, znaczenie 
oczekiwania szybkiego wzrostu gospodarczego itp. Tym niemniej, jakikolwiek 
wi kszy zakres procesów wyrównawczych (konwergencyjnych) jest niemo liwy 
do pe nej realizacji w perspektywie  do 2015 r. To wp ywa na potrzeb  i mo li-
wo ci realnego okre lenia narodowej strategii Polski w zakresie polityki rolnej  
i warunków jej realizacji. 

Skuteczna realizacja rolniczo-wiejskiej cz ci Strategii Rozwoju Kraju 
wymaga zrozumienia potrzeby weryfikacji tradycyjnego XX-wiecznego podej cia 
do ogólnej polityki gospodarczej, w tym do polityki rolnej. Obecny okres rozwoju 
gospodarczego coraz szybciej nabiera integracyjnego i globalnego charakteru,  
a sukces zale y od skuteczno ci realizowanej strategii gospodarczej (w tym rolni-
czo- ywno ciowej) na europejskim i globalnym rynku produktów, us ug, pracy 
i wiedzy. Rolnictwo, gospodarka ywno ciowa, agrobiznes tradycyjnie cz ciej 
odwo uj  si  do do wiadcze  przesz o ci ani eli przysz o ci, tj. potrzeby anali-
zowania, przewidywania i realizowania nowych uwarunkowa  rozwojowych go-
spodarki rolniczo- ywno ciowej, jakie dotycz  i b d  dotyczy y XXI wieku. 

W Polsce w latach 2003-2004 podj te zosta y prace nad planem rozwoju 
kraju na lata 2004-2006, nast pnie za  na lata 2007-2013. W 2005 r. Minister-
stwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowa o dokument pt. „Strategia rozwoju 
obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 (z elementami prognozy roku
2020)”.  Wskazuje si  tam, e integracja europejska stworzy a nowe warunki dla 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a Strategia odnosi si  do najwa niej-
szych zagadnie  zwi zanych z programowaniem kierunków rozwoju obszarów 
wiejskich w Polsce w redniej perspektywie czasowej. Dokument podkre la
zgodno  polskiej polityki rolnej z kierunkiem realizowanej wówczas reformy 
WPR i k ad  nacisk na zrównowa ony rozwój rolnictwa oraz zwi kszenie zna-
czenia obszarów wiejskich, przez wprowadzenie nowych instrumentów 
i rozwi za . Uwzgl dniono kierunki reformy wspólnotowej polityki rozwoju 
obszarów wiejskich. Polityka ta k adzie obecnie wi kszy nacisk na zrównowa-
ony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Strategia rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa na lata 2007-2013 defi-
niuje g ówne problemy i zagro enia oraz szanse rozwoju obszarów wiejskich 
w Polsce, a tak e wskazuje ich ród a. Ich charakterystyka odnosi si  zarówno 
do zagadnie  bie cych, jak i tych, które mog  pojawi  si  w przysz o ci – do 
roku 2020. Jako cel nadrz dny strategii uznano popraw  warunków ycia i pracy 
mieszka ców wsi poprzez wzrost gospodarczy. W zakresie rolnictwa cele przy-
j tej wówczas strategii obj y: wspieranie zrównowa onego rozwoju obszarów 
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wiejskich, popraw  konkurencyjno ci rolnictwa, wzmocnienie przetwórstwa 
rolno-spo ywczego w kierunku poprawy jako ci wy ywienia.

Je li chodzi o przysz o  to w latach 2007-2013 w Polsce przewiduje si
realizacj  modelu wielofunkcyjnego rozwoju wsi i wielofunkcyjnego rozwoju 
rolnictwa. Wspieranie zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich nast pi
ma przez zró nicowanie dzia alno ci w celu zapewnienia alternatywnych ró-
de  dochodów, kszta towanie produkcji rolnej w zgodzie z wymogami rodo-
wiska i zachowaniu walorów krajobrazowych. Wa n  rol  odgrywa  ma po-
prawa infrastruktury spo ecznej i technicznej na obszarach wiejskich. Wszyst-
kie te dzia ania s u y  maj  zmniejszeniu bezrobocia, w tym strukturalnego, na 
obszarach wiejskich. 

Za element zrównowa onego rozwoju obszarów wiejskich Strategia uzna a
popraw  konkurencyjno ci rolnictwa, a w efekcie wzrost jego dochodowo ci. Cha-
rakter priorytetowy maj  mie  dzia ania s u ce poprawie efektywno ci
i dochodowo ci gospodarstw rolnych poprzez ich modernizacj  i zmian  struktur 
rolnych. Kolejny cel Strategii, odnosi si  do wzmocnienia wybranych ga zi prze-
twórstwa rolno-spo ywczego w kierunku poprawy jako ci i bezpiecze stwa yw-
no ci. Wsparcie ma by  udzielane na inwestycje zwi zane z modernizacj  zak a-
dów przetwórczych. Wspierany b dzie marketing oraz promocja polskich artyku-
ów rolnych podobnie jak wspieranie produktów tradycyjnych i regionalnych.   

Rolniczo-ekonomiczna interpretacja integracyjnego (a tak e globalizacyj-
nego) punktu (czasu zwrotnego) jest szans  dla sformu owania ogólnych zasad 
strategii gospodarki rolniczej w Polsce. Strategi  tak  i jej uwarunkowania 
mo emy obecnie zdefiniowa  jako konwergencyjno-rozwojow , tj. dogania-
nia i modernizacji doganiaj cej, wyrównuj cej oraz równowa cej polsk
gospodark  rolniczo- ywno ciow  i obszarów wiejskich. Oznacza to, e jest 
szansa sformu owania zintegrowanej syntezy wspó czesnych uwarunkowa ,
koncepcji i dróg rozwoju rolnictwa w warunkach UE oraz procesu globali-
zacji. Okre la to nowe uwarunkowania strategii (filozofii) rozwoju polskiej 
gospodarki rolniczo- ywno ciowej znajduj cej si  w procesie integracyj-
nym jako gospodarka ywno ciowa (agrobiznes) i rolnicza gospodarka nie-
ywno ciowa (w ókna, biopaliwa, produkcja niszowa, agroturystyka itp. 

Rezultatem takiego post powania jest mo liwie wyra ne zwi kszenie szans ra-
cjonalizacji wykorzystania czynników produkcji w ca ej gospodarce, wzrostu 
wydajno ci pracy, dochodów itp., tj. przyspieszenie wspó czesnych procesów 
restrukturyzacyjnych i rozwojowych rolnictwa polskiego.

Mo e to by  jednocze nie strategia realizacji  modelu rolnictwa wspie-
raj cego rozwój gospodarczy kraju  dla mo liwie szybkiego wzrostu PPP 
GNP, tj. strategii wykorzystania wszelkich mo liwo ci wzrostu gospo-
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darczego i zwi kszenia wydajno ci pracy w ca ej gospodarce narodowej  
i wszystkich formach aktywno ci gospodarczej, w rolnictwie i w ca ym
agrobiznesie. Za  praktyczne uplasowanie (miejsce) rolnictwa polskiego  
w UE-27 i oznacza intensywn  produkcj  ro linn  (zbo a, ro liny okopowe, 
pasze), chów byd a mlecznego i mi snego, chów trzody chlewnej, produkcj
ogrodnicz  i specjaln  (intensywn ). Przyk ad Holandii, Danii, Szwecji, Fin-
landii wskazuje, e jest to mo liwe.

1.B. Ocena zgodno ci celów strategicznych rolnictwa polskiego z celami  
reformowanej WPR 

         Cele i sposoby okre lania narodowej strategii Polski w zakresie rolnictwa 
i polityki rolnej wynikaj  z roli i miejsca w rolnictwie i w ca ej gospodarce na-
rodowej (a tak e rozwoju spo ecznym i politycznym) systemu rolnictwa rodzin-
nego (ch opskiego). Polska ekonomia agrarna prezentuje oceny drogi rozwojo-
wej rolnictwa rodzinnego, si  decyduj cych o zmianach tej gospodarki, uwarun-
kowa  oraz zewn trznych i wewn trznych mechanizmów tych zmian, roli no-
wych procesów integracyjnych i globalizacyjnych, relacji pomi dzy rozwojem 
gospodarki rodzinnej a strategi  i programami gospodarczymi rolnictwa, przy-
sz o ci  tej gospodarki itp. Z punktu widzenia kszta towania, interpretacji i re-
alizacji narodowej strategii w zakresie polityki rolnej w procesie integracji euro-
pejskiej, w odró nieniu od pa stw UE-15, Polska nie zako czy a dot d rozwoju 
od spo ecze stwa ch opskiego (rolniczego) do spo ecze stwa przemys owego
i us ugowego. Pa stwa UE-15 przesz y t  klasyczn  drog  rozwojow  (etapy 
rozwoju ekonomicznego) od spo ecze stw rolniczych do spo ecze stw poprze-
mys owych, co znajduje swój wyraz zarówno w poziomie i strukturze zatrud-
nienia, jak te  poziomie i strukturze PKB. Rolnictwo polskie charakteryzuje si
jednocze nie opó nieniem rozwoju produkcyjnego i strukturalnego w stosunku 
do pa stw Unii.
        Przypomnie  nale y, e w gospodarce wiatowej do najbardziej charakte-
rystycznych zjawisk nale  tendencje do regionalnej wspó pracy i integracji 
gospodarczej. Ma to zwi zek z rosn cym umi dzynarodowieniem ycia go-
spodarczego i zwi kszaj cym si  spo ecznym podzia em pracy. Obecnie Pol-
ska nie mo e rozwija  si  bez powi za  gospodarczych z innymi krajami. Pro-
ces ten stwarza szanse rozwojowe, które wynikaj  z korzy ci osi ganych mi -
dzy innymi w wyniku rozszerzenia zbyt ma ych rynków wewn trznych lub 
uzyskiwania innych róde  finansowych. Zakres tych wspó zale no ci wymu-
sza zwi kszenie stopnia otwarcia wzgl dem gospodarki wiatowej, co staje si
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tak e warunkiem szybszego rozwoju gospodarczego. Rozwój gospodarczy kra-
ju jest mo liwy w warunkach zwi kszenia zwi zków handlowych, kooperacyj-
nych, technologicznych, inwestycyjnych i naukowych z innymi obszarami 
wiata. W Polsce nie jest powszechne zrozumienie tych wspó zale no ci.

Znajduje to swój wyraz w trudno ciach wspó pracy krajów s siedzkich w za-
kresie handlu rolnico- ywno ciowego, jak te  niedocenianiu praktycznych  
i rozwojowych szans wynikaj cych z cz onkostwa Polski w UE, realnym i rze-
czywistym klubie bogatych pa stw.

Obecnie kszta towane s  trwa e zasady i uwarunkowania  narodowej stra-
tegii (polityki rolnej) w powi zaniu z celami WPR. Dotyczy to nast puj cych 
zasad: wspólnego rynku (swobodny przep yw produktów rolnych mi dzy kra-
jami cz onkowskimi),preferencji Wspólnoty (pierwsze stwo zbytu produktów 
rolnych na rynku krajów Wspólnoty, tj. ochrona rynku wewn trznego przed im-
portem); solidarno ci finansowej (zobowi zanie wszystkich krajów cz onkow-
skich do partycypowania w kosztach wspólnej polityki rolnej).  

Istniej  te  obszary, które wykraczaj  poza priorytety unijne i nale  do 
krajowej polityki rolnej, np. polityka edukacyjna, ochrona rodowiska naturalne-
go, polityka rozwoju regionalnego, program zalesie , wcze niejsze emerytury. 
W ten sposób wyst puj  praktycznie polityki: a) zastrze one dla UE (wspólny 
rynek, monopol przetworów rolnych, solidarno  finansowa), b) zastrze one dla 
rz dów narodowych (edukacja rolnicza, polityka socjalna) oraz c) dla rz dów
krajowych i regionów (ochrona rodowiska, jako  terenów wiejskich, wspiera-
nie rolnictwa wielofunkcyjnego i zrównowa onego). Prostota i jasno  nie jest 
przy tym charakterystyczn  cech  WPR.

Procesy rozwojowe rolnictwa oznaczaj  zmiany, restrukturyzacj , ich ewo-
lucj  i uwarunkowania oznaczaj ce, e wyst puj  szanse i wyzwania, jakich dot d
rolnictwo polskie nie do wiadcza o. Wyst puj  jednocze nie znaczne opó nienia
procesu unowocze nienia tego dzia u gospodarki w stosunku np. do krajów Europy 
Zachodniej. Jest to wa ny praktyczny punkt wyj cia do formu owania i realizacji 
narodowej strategii w zakresie polityki rolnej obecnie i w przysz o ci. Do wymie-
nionych zestawów uwarunkowa  kreacji strategii rozwojowej rolnictwa w obec-
nym okresie doda  mo na potrzeb  wykorzystania podstawowych oraz trwa ych
do wiadcze  wynikaj cych dla rolnictwa i jego strategii z do wiadcze  uzyskanych  
w pocz tkach XXI wieku. Odnosz  si  one do: 

wspó zale no ci rozwoju rolnictwa z rozwojem gospodarczym i wszystkimi 
czynnikami i ograniczeniami tego rozwoju; 

  trwa ych zmian techniczno-organizacyjnych i strukturalnych w rolnictwie,  
w tym szczególnego procesu coraz szybszych zmian koncentracyjnych  
w rolnictwie na wy szych poziomach rozwoju gospodarczego; 
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trudno ci i kontrowersji dotycz cych rynku ywno ciowego, ekonomii pro-
dukcji, procesów transformacyjnych, integracyjnych i globalizacyjnych  
w rolnictwie; 
kszta towania si  nowych uwarunkowa  rozwoju rolnictwa zwi zanych
z now  industrializacj , gospodark  us ugow , informatyczn  i gospodark
opart  na wiedzy; 
kszta towania si  uwarunkowa  rozwoju gospodarki rolnej i ywno ciowej 
wynikaj cych z handlu i wspó pracy mi dzynarodowej oraz integracji regio-
nalnej;
braku jednolitego modelu i jednolitej strategii post powania i rozwi za , któ-
re mog yby by  uznane za pewne, trwa e, przy ci g ym przekonaniu o kryzy-
sie rolnym, kryzysie ywno ciowym, kryzysie ch opskim itp.  

Analiza do wiadcze wiatowych, tj. praktycznie przesz o ci gospodar-
czej, jest niezb dna w procesie kumulacji wiedzy i do wiadcze  dla poszukiwa-
nia nowych sposobów efektywnego dzia ania z punktu widzenia przysz o ci.
Jest to jedna z zasad okre lania ka dej strategii rozwojowej. Cele i droga reali-
zacji strategii agrarnej w obecnych uwarunkowaniach pozwala na okre lenie
przysz o ci, która nas czeka lub do której d ymy. Wynika to tak e z tego, e
europejskie i wiatowe uwarunkowania rozwojowe w coraz szerszym zakresie 
okre laj  drog  i mo liwo ci rozwojowe polskiego rolnictwa w dziedzinie: 

efektów rozwoju gospodarczego, post pu technicznego, nauki i ekonomiki 
produkcji,
efektów skali i ekonomii produkcji, nak adów i gospodarowania zasobami, 
efektów ekonomicznych: wydajno ci, dochodów, racjonalizacji zasad gospo-
darowania,
si  konwergencyjnych ujednolicaj cych proces rozwojowy rolnictwa wiato-
wego i jego konsekwencje, w tym procesy wyrównawcze i koncentracyjne 
(skala produkcji). 

Wspó czesne uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego okre laj  wy-
bór i realizacj  strategii rozwoju drog  wyznaczan  przez stan rolniczej gospo-
darki rodzinnej: ch opskiej i farmerskiej. Zestaw argumentów i uzasadnie  do-
kumentuj cych realno  i w a ciwo ci procesów koncentracyjnych wskazuje, e
obecne tendencje i uwarunkowania rozwoju gospodarki polskiej wymagaj  ak-
ceptacji nowego paradygmatu funkcjonowania ka dej dzia alno ci gospodarczej, 
tj. efektywno ci, konkurencyjno ci, nowoczesnych technologii, produktów,  
organizacji itp. Proces transformacji i procesy integracyjne, szczególnie kolejne 
do wiadczenia realizacji WPR, wykazuj  du  luk  rozwojow  pomi dzy sta-
nem ch opskiej gospodarki rodzinnej, z jak  w wi kszo ci mamy do czynienia  
w Polsce a dotychczasow  rekonstrukcj  i unowocze nieniem tej gospodarki. 
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Gospodarka rodzinna w Polsce, podstawowa cz  systemu agrarnego kraju, 
prze ywa trudno ci przystosowawcze, których przezwyci enie jest niemo li-
wie przy zachowaniu zasady jej obrony i zachowaniu oraz wspieraniu w dotych-
czasowym kszta cie strukturalnym, produkcyjnym i organizacyjnym.

Wskazuje to na s uszno  zasad i form nowego modelu, strategii i ewolu-
cji rolnictwa rodzinnego sformu owanych i realizowanych zarówno w okresie 
transformacji systemowej, jak te  obecnego okresu integracji gospodarczej. Mo-
del taki, na podstawie do wiadcze wiatowych, widzie  mo na, jako system 
farmerskich gospodarstw rodzinnych (przej cie od charakteru ch opskiego do 
charakteru farmerskiego), zró nicowanych, dobrze wyposa onych i zorganizo-
wanych, znajduj cych si  w ci g ej zmianie i ewolucji oraz zintegrowanych  
w jednostkach systemu agrobiznesu.

W Polsce przej cie do gospodarki rynkowej i nast pnie cz onkostwo  
w Unii Europejskiej ukszta towa o now  sytuacj  w rozumieniu zasad rozwojo-
wych, strategii i przysz o ci rolnictwa. W szczególno ci ukszta towa y si  dwa 
podej cia (rozumienia) drogi rozwojowej gospodarki rolniczo- ywno ciowej
w obecnym czasie: a) droga industrialna (charakterystyczna dla okresu indu-
strializacji i postidustrializacji), jak  przeby y kraje wy ej i najwy ej rozwini te,
w tym wszystkie pa stwa UE i b) droga okre lana, jako ekologiczna. Zasad
drogi pierwszej, najogólniej bior c, jest za o enie, i  rolnictwo rozwija si  we-
d ug pewnych prawid owo ci zale nych od poziomu rozwoju gospodarczego  
i w tym sensie jest to droga jednolita i powtarzalna. Koncepcja drogi ekologicz-
nej akcentuje ocen  o wyczerpaniu si  mo liwo ci rozwojowych drog  indu-
strialn  (praktycznie do cigania krajów rozwini tych) i wzrost znaczenia drogi 
okre lanej jako rozwój ekologiczny, zrównowa ony, akcentuj cy problemy 
ochrony rodowiska przyrodniczego i spo ecznego, a nie potrzeby intensyfikacji 
nak adów, uprzemys owienia i modernizacji o charakterze przemys owym.
Z drugiej strony, pojawi y si  nowe mo liwo ci kszta towania rolnictwa uprze-
mys owionego.

Uzna  mo na argumentacj  wskazuj c  na s uszno  obu stanowisk doty-
cz cych charakteru (strategii) rozwoju rolnictwa polskiego, poniewa  bezpo-
rednia argumentacja na rzecz ka dej z tych dróg jest tu poprawna. Zasada, jak

mo na obecnie sformu owa , dotyczy wykorzystania wszelkich szans i mo li-
wo ci wynikaj cych z walorów rolnictwa funkcjonuj cego zarówno w formach 
tradycyjnych, formach przyrodniczo i spo ecznie zrównowa onych oraz rolnic-
twa typu industrialnego i naukowo-technicznego, z jednoczesn  realizacj  szans, 
jakie tkwi  w koncepcji rolnictwa spo ecznie zrównowa onego. Koncepcja rol-
nictwa spo ecznie zrównowa onego wprowadza do relacji przyrodniczo- 
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-technicznych relacje spo eczne, które komplikuj  rozumienie i szanse tworze-
nia zrozumia ej i realnej strategii rozwoju gospodarczego oraz gospodarki rolni-
czo- ywno ciowej. Przej cie do drogi industrialno-ekologicznej jest jednocze-
nie post pem umo liwiaj cym rozszerzenie narz dzi ekologicznych zarówno  

w rolnictwie i gospodarce ywno ciowej, jak i w otoczeniu gospodarki rolnej. 
Post p produkcyjny, uwalniaj cy od potrzeby u ytkowania cz ci zasobów zie-
mi, jest jednym z najefektywniejszych narz dzi zrównowa onego i ekologicz-
nego rozwoju rolnictwa. 

  Koncepcja ogólnej drogi rozwojowej wiatowego rolnictwa rodzinnego 
(w tym tak e ch opskiego) na podstawie poziomu rozwoju gospodarczego kraju  
lokuje t  gospodark  na drodze wiatowej rozumianej ekonomicznie, na której 
ustali  mo na jej miejsce, uwarunkowania rozwoju (w tym tak e ewolucj  rol-
nictwa) kreuj cych gospodark  rodzinn  oraz pojawienie si  i dzia anie uwarun-
kowa  ograniczaj cych i  ko cz cych ten rozwój w formie ewolucji do nowych 
rozwi za  modelowych (obecnie agrobiznesu). wiadomo  tej drogi pozwala 
na jednoczesne pozytywne traktowanie obu strategii: konieczno ci modernizacji 
rolnictwa, tj. praktycznie modernizacji intensyfikacyjno-przemys owej rolnictwa 
ch opskiego na ni szych szczeblach rozwoju gospodarczego danego kraju i ko-
nieczno  utrwalania cech modelu rolnictwa spo ecznie zrównowa onego w wa-
runkach przyspieszonej utraty charakteru ch opsko-farmerskiego i farmerskiego 
w krajach najwy ej rozwini tych o decyduj cej roli rolnictwa industrialnego.  

Je li okre lamy wiatowe do wiadczenia i tendencje rozwoju rolnictwa, to 
podstawowe dzia ania  sprowadzaj  si  do traktowania tego dzia u jako integral-
nej cz ci gospodarki narodowej: stan i rozwój tej gospodarki okre la uzyskiwany 
poziom dochodu narodowego (spo eczna wydajno  pracy), za  rozwój gospo-
darki, w tym tak e rolnictwa, odbywa si  wed ug pewnych etapów (szczebli) 
w skali wiatowej. G ównym czynnikiem takiego przej cia jest obecnie zarówno 
proces uprzemys owienia, jak te  wzrost sfery us ug oraz integracja i globalizacja 
wiatowego post pu technicznego i gospodarki wiatowej. W tym nurcie plasuje 

si  równie  gospodarka ywno ciowa (rolnictwo i agrobiznes), podlegaj c odpo-
wiednim przekszta ceniom, zmianom strukturalnym i zmianom roli, jak  odgry-
waj  one w gospodarce. Umo liwia to tak e okre lenie miejsca Polski na wiato-
wej drodze rozwoju gospodarczego, tak e wsi i rolnictwa oraz zdefiniowanie eta-
pów tej ewolucji i podstawowych kierunków rozwojowych w bli szej i dalszej 
przysz o ci.

W zale no ci od poziomu rozwoju gospodarczego wszystkie kraje wiata
przechodz   procesy transformacyjne, tj. przej cie od danego etapu rozwojowe-
go do etapu nast pnego, czyli wy szego na skali PKB, wydajno ci pracy i do-
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chodów w rolnictwie. Pierwszy – ewolucj  (transformacj ) od ch opa do rolnika 
i przej cie od tradycyjnego, charakterystycznego dla ni szych etapów rozwoju 
ekonomicznego, rodzinno-ch opskiego rolnictwa do rolnictwa w cz ci powi -
zanego z rynkiem i zwi kszaj c  si  produkcj  towarow . Drugi oznacza ewo-
lucj  od rolnika do farmera, tj. dalszy etap transformacji od ch opa do farmera  
i rolnictwa farmerskiego, o nowoczesnym wyposa eniu technicznym, stosuj -
cym nowe technologie produkcyjne i du ym powi zaniem z rynkiem (radykalne 
zmniejszenie produkcji rolniczej na potrzeby wy ywienia rodziny). Trzeci – 
przej cie od wymienionych typowych farm rodzinnych do farm handlowych 
(towarowych). G ówn  ich cech  jest praktycznie pe ne powi zanie z rynkiem, 
tj. zanik funkcji produkcji ywno ci na potrzeby w asne. Czwarty – ewolucj  od 
farm towarowych do farm i przedsi biorstw agrobiznesu, tj. praktycznie prze-
mys owego systemu organizacji produkcji (agrobiznesu).

Wszystkie te procesy zachodz  w Polsce w jednym czasie historycznym 
(obecne dekady) i ekonomicznym ( redni poziom rozwoju gospodarczego). 
Kszta tuje to w Polsce dodatkowe trudno ci przystosowania wsi i rolnictwa do 
poziomu i kierunków procesów rozwojowych krajów znajduj cych si  na wy -
szym poziomie gospodarczym. Wyznacznikiem tych procesów jest powi zanie
z rynkiem i zdolno  gospodarstw rolnych do adaptacji zwi zanych z tym wy-
mogów produkcyjno-ekonomicznych. Proces ten uznaje si  za podstawowy wy-
znacznik okre laj cy formu owanie strategii rozwojowej rolnictwa i polskiej go-
spodarki ywno ciowej w najbli szych dekadach zwi kszenia poziomu rozwoju 
gospodarczego oraz procesów integracyjnych i wyrównawczych w ramach Unii 
Europejskiej.  

Wyst puj ce tu procesy i trudno ci w Polsce wynikaj  zarówno z dotych-
czasowych historycznych uwarunkowa  rozwoju gospodarczego, przy czym nie 
ukszta towa  si , w odró nieniu od krajów najwy ej rozwini tych, wysoki po-
ziom rozwoju gospodarczego, tj. poziom i struktura ekonomiczna kraju, z dru-
giej za  ukszta towa a si  znaczna wiedza i efekt demonstracyjny poziomu wy-
twarzania i konsumpcji krajów wysoko rozwini tych. W po czeniu z losami 
historycznymi ziem polskich i znacznym udzia em cech gospodarczych, socjal-
nych i kulturalnych charakterystycznych dla etapów ni szego rozwoju gospo-
darczego, stanowi to ograniczenia strategii szybkiego tempa rozwoju nowocze-
snej struktury gospodarki, produkcji, us ug i funkcjonowania kraju. Ten charak-
ter przej ciowy pomi dzy niskimi a wysokimi etapami rozwoju gospodarczego 
jest w tej chwili szczególn  cech  Polski i ród em trudno ci o charakterze eko-
nomicznym i spo ecznym.

wiatowa droga rozwoju rolnictwa jest drog  wzrostu gospodarczego 
i zwi zanych z tym konsekwencji, za  ca a strategia (filozofia) rozwoju tego 
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sektora tkwi w warunkach i mo liwo ciach przej cia kraju na kolejny, wy szy
szczebel stanu gospodarczego. Uzasadnia to tak e konkluzj , i  narodowa stra-
tegia Polski w zakresie polityki rolnej nie mo e nie uwzgl dnia  tych do wiad-
cze , które z takich ustale  wynikaj . Zarówno makroekonomia, jak i mikro-
ekonomia agrarna ustalaj  i analizuj  wyst powanie zasad, prawid owo ci i ten-
dencji, które maj  charakter prawid owo ci dotycz cych ka dego kraju, w tym 
szczególnie takich krajów jak Polska, znajduj cych si  na rednim w skali wia-
towej poziomie rozwoju. Wynikaj  z tego konkluzje teoretyczne i praktyczne 
dla polskich prac nad formu owaniem i realizacj  narodowej strategii rozwoju 
rolnictwa.

Cz onkostwo Polski w UE sta o si  realn  strategiczn  szans  rozwojow ,
tj. przyspieszenia procesu koniecznej modernizacji krajowego rolnictwa. Struk-
tura i stan tej gospodarki (z coraz wi kszymi wyj tkami) s  przestarza e i nie 
odpowiadaj  wymogom wspó czesnego etapu rozwoju gospodarki i spo e-
cze stw rozszerzonej UE. Wymogi zintegrowanej gospodarki UE sta y si
czynnikiem przyspieszenia zmian w polskim rolnictwie, dzi ki zwi kszeniu na-
p ywu kapita u inwestycyjnego z UE oraz ni szych kosztów si y roboczej 
i inwestycji. Nowe mo liwo ci tworzy tak e zmniejszenie presji rynku pracy 
w wyniku migracji si y roboczej do innych obszarów UE.  

Podstawow  zmian  wp ywaj c  na nowe ukszta towanie celu i narz dzi
realizacji strategii rozwoju rolnictwa polskiego stworzy a akcesja do UE i dost p
do jednolitego rynku europejskiego. Opracowania i prognozy zwi zane z cz on-
kostwem UE, podkre laj  mo liwo ci wzrostu produkcji i eksportu rolniczo- 
- ywno ciowego, dzi ki zwi kszeniu poziomu wsparcia rolnictwa. Dzi ki lep-
szej sytuacji eksportowej w ramach UE i rynku wiatowego, a tak e transferom 
bud etowym uzyskano szanse praktycznej realizacji WPR oraz korzy ci gospo-
darczych zwi zanych z integracj  w ramach UE. Zapewnienie równych warun-
ków gospodarowania (np. z pewnym opó nieniem w zakresie dop at bezpo red-
nich) i priorytetów na realizacj  projektów inwestycyjnych (np. drogi, infra-
struktura wiejska) gwarantuje, e osi gni cie takich korzy ci zarówno dla Pol-
ski, jak i ca ej UE jest mo liwe.

Rolnictwo polskie w 2004 r. wraz z cz onkostwem Unii wesz o w system 
cen i kosztów UE, co oznacza tak e d enie do unijnego systemu dochodów.  
Z tego wynika konsekwencja dla rozwi za  strategicznych polegaj ca na pod -
aniu drog , jak  przesz y kraje Unii Europejskiej w odmiennych uwarunkowa-

niach i mo liwo ciach rozwoju. Oznacza to potrzeb  okre lenia uwarunkowa
i zasad, które decyduj  o strategii rozwoju i modelu rolnictwa. Europejski pro-
ces integracyjny podpowiada tu rozwi zanie: Polska przyj a i akceptuje euro-
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pejski model rolnictwa, tj. gospodarstwa rodzinne i ich ewolucj , w tym proce-
sów koncentracji, za  Unia Europejska w imi  tej integracji, bierze aktywny 
udzia  w realizacji tego modelu w Polsce i innych zainteresowanych pa stwach
Europy rodkowej i Wschodniej.  

Wraz z gospodark  rynkow  rolnictwo polskie znalaz o si  w nowych wa-
runkach, z którymi uprzednio nie mia o do czynienia i do których nie by o przy-
gotowane. Dotyczy o to powstawania rolniczych nadwy ek produkcyjnych, 
spadku cen, zaostrzenia warunków konkurencji przyspieszaj cych eliminacj
z rynku i produkcji wytwórców najs abszych i najgorzej zorganizowanych.  
Z tego wynika y zasadnicze stwierdzenia dotycz ce przysz o ci rolnictwa: nie-
zb dne by o okre lenie zasad i regu  kontroli i regulowania produkcji rolniczej  
i stabilizacji rynku rolnego. Do wiadczenia wiatowe wskazywa y, e regu y
gospodarki rynkowej atwiej zapewniaj  dostosowanie si  producentów do po-
trzeb rynku deficytowego ani eli nadwy kowego. Wielko  rolniczego poten-
cja u produkcyjnego i produkcji oraz sposoby efektywnego wykorzystania rolni-
czego potencja u sta y si  g ównym wyzwaniem wobec realnej sytuacji rolnic-
twa polskiego.

To kszta towa o i kszta tuje strategiczn  potrzeb  zwi kszenia si y polskiego 
rolnictwa, w tym si y konkurencyjnej, co oznacza ewolucj , w której wyst puj :

procesy koncentracji i modernizacji gospodarstw (przedsi biorstw) rolnych, 
szybki rozwój pozarolniczych segmentów gospodarki ywno ciowej (agro-
biznesu),
ograniczone tempo wzrostu popytu na ywo  i zwi zane z tym konsekwen-
cje cenowo-dochodowe (presja na ceny ywo ci i niski poziom dochodów 
rolniczych).

IERiG  okre laj c strategi  rozwoju jako cele, które nale y osi gn , pro-
gram dzia a  ( cie ki) rozwoju rolnictwa w danym czasie i bior c pod uwag  stan 
polskiego rolnictwa, jego powi zania z gospodark  narodow , cele oraz uk ad 
preferencji dominuj cych grup rolników, cz onkostwo w Unii Europejskiej, a na-
de wszystko logik  procesów rozwojowych ustali , e najwi ksze szanse akcepta-
cji spo ecznej i spe nienia si  w nadchodz cych dwóch dekadach ma scenariusz 
rynku regulowanego, wzbogacony przez rozwi zania, jakie wynikaj  z zasad 
rozwoju zrównowa onego oraz g bokiej integracji ze wiatem. Kszta tuje si
system mechanizmu rynkowego z umiarkowan  protekcj , przy respektowaniu 
zasad rozwoju ekologicznie zrównowa onego oraz takiego stopnia otwarcia pol-
skiego rolnictwa na zagranic , jaki wynika z mi dzynarodowych porozumie
handlowych (GATT-WTO) oraz konsekwencji cz onkostwa Polski w UE. Uzna
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nale y, e by o to i jest w a ciwe i uzasadnione okre lenie strategii rozwoju rol-
nictwa polskiego w mocnym zwi zku ze wiatem i wynikaj cych z tego wskaza
dla kszta towania stanu i dynamiki rozwojowej rolnictwa i agrobiznesu.  

O rozwoju rolnictwa polskiego, decyduje indywidualna (ch opska i farmer-
ska) gospodarka rodzinna, jako jednostka produkcyjna i miejsce ycia rodziny rol-
niczej. Ogólna akceptacja teorii trwa o ci i ywotno ci rodzinnych gospodarstw 
rolnych w powi zaniu z ewolucj  i koncentracj  strukturaln , znajduje swój wyraz 
w ustawodawstwie (np. dotycz cym Wspólnej Polityki Rolnej), które przyjmuj
gospodark  rodzinn  jako podstawow  form  organizacji ycia rolniczego. Z cech 
gospodarstw rodzinnych wynika mechanizm produkcyjnego i spo ecznego rozwoju 
tego rolnictwa. Jednocze nie w wyniku ewolucji gospodarki rodzinnej wraz z roz-
wojem gospodarczym kraju, w warunkach post pu technicznego oraz zaopatrzenia 
i obs ugi rolnictwa, ich zadania mog  by  wype niane przez coraz mniejsz  liczb
zatrudnionych osób. Jest to jednocze nie symptom oraz warunek post pu i rozwoju 
zarówno w rolnictwie, jak i w ca ej gospodarce narodowej.

Odpowiada to na pytanie: co jest obecnie najwa niejsze dla rozwoju rol-
nictwa. Odpowied  sprowadza si  do realizacji kilku zada  (potrzeb) zwi za-
nych z gospodark  roln , szczególnie ch opsko-rodzinn  i towarowo-rodzinn .
Gospodarstwo ma by  samowystarczalne dochodowo, a dochody maj  zapewni
utrzymanie rolnika i jego rodziny, podobnie jak w ca ej gospodarce narodowej 
(parytet dochodowy). Na szczeblu gospodarstwa rolnego realizuje si  to poprzez 
identyfikowanie rodzinnego gospodarstwa rolnego jako ma ego (rodzinnego) 
przedsi biorstwa. A to wyznacza minimalne wymagania w stosunku do rolnika 
jako przedsi biorcy (small business) i jego warsztatu pracy, tj. gospodarstwa. 
Wymogi gospodarowania polegaj  na tym, aby mo liwe by o coroczne: a) od-
twarzanie produkcji (reprodukcja), b) zwi kszenie produkcji (dochodów), tj. 
akumulacja i c) zwi kszenie konsumpcji, tj. utrzymanie lub polepszenie warun-
ków ycia rodzin rolniczych.  

Z natury takiej jednostki jak rodzinne gospodarstwo rolne wynikaj  ogra-
niczenia produkcyjne (wielko  produkcji) i rynkowe (wysoko  dochodów), co 
wi e si  z ich charakterem i specyficznymi cechami gospodarstwa jako ma ego 
przedsi biorstwa, tj. przyrodniczym charakterem produkcji wymagaj cej odpo-
wiedniej powierzchni uprawy lub zwi kszonych nak adów na uzyskanie danych 
wyników. S  to ograniczenia niemo liwe do prze amania (np. podwojenie liczby 
maszyn nie podwoi produkcji). Inne ograniczenia wynikaj  z charakteru popytu 
ywno ciowego powi zanego zarówno z potrzebami cz owieka, jak i jego do-
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chodami. St d wynikaj  trudno ci w formu owaniu i realizacji ró nych strategii 
rozwoju rolnictwa.

Tendencje zmian liczby, struktury i si y ekonomicznej gospodarstw rolnych 
(por. zadania badawcze w tematach Programu Wieloletniego) wskazuj  na po-
trzeb  zrozumienia wsparcia i uwzgl dnienia w strategii rozwoju rolnictwa proce-
sów podobnych do tych zachodz cych w rolnictwie krajów wy ej rozwini tych, 
tj. procesu koncentracji, zmniejszenia liczby zatrudnionych osób w rolnictwie, 
wzrostu powierzchni gospodarstw, zwi kszenia skali produkcji, post pu technicz-
nego i biologicznego, wzrostu wydajno ci produkcyjnej i dochodowej, pe nego 
powi zania rolnictwa w a cuchu ywno ciowym i przy zachowaniu priorytetów 
przys uguj cych autonomicznemu kreatorowi rozwoju gospodarki rolniczo- 
- ywno ciowej, tj. konsumentom ywo ci i produktów rolniczych.

Na tej podstawie okre li  mo na, e ogólnym strategicznym celem 
rolnictwa i przemys u spo ywczego jest zapewnienie bezpiecze stwa ywno-
ciowego kraju i d enie do osi gni cia, w wyniku pracy i ponoszonych in-

nych nak adów, mo liwe wysokiego, np. parytetowego, dochodu rodzin rol-
niczych i zwi zanych z gospodark ywno ciow . Istotnym rodkiem reali-
zacji tej strategii jest integracja z UE i wykorzystanie szans, jakie niesie 
Wspólna Polityka Rolna, tj. wykorzystanie funduszy unijnych, systemu 
krajowego i unijnego rynku wewn trznego oraz dop at i polityki eksporto-
wej rolnictwa poza obszar UE. Wie  i rolnictwo korzysta dodatkowo z inte-
gracji poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych i spójno ci dzi ki rozwo-
jowi ca ej gospodarki narodowej, której ogólnym celem strategicznym jest mo -
liwie szybkie i g bokie w czenie w system gospodarczy UE. W strategii tej 
zachowuj  tak e pe ne znaczenie wszystkie dzia ania i post powania, jakie za-
pewni  ma dla potrzeb wsi i rolnictwa ca a gospodarka narodowa niezale nie do 
dzia a  wynikaj cych z przystosowania i przynale no ci do Unii Europejskiej.

Zachodz cy proces unowocze nienia rolnictwa przebiega na wszystkich 
szczeblach: od gospodarstw rolnych do najwy szych w adz zwi zanych z rolnic-
twem. Tylko sprawne i nowoczesne rolnictwo mo e konkurowa  na rynkach 
UE. Proces unowocze nienia rolnictwa jest po czony z jego zmianami struktu-
ralnymi, jak te  zmianami obszarów wiejskich. Warunkiem wykorzystania no-
wych szans rozwojowych jest aktywizacja ludno ci rolniczej i wiejskiej, jej ak-
tywno  i postawy przedsi biorcze w po czeniu z doskonaleniem zawodowym. 
Rolnictwo polskie realizuje jednocze nie trzy wielkie procesy transformacyjne: 
restrukturyzacj , modernizacj  oraz integracj  z krajami UE. Restrukturyzacja  
i modernizacja rolnictwa obejmuj  procesy dostosowawcze gospodarki rynko-
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wej, co jest powi zane z przekszta ceniami systemu ekonomicznego, uk adu
motywacyjnego i polityki przemian strukturalnych. Integracja obejmuje procesy 
dostosowawcze do rozwoju spo eczno-gospodarczego Unii Europejskiej oraz 
wymogów zwi zanych z realizacj  tego celu. Jest to wi c koncepcja moderniza-
cyjnej i rozwojowej filozofii oraz strategii rozwoju rolnictwa polskiego. 

Nowoczesne procesy rozwojowe stworzy y nowe podstawy uplasowania 
oraz szanse wyboru miejsca i roli rolnictwa zarówno w rozwoju krajowym, jak  
i w ca ej UE-27. Decyzje wyboru odpowiedniej strategii rozwoju rolnictwa oraz 
mo liwo ci ich realizacji zale  od sytuacji Polski i Europy. Przysz o , relacje 
oraz strategia rozwoju rolnictwa polskiego i w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
jest istot  polskiej narodowej strategii rozwoju gospodarki rolnej. Cz onkostwo
Polski w UE i pe ny udzia  w realizacji Wspólnej Polityki Rolnej traktowa  mo-
emy jako punkt zwrotny obecnych i przysz ych uwarunkowa  uplasowania rol-

nictwa Polski w UE-27, i jest najwa niejsz  decyzj  strategiczn  o charakterze 
produkcyjno-rolniczym. Pojawi y si  realne i trwa e szanse na okre lenie kon-
cepcji takiego korzystnego uplasowania oraz rozwoju ca ej gospodarki rolniczo- 
- ywno ciowej kraju.  

I.C.  Mechanizmy pierwszego i drugiego filaru WPR a realizacja  
 strategicznych celów rozwojowych rolnictwa polskiego               

Prze om wieków i nowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Europie 
kszta towane przez przemiany systemowe zachodz ce w dekadzie lat 90., ozna-
cza y nowe, od Agendy 2000, podej cie do dyskusji dotycz cych rolnictwa i ob-
szarów wiejskich. Zapocz tkowane zosta y post powania zd aj ce do zapew-
nienia cz onkostwa krajom Europy rodkowo-Wschodniej w UE. W krajach 
UE-15 zrealizowane zosta y podstawowe cele produkcyjno-ekonomiczne WPR 
w uprzednich etapach, rozwi zania koncepcyjne i strategiczne koncentrowa y
si  na analizach wp ywu rolnictwa i rolniczych wymaga  produkcyjnych na ro-
dowisko, a tak e pytaniach polityki agrarnej dotycz cych warunków socjalnych 
i jako ci ycia ludno ci rolniczej.

Zdefiniowane zosta o nowe uj cie WPR (2002) jako polityki dwóch fila-
rów, tj. wspólny system organizacji i dzia alno ci na rynku rolnym (filar I) oraz 
polityka rozwoju obszarów wiejskich (filar II). Zmiany dotyczy y istotnych za-
gadnie  dla tego etapu rozwoju rolnictwa europejskiego: jako ci  i bezpiecze -
stwem ywno ciowym, rodowiskiem rolniczym i wiejskim oraz zdrowotno ci
i jako ci  (dobrostanem) zwierz t, a tak e produkcji zwierz cej. Europejski 
Model Rolnictwa podkre la wielofunkcyjny i zrównowa ony charakter tego
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dzia u gospodarki, niebezpiecze stwo produkcji oraz szczególne znaczenie dzia-
alno ci rolniczej, np. w zakresie ochrony rodowiska i krajobrazu. Cele WPR 

zwi zane s  z tworzeniem mocnego i konkurencyjnego sektora rolnego okre la-
nego przez rosn ce znaczenie kryteriów jako ciowych oraz konkurencyjno ci
cenowej. Oznacza o to tak e zmniejszenie akcentów wyj tkowo ci lub szcze-
gólnych uwarunkowa  rolnictwa na rzecz szeroko rozumianego gospodarczego  
i technicznego bezpiecze stwa ywno ciowego.

W relacjach pomi dzy za o eniami filaru I oraz filaru II stwierdzi  mo -
na, e istota filaru II (rozwój obszarów wiejskich) obejmuje szerzy zakres i mo -
liwo ci jednolitej realizacji zada  obu filarów. Rozszerzenie filaru II oznacza 
przesuniecie akcentów na ogólne zadania obszarów wiejskich i ich rozwoju, in-
westycji nierolniczych itp. Dla Polski nie jest to atwe ze wzgl du na opó niony
rozwój gospodarczy oraz rozdrobnienie rolnictwa ch opsko-rodzinnego i jego 
konsekwencje. Istotne jest jednak zrozumienie kompleksowego zbilansowania 
roli rolnictwa krajowego w przysz o ci w zakresie produkcji ywno ciowej,
energii,  zachowania rodowiska, gospodarki wodnej, kszta towania krajobrazu  
i estetyki otoczenia ludzkiego.  

Propozycje kolejnych zmian we Wspólnej Polityce Rolnej dotyczy y tak-
e wa nych zakresów jej funkcjonowania w uj ciu mechanizmów filarów I i II: 

rozszerzenia celów WPR i pog bienie akcentów dotycz cych bezpiecznej 
ywno ci, ochrony rodowiska i funkcji publicznych rolnictwa, zasad do-

brostanu zwierz t oraz formu owania nowych podstaw relacji (kontraktu) 
mi dzy spo ecze stwem a rolnikami (farmerami); 
realokacji rodków pomi dzy I a II filarem WPR, tj. przej cia do polityki 
post produkcyjnej i zmniejszenia (degressivity) w odniesieniu do p atno ci
bezpo rednich oraz rozszerzenia grup beneficjentów WPR; 
modulacji oznaczaj cej „egalitaryzacj ” p atno ci bezpo rednich i zmniejsze-
nie trudno ci we wprowadzaniu tego instrumentu; 
procesu „zazieleniania” filaru I WPR (eco-conditionality) oznaczaj cego, i
wspieranie rolnictwa ze rodków publicznych nie mo e przyczynia  si  do 
degradacji rodowiska, okre lone powinny by  minimalne i podwy szone
standardy rodowiskowe wobec rolnictwa oraz w mo liwie w du ym za-
kresie ujednolicone; 
szczególnej roli przypisywanej bezpiecze stwu ywno ci i jej jako ci, kon-
trowersji wokó  GMO oraz relacji pomi dzy standardami – europejskim  
i wiatowym (poza europejskimi) oraz ich ujednolicenie; 
wspó finansowaniu WPR i problemom renacjonalizacji tej polityki nawi -
zuj cym do dyskusji dotycz cych relacji wydatków rodków na WPR z pu-
li bud etu europejskiego oraz bud etów poszczególnych pa stw cz onkow-
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skich. Wi e si  to z ustaleniem kryteriów i zasad wspólnotowo ci WPR 
(zasad solidarno ci europejskiej), interesami poszczególnych pa stw
cz onkowskich, ewentualnego unikania niebezpiecze stwa renacjonalizacji 
WPR. Wa nym elementem poczyna  tego okresu s  dyskusje i podejmo-
wane decyzje dotycz ce ewolucji od WPR (CAP) do CARPE (Wspólna 
Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich), tj. polityki przej cia od wspiera-
nia producentów rolnych do polityki wspierania rozwoju obszarów wiej-
skich. Ta strategiczna dyskusja trwa w dalszym ci gu i b dzie wa nym 
elementem propozycji dotycz cych WPR w kolejnym okresie bud eto-
wym, tj. w latach 2014-2020. Nawi zuje to tak e do opinii o inercyjnym 
charakterze polityki rolnej, aktywno ci ró nych grup interesów w ramach 
obu polityk oraz nowych paradygmatów rozwoju obszarów wiejskich. 

Przyj te przez Komisj  Europejsk  polskie Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia  rozwoju na lata 2007-2013 (NSRO), dotycz  priorytetowych obsza-
rów tematycznych otrzymuj cych wsparcie z funduszy europejskich: poprawy ja-
ko ci funkcjonowania instytucji publicznych, jako ci kapita u ludzkiego i zwi k-
szenia spójno ci spo ecznej, budowy i modernizacji infrastruktury technicznej oraz 
spo ecznej maj cej znaczenie dla wzrostu konkurencyjno ci Polski, konkurencyj-
no ci i innowacyjno ci przedsi biorstw, a tak e regionów oraz przeciwdzia anie
marginalizacji spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej, wyrównanie szans rozwo-
jowych i wspomagania zmian strukturalnych na obszarach wiejskich. 

Jest to program tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjno ci gospo-
darki opartej na wiedzy i przedsi biorczo ci zapewniaj cej wzrost zatrudnienia 
oraz wzrost poziomu spójno ci spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej Polski. Jest 
to program kreowania ogólnej strategii rozwoju spo eczno-gospodarczego kraju na 
podstawie polityki spójno ci wspieraj cej wzrost gospodarczy i zatrudnienie. 
Oznacza to zrozumienie potrzeby utrzymania mo liwe wysokiego tempa wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia w drodze kszta towania spójno ci zapewniaj cej po-
praw  jako ci instytucji publicznych i kapita u ludzkiego, budow  i modernizacj
infrastruktury technicznej oraz spo ecznej, wzrost konkurencyjno ci, a tak-
e innowacyjno ci przedsi biorstw, wzrost konkurencyjno ci regionów, przeciw-

dzia anie marginalizacji spo ecznej, gospodarczej i przestrzennej oraz wyrównanie 
szans rozwojowych na obszarach wiejskich i wspomaganie zmian strukturalnych 
na tych obszarach w drodze koordynacji dzia a  realizowanych w ramach WPR. 
Ogólnym celem strategicznym NSRO dla Polski jest tworzenie warunków dla 
wzrostu konkurencyjno ci gospodarki opartej na wiedzy i przedsi biorczo ci za-
pewniaj cej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno ci spo ecznej, gospo-
darczej i przestrzennej. Odnosi si  to tak e do wsi i rolnictwa. 
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Okre la si  jednocze nie, e do realizacji strategii rozwojowej i realizacji 
celów NSRO stosowane b d  nast puj ce zasady zapewniaj ce komplementar-
no  i spójno  z innymi politykami wspólnotowymi: 

Dodatkowo  – rodki finansowe pochodz ce z bud etu UE nie zast puj
krajowych rodków publicznych, stanowi c ich uzupe nienie. rodki pocho-
dz ce z UE maj  wywo ywa  „efekt d wigni”, czyli sprzyja  zaanga owaniu 
sektora publicznego i prywatnego w realizowaniu dzia a  wspó finansowa-
nych ze rodków UE. Celem stosowania zasady dodatkowo ci jest jednocze-
nie zapobieganie wypieraniu rodków krajowych przez rodki wspólnotowe. 

Komplementarno  i spójno  z innymi politykami wspólnotowymi – dzia a-
nia podejmowane przez Polsk  na szczeblu krajowym i regionalnym, wspó -
finansowane przez fundusze strukturalne i Fundusz Spójno ci s  powi zane
z priorytetami wyznaczanymi przez UE, tj. celami Strategii Lizbo skiej oraz 
innymi politykami Wspólnoty.  
Koncentracja – rodki finansowe i post powania regulacyjne podlegaj  zasa-
dzie koncentracji, tj. odnosz  si  do ograniczonych dziedzin i miejsc prze-
strzennych, za  podstawowe obszary ich dzia ania maj  gwarantowa  wysoki 
wzrost gospodarczy i zatrudnienia. 
Koordynacja – tj. post powanie i pomoc z poszczególnych funduszy i innych 
instrumentów finansowych, a tak e dzia aniami przyj tymi w realizacji Stra-
tegii Lizbo skiej.
Ocena – stosowana w celu poprawy jako ci, skuteczno ci i spójno ci inter-
wencji pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójno ci oraz 
poprawy strategii i wdra ania programów operacyjnych. 
Partnerstwo – cele strategii s  realizowane w ramach wspó pracy Komisji 
Europejskiej i Polski, z poszanowaniem uprawnie  instytucjonalnych, praw-
nych i finansowych partnerów. 
Poprawa rz dzenia – tworzenie i poprawa instrumentów regulacyjnych 
i legislacyjnych oraz standardów i postaw etycznych. 
Programowanie – cele funduszy strukturalnych realizowane s  w ramach sys-
temu wieloletniego programowania, wspó pracy i koordynacji przy realizacji 
celów polityki spójno ci na szczeblu wspólnotowym oraz krajowym (cen-
tralnym i regionalnym). 
Równo  szans – zasada zapobiegania wszelkim przejawom ogranicze
i dyskryminacji.
Spo ecze stwo obywatelskie – tworzenie nowej przestrzeni aktywno ci oby-
watelskiej (poza sfer  publiczn  i biznesow ).
Subsydiarno  (pomocniczo ) – d enie do zapewnienia efektywno ci poli-
tyki spójno ci UE w drodze decentralizacji i dekoncentracji wykonywania 

da  obj tych tymi programami. 
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Trwa y i zrównowa ony rozwój – uznany jest za podstawow  zasad  realiza-
cji tych celów. 

Osi ganie wymienionych ogólnych celów zale y od realizacji horyzontal-
nych celów szczegó owych, w ród których jako cel 6 wyst puje: Wyrównanie
szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiej-
skich. Po wi cenie w ramach polityki spójno ci szczególnej uwagi zagadnie-
niom restrukturyzacyjnym obszarów wiejskich i wyrównania ich szans rozwo-
jowych jest uzasadnione skal  wyzwa  wynikaj cych z zapó nienia cywiliza-
cyjnego na wielu obszarach wiejskich i roli polityki regionalnej w tym systemie.  

D enie do wyrównania szans rozwojowych i wspomagania zmian struk-
turalnych na obszarach wiejskich akceptuje koncepcj  konwergencyjnej strategii 
rozwojowej wsi i rolnictwa. Dotyczy to dwóch poziomów post powania. Pierw-
szy zwi zany jest ze wspomaganiem zmian w rolnictwie, b d cym g ównym 
ród em utrzymania mieszka ców obszarów wiejskich oraz drugim – umo li-

wieniu wykorzystania potencja u  obszarów wiejskich dla wzrostu gospodarcze-
go i zatrudnienia. Pierwszy problem rozwi zywany jest przez wykorzystanie 
instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej (Filar I). Drugi poziom, dotyczy wyko-
rzystania pozarolniczego potencja u rozwojowego obszarów wiejskich i wyma-
ga rodków i instrumentów polityki spójno ci. Jest to program (strategia) wy-
równania szans rozwojowych na obszarach wiejskich i wspomagania zachodz -
cych zmian strukturalnych. Jednocze nie wspomaganie zmian strukturalnych na 
obszarach wiejskich dotyczy promocji przedsi biorczo ci, rozszerzenia pozarol-
niczych funkcji wsi, rozwoju o rodków miejskich, szczególnie gminnych (mi-
kroregionalne centra us ugowe), rozwoju ró nych form szkolnictwa, turystki, 
produkcyjnych firm pozarolniczych itp.  

Komisja Europejska w ramach programu strategii wzrostu gospodarczego 
i zatrudnienia sformu owa a zasady rozwoju obszarów wiejskich na okres 2007-
-2013. Polityka UE w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich opiera si  na 
trzech g ównych celach: poprawie konkurencyjno ci rolnictwa europejskiego 
przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji, poprawie rodowiska 
naturalnego i terenów wiejskich oraz poprawie ycia na obszarach wiejskich 
przez popieranie ró nicowania dzia alno ci gospodarczej.  

Rozdzielenie polityki rozwoju obszarów wiejskich i polityki spójno ci
(Fundusze Spójno ci) nie neguje zasady, e obie polityki maj  wspó dzia a  na 
rzecz wsparcia zró nicowania dzia alno ci gospodarczej na terenach wiejskich. 
Nowa polityka rozwoju obszarów wiejskich ma by  finansowana przez jednolity 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
Strategiczne wytyczne dla rozwoju obszarów wiejskich okre laj  takie obszary 
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z punktu widzenia realizacji Priorytetów Wspólnoty, szczególnie w odniesieniu 
do celów zwi zanych ze wzrostem gospodarczym i zatrudnieniem.  

Decyzje Rady Unii Europejskiej w sprawie strategicznych wytycznych 
Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (okres programowania 2007-2013) 
z 2006 r. Oznaczaj  pierwszy etap pe nego (z niektórymi wyj tkami np. dop at
bezpo rednich) w czenia Polski w system WPR. Oznacza to równie  przyj cie
ogólnych zasad i strategii rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa wed ug mo-
delu UE. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty dla Rozwoju Obszarów Wiejskich 
maj  pomóc pa stwom Wspólnoty w: 

zdefiniowaniu obszarów, gdzie zastosowanie wsparcia unijnego tworzy naj-
wy sz  warto  dodan  na poziomie UE, 
realizacji priorytetów Strategii Lizbo skiej i celów zrównowa onego rozwo-
ju obszarów wiejskich,  
zapewnieniu spójno ci polityki rolnej z innymi politykami UE.  

Rada Unii Europejskiej zobowi za a te  kraje cz onkowskie do przygoto-
wania krajowego planu strategicznego stanowi cego ramy odniesienia dla opra-
cowania programów rozwoju obszarów wiejskich, ustalaj c priorytety Wspólnoty 
dla rozwoju tych obszarów i ich programowania. Decyduj c o priorytecie Wspól-
noty, Rada Unii Europejskiej ustali a zarys strategii rozwoju sektora rolnego UE 
(ka de ze wskaza  Rady uznawane jest za strategiczn  wytyczn  strategii rolni-
czo-wiejskiej). Rada rozpatruj c cele Wspólnoty i strategi  rozwoju obszarów 
wiejskich formu uje tezy wyj ciowe: potwierdzenie znaczenia dwóch filarów 
WPR; polityki rynkowej i rozwoju obszarów wiejskich za  wraz z poszerzeniem 
Unii, wzrost wagi i znaczenia zarówno WPR, jak i rozwoju obszarów wiejskich 
(koncepcja europejskiego modelu rolnictwa odzwierciedlaj cego wielofunkcyj-
no  WPR i rozwoju obszarów wiejskich). Reformy WPR z 2003 zapewniaj
i realizuj  zasady zrównowa onego rozwoju rolnictwa, za  rozwój obszarów 
wiejskich obejmuje i dotyczy gospodarki rolno-spo ywczej, ochrony rodowiska
i gospodarki oraz ludno ci wiejskiej. W ko cu wyst puje potrzeba sprostania 
wspó czesnym wyzwaniom, np. zmianie sytuacji demograficznej wsi, w rolnic-
twie i przemy le rolno-spo ywczym oraz le nictwie, a tak e wiedzy, innowacji  
i konkurencyjno ci.

Oficjalnie sformu owana strategia rozwojowa Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na podstawie analizy sytuacji gospodarczej, spo ecznej i rodo-
wiskowej rolnictwa oraz obszarów wiejskich jest form  syntezy (i przeniesienia) 
priorytetów Wspólnotowych oraz ustanawiaj c  priorytety krajowe w jednolity 
system podzielony na osie, cele i zamierzenia, rodki finansowe programu oraz 
wewn trzn  i zewn trzn  spójno  Krajowego Planu Strategicznego Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest koncepcj  wielofunkcyjno ci rolnic-
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twa i obszarów wiejskich. Zak ada si  wzmocnienie ekonomiczne gospodarstw 
rolnych i wzrost konkurencyjno ci sektora rolno-spo ywczego, z jednoczesnym 
zapewnieniem instrumentów na rzecz zró nicowania dzia alno ci gospodarczej 
w kierunku tworzenia alternatywnych róde  dochodów ludno ci wiejskiej 
(przesuni cie od dominacji zaj  zwi zanych z produkcj ywno ci do zró ni-
cowanego modelu zaj  i róde  dochodów). Równie wa nym celem, poza 
funkcjami ekonomicznymi i dobrymi warunkami rozwoju spo ecznego, jest za-
chowanie walorów krajobrazowych, przyrody i dobrego stanu ekologicznego 
wód i gleb.

Z koncepcji wielofunkcyjno ci rolnictwa i obszarów wiejskich wynika 
mo liwo  wzmocnienia ekonomicznego gospodarstw rolnych i wzrost konku-
rencyjno ci sektora rolno-spo ywczego, z jednoczesnym zapewnieniem in-
strumentów na rzecz ró nicowania dzia alno ci gospodarczej w kierunku pozy-
skania i tworzenia alternatywnych róde  zatrudnienia i dochodów mieszka -
ców wsi. Ma to prowadzi  do polepszenia jako ci ycia na obszarach wiej-
skich, rozwini cia sektora podstawowych us ug wiejskich, tworzenia alterna-
tywy dla obecnej dominuj cej roli na tych obszarach dzia alno ci zwi zanej
z produkcj ywno ci. Z uwagi na powolny charakter zmian strukturalnych, 
jakie zachodz  w rolnictwie oraz znaczn  liczb  gospodarstw o niskiej skali 
potencja u produkcyjnego i dochodowego, konieczne jest, przy planowaniu 
instrumentów wsparcia rolnictwa i wsi, uwzgl dnianie potrzeb ró nych grup 
gospodarstw. Wa nym sk adnikiem tak rozumianej strategii rozwoju obszarów 
wiejskich, poza funkcjami ekonomicznymi i dobrymi warunkami rozwoju spo-
ecznego, jest ich rola w zachowaniu i odtwarzaniu walorów krajobrazowych 

oraz zasobów przyrody, tj. zachowania dobrego stanu rodowiska ekologiczne-
go, a tak e dziedzictwa kulturalnego wsi.

W Krajowym Planie Strategicznym Rozwoju Obszarów Wiejskich ustalo-
no cztery obszary (osie) o priorytetach wspólnotowych i priorytetach polskich. 

O  I: Konkurencyjno  – poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego. Prio-
rytety Wspólnotowe: kapita  ludzki, transfer wiedzy, modernizacja, innowacja, 
jako ywno ci i przetwórstwa, kapita  rzeczowy. Priorytety Polski: wzrost po-
tencja u ludzkiego, poprawa przygotowania zawodowego, poprawa jako ci i wy-
dajno ci produkcji rolnej, poprawa wspó pracy i koncentracji zaopatrzenia oraz 
przetwórstwa, przygotowanie do wdra anie zasady cross compliance.

O  II: Szans  w tym wzgl dzie jest nacisk na wzmocnienie drugiego filara 
WPR, tj. polityki rozwoju obszarów wiejskich. Unia, dla której Polska jest naj-
wi kszym w latach 2007-2013 beneficjentem bud etowym, na filar obejmuj cy
rozwój obszarów wiejskich przeznacza ok. 20% bud etu WPR. Jednocze nie
dzia ania te, je li nie wp ywaj  bezpo rednio na warunki produkcji rolnej, s
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wy czone z ogranicze , jakie na o y na kraje UE liberalizacja handlu w ramach 
porozumie  WTO. B dzie to nowe wyzwanie dla polskiego rolnictwa, gdy  li-
beralizacja handlu wp ywa  b dzie na obni enie cen i mo e by  korzystna dla 
konsumentów, za  dla producentów ywno ci i rolnictwa mo e oznacza  rady-
kalne pogorszenie warunków handlu mi dzynarodowego.

rodowisko – Priorytety Wspólnotowe: ochrona ró norodno ci biologicz-
nej, ochrona gleb i wód, przeciwdzia anie negatywnym zmianom klimatu. Prio-
rytety Polski: ochrona ró norodno ci biologicznej, ochrona rodowiska, zwi k-
szenie lesisto ci.

O  III: Jako ycia – Priorytety Wspólnotowe: poprawa warunków ycia, 
poprawa mo liwo ci zatrudnienia. Priorytety Polski: poprawa poziomu ycia,
u atwienia dost pno ci us ug, poprawa infrastruktury na obszarach wiejskich, 
wspieranie przedsi biorczo ci i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, wdra a-
nie lokalnych strategii. 

O  IV: Lokalne spo eczno ci – Priorytet Wspólnotowy: poprawa zarz -
dzania. Priorytety Polski: tworzenie lokalnych partnerstw, aktywizacja spo ecz-
no ci, wdra anie lokalnych us ug.

Szczegó owe rozwini cie przyj tej na lata 2007-2013 strategii rozwoju pol-
skiej wsi i rolnictwa wprowadza do realizacji Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2007-2013 (PROW). Wyodr bnia si  tu szczegó owe zasady post -
powania i rozwini cia, które maj  zapewni  praktyczn  realizacj  strategii rozwo-
jowej wsi i rolnictwa Polski do 2013 r. S  to dodatkowe propozycje i koncepcje 
rozwijaj ce Krajowy Plan Strategiczny. Do grupy takich zagadnie  nale :
A. Szczególna rola tendencji rozwojowej okre lanej jako konwergencja (wyrów-

nanie) regionalne. Polska, obok opó nienia rozwojowego w stosunku do in-
nych krajów, szczególnie UE-15, charakteryzuje si  nie tylko ogólnym ni -
szym stopniem rozwoju, wyra aj cym si  w ró nicy PKB/per capita w stosun-
ku do innych krajów UE, ale tak e du ym zró nicowaniem regionalnym, co 
mo e mie  znaczenie dla krajowej polityki wyrównania lub zró nicowania po-
ziomu rozwoju regionalnego. Strategiczne zadania tego typu powinny by
szczególnie dobrze i ustalone, je li chodzi o rolnictwo i gospodark  rolniczo- 
- ywno ciow . Opó nienia regionalne oraz zwi zane tym zasoby i mo liwo ci 
mog  by  czynnikiem przyspieszenia rozwoju regionów gospodarczo mniej 
rozwini tych w skali kraju. 

B. Program PROW 2007-2013 – zarówno sam wybór zada  strategicznych, jak 
i ich uzasadnienie dokumentuje w miar  szczegó ow  analiz  silnych oraz 
s abych stron ró nych uwarunkowa  wyboru strategii rozwoju obszarów 
wiejskich (i tym samym rolnictwa).  
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C. Analizy obejmuj  poszczególne dzia ania wszystkich osi (I-IV), ich charakte-
rystyk , propozycje rozwojowe, uzasadnienia i oceny.

D. Obok bud etu PROW ustalany jest system zarz dzania i kontroli, finansowa-
nia tego programu oraz monitorowania i oceny jego wykonania.  

Do ustale  o charakterze strategicznym nale  tak e decyzje dotycz ce
podstawowego celu osi:
I. Poprawa konkurencyjno ci sektora rolnego i le nego. Nacisk zosta  po o o-

ny bardziej na dzia ania zwi zane z modernizacj  gospodarstw rolnych 
i przemys u, ni  na dzia ania o charakterze innowacyjnym i zwi zanym  
z rozwojem kapita u ludzkiego, ze wzgl du na potrzeby i braki podstawo-
wych inwestycji oraz konieczno  dostosowania struktury wiekowej i obsza-
rowej gospodarstw. Relatywnie wi kszy wymiar finansowy maj  tu dzia ania 
na rzecz podniesienia kapita u rzeczowego. 

II. Poprawa rodowiska i obszarów wiejskich. Dzia ania o charakterze pro ro-
dowiskowym, w tym programy rolno- rodowiskowe oraz wsparcie na ob-
szarach Natura 2000 b d  promowane zarówno na obszarach o wysokich 
walorach przyrodniczych, jak i obszarach zagro onych presj rodowiskow
ze strony rolnictwa.

III. Jako ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej. Za-
równo instrumenty sprzyjaj ce tworzeniu miejsc pracy, jak i jako ci ycia s  ze 
sob  zwi zane przy zachowaniu komplementarno ci w innych funduszach.

IV. LEADER. Dzia ania Lokalnych Grup (LGD). Kreowanie i realizacja lokal-
nych strategii rozwoju. 

Problemy obszarów wiejskich dotycz  dwóch g ównych dzia a : wspo-
magania zmian w rolnictwie, b d cym ród em utrzymania du ej cz ci ludno-
ci wiejskiej i zatrudnieniu umo liwiaj cym wykorzystanie potencja u gospo-

darczego tych obszarów dla wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia w tym 
zakresie funkcjonuj  g ówne instytucje Wspólnej Polityki Rolnej (np. Europej-
ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Inne dzia ania do-
tycz  pozarolniczego potencja u rozwojowego obszarów wiejskich przy wyko-
rzystaniu rodków i instytucji polityki spójno ci.

Wyst puj  tak e istotne ró nice w rozwoju wewn trz regionalnym, np. 
w relacjach miasto–wie . Wyrównanie tych ró nic i zwi kszenie potencja u pro-
dukcyjnego i rozwojowego, realizacji celów polityki spójno ci, poprzez d enie 
do przezwyci enia marginalizacji spo ecznej, gospodarczej, edukacyjnej 
i kulturalnej znacznych obszarów wiejskich. Takim czynnikiem rozwojowym 
jest wspomaganie zmian strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej okre la post powanie i decyzje 
dotycz ce:
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swobodnego przep ywu dóbr i us ug oraz ludzi i kapita u, tj. zasadniczego 
elementu rewolucji gospodarczej, jaka dokonuje si  w pierwszych latach po 
wej ciu Polski do Unii i co zmienia dotychczasowe uwarunkowania rozwoju 
gospodarki polskiej; 
zasad i zakresu mo liwej protekcji w stosunku do rynku krajowego (w tym 
stosowania narz dzi polityki rolnej); 
interpretacji i jasnego okre lenia ewentualnej swobody i akceptacji prowa-
dzenia przez Polsk  narodowej polityki rolnej wyposa onej w niezb dne na-
rz dzia, a tak e konsultowanej i uzgadnianej z UE, analizy tej polityki i po-
szukiwania sposobów jej efektywnej realizacji; 
liberalizacji obrotu ziemi  i nieruchomo ciami jako warunku lokowania ob-
cych kapita ów, co jest jednym z kontrowersyjnych i stale wymagaj cych
pozytywnego i korzystnego rozwi zania dla ca ej gospodarki. 

Polskie rolnictwo stan o wobec wyzwa  zwi zanych z dzia aniami do-
stosowuj cymi gospodark  polsk  do wymaga  unijnych procesów integracyj-
nych. Integracja rolnictwa polskiego z pa stwami Unii ujawnia i przyspiesza 
rozwi zanie wielu problemów wyst puj cych w rolnictwie polskim. Dotyczy to 
szczególnie nadwy ki potencja u produkcyjnego, w tym g ównie ziemi, którego 
pe ne wykorzystanie b dzie ograniczone ze wzgl du na obecn  i przysz  nad-
produkcj ywno ci w ramach Unii. Podobne znaczenia ma zbyt du a liczba go-
spodarstw drobnych i nisko produkcyjnych oraz zbyt du a liczba ludno ci za-
trudnionej w polskiej gospodarce rolnej (w znacznej cz ci o niskim poziomie 
wykszta cenia), a tak e s abe przygotowanie zawodowe rolników, dalekie od 
potrzeb nowoczesnego rolnictwa krajów Unii Europejskiej czy te  racjonalnej 
ekonomiki gospodarowania (skala produkcji, specjalizacja, technologie itp.). 
Do wiadczenia polskie i wiatowe wskazuj  tak e, e wspó czesny rozwój go-
spodarki ywno ciowej w coraz wi kszym zakresie zale y od ca ej grupy czyn-
ników infrastrukturalnych, o wiatowych, samorz dowych i innych, dotycz cych 
rolnictwa, wsi i obszarów wiejskich.

Strategie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich UE, znajduj  wyraz  
w bud ecie UE i przyj tych zasadach prawno-finansowych wspierania rozwoju 
Unii, z wykorzystaniem funduszy strukturalnych i funduszy finansowania WPR. 
Zarówno strategia rozwoju kraju, jak i strategia rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich zosta y przyj te, akceptowane i wesz y w stadium realizacji w ramach 
ca ej UE. Jednocze nie s  one realizowane przez Polsk  w specyficznych wa-
runkach, w cz ci odmiennych od przyjmowanych w okresie wst pnych ustale
strategicznych, podejmowania decyzji rz dowych i realizacyjnych w okresie 
szybko zmieniaj cych si  relacji zachodz cych w otoczeniu makroekonomicz-
nym i rolnictwa oraz gospodarce globalnej ( wiatowej). Definiowanie, okre le-
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nie i mo liwie szczegó owa analiza tych zmian (proponowanych, akceptowa-
nych, realizowanych) i okre lenie ich wp ywu na opinie dotycz ce problemów 
Polski, w tym ogólnych i szczegó owych rozwi za  jakie pojawia y si  w toku 
przegl du WPR, konstruowanie bud etu WPR i ich wst pna ocena jest sposo-
bem logicznego i wywa onego post powania w tym zakresie.   

2. EWOLUCJA WPR, JEJ UZASADNIENIA, ZAKRES
ORAZ MECHANIZMY ZMIAN 

2.A.   Potrzeba reform WPR, ich cele i zasady 

Wspólna Polityka Rolna sformu owana w 1957 r. (Traktaty Rzymskie, usta-
nawiaj ce EWG i EUROATOM) okre li a zadania gwarancji bezpiecze stwa 
ywno ciowego, cen ywno ci akceptowanych przez konsumentów, zabezpie-

czenie odpowiedniego poziomu ycia ludno ci rolniczej (w stosunku do innych 
grup ludno ci), zwi kszenie produkcyjno ci rolnictwa i ustabilizowanie rynków. 

Podstawowe zasady Wspólnej Polityki Rolnej UE dzia a y na rzecz trwa-
ego rozwoju Europy, którego podstaw  jest zrównowa ony wzrost gospodarczy 

oraz stabilno  cen, spo eczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjno-
ci zmierzaj ca do pe nego zatrudnienia i post pu spo ecznego oraz wysokiego 

poziomu ochrony i poprawy rodowiska naturalnego. Unia obj a wy czno ci
kompetencj  m.in. w zakresie ce , regu  konkurencji na rynku wewn trznym 
oraz wspólnej polityce handlowej, za  kompetencj  dzielon  z pa stwami 
cz onkowskimi sprawuje m.in. w zakresie rynku wewn trznego, spójno ci go-
spodarczej, spo ecznej i terytorialnej, rolnictwa i rybo ówstwa, rodowiska natu-
ralnego i ochrony konsumentów. Koordynacja dotyczy za  polityk gospodar-
czych oraz zatrudnienia. Pa stwa cz onkowskie koordynuj  swe polityki gospo-
darcze i zatrudnienia w ramach Unii. W dziedzinach wa nych tak e dla rolnic-
twa i obszarów wiejskich Unia ma kompetencje do podejmowania dzia a
wspieraj cych, koordynuj cych i uzupe niaj cych np. w zakresie przemys u, tu-
rystyki, edukacji i ochrony zdrowia.
 Podstawowe cele wspólnej polityki rolnej dotycz  zwi kszenia wydajno-
ci rolnictwa przez wspieranie post pu technicznego i racjonalny rozwój pro-

dukcji rolnej, jak równie  optymalne wykorzystanie czynników produkcji, 
zw aszcza si y roboczej; zapewnienie w ten sposób odpowiedniego poziomu y-
cia ludno ci wiejskiej, zw aszcza przez podniesienie indywidualnego dochodu 
osób pracuj cych w rolnictwie; stabilizacja rynków; gwarantowanie bezpiecze -
stwa dostaw ywno ciowych i surowcowych, a tak e zapewnienie rozs dnych
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cen w dostawach dla konsumentów. Przy ustalaniu WPR i rodków s u cych
jej realizacji uwzgl dniono: szczególny charakter gospodarki rolnej, wynikaj cy 
ze struktury spo ecznej rolnictwa oraz ró nic strukturalnych i przyrodniczych 
mi dzy poszczególnymi regionami rolniczymi, potrzeb  stopniowego wprowa-
dzania odpowiednich rodków dostosowawczych oraz zrozumienie, e rolnictwo 
jest sektorem ci le powi zanym z ca  gospodark .

Dla realizacji tych celów ustanowiona zosta a wspólna organizacja rynków 
rolnych, która w zale no ci od produktu przybiera ró ne formy: wspólnych regu
konkurencji, obowi zkowej koordynacji krajowych organizacji rynkowych, euro-
pejskiej organizacji rynkowej. Wspólna organizacja w jednej z wymienionych po-
staci mo e obejmowa  wszelkie rodki konieczne dla osi gni cia celów WPR,  
w szczególno ci regulacj  cen, subwencje, produkcj , systemy magazynowania  
i przewozu oraz wspólne mechanizmy stabilizacji przywozu i wywozu.   

Wspólna polityka cenowa ustalana by a wed ug kryteriów i jednolitych 
metod kalkulacji. Aby umo liwi  wspólnej organizacji osi ganie jej celów, two-
rzone s  instrumenty finansowe WPR, tj. Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej, 
za  osi ganie celów polityki rolnej polega na skutecznej koordynacji wysi ków
podejmowanych w dziedzinach kszta cenia zawodowego, bada  naukowych 
i upowszechniania wiedzy rolniczej, a tak e wspólnym dzia aniu na rzecz 
zwi kszenia poziomu popytu i konsumpcji ywno ci. Postanowienia dotycz ce
regu  konkurencji stosuj  si  do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi  
w zakresie ustalonym przez rozporz dzenia, które s  najsilniejsz  form  regula-
cji unijnych. Dotyczy to tak e takich form pomocy, jak: ochrona gospodarstw 
znajduj cych si  w niekorzystnym po o eniu ze wzgl du na warunki struktural-
ne lub przyrodnicze oraz pomocy w ramach programów rozwoju gospodarcze-
go. W tym samym systemie ustalane s  postanowienia niezb dne dla osi gni cia
celów wspólnej polityki rolnej, np. rozporz dze , dyrektyw lub decyzji w spra-
wie ustalania cen, potr ce , pomocy, ogranicze  ilo ciowych itp.
 Zasady i cele narodowych polityk rolnych realizowanych przez pa stwa
za o ycielskie i okre la y podstawowe problemy agrarne tych pa stw. Z uwagi na 
zró nicowanie warunków i d e  rozwojowych rolnictwa, gospodarki ywno-
ciowej i obszarów wiejskich poszczególnych krajów cz onkowskich, ju

w pierwszym okresie realizacji traktatu okaza o si , e istniej  sprzeczno ci po-
mi dzy tymi celami uznanymi jako wspólne integruj cych si  pa stw w zakresie 
WPR, które dotycz  zagadnie  i interesów poszczególnych krajów. W pierwszym
okresie za o e  i realizacji WPR cz sto wyst powa y zró nicowania oraz trudno-
ci ustalenia i realizacji decyzji dotycz cych WPR. 

 Sformu owany zosta  wówczas mechanizm kszta tuj cy podstawowe za-
sady rynku: jednolito ci, preferencji wspólnotowej i solidarno ci finansowej. 
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Przedmiotami regulacji wspólnotowej by y wówczas: organizacja rynku produk-
tów rolnych, system zmiennych op at celnych chroni cych rynki oraz subsydia 
eksportowe (nazywane zwrotami), które pozwala y przenikn  na rynek, charak-
teryzuj cy si  niskim poziomem cen, a tak e utworzenie Funduszu Orientacji  
i Gwarancji Rolnej, który dawa  wyraz wspólnej odpowiedzialno ci finansowej 
za wsparcie dla rynków rolnych i dzia a  strukturalnych w rolnictwie.  

W 1972 r. Rada Europejska zdecydowa a o wprowadzeniu nowych narz -
dzi pomocy strukturalnej dla modernizacji rolnictwa, zach ty do przechodzenia 
na wcze niejsz  emerytur , szkolenia rolników, a pó niej pomocy dla rolnictwa 
górskiego i obszarów upo ledzonych. Pojawiaj ca si  i trwaj ca sk onno  do 
wytwarzania nadwy ek produkcji rolnej pogarsza a pozytywny wizerunek poli-
tyki rolnej, za  praktyka dop at eksportowych, stosowanych nie tylko w EWG,  
stwarza a rodzaj dumpingu na rynku wiatowym.

W latach 80. ub. wieku coraz powszechniej gromadzone by y nadwy ki 
ywno ci (szczególnie zbó , produktów mleczarskich i wo owiny), jako rezulta-

ty pozytywnego dzia ania gwarancji cenowych ustalanych na wysokim poziomie 
oraz rezultatów przyspieszonego w okresie kilku dekad rozwoju gospodarczego 
krajów Wspólnoty skutkuj cego upowszechnieniem post pu technicznego i ma-
sowym odp ywem ludno ci ze wsi. Zapewnia o to rentowno  mechanizacji 
(odp yw si y roboczej z rolnictwa zwi ksza  koszty nak adów pracy ywej) i sta-
y wzrost wydajno ci nak adów pracy, kapita u i ziemi. W ten sposób dokony-

wa a si  rewolucja agrarna w bogatej cz ci Europy, tj. przechodzenia od ma-
ych farm rodzinnych do farm du ych oraz wielkich przedsi biorstw rolnych  

i agrobiznesowych. Zmienia a si  struktura agrarna, a rozwój gospodarczy  
(w tym zatrudnienie pozarolnicze i nap yw zagranicznej si y roboczej) zapew-
nia y korzystne warunki do zwi kszenia wydajno ci pracy, wzrostu dochodów  
i przemian struktury agrarnej w kierunku du ych, nowoczesnych, wysoko pro-
dukcyjnych farm (przedsi biorstw) rolnych. Integracja rolnictwa i przeobra enia
strukturalne oraz wzrost wydajno ci i efektywno ci rolnictwa rodzi y nadwy ki
produkcyjne zwi kszaj ce interwencyjne wydatki bud etowe i naruszaj ce rów-
nowag  rynku.

Reforma WPR w latach 90. dotyczy a form i instrumentów wspierania 
rolnictwa w celu równowa enia poda y produktów rolnych z istniej cym popy-
tem, zmniejszenie kosztów finansowania zapasów oraz obni enia cen i poprawy 
konkurencyjno ci rolnictwa Wspólnoty na rynkach mi dzynarodowych. Refor-
my WPR pod nazw  Agenda 2000 by y rozwini t  kontynuacj  uprzednich pla-
nów przewiduj cych ró norodne rozwi zania reformuj ce w szczególno ci ryn-
ki produktów rolniczych. Dalsza reforma WPR polega a na uniezale nieniu do-
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p at bezpo rednich od produkcji i przesuwanie zaoszcz dzonych rodków na 
rozwój obszarów wiejskich.

Kszta towanie zasad WPR, ich realizacja i dynamika oraz zakres zmian 
zale a y od poziomu i tempa rozwoju krajów UE, jak te  realnego znaczenia 
ogólnych procesów integracyjnych obecnie w ramach UE-27. Fundamentem 
tych procesów jest zasada wspó pracy i solidarno ci wbudowana od pocz tku
w mechanizm integracyjny UE. W zgodzie z t  zasad  fundusze strukturalne, 
systemy finansowania, wspólna polityka rolna i równowaga instytucjonalna sta-
y si  fundamentem idei integracji europejskiej. G ównym ogniwem europej-

skich procesów integracyjnych jest gospodarka, w tym gospodarka rolniczo- 
- ywno ciowa, stanowi ca przez ca e dekady podstawowe pole spójno ci go-
spodarczej, a nast pnie spo ecznej i politycznej obszaru UE.

Kszta tuje to nowe uwarunkowania prowadzonej przez rz dy poszczegól-
nych pa stw i Uni  Europejsk  jako ca o , narodowych polityk rolnych. Nowe 
uwarunkowania rozwojowe, potrzeby ywno ciowe i surowcowe oraz do wiad-
czenia zwi zane z bie c  i wieloletni  realizacj  krajowej oraz unijnej polityki 
rolnej by y podstaw  dokonywanych ocen dotycz cych NPR i WPR oraz po-
dejmowanych decyzji bie cych i przysz ych (lub perspektywicznych) zmian
tych polityk i zachodz cych pomi dzy nimi zale no ci oraz relacji. Podejmowa-
ne dyskusje oraz decyzje dotycz  ca o ci lub poszczególnych elementów NPR  
i WPR, stanowi  istot  polityki rolnej, wiejskiej i wy ywieniowej UE jako ca o-
ci, a tak e polityki poszczególnych krajów cz onkowskich. Formu owana w ten 

sposób polityka rolna Unii (WPR) stanowi oryginaln  koncepcj  agrarnej dok-
tryny rozwojowej realizowanej wspó cze nie w zró nicowanych warunkach 
przyrodniczych, ekonomicznych i spo ecznych pa stw UE-27.  

Zmiany, ewolucja i procesy przystosowawcze zachodz ce w ramach 
Wspólnej Polityki Rolnej oceniane s  w sposób zró nicowany: od uznania, e
zachodz  one z du  cz stotliwo ci  i dynamik , do opinii o zbyt powolnym 
tempie tych zmian i przed u aj cych si  okresach realizacji zasad przyj tych dla 
poszczególnych etapów polityki rolnej UE. Wskazuje to jak zró nicowany oraz 
trudny koncepcyjnie i organizacyjnie jest ca y system WPR, oraz jak  rol  spe -
niaj  w tej ewolucji rozwi zania ekonomiczne i organizacyjne, rozwój gospo-
darczy i mo liwo ci pozarolniczego rynku pracy, a tak e do wiadczenia i zmia-
ny generacyjne w rolnictwie (zwi zek gospodarstw jako jednostek produkcyj-
nych z rodzin  rolnika i mo liwo ciami zapewnienia jej zatrudnienia i stabiliza-
cji dochodowej). Gospodarstwo (farma) funkcjonuje w pewnym cyklu rozwo-
jowym (czas dynamiki rozwojowej i czas ogranicze  tej dynamiki) w zale no ci
od cyklu przekszta ce  rodziny rolnika i dzia ania otoczenia zewn trznego, np. 
warunków ekonomicznych. Konsekwencj  tego jest trwanie gospodarstwa (far-
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my) jako jednostki produkcyjnej w zale no ci od struktury demograficznej ro-
dziny rolnika, a zmiany strukturalne dokonuj  si  nie tylko w zale no ci od cech 
rodziny, ale tak e szans stwarzanych przez otoczenie zewn trzne i rozwój go-
spodarczy, np. mo liwo ci migracyjne, pracy i pozyskiwania dochodów ze ró-
de  pozarolniczych oraz zmian na rynku podstawowego rodka produkcji w go-
spodarce rolnej, tj. ziemi rolniczej (proces koncentracji gospodarstw oraz po-
ziomu uzyskiwanych w zale no ci od tego rezultatów produkcyjnych i ekono-
micznych). Rozwój rolnictwa wiatowego potwierdza podstawow  rol  si  ogól-
nego wzrostu gospodarczego dla ewolucji zachodz cej w rolnictwie i konse-
kwencji wynikaj cych z ogranicze  oraz opó nie  procesów rozwojowych  
i przystosowawczych wyst puj cych w gospodarce rolniczo- ywno ciowej.

W rolnictwie w powi zaniu z rozwojem gospodarczym wyst puje i dzia a
mechanizm ekonomiczny koncentracji rolniczych czynników produkcji oraz re-
zultatów dzia alno ci rolniczej w coraz mniejszej liczbie jednostek produkcyj-
nych, a jednocze nie coraz wi kszych i lepiej zorganizowanych. Charakter pro-
dukcji rolniczej (rola przestrzeni produkcyjnej i jej wp yw na uzyskiwane wyni-
ki) oraz jej ywno ciowe znaczenie (przyrodniczy i organizacyjny charakter 
powierzchni ziemi uprawnej i ekonomiczny charakter popytu na ywno ),
ograniczaj  przyrodnicze i ekonomicznie mo liwo ci koncentracji produkcji 
ywno ciowej). Jednocze nie decyduj  one o specyficznych cechach kszta to-

wania gospodarki rolniczo- ywno ciowej: ka da jednostka ziemi uprawnej (lub 
wykorzystywanej na cele ywno ciowe) ma ograniczony potencja  produkcyjny 
(tj. tak e dochodowy) i ograniczone zapotrzebowanie na prac yw , co w kon-
sekwencji stwarza bariery rolniczych mo liwo ci produkcyjnych praktycznie nie 
wyst puj cych w innych dzia ach gospodarki narodowej. Jest to szczególny me-
chanizm kszta towania gospodarki rolniczo- ywno ciowej decyduj cy o charak-
terze wyst puj cych tu relacji produkcyjnych i spo ecznych (np. ogranicze
i uwarunkowa  przyrodniczych lub ogranicze  i uwarunkowa  zwi zanych
z systemem gospodarstw rodzinnych, o specyficznym charakterze w asno ci,
poziomu i struktury nak adów, ograniczeniach demograficznych itp.). Z tych te
wzgl dów rolnicza polityka rozwojowa i produkcyjna charakteryzuje si  ró no-
rodnymi ograniczeniami oraz uwarunkowaniami nie wyst puj cymi w innych 
dzia ach gospodarki narodowej.

Ewolucja i zmiany WPR wzbudzaj  ró norodne kontrowersje nie tylko ze 
wzgl du na decyzje dotycz ce ró nych koncepcji i rozwi za  praktycznych, ale 
tak e dalszej konsekwentnej realizacji WPR. Zwi zane z tym do wiadczenia
i projekty na przysz o  oraz oceny ich realizacji stanowi  wa n  cze  funda-
mentalnych podstaw UE, jej dotychczasowych sukcesów i do wiadcze  na przy-
sz o , odnosz cych si  do rolnictwa i innych ga zi gospodarki narodowej. 
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Zmiany WPR wskazuje na nowe problemy pojawiaj ce si  u róde  tych proce-
sów, tj. przyczyn, mechanizmów, skutków i konsekwencji zmian WPR. Ich 
identyfikacja, okre lenie i ocena aktualnych i przysz ych mo liwych zmian jest 
wa na i trudna, szczególnie w przypadku Polski, poniewa  w procesie przysto-
sowawczym (konwergencyjnym) znajdujemy si  na ni szym etapie rozwoju go-
spodarczego w stosunku do wszystkich „starych” pa stw cz onkowskich Unii.

Uprzednio narodowa, a obecnie Wspólna Polityka Rolna i narodowa poli-
tyka rolna krajów UE-15 wytworzy y szerokie i stawiane obecnie pod znakiem 
zapytania, bogactwo narz dzi polityki rolnej adresowanych do farmerów (rolni-
ków), podobnie jak do konsumentów, przetwórców ywno ciowych i handlu 
ywno ciowego oraz obszarów wiejskich. Wymieni  tu mo na nast puj ce na-

rz dzia stosowane w polityce rolnej i polityce rozwojowej obszarów wiejskich:
  ukierunkowanie rolnictwa, np. pomoc w przypadku kl sk ywio owych  

i zniszcze rodowiskowych;
wspieranie pracoch onnych form produkcji, tj. farm rodzinnych i rozwoju 
spo eczno ci wiejskich; 
wspieranie rozwi za  nierynkowych: infrastruktury wiejskiej, szczególnie 
dróg oraz tworzenie lokalnych rynków towarowych; 
dzia ania dotycz ce zaopatrzenia w produkty wra liwe: przechowalnictwo 
produktów rolniczych; 
rodziny rolnicze – programy i dzia ania zapobiegaj ce n dzy, programy 
opieki spo ecznej, wspieranie dochodów i cen; 
rozwi zania agrarne: wspieranie i tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem 
(zatrudnienie pozarolnicze) oraz wspieranie mobilno ci si y roboczej, post p
w infrastrukturze spo ecznej (szko y, drogi, s u ba zdrowia), programy roz-
woju obszarów wiejskich; 
rozwi zania makroekonomiczne: wspieranie dochodów, cen, subsydia eks-
portowe, dop aty bezpo rednie itp.; 
polityczne wp ywy rolnictwa: polityczne uwarunkowania pomocy dla rolnic-
twa lub mieszka ców wsi, dzia alno  rolniczych, agrobiznesowych i kon-
sumenckich grup interesów itp. 

Kszta towanie si  przemian zachodz cych w rolnictwie krajów Unii Eu-
ropejskiej wskazuj , e rolnictwo jako sektor gospodarki krajowej oznacza nie 
tylko wytwarzanie produktów rolniczych i rol  przemys u surowcowego dla ca-
ej gospodarki ywno ciowej, ale jest tak e systemem spo ecznym trwale 

ukszta towanym i funkcjonuj cym. Wspólna Polityka Rolna chroni ten system 
przed dezintegracj  i zapewnia jego normalne, efektywne ekonomicznie i spo-
ecznie funkcjonowanie, wyrównanie oraz kszta towanie zjawisk ekonomicznej  

i spo ecznej spójno ci w systemie integracyjnym rolnictwa wed ug modelu Unii 
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Europejskiej, a tak e jego trwa o ci oraz wspó uczestniczenia w procesach inte-
gracyjnych i globalnych zachodz cych w wiatowej gospodarce rolniczo- 
- ywno ciowej. Z tego wynika potrzeba ostro no ci odnosz cej si  do zakresu  
i g boko ci zachodz cych przemian (szczególnie w nowych krajach cz onkow-
skich UE) oraz ostro no ci w kreacji nowych warunków funkcjonowania tego 
systemu. WPR okaza a si  istotn  (i najbardziej kosztown ) cz ci  ca ej kon-
cepcji dotychczasowego projektu gospodarczej integracji europejskiej. Pozytywna 
ocena takiego rozwi zania nie koliduje przy tym z potrzeb  przekszta ce  i ewo-
lucji WPR w zale no ci od zmieniaj cych si  uwarunkowa  rozwoju oraz funk-
cjonowania Wspólnot Europejskich (efektywne rozwi zywanie problemów yw-
no ciowych i agrarnych, rozszerzenie Wspólnoty, nowe cele, potrzeby oraz mo -
liwo ci rozwojowe wyst puj ce w rezultacie wzrostu gospodarczego oraz post pu
naukowo-technicznego itp.). W tych w a nie procesach tkwi ród a zmian i ewo-
lucji WPR. Dotyczy to zarówno przesz o ci jak i obecnych oraz przysz ych zmian 
zachodz cych w kreowaniu i realizacji tej polityki, jej uzasadnie  oraz uwarun-
kowa  rozwoju w poszczególnych krajach i w skali ca ej Wspólnoty.   
 WPR, mimo wyst puj cych trudno ci i ogranicze , zapocz tkowa a przy-
spieszenie rozwoju rolnictwa i jego modernizacj , a tak e rozwój obszarów 
wiejskich oraz stworzy a warunki do sta ej poprawy dochodów wsi. Zapewni o
to wszechstronny rozwój wsi i rolnictwa oraz sprzyja rozwojowi gospodarki na-
rodowej. Skutkuje tak e tworzeniem nowych miejsc pracy w otoczeniu rolnic-
twa i rozwija obszary wiejskie, co by o wa nym argumentem np. dla zapewnie-
nia akceptacji wej cia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z tym powsta y nowe 
uwarunkowania dzia alno ci i funkcjonowania rolnictwa oraz gospodarki yw-
no ciowej zwi zane z charakterem gospodarstwa rolnego (wewn trzne si y
i ograniczenia rozwojowe dominuj cych w Polsce gospodarstw rodzinnych 
zwi zane z ewolucj , a tak e zmianami czynników produkcji, celów gospodar-
czych i spo ecznych rolnictwa oraz ludno ci rolniczej i wiejskiej). Podobnie ra-
dykalna jest zmiana w ostatnich dekadach otoczenia zewn trznego jednostek 
produkcyjnych (gospodarstw) zajmuj cych si  rolnictwem, tj. ekonomice i or-
ganizacji rynku rolnego, przetwórstwa, dystrybucji i konsumpcji, czyli ca ego 
systemu agrobiznesu i relacji pomi dzy rolniczymi ogniwami agrobiznesu, za
nowe uwarunkowania wynikaj ce z procesów integracyjnych i globalizacyjnych 
wychodz  poza uwarunkowania krajowe.  

Integracja europejska oraz WPR okre laj  zakres zwi zków i uwarunko-
wa  maj cych wp yw na dzia alno  rolnicz  w Polsce. Jako podstawowe, zwi -
zane z tym problemy widzie  mo na: procesy dostosowawcze rolnictwa polskie-
go do wymaga  UE i zasad WPR, czynniki okre laj ce strategi  rozwojow
i perspektywy rolnictwa polskiego wobec pog biaj cej si  integracji w ramach 
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UE, praktyczne za o enia i realizacj  skutecznie zapocz tkowanych procesów 
integracyjnych i wyst puj cych tu ogranicze , trudno ci, obaw, nadziei 
i mo liwo ci rozwojowych, rezultaty oraz konsekwencje tych procesów i ich 
kosztów ekonomicznych.  

Z zasad, do wiadcze  i ewolucji WPR wynika, i  realizacja koncepcji in-
tegracji europejskiej by a i jest skomplikowanym procesem gospodarczym, spo-
ecznym i politycznym. Je li celem UE jest tworzenie i umocnienie efektywnego 

oraz konkurencyjnego wspólnotowego organizmu gospodarczego powi zanego
z rosn c  spójno ci  (kohezj ) spo eczno-ekonomiczn  Europy, to rozwi zania
stosowane w ka dym kraju cz onkowskim powinny zbli a  wszystkie kraje 
cz onkowskie w efektywnej realizacji przyj tych celów. Poniewa  problemy 
rolnictwa oraz dzia ów ci le powi zanych z rolnictwem nale  do najbardziej 
skomplikowanych i najkosztowniejszych elementów procesu adaptacji gospo-
darki do warunków unijnych, w tej dziedzinie wyst puj , je li chodzi o Polsk ,
zarówno potrzeby, jak i szanse uzyskania oraz dobrego wykorzystania rodków
przeznaczonych na rzecz rolnictwa i realizacji WPR.                                   
 Polska, podobnie jak ka de pa stwo cz onkowskie, znajduje si  w pewnej 
szczególnej dla siebie sytuacji, je li mówimy o zasadach, ewolucji i ocenie 
WPR w zwi zku z cz onkostwem w UE. Szczególno  tej sytuacji wynika co 
najmniej z dwóch powodów: 
a) Polska w ca ym okresie historycznym, szczególnie w drugiej po owie XX 

wieku, gdy kszta towa a si  i realizowa a idea integracji zachodnio-
europejskiej, znajdowa a si  w wyra nym opó nieniu rozwojowym (np. po-
ziomie uprzemys owienia, wydajno ci pracy, PKB, stanu infrastruktury, wy-
kszta cenia, zamo no ci, do wiadcze  procesów rozwoju gospodarczego 
itp.). W wyniku rezultatów II wojny wiatowej i podzia u wiata, Polska zna-
laz a si  w izolacji od szans, warunków i rozwoju spo eczno-gospodarczego
charakterystycznego dla krajów np. EWG. Najprostsze porównania z ko ca
XX wieku dotycz ce ca ego spo ecze stwa i gospodarki (np. obszary wiej-
skie i rolnictwo) wskazywa y, e wp ywa o to na opó nienia i ograniczenia 
zmian strukturalnych rolnictwa, kosztów i jako ci produkcji, relacji czynni-
ków produkcji, poziomie rozwoju infrastruktury, sytuacji dochodowej, sys-
temu obs ugi rolnictwa, przetwórstwa, przechowalnictwa, handlu rolnego itp.

b) Ró nice, zmiany i kierunki ewolucji WPR, wskazuj  na ró norodne si y decy-
duj ce o ustalonych zasadach i ewolucji WPR w krajach UE w latach 1957- 
-2004, tj. przed cz onkostwem Polski w Unii, a zwi zanych przede wszystkim 
z innym stanem strukturalnym, produkcyjnym i ekonomicznym rolnictwa  
w najwi kszych i najbogatszych krajach UE przed du ym rozszerzeniem Unii 
(w tym przyj cie Polski) w 2004 r.
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Wraz z przyst pieniem do UE rolnictwo polskie uzyska o nowe szanse 
rozwojowe wewn trzkrajowe (np. nowy impuls finansowy wynikaj cy ze zmian 
rynkowych i systemu dop at rolnych), w ramach ca ej przestrzeni gospodarczej 
UE-27 (wspólny rynek dóbr, si y roboczej, kapita u, us ug itp.) oraz szczególny 
impuls rozwojowy wynikaj cy z nowych wyzwa , jakie pojawi y si  dla kraju 
w ramach UE i szans wynikaj cych z mo liwo ci wykorzystania cz onkostwa
UE oraz zwi zanego z tym ca ego systemu wsparcia unijnego dla jak najszyb-
szego zmniejszenia dystansu rozwojowego dziel cego polskie rolnictwo od rol-
nictwa znacznie bardziej rozwini tych „starych” krajów cz onkowskich. Wy-
równanie wyst puj cego tu dystansu rozwojowego Polski w stosunku do innych 
pa stw Unii Europejskiej oznacza potrzeb  rozszerzenia „przestrzeni wzrosto-
wej” dla rolnictwa polskiego, wyra aj cej si  w takim kszta towaniu warunków 
ekonomicznych WPR (dop aty bezpo rednie, kwoty produkcyjne i inne uwarun-
kowania wynikaj ce z cz onkostwa w UE), aby mo liwe by o zwi kszenie roli  
i konkurencyjno ci polskiego rolnictwa na wiatowych rynkach produktów rol-
niczo- ywno ciowych i zwi kszenia intensywno ci nak adów oraz stopnia wy-
korzystania zasobów produkcyjnych, jakimi dysponuje rolnictwo polskie.   

Cz onkostwo Polski w UE powoduje zmiany rozumienia krajowych proble-
mów rolnych ze wzgl du na kontekst i integracj  europejsk . Potrzeba wyrównania 
poziomu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, przej cia z poziomu 
krajowego na poziom UE wielu decyzji i uregulowa  prawnych, zapocz tkowuje
odchodzenie od zjawiska ci g ej dominacji w rozwa aniach o obecnej gospodarce 
rolnej, powrotów do mniej lub bardziej odleg ej przesz o ci oraz tendencji walki,  
a tak e negacji uprzednich rozwi za  i prowadzonej ongi  polityki. Niezb dna jest 
bowiem wspó praca, pozytywna refleksja, spojrzenie w przysz o . Poszukiwanie, 
programowanie i realizacja przyj tych programów, podobnie jak odpowied  na 
pytania, jak znale  si  w rytmie wiata rozwini tego, który sta  si  naszym przy-
k adem i celem, tj. wiata i czasu europejskiego.
 Reformy i zmiany WPR odzwierciedlaj  nie tylko zasady i procesy wyni-
kaj ce z istoty idei realizowanej przez projekt integracji europejskiej, ale tak e
s  cz ci  sk adow  kszta towania si wiatowych i globalnych procesów go-
spodarczych (ekonomicznych) i ich wp ywu na gospodark  roln  oraz WPR.  
W praktyce np. globalizacja oznacza dynamizacj  mobilno ci czynników pro-
dukcji (kapita u i pracy). Z takiego rozumienia globalizacji wynika, e kraje 
mniej rozwini te, podobnie jak dziedziny gospodarcze o s abszej kondycji, np. 
rolnictwo, s  bardziej biern  ani eli aktywn  stron  tego procesu. Dotychczaso-
wy okres do wiadcze  realizacji WPR w Polsce, zapocz tkowany w okresie 
przedakcesyjnym, przyniós  zespó  do wiadcze   i pyta , które budz  sta e zain-
teresowanie rodowisk gospodarczych i politycznych.
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A. Czy najogólniejsze polskie interesy rolnicze, zgodne s  z interesami 
rolnictwa UE? Pozytywna odpowiedz na to pytanie i rozstrzygni cie dokonane 
zosta o przez decyzj  o akcesji, za  obecne odpowiedzi zwracaj  uwag  na ele-
menty i rezultaty pozytywne oraz ograniczenia i trudno ci, co pozwala na sfor-
mu owanie tezy, charakterystycznej dla wszystkich narz dzi ekonomicznych  
i praktycznych, i  interesy te s  zgodne tylko w cz ci. Konkurencja bogatej UE 
ma lub mo e mie  du y wp yw na stan i rozwój rolnictwa w Polsce. W tym sen-
sie wa n  rol  odgrywa analiza, zasady funkcjonowania, zmian, synchronizacji  
i koordynacji krajowej oraz unijnej polityki rolnej.  

B. Dla Polski wa ny jest proces wyrównawczy w dziedzinie agrarnej  
i wiejskiej, w stosunku do innych, wy ej rozwini tych pa stw UE. Wynika to  
z wagi i kontrowersji, jakie dotycz  tendencji ewolucyjnych i konwergencyj-
nych oraz ograniczenia zakresu proponowanych zmian. Sukces gospodarczy  
i rozwojowy pierwszych dekad funkcjonowania Wspólnot Europejskich wska-
zuje na szanse i mo liwo ci przyspieszenia wszystkich spo eczno-gospo-
darczych procesów rozwojowych i wyrównawczych, co jest najistotniejsz  po-
trzeb  dla nowych pa stw cz onkowskich UE, o niskim poziomie rozwoju  
w stosunku do pa stw najwy ej rozwini tych.

C. W strukturach gospodarczych i politycznych UE formu owane s  opi-
nie wskazuj ce na ewentualno  alternatywnego kierowania rodków finanso-
wych na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, czy te  inne formy dzia alno ci
gospodarczej, np. kszta cenia, bada , inwestycji ekologicznych, uprzemys o-
wienia itp. Niezale nie od zmniejszania udzia u cz ci rolniczej w bud ecie UE 
i ca ego bud etu UE w systemie integracyjnym 27 pa stw cz onkowskich. Szan-
s  w tym wzgl dzie jest nacisk na wzmocnienie drugiego filara WPR, tj. polityki 
rozwoju obszarów wiejskich. Unia, dla której Polska jest najwi kszym w latach 
2007-2013 beneficjentem bud etowym, na filar obejmuj cy rozwój obszarów 
wiejskich przeznacza ok. 20% bud etu WPR. Jednocze nie dzia ania te, je li nie 
wp ywaj  bezpo rednio na warunki produkcji rolnej, s  wy czone z ogranicze ,
jakie na o y na kraje UE liberalizacja handlu w ramach porozumie  WTO. B -
dzie to nowe wyzwanie dla polskiego rolnictwa, gdy  liberalizacja handlu 
wp ywa  b dzie na obni enie cen i mo e by  korzystna dla konsumentów, za
dla producentów ywno ci i rolnictwa mo e oznacza  pogorszenie warunków 
handlu mi dzynarodowego.

D. Du e znaczenie maj  dzia ania dotycz ce mechanizmów, zasad i orga-
nizacji wykorzystania subwencji gwarantowanych z bud etu UE w realizacji 
celów produkcyjnych i  konsumpcyjnych. Wszystko wskazuje, e bie ce inte-
resy i trudno ci akcentuj  najcz ciej znaczenie wzrostu rodków (dochodów) 
przeznaczonych na cele konsumpcyjne i szybko  ich realizacji. Dla potrzeb 
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rozwojowych kraju najistotniejszy jest cel produkcyjny (inwestycyjny), ale te
zwi kszenie rodków na rzecz konsumpcji ma tak e w znacznej cz ci charakter 
rozwojowy.

E. W rolnictwie powstaj  pytania dotycz ce szans takiego gospodarowania 
rodkami nap ywaj cymi z bud etu UE, aby subwencje te, np. dop aty, w mo liwie

szerokim zakresie kierowane by y na cele produkcyjne i inwestycyjne, a nie kon-
sumpcyjne, za  w zakresie produkcyjnym priorytety stanowi y dzia ania intensyw-
nie wspieraj ce post p techniczny i post p biologiczny. Stanowi  one podstaw
przemian zachodz cych w gospodarce rolniczo- ywno ciowej, tj. procesów kon-
centracji, post pu technicznego i biologicznego, wzrostu wydajno ci pracy, zdro-
wia i warunków mieszkaniowych, wykszta cenia i pracy, kultury itp.

Zmiany WPR i ich oceny oraz ród a finansowania z punktu widzenia naro-
dowej strategii rozwoju, czynników kszta tuj cych WPR oraz ich konsekwencji dla 
polityki rolnej, stanowi  o istocie powi za  pomi dzy zmianami WPR a wynikaj -
cymi st d konsekwencjami dla polskiego rolnictwa i polityki rolnej, szczególnie fi-
nansowania narodowej (krajowej) polityki rolnej. Okre lenie przes anek, zasad i me-
chanizmów zmian Wspólnej Polityki Rolnej oraz wynikaj cych z tego konsekwencji 
dla polskiego rolnictwa i róde  finansowania krajowej polityki rolnej, wymaga od-
wo ania do dalszych uwarunkowa  wynikaj cych z ogólnej strategii rozwojowej 
kraju i wp ywu na ten rozwój si  wewn trznych oraz zewn trznych decyduj cych  
o kierunku i zakresie zachodz cych zmian.  

Cech  szczególn  tej polityki jest tworzenie trwa ych warunków ekono-
micznych rozwoju i modernizacji rolnictwa, poprzez rozwi zania rynkowe lub po-
zarynkowe, tj. dop aty bezpo rednie zast puj ce uprzednie wsparcie cen i gwaran-
cje cenowe, wspieranie ze rodków publicznych inwestycji rolniczych, inwestycji 
w przetwórstwie ywno ci i na rynku rolnym oraz finansowanie infrastruktury wsi. 
Korzystne ceny i dop aty, kontrolowanie poziomu produkcji rolnej oraz sprawny 
system interwencji na rynkach krajowych wraz z regulacj  importu rolno-
spo ywczego zapewnia y i zapewniaj  stabilno  produkcji oraz stabilno  rynku 
rolnego, a tak e sta y wzrost dochodów ludno ci rolniczej, zapewnienie opieki so-
cjalnej ludno ci rolniczej itp. Jednoczesna mo liwo  zmniejszenia zatrudnienia 
w produkcji rolnej i jej wzrostu w obs udze rolnictwa oraz przetwórstwie ywno ci, 
zwi ksza wydajno  pracy w produkcji rolniczo- ywno ciowej, umo liwia prze-
p yw si y roboczej do ga zi pozarolniczych i na tej podstawie wzrost ogólnego 
poziomu rozwoju gospodarczego kraju. Pozwala to na zwi kszenie dochodów lud-
no ci pozostaj cej w rolnictwie, pomoc rolnictwu i wsi ze strony bud etów krajo-
wych, dysponuj cych rosn cymi w takiej sytuacji zasobami finansowymi 
i mo liwo ciami interwencyjnymi na rynku. Jest to mechanizm pozytywnego funk-
cjonowania przemian ka dej gospodarki i zmieniaj ce si  role poszczególnych 
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dzia ów gospodarki, w tym rolnictwa, a w pewnych okresach np. obecnego czasu 
integracji, procesy te s  przyspieszane.

Od wej cia do UE intensywnym zmianom podlega rozumienie krajowych 
problemów rolnych, ich kontekst ekonomiczny i integracyjny. Potrzeba wyrówna-
nia poziomu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, przej cia  
z poziomu krajowego na poziom Unii wielu decyzji i uregulowa  prawnych,  
w znacznej cz ci zale nych od ustale  Unii, co zapocz tkowa o ograniczanie ci -
g ej dominacji problemów zwi zanych z bli sz  lub dalsz  przesz o ci  i jej inter-
pretacj  oraz tendencjami negacji uprzednich rozwi za  i prowadzonej ongi  poli-
tyki ( cznie z etapami transformacji systemowej w ostatnich dekadach). Obecny 
okres kszta towania polityki rolnej oraz integracji europejskiej podkre la potrzeb
i korzy ci projektu unijnej wspó pracy, pozytywnej refleksji i koncentracji na pro-
blemach dotycz cych przysz o ci, jak te  poszukiwaniu, programowaniu i realiza-
cji obecnie decydowanych oraz przyjmowanych rozwi za  i post powa  w nowym 
otoczeniu ekonomicznym i politycznym, rodz cym nowe problemy oraz pytania 
dotycz ce obecnego czasu kraju, Europy i wiata.

Kolejnym czynnikiem kszta tuj cym ogólne uwarunkowania oraz mecha-
nizmy zmian WPR i NPR s  zapocz tkowane procesy globalizacyjne. Globali-
zacja podobnie jak integracja i konwergencja s  nowymi procesami gospodar-
czymi oraz spo ecznymi, z du ymi trudno ciami przyjmowane i akceptowane 
jako nowe zjawiska post pu gospodarczego i spo ecznego, powi zane z proble-
mami obecnego i przysz ego rozwoju wiata wiejskiego oraz rolniczego. Je li
globalizacj  rozumiemy jako swobod  i zdolno  do zawierania dobrowolnych 
transakcji gospodarczych z podmiotami w innych krajach, oznacza to wi ksz
mobilno  czynników produkcji (pracy i kapita u) oraz wi ksz  integracj wia-
tow  przez wzrost handlu i inwestycji zagranicznych.  

Rolnictwo, jako cz  zintegrowanego systemu gospodarki ywno ciowej
i zwi zana z tym polityka rolna oraz rynek ywno ciowy charakteryzuje prze-
suwanie si  punktu ci ko ci tej polityki od rolnika (farmera) w kierunku prze-
twórstwa rolniczego. Wraz z wej ciem do Unii Europejskiej rozpocz ty zosta
tak e proces integracji rolnictwa polskiego z grup  najwy ej rozwini tych
pa stw i wiatowych rynków rolniczych. Ewolucja ta w czona w system zmian
globalizacyjnych przyspiesza lub stwarza szanse przyspieszenia procesów roz-
woju w ca ej gospodarce i rolnictwie. Jednak wraz z tym zmienia si  tak e eko-
nomiczna rola rolnictwa, co znajduje wyraz w sta ej tendencji zmniejszania si
jego udzia u w produkcji i strukturze wytwarzania PKB. Powoduje to ogóln
redukcj  i zmniejszenie roli rolnictwa oraz roli gospodarstw rolnych jako produ-
centów rolnych i grupy zawodowej, za  zwi kszenie roli zorganizowanego agro-
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biznesu krajowego i mi dzynarodowego. W takich warunkach pojawiaj  si  tak-
e kontrowersje globalne i ró norodne ruchy alternatywne.

Podstawowe znaczenie w analizie i rozumieniu globalizacyjnych proce-
sów rozwojowych wsi oraz rolnictwa ka dego kraju ma okre lenie wewn trz-
nych i zewn trznych si  rozwojowych, a tak e integracyjnych gospodarstw rol-
nych, rolnictwa i regionów wiejskich. Dotyczy to wp ywów otoczenia ze-
wn trznego, procesów rynkowych i procesów transformacyjnych w skali kraju 
oraz zwi zków i porozumie  mi dzynarodowych. Podobne znaczenie odgrywa 
ustalenie wewn trznych si  rozwojowych i adaptacyjnych rolnictwa oraz wsi od 
wyst puj cych ró norodnych warunków wewn trznych, np. relacji czynników 
produkcji, zmian strukturalnych rolnictwa, procesów koncentracji i rynkowych 
procesów dostosowawczych. Odnosi si  to tak e do analizy mechanizmów 
zmian i rozwoju rolniczych jednostek produkcyjnych (gospodarstwa, farmy, 
przedsi biorstwa). Ogólne uwarunkowania integracyjne i globalizacyjne wspó -
czesnego etapu rozwoju spo eczno-gospodarczego Unii Europejskiej (podobnie 
jak wiata) kszta tuj  zarówno tendencje rozwojowe polityki rolnej ka dego
pa stwa, jak te  np. w przypadku Unii Europejskiej, relacje pomi dzy wspólno-
tow  i krajow  polityk  roln . Rozpatruj c zmiany, jakie dotycz  Wspólnej Poli-
tyki Rolnej i Narodowych Polityk Rolnych napotykamy na problem komple-
mentarno ci lub konfliktu pomi dzy tymi politykami.  

Z punktu widzenia wsi, rolnictwa, gospodarki ywno ciowej i agrobizne-
su istota UE i WPR mo e  by  rozumiana: 

jako szansa daleko wychodz ca poza rolnictwo, dop aty i biznes; jest sposo-
bem kszta towania nowej zintegrowanej gospodarki i zapewne spo ecze stw 
Europy;
jako przej cie Polski do nowoczesnej gospodarki ywno ciowej i jednocze-
nie przej cie od sprzeczno ci interesów do harmonii rozwojowej; 

jako pojawienie si  podstawowego pytania: jak maksymalnie wykorzysta
szanse polskiej gospodarki rolniczo- ywno ciowej na konkurencyjnym rynku 
europejskim? 

Zwi zane z tym nowe przysz o ciowe regu y dotycz :
kontynuacji procesów reform wiatowej i krajowej polityki agrarnej oraz 
ywno ciowej, szczególnie d ugookresowej stopniowej redukcji wsparcia  

i protekcjonizmu; 
poprawy dost pu do rynków, szczególnie dla krajów rozwijaj cych si
(biednych);
redukcji subsydiów eksportowych i rodków wsparcia zak ócaj cych wolny 
handel;
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zachowania tych aspektów niehandlowych, które wa ne s  dla zasad wielo-
funkcyjno ci i zró nicowania rolnictwa. 

Relacje oraz zasady wspó zale no ci pomi dzy WPR i NPR nawi zuj  do 
najogólniejszych teoretycznych oraz praktycznych ustale  wspó czesnego rozwoju 
rolnictwa wiatowego i wyst puj cych tu prawid owo ci obecnego etapu (pozio-
mu) rozwoju ekonomicznego wiata, gospodarki ywno ciowej i rolnictwa. Odno-
sz  si  one do zasadniczych konkluzji charakterystycznych dla wspó czesnego eta-
pu rozwoju rolnictwa w uj ciu wiatowym, zwi zków regionalnych (np. UE) i po-
szczególnych pa stw, tj. narodowych polityk gospodarczych i rolnych: 

ogólnej wspó zale no ci rozwoju wsi i rolnictwa z poziomem rozwoju go-
spodarczego i wszystkimi czynnikami przyspieszaj cymi lub ograniczaj cy-
mi ten rozwój; 
permanentnych i trwa ych zmian techniczno-organizacyjnych i struktural-
nych w rolnictwie; 
trudno ci i kontrowersji dotycz cych wy ywienia i kszta towania rynku 
ywno ciowego, ekonomiki produkcji oraz procesów transformacyjnych, 

w tym strukturalnych i integracyjnych w rolnictwie; 
kszta towania si  nowych uwarunkowa  rozwoju wsi i rolnictwa zwi zanych 
zarówno z post pem industrializacyjnym, jak te  kszta towaniem si  nowej 
gospodarki us ugowej przesuwaj cej tradycyjne kierunki wytwórczo ci mate-
rialnej, w tym rolnictwo, na dalsze miejsce w hierarchii struktury gospodar-
czej poszczególnych pa stw;
kszta towania si  nowych i dynamicznych zmian oraz uwarunkowa  rozwoju 
gospodarki rolniczo- ywno ciowej i obszarów wiejskich wynikaj cych z po-
g biaj cych si  procesów wspó pracy oraz wspó zale no ci mi dzynarodo-
wych, handlu wiatowego i integracji gospodarczej; 
braku, jak dot d, jednolitego modelu i rozwi za , które powszechnie mog y-
by by  uznane za pewne i trwa e.

W wiatowej gospodarce rolniczo- ywno ciowej i na wiatowych rynkach 
ywno ciowych coraz wyra niej wyst puj  nowe procesy unifikacji i harmoni-

zacji handlu rolnego. Handel i handlowe powi zania gospodarki rolniczo-
- ywno ciowej wyst puj ce w skali wiatowej kreuj  ró norodne konsekwencje 
dla rozwoju rolnictwa i gospodarki ywno ciowej, szczególnie stwarzaj  szans
przezwyci enia wiatowego problemu ywno ciowego poprzez mo liwo ci 
bilansowania zaopatrzenia w ywno  obszarów g odu i niedo ywienia z obsza-
rami nadwy ek ywno ciowych. Tym niemniej drastyczne wyst powanie obsza-
rów g odu we wspó czesnym wiecie i przy wspó czesnych mo liwo ciach
technicznych oraz ekonomicznych oznacza, i  w obecnych warunkach politycz-
nych i gospodarczych wiat nie ma szans na utworzenie oraz funkcjonowanie 
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zrównowa onego i korzystnego dla wiatowego rolnictwa, a tak e wiatowej 
gospodarki ywno ciowej systemu rynków rolniczo- ywno ciowych i rozwi -
zania problemu g odu oraz niedo ywienia na wiecie.

2.B. Zakres i mechanizmy zmian (ewolucji) WPR 

Mechanizm dzia ania WPR ulega  cz stym i kontrowersyjnym zmianom  
w  ca ym dotychczasowym systemie funkcjonowania Unii Europejskiej. Charakter 
tych zmian mia  podobny mechanizm ewolucji: przewaga si  do rodkowych lub 
od rodkowych zale nie od etapów rozwoju gospodarczego i rezultatów oraz kon-
kluzji wynikaj cych z ocen rezultatów i konsekwencji WPR. Droga tych zmian 
obejmuje (w uj ciu . Hardta 5 etapów, w uj ciu W. Zi tary 7 etapów) ró ni cych
i charakteryzuj cych WPR. W uj ciu 5-etapowym s  to nast puj ce okresy:

I. Wsparcie produkcji rolnej EWG i dochodów rolnych przez subwencje 
rolnicze, ceny gwarantowane, wspieranie przemian agrarnych, tworze-
nie elementów wspólnego rynku itp. Celem by o mo liwie dobre za-
spokojenie potrzeb ywno ciowych w powojennej Europie, tj. zwi k-
szenie produkcji rolnej i dochodów przez stosowanie cen gwarantowa-
nych, przyspieszenie przemian agrarnych (1957-1968). 

II. Stopniowe ograniczenie dzia a  deformuj cych rynek na rzecz mecha-
nizmów strukturalnych, maksymalizacji wsparcia produkcji i docho-
dów oraz przyspieszenia modernizacji rolnictwa i przemian agrarnych; 
dodanie do instrumentarium WPR szkole  i wcze niejszych emerytur 
(1968-1993).

III. Liberalizacja wsparcia rolnictwa i ograniczenie protekcjonizmu (1993-
-2000). Przej cie od dotowania produkcji do wsparcia dochodów.

IV. Stymulowanie wzrostu konkurencyjno ci sektora ywno ciowego UE 
i obni anie intensywno ci rolnictwa (2000-2007). Liberalizacja WPR  
i WTO. Ochrona rodowiska, rozwój obszarów wiejskich.

V.      Oddzielenie wsparcia od produkcji, ograniczenie wysoko ci dop at dla 
najwi kszych producentów; wzrost znaczenia dzia a  na rzecz rozwoju 
wsi. Poszukiwanie nowego adu agrarnego w warunkach post puj cej 
integracji i globalizacji (2007-2013).

 Zarys ewolucji i zmian zasad WPR (1957-2013) wskazuje podstawow  ce-
ch , tj. ewolucj  od wsparcia rolnictwa do polityki rozwoju wsi (obszarów wiej-
skich). Uprzednie, aktualne i przewidywane zmiany i ewolucja WPR maj  wa -
ne i interesuj ce znaczenie dla polskiego rolnictwa, polityki rolnej i rodowiska
ekonomiczno-rolniczego. Zdefiniowanie i ocena tych procesów s  wyj tkowo
trudne. Do czasu cz onkostwa Polski w UE, WPR mog a by  obserwowana
i interpretowana w ograniczonym bezpo rednim zwi zku z Polsk . Obecnie  
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polskie rolnictwo znalaz o si  w trudnym procesie adaptacyjnym i przystoso-
wawczym charakterystycznym uprzednio dla pierwszych etapów funkcjonowa-
nia WPR, obecnie ju  bogatych do wiadcze  okresu przygotowawczego  
i 5-letniego cz onkostwa Polski w UE.
         Etap I (1957-1968).  Pierwsze lata funkcjonowania EWG charakteryzowa o
wspieranie produkcji rolnej i dochodów rolniczych w drodze stosowania cen gwa-
rantowanych, wspierania przemian agrarnych, tworzenie elementów wspólnego 
rynku itp. Celem by o mo liwie dobre zaspokojenie potrzeb ywno ciowych  
w powojennej Europie. W dekadzie lat 60. obok utrwalenia mechanizmów WPR 
wynikaj cych z jednolitego rynku, preferencji wspólnotowych i solidarno ci finan-
sowej, dominowa y rozwi zania rynkowe i strukturalne zapocz tkowane dyskusj
w 1962 r., i zintensyfikowanie w zwi zku z Planem S. Mansholta i nast pnie dy-
rektyw Unii o strukturze agrarnej przyj tych w 1972 r. 

Traktat Rzymski definiowa  cele WPR odnosz ce si  do kszta towania
równowagi interesów pomi dzy producentami rolnymi i konsumentami. Eko-
nomia agrarna i polityka gospodarcza wyst puj c wobec naturalnej ekonomicz-
nej sprzeczno ci jej interesów i wymaga  rynku oraz zasad gospodarowania np. 
efektywno ci oraz op acalno ci produkcji i zachowania równowagi wydatków 
konsumentów ywno ci, traktowa a te zasady oddzielnie, co by o ród em kon-
fliktów ekonomicznych i spo ecznych, ze wzgl du na rol  rolnictwa i wy ywie-
nia w zaspokojeniu potrzeb konsumentów, szczególnie na ni szych szczeblach 
rozwoju gospodarczego, gdzie ywno  i wytwory rolnictwa s  istotnym czyn-
nikiem kszta towania i stopy yciowej ludno ci rolniczej i nierolniczej, a wspól-
ny rynek by  rozumiany szerzej ani eli tylko jego organizacja.  

W konsekwencji realizacji polityki tego etapu na rynku rolnym pojawi a
si  zwi kszona poda  i nadprodukcja surowców rolnych rodz ce potrzeb  gro-
madzenia trudno zbywalnych zapasów tych produktów. Jednocze nie pog bi o
si  zró nicowanie strukturalne i regionalne producentów rolnych (dominacja 
uprzywilejowanych wi kszych gospodarstw w pó nocnej i rodkowej cz ci Eu-
ropy), za  sprzyjaj cy tym tendencjom system cen ogranicza  mo liwo ci sto-
sowania bezpo rednich instrumentów podtrzymywania dochodów rolnych 
(subwencje). Polityka ta zwi ksza a koszty ponoszone przez konsumentów kra-
jowych i utrzymywa a ceny krajowe ywno ci powy ej cen wiatowych.

Etap II (1968-1993). Wspólna Polityka Rolna, tj. zasady i instrumenta-
rium jej realizacji, tworzone by y w szczególnej sytuacji wy ywieniowej Euro-
py, wojennego i powojennego do wiadczenia polityki interwencjonizmu pa -
stwowego w rolnictwie oraz wniosków wynikaj cych z wp ywu zró nicowa
stanu rolnictwa i wy ywienia w grupie g ównych pa stw Europy zachodniej 
znajduj cych si  w warunkach zagro enia militarnego (podzia  Europy).
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 Interwencjonizm pa stwowy tego okresu w rolnictwie dotyczy  podtrzy-
mywania tych ga zi produkcji, które by y wa ne zarówno w produkcji rolniczej 
i jej strukturze, jak te  na rynku ywno ciowym ówczesnej EWG. Jednocze nie
ujawnia y si  trudno ci i dysproporcje w ekonomicznej racjonalno ci rozwi za
tego etapu wspólnej polityki rolnej o charakterze  systemowym: priorytet polityk 
operuj cych narz dziami typu rynkowego w stosunku do rodków w a ciwych 
politykom strukturalnym; nierównomierno  podtrzymywania rynków bran o-
wych mimo stosowania np. interwencji wewn trznej i ochrony zewn trznej
w stosunku do produktów o niskim potencjale wzrostu produkcji; nierówno-
miernego wykorzystania p yn cych z Wspólnej Polityki Rolnej korzy ci dla 
rozwini tych krajów Pó nocy Europy.  Sukces polityki rolnej tego okresu doty-
czy  celów produkcyjnych i strategii zapewniaj cej samowystarczalno ywno-
ciow  Wspólnoty. Sukces ten sprowadzi  te  niepo dany efekt, tj. upowszech-

nienie nadwy kowego charakteru rynku rolnego EWG.
W latach 1968-1975 pojawi y si  znamiona kryzysu i destabilizacji w re-

alizacji WPR, co dotyczy o równie  gospodarki wiatowej. Za amanie mi dzy-
narodowego systemu walutowego oraz konsekwencje cenowego szoku naftowe-
go skutkowa y wzrostem inflacji, bezrobocia i spadkiem tempa wzrostu gospo-
darczego. Polityka rolna, oparta na instrumentach cenowo-dochodowych, pro-
wadzi a do zagro e : braku równowagi mi dzy poda  artyku ów rolnych  
a popytem, wzrostem wydatków bud etowych, pog bianiem si  dysparytetu 
dochodów oraz utrzymanie niekorzystnej struktury agrarnej. W dekadzie lat 70. 
i 80. dominowa o d enie do modernizacji gospodarstw rolnych, co by o ogni-
wem zapocz tkowanej wówczas i realizowanej Wspólnej Polityki Strukturalnej. 
Zdefiniowane zosta o poj cie gospodarstw zdolnych do rozwoju jako prowadze-
nie gospodarstwa stanowi cego miejsce pracy g owy rodziny, w a ciciel (kie-
rownik) prowadz cy gospodarstwo posiada odpowiednie przygotowanie zawo-
dowe, gospodarstwo prowadzi rachunkowo , dysponuje planem rozwoju i uzy-
skuje okre lony poziom dochodów z pracy w gospodarstwie. Gospodarstwa 
zdolne do rozwoju uzyskiwa y pomoc pa stwa w nabywaniu ziemi rolniczej,  
kredytach, gwarancji kredytowych, premii dla gospodarstw specjalistycznych, 
subwencjonowania kosztów ksi gowo ci, zespo ów u ytkuj cych maszyny  
i urz dzenia, pomoc w programach melioracyjnych itp. Celom tym s u y a tak e
jednoznaczna polityka zmierzaj ca do przyspieszenia rezygnacji z dzia alno ci
zawodowej w rolnictwie, likwidacji prowadzonego gospodarstwa i przekazywa-
nia ziemi do innych gospodarstw lub na cele nierolnicze. Specjalne programy 
rozwojowe i strukturalne dotyczy y obszarów o niekorzystnych cechach rodo-
wiskowych, które drastycznie ogranicza y szanse rozwojowe takich obszarów, 
np. tereny obj te depopulacj , tereny górskie. Przemiany strukturalne zapocz t-



62

kowa y i przyspieszy y restrukturyzacj  zachodnio-europejskiego rolnictwa,  
a tak e gospodarki wiejskiej oraz przestrzennej na obszarach wiejskich. By  to 
pierwszy okres realizacji tej strategii rozwojowej w ca ym rolnictwie zachodnio-
europejskim.  

Etap III (1993-2000). Nowe kierunki dzia ania w polityce rolnej Wspólno-
ty Europejskiej zwi zane by y z przemianami strukturalnymi i konsekwencjami 
procesu rozszerzania Wspólnoty oraz konsekwencjami tego procesu: ograniczenie 
deficytu ywno ciowego (lata 60.), samowystarczalno  i przej cie do eksportu 
ywno ciowego (lata 70.), a w ko cu powstanie strukturalnych nadwy ek produk-

cji i wzrost eksportu rolnego (lata 80.). W toku tych procesów akceptacja wspólnej 
polityki rolnej ulega a zmianie zarówno ze strony rolników jak i podatników. 
Zmiany tej polityki wynika y z do wiadcze  i efektów polityki ochrony rolnictwa 
w stosunku do spadaj cych cen rynku wiatowego oraz prób regulacji i harmoniza-
cji wiatowego rynku rolniczo- ywno ciowego. Szczególn  rol  odegra y przemia-
ny spo eczno-polityczne w Europie rodkowo-Wschodniej, gdzie ró ne systemy 
agrarne i ogólny potencja  produkcyjny decydowa y o roli tego obszaru w grze rol-
niczo- ywno ciowej Europy.

Przeprowadzone wówczas reformy dotyczy y utrwalenia wielofunkcyjno-
ci rolnictwa, zachowania naturalnego rodowiska, wiejskiego krajobrazu oraz 

umocnienia modelu rolnictwa opartego na dominacji silnych farm rodzinnych. 
W kontek cie rozwoju obszarów wiejskich definiowane by y funkcje rolnictwa: 
a) funkcja produkcyjna ywno ci i surowców ywno ciowych i b) ochrona ro-
dowiska. Tradycyjne aspekty WPR pozostawa y zachowane i utrwalone (pierw-
sze stwo produkcyjno- ywno ciowej funkcji rolnictwa jako celu kluczowego, 
a tym samym zachowanie niezb dnego zakresu polityki rolnej dla kontroli pro-
dukcji w stopniu umo liwiaj cym utrzymanie równowagi rynkowej). Podkre la-
no spo eczny charakter WPR zapewniaj cej ochron  mo liwie du ej liczbie 
farm rolnych. Oznacza o to pewn  zmian  w stosunku do zasady finansowej so-
lidarno ci, z podej cia ogólnego do podej cia wybiórczego, tj. ochron  farm rol-
niczych, zwi kszenie udzia u poszczególnych pa stw w kosztach tej polityki 
oraz uelastycznienie mo liwo ci gospodarowania rodkami finansowymi.    
           W ko cu lat 90. wobec nadchodz cego du ego rozszerzenia Unii o b. kraje 
Europy rodkowo-Wschodniej, zainicjowano nowy etap reform WPR. Czynniki 
uzasadniaj ce ten etap reformy widziano w perspektywie rozszerzenia Unii ozna-
czaj cej nie tylko jej powi kszenie, ale tak e zwi kszenie potencja u produkcyjne-
go wsi i rolnictwa, zwi zanych z tym potrzeb finansowych, doprowadzeniu po 
Rundzie Millenijnej WTO do redukcji protekcjonizmu rolnego, w tym likwidacji 
subsydiów eksportowych oraz ograniczenia p atno ci bezpo rednich, akceptacj
post puj cej globalizacji i jej konsekwencji wynikaj cych dla wsi i rolnictwa oraz 
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wzro cie presji na uwzgl dnianie w polityce rolnej i wiejskiej, ochrony rodowiska,
jako ci i bezpiecze stwa ywno ci oraz dobrostanu zwierz t. Dotyczy o to tak e
zmiany tytu ów wsparcia farmerów ze róde  unijnych nie za wzrost produkcji, lecz 
za produkcj  innymi, nowymi metodami oraz spe nianie zada  wa nych dla spo e-
cze stwa (rolnictwo wielofunkcyjne) i potrzebie realokacji rodków unijnych  
z wspierania cen i dochodów rolniczych na rzecz  wspierania rozwoju obszarów 
wiejskich i przeciwdzia aniu nierówno ci i niesta o ci rynków rolnych.  
 Podstawow  zasad  tego etapu by o przypisanie szczególnego znaczenia do-
p atom bezpo rednim. Analitycy ewolucji  WPR podkre laj  przej cie od polityki 
cenowego i rynkowego wsparcia farmerów do polityki dop at bezpo rednich. 
Zmniejszone zosta y ceny p acone rolnikom, za  w zamian producenci rolni otrzy-
mali dop aty kompensacyjne nie powi zane z wielko ci  produkcji. W rejonach  
o gorszych warunkach produkcji rolniczej wsparcie by o dodatkowo zwi kszone
oraz oddzielono dop aty rolnicze od produkcji. W ten sposób rozwi zano problem 
dop at bezpo rednich proporcjonalnych do produkcji, tj. powi zanych z poziomem 
produkcji rolniczej, co by o ci g ym czynnikiem utrwalaj cym tendencj  sta ego
zwi kszania nak adów (intensyfikacja produkcji rolniczej), a w rezultacie zwi k-
szanie nadwy ek produkcyjnych i negatywnych konsekwencji tego procesu w za-
kresie cen, dochodów rolniczych i kosztów produkcji.
  Reform  WPR (1999), zdefiniowano poprzez podstawowe wyzwania ze-
wn trzne i wewn trzne, jakie czeka y rolnictwo w kolejnym okresie pierwszych 
lat nowego tysi clecia. G ówne zasady tej reformy mia y przygotowa  rolnictwo 
zachodnio-europejskie do wewn trznych i zewn trznych wyzwa , jakie sta y
przed rolnictwem na prze omie wieków. Idea tej reformy wyp ywa a z przeko-
nania, e niezb dne jest wzmocnienie konkurencyjno ci rolnictwa przyjaznego 
rodowisku przyrodniczemu. Koncepcja ta podkre la a kontynuowanie wspiera-

nia raczej farmerów ani eli wytwarzanych przez nich produktów oraz pozytyw-
nej oceny obok rezultatów produkcyjnych rolników, tak e ich znaczenia i roli 
w spo ecze stwie. Reforma ta zapewnia a wzmocnienie Wspólnoty w negocja-
cjach handlowych w ramach wiatowej Organizacji Handlu (WTO). W perspek-
tywie reforma mia a tworzy  w a ciwe warunki dla integracji gospodarczej rol-
nictwa krajów kandyduj cych do UE.
 Nowe zwi zane z tym wyzwania nawi zywa y do wp ywu procesów glo-
balizacyjnych na funkcjonowanie rynków rolniczych w Europie i kszta towania
si  nowych regu  efektywnego popytu ywno ciowego, potrzeb konsumentów  
i wymogów jako ciowych. Przewidywano obni enie zakresu interwencji na ryn-
kach zbó  oraz wo owiny i ciel ciny, co mia o obni y  ceny tych produktów, 
zmniejszy  dysparytet cen wewn trznych i zewn trznych, co by o sposobem 
przystosowania poda y do popytu rynkowego. Polityka rozwoju obszarów wiej-
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skich (II filar WPR) przewidywa a wzmocnienie ekonomicznej i spo ecznej in-
tegracji tych obszarów. Instrumenty rozwoju obszarów niezurbanizowanych by-
y w mniejszym stopniu ukierunkowane na rozwój rolnictwa, a bardziej na 

wzmocnienie dywersyfikacji ekonomicznej obszarów wiejskich.   
 Komisja Europejska sformu owa a (Agenda 2000) strategi  rozwoju UE 
na prze omie wieków, dotycz c  pog bienia i rozszerzenia Unii, reformy g ów-
nych polityk unijnych: polityki strukturalnej, wspólnej polityki rolnej, polityki 
spo ecznej oraz obj cie krajów kandydackich procesami integracyjnymi (w tym 
rozpocz cie negocjacji akcesyjnych m.in. z Polsk ). W ramach Agendy 2000 
zatwierdzono perspektywy finansowe na lata 2000-2006, przy czym najwi cej
kontrowersji budzi y propozycje reformy polityki rolnej i polityki strukturalnej 
(obejmowa y one ponad 70% ca o ci bud etu UE). Na zasadzie kompromisu 
wydatki na rolnictwo utrzymano na dotychczasowym poziomie przy zmianie jej 
struktury rodki finansowe w wi kszym ni  uprzednio zakresie zosta y przesu-
ni te na dop aty bezpo rednie i rozwój obszarów wiejskich, zmniejszaj c zakres 
ingerencji cenowych na rynku rolnym.     
         Etap IV (2000-2007). Ci g a ewolucja oraz adaptacja polityki gospodarczej  
i rolnej znalaz y swój wyraz w propozycjach Agendy 2000, a dotycz cych podnie-
sienia konkurencyjno ci na rynku wewn trznym i zagranicznym, bezpiecze stwa
i jako ci ywno ci, stabilizacji dochodów rolnych, zintegrowania celów ochrony 
rodowiska oraz tworzenia alternatywnych (pozarolniczych) róde  dochodów  

i zatrudnienia. Zasady Agendy 2000 bezpo rednio wp ywa y na procesy przysto-
sowawcze i kolejne negocjacje akcesyjne, gdy  znaczy y kierunek zmian bardzo 
trudny do akceptacji przez gospodark  polsk : obni enie kosztów produkcji i kon-
kurowanie cen  oraz konkurowanie jako ci  i skal  produkcji. Nowe zadania 
Wspólnej Polityki Rolnej definiowane by y w po owie pierwszej dekady XXI wie-
ku w zwi zku z rozszerzeniem UE-15 do UE-25 a nast pnie UE-27. 
         Europejski Model Rolnictwa by  g ówn  propozycj  reformy WPR okre-
lanej jako Agenda 2000. Koncepcja Europejskiego Modelu Rolnictwa nawi zu-

je do ustale  Traktatu Rzymskiego, ukszta towanych tam zasad Wspólnej Poli-
tyki Rolnej i pierwszego etapu reform tej polityki (reforma McSharry’ego). Na-
st pnie rozpatruje si  reformy zwi zane z Agend  2000 (Szczyt Berli ski)
i ocen  zasad i realizacji Agendy 2000. Merytoryczna analiza reform Agendy 
2000 dotyczy dwóch filarów Wspólnej Polityki Rolnej:

filar I (rolnictwo): konkurencyjno  cenowa i jako ciowa, dop aty bezpo-
rednie i limity produkcyjne, korzy ci dop at bezpo rednich, decentralizacja 

i uproszczenie WPR; 
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filar II (wie ): problemy rozwoju wsi przed i po reformach McSharry’ego 
oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich UE (w tym rozwini cie koncepcji 
wielofunkcyjno ci rozwoju tych obszarów).

Prze om wieków i nowe uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Europie 
kszta towane przez przemiany systemowe zachodz ce w dekadzie lat 90., dys-
kusje dotycz ce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w tej nowej sytuacji 
europejskiej. Jednocze nie zapocz tkowane zosta y post powania zd aj ce do 
cz onkostwa krajów Europy rodkowo-Wschodniej w UE. Poniewa  podsta-
wowe cele produkcyjno-ekonomiczne WPR zosta y zrealizowane w uprzednich 
etapach, d enia koncepcyjne i strategiczne koncentrowa y si  na analizach 
wp ywu rolnictwa, jak te  rolniczych wymaga  produkcyjnych na rodowisko,  
a tak e pytaniach polityki agrarnej dotycz ce warunków socjalnych i jako ci 
ycia ludno ci rolniczej. Koncepcja Europejskiego Modelu Rolnictwa podkre la

nie tylko potrzeb  i zasady zrównowa onego rozwoju oraz warunki ekonomicz-
ne, rodowiskowe, etyczne, ekonomiczne i spo eczne, ale te  znaczenie nowej 
polityki rolnej i jej konsekwencji dla rolnictwa i ca ego spo ecze stwa. 
W modelu tym stale podkre la si  rol  i znaczenie gospodarstw rodzinnych 
w rolnictwie europejskim, ich przemiany strukturalne i powi zanie z rynkiem. 
By o to charakterystyczne i nowatorskie przej cie do kszta towania WPR na 
etapie zaspokojenia potrzeb ywno ciowych krajów UE-15 i produkcji coraz 
wi kszej ilo ci nadwy ek rolnych. Model ten charakteryzuje tak e uwzgl dnienie
kontekstu wiatowego i wiatowych powi za  handlowych oraz ywno ciowych. 
Europejski Model Rolnictwa podkre la wielofunkcyjny i zrównowa ony charak-
ter tego dzia u gospodarki, bezpiecze stwo produkcji oraz szczególnie znacze-
nie dzia alno ci rolniczej, np. w zakresie ochrony rodowiska i krajobrazu. Tym 
niemniej cele CAP zwi zane s  przede wszystkim z tworzeniem mocnego  
i konkurencyjnego sektora rolnego okre lanego zarówno poprzez rosn ce zna-
czenie kryteriów jako ciowych oraz konkurencyjno ci cenowej. Oznacza o to 
tak e zmniejszenie akcentów okre laj cych wyj tkowo  lub szczególne uwa-
runkowania rolnictwa na rzecz szeroko rozumianego gospodarczego i technicz-
nego bezpiecze stwa ywno ciowego.

Pojawiaj ce si  propozycje kolejnych zmian we Wspólnej Polityce Rolnej 
dotyczy y kilku wa nych zakresów jej funkcjonowania:
–  rozszerzenia celów WPR, w tym koncepcji Europejskiego Modelu Rolnic-

twa, pog bienie akcentów dotycz cych bezpiecznej ywno ci, ochrony ro-
dowiska i funkcji publicznych rolnictwa, zasad dobrostanu zwierz t oraz 
formu owania nowych podstaw relacji (kontraktu) mi dzy spo ecze stwem  
a farmerami; 
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–  realokacji rodków pomi dzy I a II filarem WPR, tj. przej cia do polityki 
post produkcyjnej i zmniejszenia w odniesieniu do p atno ci bezpo rednich, 
koncepcji filaru I i filaru II, rozszerzenie grup beneficjantów WPR; 

–  modulacji oznaczaj cej „egalitaryzacj ” p atno ci bezpo rednich;
–  procesu „zazielenienia” filaru I WPR oznaczaj cego, i  wspieranie rolnictwa 

ze rodków publicznych nie mo e przyczynia  si  do degradacji rodowiska,
okre lane powinny by  minimalne i podwy szone standardy rodowiskowe
wobec rolnictwa i w mo liwie du ym zakresie ujednolicone; 

–  szczególnej roli przypisywanej bezpiecze stwu ywno ci i jej jako ci, kon-
trowersji wokó  GMO oraz relacji pomi dzy standardami – europejskim  
i wiatowym (poza europejskimi) oraz ich ujednolicenie; 

–  wspó finansowania WPR i problemom jej renacjonalizacji polityki nawi zu-
j cym do dyskusji dotycz cych relacji wydatków rodków na WPR z bud etu
europejskiego i bud etów poszczególnych pa stw cz onkowskich. Wi e si
to z ustaleniem kryteriów i zasad wspólnotowo ci WPR (zasad solidarno ci 
europejskiej), interesami poszczególnych pa stw cz onkowskich, ewentual-
nego unikania niebezpiecze stwa renacjonalizacji WPR. Wa nym elemen-
tem poczyna  tego okresu by a dyskusja i podejmowane decyzje dotycz ce
ewolucji od WPR (CAP) do CARPE (Wspólna Polityka Rozwoju Obszarów 
Wiejskich), tj. polityki przej cia od wspierania producentów rolnych do poli-
tyki wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Ta strategiczna dyskusja trwa 
w dalszym ci gu i b dzie wa nym elementem realizowanej WPR w kolej-
nym okresie bud etowym, tj. w latach 2014-2020.    

Ten etap reform WPR potwierdza  oczekiwania konsumentów i podatni-
ków pozostawiaj c jednocze nie znaczn  swobod  wyboru kierunku produkcji 
rolniczej zgodnie z wymogami rynku. Warunkiem otrzymywania p atno ci by o
utrzymanie ziemi rolniczej w dobrej kulturze rolnej i zgodnie z wymogami 
ochrony rodowiska. Cz  p atno ci powi zana zosta a z produkcj  i za o e-
niami modelu przysz ego wyp acania wi kszo ci dotacji rolnikom niezale nie
od wielko ci i kierunków produkcji.

Nowa zreformowana WPR obejmowa a nast puj ce rozwi zania:
jednolit  p atno  na gospodarstwo lub jednolit  p atno  regionaln  nieza-
le nie od produkcji; 
powi zanie wymienionych p atno ci przeznaczonych dla okre lonych kie-
runków produkcji z obowi zkiem spe niania przez gospodarstwo ustalonych 
standardów (zasada wspó zale no ci);
obni enie kwoty nale nych p atno ci bezpo rednich (zasada modulacji) 
w wi kszych gospodarstwach i realokacj  uzyskanych rodków na rozwój 
obszarów wiejskich;  
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wzmocnienie mechanizmu dyscypliny finansowej poprzez redukcj  p atno ci
bezpo rednich przy przekroczeniu ustalonego limitu wydatków na WPR; 
zapocz tkowanie zmian na niektórych rynkach towarowych  (mleko, zbo a,
ro liny wysokobia kowe, ziemniaki, cukier, susz paszowy, odnawialne ró-
d a energii); 
zwi kszenie roli, zakresu i poziomu finansowania rozwoju obszarów wiejskich.   

 G ównym elementem reformy WPR 2003 by o wprowadzenie instrumen-
tu p atno ci jednolitej SPS (Single Payment Scheme), jako p atno ci niezale nej
od produkcji. Wprowadzenie SPS ogranicza o zwi zki mi dzy produkcj  a dota-
cjami, pozostawiaj c rolnikom swobod  decyzji w zakresie wyboru produkcji 
w zale no ci od popytu rynkowego, zach cenie do ekonomicznie i rodowisko-
wo zrównowa onego rozwoju rolnictwa, uproszczenie obs ugi WPR dla rolni-
ków i administracji.

 Cz onkostwo Polski w Unii Europejskiej zbieg o si  z zapocz tkowaniem
reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii, obejmuj cej polityk  rozwoju obszarów 
wiejskich (wsi). UE zapocz tkowa a w ten sposób zmiany WPR, których g ów-
nym elementem by a ewolucja od strategii wspierania produkcji rolniczej do stra-
tegii zwi kszania wydatków na rozwój obszarów wiejskich. Oznacza o to wpisa-
nie kolejnego strategicznego ogniwa zachodz cej ewolucji: a) wprowadzenie  
i realizacj  WPR, której g ówn  zasad  by o ustalenie i realizacja polityki regula-
cyjnej produkcji oraz przemian strukturalnych w rolnictwie, b) ewolucji ku zmia-
nom zwi zanych z procesem ograniczenia produkcji rolniczej lub tempa jej wzro-
stu i c) przej cie do strategii zwi kszenia nak adów na rozwój obszarów wiej-
skich. Reform  t  okre lono jako d enie w kierunku wspierania ludzi, a nie pro-
duktów i przewidywano wyp aty kompensat rolnikom, nie tylko za produkcj ,
lecz równie wiadczenia ponoszone na rzecz zachowania dóbr o charakterze pu-
blicznym, np. krajobrazu i ochrony rodowiska.

Zmiany WPR tego okresu stanowi y jednocze nie zagro enie oraz szanse 
dla rozwoju rolnictwa i wsi polskiej. Aczkolwiek ocena skutków integracji  
z punktu widzenia rozwoju wsi by a szczególnie trudna ze wzgl du na niepew-
no  zmian jakie mog yby zachodzi  przed przyznaniem Polsce cz onkostwa
Unii umo liwiaj cego udzia  kraju w podejmowaniu zwi zanych z tym decyzji. 
Tymczasem kontynuacja dotychczasowego systemu polityki rolnej w nowych 
krajach Unii, co by o jednym z wa niejszych argumentów na rzecz akceptacji 
procesów integracyjnych przez rolników krajów kandyduj cych, co w opinii 
„starych” krajów cz onkowskich, a co okaza o si  nieprawdziwe, sta oby si  za-
gro eniem dla funkcjonowania UE.

rodowiska ekonomiczno-rolnicze i wiejskie UE oraz Polski podkre la y
inne wa ne cechy proponowanych zmian, dotycz ce procedur produkcyjnych  
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w rolnictwie i przetwórstwie ywno ciowym, realizacji wspó finansowania poli-
tyki rozwoju wsi, przewarto ciowania roli rolnictwa i polityki rolnej w rozwoju 
wsi oraz powszechnej akceptacji wielofunkcyjno ci rolnictwa i obszarów wiej-
skich oraz uzgodnie  rokowa  WTO. Konsekwencj  realizacji zapowiadanych
zmian sta o si  przej cie od dotychczasowej Wspólnej Polityki Rolnej (CAP) do 
Wspólnej Polityki Rolnej i Wiejskiej (CARPE) i ewentualnie w nast pnych la-
tach do Wspólnej Polityki Wiejskiej (CRP).  

Przyj te w 2003 r. zasady reformy WPR mia y wa ne znaczenie dla Pol-
ski. Podstawowym celem tej reformy by o okre lenie d ugoterminowych per-
spektyw dla zrównowa onego rozwoju rolnictwa. G ównym ukierunkowaniem 
by a zmiana w zakresie przyznania farmerom UE szerszego zakresu swobody 
w dziedzinie produkcji i zgodnie z potrzebami rynku (pe na swoboda produkcji, 
poza ga ziami obj tymi kwotami produkcyjnymi), tj. rozwi zania, na jakie zde-
cyduj  si  farmerzy, a tym samym akcent skierowany jest na potrzeby konsu-
mentów i p atników podatkowych. Przewidywano, e wyra na wi kszo  sub-
sydiów rolnych b dzie p acona niezale nie od wielko  produkcji. W ten sposób 
realizowano d enie do zmniejszenia nadwy ek produkcyjnych. Dla unikni cia
zmniejszenia produkcji kraje cz onkowskie mog y wybiera  zachowanie ograni-
czonego i zdefiniowanego zakresu zwi zku pomi dzy subsydiami a produkcj .
Ten nowy system SPS b dzie jednocze nie powi zany z potrzeb  ochrony ro-
dowiska, bezpiecznej ywno ci i standardów dobrostanu zwierz t. Zmniejszenie 
powi za  pomi dzy subsydiami a poziomem produkcji ma wzmocni  konkuren-
cyjno  (wspó zale no ) farmerów UE i ich orientacj  rynkow  przy jednocze-
snej niezb dnej stabilizacji dochodów.

Etap V (2007-2013). W Polsce w okresie transformacji b d cym jedno-
cze nie okresem przedakcesyjnym, zapocz tkowana zosta a szeroka dyskusja 
dotycz ca integracji europejskiej i WPR UE. By  to okres intensywnego kszta -
cenia w zakresie poznania i rozumienia zasad, mechanizmów oraz skutków poli-
tyki rolnej i wiejskiej pa stw UE. W naszym przypadku akcentujemy nie tyle te 
elementy, które okre laj  integracj  europejsk  jako nowe uwarunkowanie me-
chanizmów rozwojowych rolnictwa polskiego ile uzasadnienia, elastyczno
i do wiadczenia ewolucji (przekszta ce ) WPR, uwarunkowania tych prze-
kszta ce  i ich oceny oraz konsekwencje zwi zane z krajow  polityka roln .

Do wiadczenia dotycz ce kszta towania i realizacji polityki rolnej UE 
wskazuj , e zrealizowane zosta y wszystkie podstawowe cele tej polityki sfor-
mu owane w Traktacie Rzymskim, tj. zapewnienie wzrostu produktywno ci rol-
nictwa poprzez wspieranie post pu technicznego, racjonalizacj  produkcji rolnej 
oraz optymalne wykorzystanie czynników produkcji w rolnictwie, szczególnie 
czynnika pracy (proces zmniejszenia i racjonalizacji zatrudnienia w rolnictwie); 



69

zapewnienie spo eczno ci rolniczej odpowiedniego standardu ycia, szczególnie 
za  wzrostu dochodów indywidualnych ludno ci zatrudnionej w rolnictwie; uzy-
skanie stabilizacji rynków i w ko cu zapewnienie odpowiedniej dost pno ci po-
da y produktów rolnych, a tak e zapewnienie zaopatrzenia w ywno  po od-
powiednich dla konsumentów cenach. Podstawow  za  drog  realizacji tych ce-
lów by a zasada wolego ruchu produktów rolnych i ywno ci w ramach UE 
oraz wp ywanie na poziom cen rolnych w taki sposób, aby zapewnia y one oso-
bom zatrudnianym w rolnictwie dochód porównywalny z dochodem osób za-
trudnionych w innych sektorach gospodarki narodowej, a tak e stabilizacj  ryn-
ku wewn trznego poprzez ochron  rynku przed wp ywem zmian i fluktuacji wy-
st puj cych na rolniczo- ywno ciowych rynkach wiatowych.

Zakres pomocy finansowej dla przyspieszenia przemian strukturalnych, 
instytucjonalnych i produkcyjnych w gospodarce polskiej, w tym rolnictwa, na-
biera obecnie przyspieszenia w zwi zku z realizacj  programów UE na lata 
2007-2013. Dla Polski jest to wa ne z tego wzgl du, e proces integracji euro-
pejskiej staje si  podstawow  si  mechanizmu rozwojowego i restrukturyzacyj-
nego rolnictwa rodzinnego (ch opskiego). Cz onkostwo Polski w UE potwier-
dza, e wej cie Polski do Unii sprzyja rozwojowi rolnictwa i wsi. Rolnicze ro-
dowiska naukowe dokumentuj , e w czenie polskiego rolnictwa do obszaru 
Wspólnej Polityki Rolnej, a tak e polityki strukturalnej i regionalnej oznacza 
pocz tek lub przyspieszenie zasadniczych zmian oraz procesów dostosowaw-
czych, jakie zachodzi  b d  w rolnictwie polskim w najbli szych dekadach  
z coraz wi ksz  dynamik .
 Zarówno kszta towanie koncepcji i zasad polityki gospodarczej Unii, jak 
te  formu owanie i przyjmowanie do realizacji ró nego rodzaju instrumentów 
takiego dzia ania, odbywa si  na zasadzie wywa onego post powania, prezen-
towania propozycji, dyskusji i konfrontacji pogl dów oraz przyjmowanie decy-
zji realizacyjnych z mo liw  jednolito ci  wzajemnego zrozumienia, wyra nej
zgody w stosunku do przyj tych rozwi za , jest szczególn  cech  demokratycz-
nego charakteru i zrozumienia procesów integracyjnych na ka dym etapie po-
dejmowania decyzji i ich realizacji. Jednocze nie polityka rolna jest jednym  
z najcz ciej przytaczanych przyk adów wp ywu grup interesów ekonomicznych 
lub politycznych na ustalenia i decyzje w zakresie polityki gospodarczej. Doty-
czy to zarówno uprzednich dyskusji i rozwi za  wprowadzaj cych zasady in-
terwencjonizmu agrarnego w polityce rolnej, szczególnie interwencjonizmu 
rynkowego i dochodowego, jak te  bardziej skomplikowanych rozwi za  sto-
sowanych przez ró ne systemy ekonomicznej wspó pracy i integracji, np. umo-
wy handlowe, stowarzyszenia i organizacje regionalne, dzia alno wiatowej 
Organizacji Handlu, rz dowe rozwi zania interwencyjne na rynku itp. Obejmuje 
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analiz  i propozycje teoretyczne, ale równie  rozwi zania pragmatyczne charak-
teryzuj ce zachowania w tworzeniu i realizacji krajowej polityki rolnej, jak 
i ogólnej polityki ekonomicznej ugrupowa  ró nych krajów np. UE.
 Ten zarys drogi rozwojowej i ewolucji WPR w okresie 1957-2009 wska-
zuje, e cech  tej ewolucji by  proces zwi kszania zakresu metod interwencjoni-
zmu agrarnego (g ównie rynkowego), a nast pne zej cie do tendencji ogranicze-
nia wspierania rolnictwa tak e g ównie na podstawie opinii i decyzji wynikaj -
cych z analiz oraz rezultatów rynkowych. Cele strategiczne WPR i ich realizacja 
wskazywa y, e droga rozwoju rolnictwa, szczególnie wzrost dochodów rol-
nych, jest kszta towany przez wzrost wydajno ci pracy w rolnictwie, za  para-
metry ekonomiczne ( cznie ze wzrostem wydajno ci pracy i dochodów) kszta -
towane s  przez mechanizmy przemian strukturalnych np. odp yw si y roboczej 
(zatrudnionych) z rolnictwa, przemiany struktury agrarnej oraz przemiany tech-
niczne i organizacyjne produkcji rolniczej (proces koncentracji, wzrost skali 
produkcji, unowocze nienie techniczne, unowocze nienie biologiczne rolnictwa 
itp. wiatowe tendencje rozwoju rolnictwa wskazuj , e decyduj ce znaczenie 
odgrywa tu mechanizm ekonomiczny i techniczny zmian strukturalnych, szcze-
gólnie za  wzrostu skali produkcji jednostek produkcyjnych i zmian relacji rol-
niczych czynników produkcji oraz technik wytwarzania.    
 Podzia  ca ego okresu 1957-2009 formu owania i realizacji WPR na po-
szczególne najbardziej ogólne, ale czytelnie zdefiniowane etapy, pozwala od-
wiedzi  na pytanie, czy cele poszczególnych okresów rozwojowych (etapów) 
WPR zosta y osi gni te. Niezale nie od wyst puj cych tu trudno ci, np. nie-
mo liwo ci „ostrego” zdefiniowana tre ci poszczególnych celów, jak te  kryte-
riów ich skutecznej realizacji lub oceny wskazuje, e odpowied  jest pozytywna. 
Ca y okres polityki rolnej UE, z punktu widzenia nauk ekonomiczno-rolniczych 
i polityki agrarnej, oceniany jest pozytywnie, niezale nie od ró nicowania ich 
ocen. Ta najogólniejsza odpowied  wynika z logiki interpretacji rozwoju gospo-
darczego, ekonomii i polityki gospodarczej Unii Europejskiej, jej wyników i ak-
ceptacji spo ecznej. 
 Analizy rozwoju i ewolucji WPR wskazuj , e jest to realny przyk ad sku-
teczno ci dzia a  integracyjnych, poci gaj cych za sob  skutki polityczne, eko-
nomiczne i spo eczne dla ca ej Europy. ród em sukcesu WPR jest umiej tno
uregulowania i pogodzenia ze sob  interesów poszczególnych grup rolników, 
regionów i pa stwa. Jednocze nie cena WPR jest cz sto krytyczna z uwagi na 
ró norodne ograniczenia produkcyjne i spo eczne oraz ich konsekwencje wyra-
aj ce si  w tendencji zmniejszenia produkcji (lub tempa jej wzrostu) oraz ro-

sn c  presj  cenow  na rynku ywno ciowym. W nawi zaniu do tego formu o-
wany jest zestaw propozycji, cz sto wzajemnie si  wykluczaj cych, dotycz -
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cych wszystkich problemów wspó czesnego etapu kszta towania si  polskiej  
i europejskiej polityki rolnej, rozwoju wsi i rolnictwa, gospodarki ywno ciowej
(agrobiznesu), rozwoju obszarów wiejskich, roli rolnictwa w gospodarce euro-
pejskiej (proces integracji) i gospodarce wiatowej (proces globalizacji). Wobec 
ci gle aktualnej dyskusji i oceny obecnego etapu rozwoju WPR wymieni  mo -
na takie propozycje, jak zaprzestanie od ogowania ziemi rolniczej, zaprzestanie 
kwotowania produkcji mleka, usprawnienie handlu wiatowego (np. obecnie 
nierówne warunki konkurencji rolnictwa UE i Polski z rolnictwem wiatowym), 
coraz cz ciej pojawiaj  si  tak e dania ogranicze  produkcyjnych, gdy  kon-
sekwencj  ogranicze  produkcji jest tendencja wzrostu cen i pogorszenia sytu-
acji na wiatowym rynku ywno ciowym i pog bienie wiatowego problemu 
ywno ciowego.

 Obecny etap dyskusji i ocen WPR pozwala na sformu owania dotycz ce
znaczenia do wiadcze  i nauk, jakie wynikaj  z ewolucji WPR i konkluzji dla 
jej dalszych zmian w przysz o ci. Dla uzasadnienia poszczególnych etapów 
zmian i ewolucji WPR, prezentowane s  argumenty merytoryczne, które naj-
pewniej b d  tak e dzia a y w przysz o ci jako argumentacja uzasadniaj ca ko-
lejne reformy WPR. Od najogólniejszych zasad rozwoju, rolnictwa i gospodarki 
ywno ciowej w okresie powojennym, uzasadnienie zmian i ich oceny, a tak e

konkluzje na przysz o  wynika y z analiz czynników, które sk ania y do kolej-
nych reform WPR. Ze wzgl dów praktyczno-organizacyjnych by y one wi zane
z kolejnymi etapami rozszerzenia Unii i zwi zanymi z tym kosztami, zmianami 
na rynkach wiatowych i porozumieniami mi dzynarodowymi (np. Runda Mile-
nijna WTO), ale tak e szerszymi procesami integracyjnymi i globalizacyjnymi 
rynków rolniczo- ywno ciowych i gospodarki wiata.
 Analizy i do wiadczenia dotycz ce ewolucji WPR wskazuj  na kilka 
szczególnych uwarunkowa , które decyduj  o kszta cie, zakresie, cechach i dy-
namice zmian.  

Po pierwsze – s  to uwarunkowania przystosowawcze i adaptacyjne wni-
kaj ce z procesu rozszerzenia UE: pierwotne koncepcje opracowane by y i przy-
stosowane do warunków pierwszej grupy 6 pa stw tworz cych EWG. W miar
procesu rozszerzenia od 6 do 27 pa stw cz onkowskich, z ka dym nowym eta-
pem rozszerzenia i zachodz cymi zmianami w stanie gospodarczym, spo ecz-
nym i politycznym Wspólnoty w nowej, szerszej skali, wyst powa a potrzeba 
zmian WPR zarówno punktu widzenia jej zasad i celów jak te  narz dzi  sposo-
bów realizacji.

Po drugie – WPR jako wa na cz  realizacji projektu Unii Europejskiej, 
szczególnie w pierwszym okresie tworzenia Wspólnoty i w momentach jej roz-
szerzania, nie mog a by  sformu owana w sposób cis y, uj ty w ramy progra-
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mowe i realizacyjne, nigdy bowiem nie ma szansy na takie sformu owanie ja-
kiejkolwiek polityki, jej celów i dróg realizacji, by by y one doskonale, nie dys-
kusyjne i niezale ne od nieprzewidzialnych zdarze , jakie pojawiaj  si  w okre-
sach ich realizacji. Polityka rolna ka dego kraju i grupy krajów jest szczególnie 
wra liwa na takie zjawiska.  

Po trzecie – w trakcie realizacji zada  etapów polityki rolnej (w tym WPR) 
osi gane s  i realizowane w ró nym zakresie przyj te cele, co oznacza tworzenie 
podstaw do formu owania nowych da  nawi zuj cych do istniej cych lub poja-
wiaj cych si  bie cych sytuacji, np. niedobory lub nadwy ki produkcji rolniczej  
i ywno ciowej, wymogi ochrony rodowiska, zmiany klimatyczne, historyczne 
przemiany polityczne i ekonomiczne wynikaj ce z transformacji systemowej, jaka 
zasz a w Europie rodkowo-Wschodniej po kilku dekadach funkcjonowania WPR 
w grupie jednocz cej najbogatsze kraje Europy Zachodniej.

Po czwarte – obok procesu rozszerzenia UE, wyst puj  ci gle procesy roz-
wojowe wynikaj ce z dynamiki realizacji przyj tych uprzednio za o e  i celów 
procesu integracyjnego. Najistotniejsze s  tu procesy wzrostu i rozwoju gospo-
darczego. Poziom i zró nicowanie tempa rozwoju gospodarczego powoduje, i  in-
tensyfikowane s  ogólne proces konwergencyjne, w tym tak e dotycz ce WPR 
grupy UE-15 oraz grupy UE-12, a tak e konsolidacji ca ego systemu ekonomicz-
nego, w tym dotycz cego gospodarki rolniczo- ywno ciowej. B dzie to oznacza o
coraz szersze w cznie WPR w procesy globalizacyjne, w tym wspó pracy i kon-
frontacji np. z ameryka skim systemem rolniczo- ywno ciowym, oraz polityki 
rolnej, czy te  udzia u UE w rozwi zywaniu problemów wiatowego niedo ywie-
nia lub g odu ponad 1-miliardowej populacji ludzkiej oraz pomocy w przezwyci -
eniu niedorozwoju i biedy w wielu miejscach Europy oraz wiata.

Po pi te – badania i analizy pozwalaj  na identyfikacj  barier oraz utrud-
nie  wyst puj cych w procesach integracji rolnictwa i realizacji WPR, a tak e
Narodowej Polityki Rolnej w obecnych warunkach rozwoju kraju, wsi i rolnic-
twa. Mo e to mie  znaczenie dla poszukiwania rozwi za  efektywnych w da-
nych warunkach rozwojowych. Zarówno ogólny rozwój gospodarczy, jak  
i europejskie procesy integracyjne usytuowane s  w pewnym czasie historycz-
nym, który decyduje o aktualno ci hierarchii poszczególnych rozwi za . S
i b d  wyst powa y tu ró nice typu historycznego, pomi dzy poszczególnymi 
pa stwami cz onkowskimi. W takich sytuacjach powstaj  uwarunkowania dla 
formu owania i realizacji Narodowej Polityki Rolnej, jej zasad, narz dzi organi-
zacyjnych i praktycznej realizacji. 
 Ewolucja WPR oznacza jej zdolno  zarówno do realizacji za o onych
w poszczególnych etapach rozwojowych zró nicowanych celów, jak te  w mia-
r  elastycznego przystosowania do pojawiaj cych si  ci gle nowych uwarunko-
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wa  kreacji unijnej polityki rolnej, jak te  jej realizacji. Z polskiego punktu wi-
dzenia podstawowe znaczenie ma tu potrzeba zrozumienia wyst puj cego opó -
nienia rozwojowego i strukturalnego rolnictwa oraz cywilizacyjnego opó nienia
wsi w stosunku do redniego poziomu krajów UE. D enie do wyrównania dys-
parytetów poziomu gospodarczego tworzy potrzeb  i oczekiwanie wsparcia pro-
cesów rozwojowych wsi oraz rolnictwa w Polsce ze strony UE. Bez wsparcia 
takiego, tj. odpowiednio wysokiego udzia u Polski w wykorzystaniu rodków
unijnych na cele rozwojowe, zagro one mo e by  osi gni cie ogólnych celów 
spo eczno-ekonomicznych realizowanych w ramach rozszerzonej Unii.

2.C. Ograniczenia i trudno ci reform WPR

Trudno ci zwi zane z reform  w 2003 r., tj. przed najwi kszym i najbar-
dziej dynamicznym rozszerzeniem Unii o 12 pa stw, by y przez cz  eksper-
tów zachodnich oceniane jako zagro enie dla funkcjonowania UE. Tym samym 
sta o si  to zagro eniem dla oczekiwa  polskich, odnosz cych si  w szczególno-
ci do dop at bezpo rednich oraz ich konsekwencji produkcyjnych i dochodo-

wych. Je li chodzi o Polsk  zagro enia te dotyczy y ogranicze  wsparcia finan-
sowego gospodarstw, co mog o skutkowa  brakiem jakiejkolwiek mo liwo ci 
wyrównania warunków konkurencyjno ci rolnictwa polskiego z rolnictwem ów-
czesnych krajów UE-15 na poziomie gospodarstw rolnych. 

Decyzje reformuj ce WPR z 2003 r. i nadaj ce jej nowy kszta t w zwi zku  
z rozszerzeniem UE, dotyczy y tak e ustalenia potrzeby przeprowadzenia oceny 
funkcjonowania WPR (Health Check) w 2008 r., tj. po 4 latach funkcjonowania 
rozszerzonej UE. Ocena ta dotyczy lat 2007-2013. Jednocze nie przewidywano, i
ocena funkcjonowania WPR nie b dzie narusza a zasad tej polityki ustalonych  
w reformie 2003 r., tj. jej podstawowe cele przyj te na lata 2007-2013 nie b d
zmieniane. Oznacza o to przyj cie i akceptacj  zasady, e g ównym wynikiem tej 
oceny b d  ewentualne zmiany przyjmowane do realizacji po 2013 r.

Podstawowym problemem oraz zagro eniem dotycz cym zakresu i reali-
zacji przegl du sta y si  zagadnienia bud etu rolnego, oceny tego bud etu i roz-
szerzaj ca si  presja, szczególnie w bogatszych krajach UE, na ewentualn  re-
dukcj  bud etu rolnego UE. Polska przewidywa a, i  Komisja Europejska wska-
e na potrzeb  debaty oraz prezentacji sformu owanych w czasie przegl du

zmian i ich uzasadnie  dotycz cych kilku istotnych zagadnie .
A. Przysz ego kszta tu p atno ci bezpo rednich, w tym oddzielenia p at-

no ci od wielko ci i struktury produkcji rolnej, ujednolicenie tych p atno ci i ich 
wysoko ci we wszystkich pa stwach. Polska, nawi zuj c do ustale  strategii 
WPR wypowiada si  za wzmocnieniem polityki rolnej ukierunkowanej na 
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zrównowa ony rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, podtrzymywanie natu-
ralnych zasobów oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zatrudnienia i do-
chodów w rolnictwie. Normalna i efektywna dzia alno  rolnicza aktywizuje 
zawodowo oraz produkcyjnie ludno  rolnicz , kszta tuje krajobraz obszarów 
wiejskich, a tak e zapewnia bezpiecze stwo ywno ciowe kraju i Unii. Cz sto
podkre lane pozaprodukcyjne funkcje rolnictwa powinny mie  zapewnione 
wsparcie publiczne, w formie p atno ci bezpo rednich realizowanych w ode-
rwaniu od produkcji rolnej. Ta zasada jest coraz powszechniej akceptowana  
w rodowiskach wiejskich i rolniczych, tak e w powi zaniu z ogólnymi zasa-
dami rozwoju wsi. Polska wypowiada si  za utrzymaniem dotychczasowego 
modelu p atno ci bezpo rednich w nowych pa stwach cz onkowskich do 2013 r. 
w formie jednolitej p atno ci obszarowej (SAPS). Oznacza to tak e kontynu-
owanie i utrwalenie mechanizmu uzupe nienia p atno ci unijnych z bud etów
krajowych nowych pa stw cz onkowskich (w tym Polski), dla wyrównania wa-
runków konkurencji na rynku wewn trznym, co oznacza o potrzeb  zapewnie-
nia krajowego ród a finansowania WPR. Przeprowadzone oceny wskazuj , e
instrument ten nie móg  wyeliminowa  ró nic w wysoko ci, charakterze i kie-
runkach wsparcia w ramach bud etu UE. Jest to tak e przyk ad wskazuj cy, i
zasady b d ce w rzeczywisto ci cz ciow  renacjonalizacj  WPR, prowadz  do 
pog bienia nierównych warunków funkcjonowania jednolitego rynku rolnego  
i ewentualnego naruszania solidarno ci finansowej w ramach WPR. W nawi za-
niu do tego, Polska wnios a postulat ustalenia docelowej jednolitej stawki p at-
no ci bezpo rednich na hektar w UE-27, co ma zapewnia  jednakowe warunki 
konkurencji oraz uproszczenie systemu p atno ci bezpo rednich.
  B. Rozszerzenia zasad (instrumentów) modulacji, tj. przesuni cia cz ci 
rodków z filaru I (rolnictwo) do filaru II (obszary wiejskie). Postulat modulacji 

bezpo rednio nie dotyczy Polski do 2013 r., ze wzgl du na obecny etap stop-
niowego dochodzenia do p atno ci bezpo rednich wyrównanych do poziomu 
UE-15 od 2013 r. B dzie to oznacza o dalsze zmniejszenie rodków na p atno ci
bezpo rednie i zwi kszenie rodków na rozwój obszarów wiejskich. Obecnie nie 
ma jasno ci pogl dów w tej kwestii, a zmiany takie b d  zapewne wp ywa y na 
przyspieszenie rozwoju regionów mniej rozwini tych i wyrównanie warunków 
regionalnych rozwoju obszarów wiejskich. Tym niemniej trwa dyskusja o rela-
cjach pomi dzy nak adami na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich. rodowi-
ska rolnicze wskazuj  na potrzeb  preferowania procesów wyrównawczych 
wewn trz UE przede wszystkim w sferze produkcyjnej i dochodowej, co na ob-
szarach wiejskich dotyczy g ównie rolnictwa i warunków jego restrukturyzacji 
podobnych do warunków tego procesu w niektórych dekadach rozwoju Unii. 



75

Polska z rezerw  podchodzi do propozycji zwi kszenia poziomu modulacji. Jak 
wynika z argumentacji, ma w tym wzgl dzie racj .

C. Zasady wzajemnej zgodno ci (cross compliance) nawi zuj  do przyj -
cia przez Polsk  wszystkich zobowi za  wynikaj cych z prawa wspólnotowego 
w zakresie ochrony rodowiska, dobrostanu zwierz t i bezpiecze stwa ywno-
ci. Dla Polski ma to szczególne znaczenie, cz sto o charakterze ograniczaj -

cym, ze wzgl du na potrzeb  i realizacj  procesu intensyfikacji rolnictwa, jego 
restrukturyzacj  oraz post p techniczny i organizacyjny. S uszny by  tak e po-
stulat i jego akceptacja, aby pe ne wdro enie zasady wzajemnej zgodno ci na-
st pi o równocze nie z uzyskaniem przez nowe kraje cz onkowskie pe nych
p atno ci i wyrównanie poziomu finansowania rolnictwa w tej formie.  

D. Stopie  oddzielenia p atno ci od produkcji (decoupling) oznacza propo-
zycj  takiego sformu owania p atno ci, aby nie by y one powi zane z produkcj ,
w szczególno ci w kategoriach i kryteriach wynikaj cych z danych historycznych, 
jak np. plon referencyjny. Podstawowe znaczenie maj  mie  takie rozwi zania, jak 
spe nianie wymogów utrzymania ziemi w dobrej kulturze, realizacja zasad ochrony 
rodowiska naturalnego i ochrony ziemi oraz bezpiecznej dla konsumentów yw-

no ci. Oznacza to tak e mo liw  popraw  alokacji zasobów produkcyjnych i pro-
dukcji w stosunku do sytuacji rynkowej, tj. mechanizmów rynkowego dostosowa-
nia, szczególnie poprzez mechanizm cen rynkowych.

E. Bud et: przewidywano, i  przeprowadzona ocena WPR nie wniesie 
istotnych zmian bud etowych na lata 2007-2013, poza zmianami pomi dzy fila-
rem I i II, wy szym poziomem modulacji i ewentualnym finansowaniem in-
strumentów interwencji rynkowej. Polskie rodowiska rz dowe, gospodarcze 
i rodki przekazu cz sto formu owa y pogl d, i  WPR, a tak e polityka spójno-
ci nie maj  charakteru przysz o ciowego. W cz ci dotycz cej strategii rozwoju 

rolnictwa polskiego wskazywano, co potwierdza tak e stanowisko Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, e proces doganiania (catching-up) i wyrównania
poziomu gospodarczego w systemie ekonomicznym ca ej UE, jest wa nym wa-
lorem spo eczno-ekonomicznym realizacji krajowej oraz unijnej polityki rolnej  
i wiejskiej.

Istotn  kwesti  jest przeciwstawienie si  renacjonalizacji WPR, wykorzy-
stuj c argumenty dotycz ce ewentualnego os abienia polityki rolnej (WPR) jako 
polityki wspólnotowej o wa nym sensie ekonomicznym, spo ecznym i rozwo-
jowym, przenoszeniu ci arów finansowania tej polityki na kraje mniej zamo -
ne, co mo e prowadzi  do naruszenia jednolitych zasad konkurencji mi dzy rol-
nikami ró nych pa stw cz onkowskich, gdy nie ma szans wsparcia bud etowe-
go. Jest to istotny element charakteru Wspólnej Polityki Rolnej i wynikaj cy  
z zasad solidarno ci rozwojowej i ekonomicznej.
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Koncepcje i dyskusje dotycz ce stopniowego wycofywania i zmniejszania 
p atno ci bezpo rednich nie s  akceptowane przez cz  krajów, niezale nie od 
mechanizmu tych dop at. Zastrze enia dotycz  niekorzystnej sytuacji, w jakiej 
stawiane s  du e przedsi biorstwa, w tym gospodarstwa spó dzielcze, prowa-
dz c do sztucznego dzielenia wi kszych gospodarstw, tworzenia nowej ekono-
miki skali produkcji i konkurencyjno ci. Nie jest to zgodne z potrzebami prze-
mian struktury agrarnej i nowoczesnej drogi rozwoju rolnictwa polskiego. 

F. Instrumenty rynkowe: dotycz  dyskusji i analizy poszczególnych me-
chanizmów rynkowych WPR, np. kwotowania produkcji (mleko), ograniczania 
interwencji rolnych i liberalizacji handlu produktami rolniczo- ywno ciowymi. 
Polska np. jest zainteresowana w zwi kszeniu produkcji mleka w drodze zwi k-
szenia kwot mlecznych, je li ten system b dzie sprawny, co nie jest pewne s -
dz c po sytuacji w 2009 r. Utworzenie jednolitej Wspólnej Organizacji Rynków 
Rolnych (WORR) mo e by  sposobem uproszczenia warunków funkcjonowania 
rynków oraz realizacji programów rozwoju wsi.

Przegl d WPR 2008/2009 r. uzyska  szczególne znaczenie wobec nowych 
zjawisk, jakie wyst puj  w obecnym etapie kszta towania si  Wspólnot Europej-
skich, w tym Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to tak e etap podsumowania dysku-
sji i ocen pierwszego 50-lecia historii europejskiego procesu integracyjnego 
(obecnie UE-27) oraz podstawowych ocen odnosz cych si  do pierwszego  
5-letniego funkcjonowania UE po ostatnim, najwi kszym w jej historii, zwi k-
szeniu liczby cz onków UE, g ównie by ych krajów socjalistycznych, w tym 
Polski. Z punktu widzenia fundamentalnych dla Unii, od momentu jej kreacji, 
zagadnie  rolnictwa, rynku rolno- ywno ciowego i obszarów wiejskich, by  to 
tak e moment szczególny: analitycy wskazuj  z jednej strony na historyczny 
sukces UE w rozwi zywaniu problemów rolniczo- ywno ciowych, z drugiej za
rozwi zanie to i jego konsekwencje, np. produkcyjne, strukturalne i spo eczne 
umniejszaj  rol  gospodarstwa rolniczego w strukturze oraz dynamice rozwojo-
wej UE i przesuwaj  zainteresowania krajów Unii ku innym, nowym kierunkom 
rozwojowym: nowoczesnej techniki, nauki, pog bienia procesów integracyj-
nych i przyspieszenia rozwoju spo eczno-gospodarczego oraz procesów przysto-
sowawczych i rozwojowych charakterystycznych dla okresu wspó czesnych 
tendencji gospodarczych oraz globalnych.    

Nast puje nie tylko zmiana ogólnych celów i uwarunkowa  funkcjono-
wania i rozwoju UE, ale tak e kszta tuje si  nowe otoczenie i powstaj  nowe 
wymagania dotycz ce Wspólnej Polityki Rolnej, rozwoju obszarów wiejskich  
i rozwi zywania problemów rolniczo- ywno ciowych Polski, Unii Europejskiej 
i wiata. Przegl d WPR nabra  w tej sytuacji szczególnego znaczenia: pojawi y
si  bowiem istotne kwestie strategiczne dotycz ce przegl du WPR i jej rezulta-
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tów wobec potrzeb oraz strategii rozwoju Polski do i w pewnym zakresie po ro-
ku 2013. Polska wkracza w okres realizacji strategii rozwoju kraju do 2013 r., 
której wa n , samodzieln  cz ci  jest wizja oraz strategia rozwoju rolnictwa  
i wsi. W praktyce gospodarczej i rozwoju UE, w tym tak e dotycz cej gospo-
darki rolniczo- ywno ciowej, w ograniczonym zakresie wyst puje rozumienie 
ró nic poziomu rozwoju, np. zachodnich i wschodnich krajów UE. Stosowanie 
tych samych kryteriów i narz dzi oraz decyzji dla obu grup krajów, mo e by
ród em ich nieadekwatno ci do zró nicowanych poziomów gospodarczych  

i spo ecznych (np. zakresu samoorganizacji spo eczno ci rolniczych i wiejskich 
czy te  przyk adu roli spó dzielczo ci rolniczej w Danii i Polsce). Znajduje to 
obecnie np. swój wyraz w odwrotnym ukszta towaniu dop at rolniczych w kra-
jach biednych (ni sze dop aty) i w krajach bogatych – dop aty wy sze. Trudno 
jest dokumentowa  sprzeczno  tej zasady z teoretycznymi podstawami euro-
pejskiej polityki konwergencji i spójno ci gospodarczej UE. Na tym etapie WPR 
w latach 2007-2009 wielokrotnie zwracano na to uwag .

Powstaje tu pytanie: czy UE mo e si  rozwija  na skal  wyzwa  rozwo-
jowych i globalnych przy relatywnie zmniejszaj cym si  bud ecie i czy inwe-
stycje prywatno-rynkowe s  w stanie w a ciwie odpowiada  na te wyzwania.
Pochodn  s  tu tak e decyzje dotycz ce wielko ci i struktury bud etu rolnego 
UE i Polski, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju spójno ci Polski  
i Unii, a zw aszcza z jasno ujmowanej perspektywy zmniejszenia (nadrabiania) 
dystansu rozwoju polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. To pozwala  mo e
na ewentualne zdefiniowanie pogl dów dotycz cych polskiej polityki gospodar-
czej i WPR zarówno w obecnym okresie (do 2013 r.), jak i po 2013 r.

Inne uzasadnienia wynikaj  z analizy zró nicowania poziomu rozwoju 
gospodarczego „starych” i nowych krajów Unii Europejskiej. Na obecnym eta-
pie oceny i zmian WPR, uzyskanych do wiadcze  i wysokiego poziomu gospo-
darczego ca ej Unii jako grupy gospodarczej, UE kreuje i utrwala nowe uwarun-
kowania stanu oraz skuteczno ci funkcjonowania Unii, rozpoznanie i umiej tno-
ci wp ywu na zachodz ce procesy, now  skal  wszelkich problemów i post -

powa  w ramach ca ej Unii, co powoduje, e powstaje nowy sens oraz umiej t-
no ci regulowania i godzenia ze sob , cz sto wzajemnie sprzecznych, interesów 
poszczególnych grup ludno ci (w tym rolników), regionów i pa stw. W rezulta-
cie tej tendencji, intensyfikowane s  europejskie procesy konwergencyjne 
w rozwoju gospodarczym i spo ecznym, w tym tak e procesy wyrównawcze 
obu grup krajów UE-27, tj. grupy zamo niejszej UE-15 („stare” kraje UE) i gru-
py UE-12. Obecny okres analiz i zmian WPR obejmuje ocen  polityki rolnej 
praktycznie ukszta towanej przed cz onkostwem przyj tej w latach 2004-2007 
grupy krajów. Nowe kraje cz onkowskie UE musz  mo liwie dobrze wykorzy-
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sta  wynikaj ce st d szanse negocjacji nowych rozwi za  WPR korzystnych dla 
obu grup pa stw, szczególnie dla nowych krajów cz onkowskich (tak e Polski). 
Na podstawie do wiadcze wiatowych zwi zanych z rozwojem gospodarczym 
i obecnych uwarunkowa  tego rozwoju, ustali  mo na szczególn  warto  sys-
temów ekonomicznych o charakterze mi dzynarodowym i integracyjnym, cha-
rakterystycznych dla Unii Europejskiej.

Wraz ze zwi kszeniem okresu polskiego cz onkostwa w UE, utrwala si
przekonanie wynikaj ce z akumuluj cych si  do wiadcze  procesów integracyj-
nych, i  funkcjonowanie i rozwój Unii oraz Wspólnej Polityki Rolnej umo liwi
ocen  szans, zada , mo liwo ci i korzy ci wynikaj cych z procesu integracyj-
nego oraz formu owania interpretacji tych procesów z punktu widzenia Polski. 
Badania spo eczne i gospodarcze potwierdzaj , i  wraz z wej ciem do UE doko-
nany zosta  decyduj cy krok ku nowej jako ci ogólnego rozwoju gospodarcze-
go, a tak e poziomu i stanu rolnictwa oraz polityki rolnej. Z tego punktu widze-
nia jest to nowa jako  krajowych uwarunkowa  zewn trznych i wewn trznych
wspó czesnego rozwoju polskiej gospodarki rolnej, ywno ciowej i wiejskiej. 
Zmiana tych uwarunkowa  w porównaniu do dotychczasowych zasad rozwojo-
wych wsi i rolnictwa (zarówno w okresie gospodarki planowej, jak i w okresie 
transformacyjnym), zapewnia wej cie na now , europejsk  i narodow cie k
rozwoju przyspieszaj c  wszystkie podstawowe procesy rozwojowe i konwer-
gencyjne gospodarki polskiej z gospodark  najwy ej rozwini tych krajów UE. 
Dotychczasowy okres do wiadcze  realizacji WPR wskazuje, e osi gane s
mo liwo ci i korzy ci przewidywane swego czasu dla procesu integracyjnego. 

Dotyczy to w szczególno ci kilku podstawowych procesów rozwojowych.  
A. Pewnego przyspieszenia i umocnienia ogólnego rozwoju gospodarcze-

go, co stwarza o now  szans  dla rozwoju gospodarki rolniczo- ywno ciowej
w formie nowoczesnej integracji i powi zania z rozwojem gospodarczym kraju 
oraz si ami zmian wynikaj cych ze wzrostu popytu na ywno , zwi kszenia
dochodów rolniczych i zatrudnienia pozarolniczego. Trwa e tempo mo liwie
wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego stworzy o realn  szans  takich 
przemian. Polska wchodz c do wspólnego rynku krajów bogatych uzyska a
szczególne mo liwo ci przyspieszenia post pu technologicznego, zwi kszenia
inwestycji i mi dzynarodowej wspó pracy gospodarczej. Taka mo liwa droga 
utrzymania lub przyspieszenia rozwoju gospodarczego, nawet w warunkach 
wiatowej recesji, jest te  szans  wzrostu efektywno ci, konkurencyjno ci i do-

chodowo ci rolnictwa polskiego.
B. Rozszerzenie mo liwo ci rynkowych, wynikaj ce z szybkiego wzrostu 

produkcji i eksportu rolniczo- ywno ciowego, g ównie dzi ki przej ciu do wy -
szego poziomu wspierania i ochrony rolnictwa. Polska uzyska a nowe szanse 
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zbytu produktów rolniczo- ywno ciowych. Wyst puje te  rozszerzenie rynku 
rolniczych rodków produkcji, zwierz t zarodowych czy te  produktów ekolo-
gicznych, przyspieszenia zmian struktury agrarnej, zwi kszenie stopnia finan-
sowania rolnictwa, polepszenie wykorzystania potencja u produkcyjnego, ko-
rzy ci zwi kszonej skali produkcji i specjalizacji, przyspieszenie rozwoju regio-
nalnego, mo liwo ci przesuni cia produkcji rolnej z zachodu na wschód, wyko-
rzystanie szans glebowych, klimatycznych i bioró norodno ci obszarów rol-
nych, przyspieszenie post pu technicznego i biologicznego, czy te  wykorzysta-
nia szansy zmniejszenia zatrudnienia rolniczego.  

C. WPR stworzy a nowe mo liwo ci przyspieszenia reform strukturalnych  
w rolnictwie i stopniowego zniesienia podstawowego ograniczenia rozwojowego 
kraju, tj. rozdrobnienia strukturalnego rolnictwa polskiego. Proces ten zapocz tko-
wany w uprzednich dekadach kontynuowany jest coraz bardziej intensywnie,  
a jednocze nie realizowany proces zmiany struktury agrarnej w kierunku koncen-
tracji i specjalizacji gospodarstw, wy szej efektywno ci i wydajno ci gospodaro-
wania przy jednoczesnej stymulacji procesów koncentracji strukturalnej (zmniej-
szenie liczby gospodarstw, zwi kszenie skali i efektywno ci produkcji, post pu
technicznego, organizacyjnego itp.). Procesy te zachodz  mimo trudno ci i ograni-
cze  wynikaj cych z opó nie  i bie cych trudno ci gospodarczych: ocenia si , e
p atno ci bezpo rednie hamuj  przemiany strukturalne w rolnictwie.  

D. Wspólna Polityka Rolna ma dwa g ówne elementy – polityk  stabiliza-
cji rynku i polityk  strukturaln . Podstawowe zasady realizacji zwi zanych
z tymi politykami celów ustalane s  na wiele lat naprzód na podstawie oceny 
sytuacji wspólnego rynku produktów rolnych i ywno ciowych w ramach UE, 
wraz z odpowiedni  interwencj  regulacyjn  oraz wp ywania na poziom cen rol-
nych i inne uwarunkowania w taki sposób, aby zapewnia y one osobom w pe ni
zatrudnionym w rolnictwie, dochód porównywalny z dochodami osób zatrud-
nionych poza rolnictwem, a tak e stabilizacj  rynku rolnego i jego ochron . Ob-
j cie Polski WPR zapewni o w ten sposób korzystne warunki rozwoju produk-
cji, a zw aszcza stabilizacji rynku rolnego (regulacje cenowe, rynkowe, produk-
cyjne i handlowe). 

E. Cz onkostwo Polski w UE i WPR stwarza szans  zwi kszenia wyko-
rzystania, zwykle intensywnego, rolniczego potencja u produkcyjnego, przede 
wszystkim poprzez znaczny post p w rozwi zaniu (jak dot d cz ciowym) jed-
nej z najwi kszych bol czek polskiego rolnictwa, tj. braku stabilnych warunków 
produkcji oraz wynikaj cego z tego bardzo zmiennego i niskiego dochodu rolni-
czego. W tym sensie do wiadczenia cz onkostwa Polski w UE wskazuj , e ob-
j cie naszego kraju pe nym zakresem WPR, w tym dop atami bezpo rednimi  
i dzia aniami zapewniaj cymi rozwój produkcji rolniczej dochodowej oraz przy-
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jaznej rodowisku, a tak e nowe mo liwo ci rynkowe i zatrudnienia, przemiany 
strukturalne rolnictwa w ramach polityki rolnej UE sta y si  jedn  z g ównych
szans rozwoju rolnictwa polskiego. Kraj dysponuje znacznym potencja em pro-
dukcyjnym w skali Europy, wykorzystywanym dot d w niepe nym zakresie za-
równo pod wzgl dem warunków przyrodniczych, jak te  warunków ekonomicz-
nych (np. dotychczasowe wykorzystanie zasobów si y roboczej, ziemi i wyposa-
enia technicznego odpowiada zaledwie poziomowi krajów rednio rozwini -

tych, a wi c nie wspó czesnym potrzebom i ambicjom Polski). 
F. Dotyczy to tak e wa nych cz ci ekonomii agrarnej obejmuj cej ko-

rzy ci skali produkcji, specjalizacji, post pu technicznego, organizacyjnego itp. 
Wspó czesne cele rozwojowe rolnictwa sformu owane przez UE, przyspieszaj
lub stwarzaj  szans  przyspieszenia procesów koncentracji, specjalizacji pro-
dukcji, przystosowania do potrzeb rynkowych kraju, wzrostu wydajno ci i efek-
tywno ci produkcji, rosn cych efektów konkurencyjno ci itp. 

G. Wspó czesny rozwój rolnictwa zró nicowany regionalnie traktowa
mo na jako szanse rozwojowe, szczególnie obszarów biedniejszych, co zwi za-
ne jest z dzia aniem si  wyrównuj cych rozwój obszarów wiejskich, funkcjono-
wania wielu programów rozwojowych dotycz cych zarówno rolnictwa, jak i re-
gionów czy te  poszczególnych dzia a . Powstaj  realne mo liwo ci rozwojowe 
wynikaj ce z szansy nowego rozmieszczenia regionalnego rolnictwa w kierunku 
obszarów o najni szych kosztach produkcji (delokalizacja). Zwi zane jest to 
tak e z potrzeb  ograniczenia zbyt wysokiej intensywno ci produkcji rolniczej 
i nak adów na rolnictwo w wielu najbogatszych regionach Europy Zachodniej. 
Co prawda rolnictwo polskie ma tu pewne ograniczenia, np. niski poziom y-
zno ci naturalnej, opó nienie techniczne, zawodowe itp., co utrudnia rozwój  
i konkurencyjno  rolnictwa polskiego, ale stanowi to jednocze nie znaczny po-
tencja  i szanse rozwojowe, np. przyspieszenia dywersyfikacji gospodarstw, za-
chowania wielofunkcyjno ci rolnictwa, bioró norodno ci, post pu biologiczne-
go, pozytywnych efektów przemian demograficznych, w tym zmniejszenia za-
trudnienia w rolnictwie, za  przyspieszenia procesów modernizacyjnych gospo-
darki rolnej poprzez post p techniczny oraz zwi kszenie wydajno ci, dochodo-
wo ci i nowoczesno ci organizacji produkcji, np. stale rekonstruowanych go-
spodarstw rolnych (rodzinnych). 

Dla rolnictwa polskiego podstawowym problemem ekonomicznym, struk-
turalnym i organizacyjnym jest nieprzystosowana do wspó czesnego etapu roz-
woju kraju, szczególnie odczuwalna od czasu cz onkostwa Polski w UE, struktu-
ra agrarna. Po pierwsze – rolnictwo polskie z jednej strony wykazuje, w obec-
nych warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej, korzystn
reakcj  i zachowania na nowe warunki funkcjonowania, np. adaptacj  do wy-
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mogów konkurencyjnego europejskiego rynku rolniczo- ywno ciowego i zasad 
WPR na poziomie gospodarstwa i gminy. Z drugiej strony wskazuje si , e rol-
nictwo okaza o si  s abym graczem (organizatorem) na coraz bardziej skompli-
kowanym i agresywnym rynku rolniczo- ywno ciowym. To ostatnie zjawisko 
podkre la negatywne znaczenie ci gle rozdrobnionej struktury agrarnej, tj. dys-
parytetu pomi dzy wspó czesnymi wymaganiami w stosunku do rolnictwa a je-
go potrzebami (np. inwestycyjnymi) a istniej c  struktur  skali wielko ci go-
spodarstwa i produkcji w tych gospodarstwach oraz formu owan  i realizowan
polityk  roln .

Sukces WPR wynika z jej ewolucji, uproszczenia, zainteresowania pa stwa  
i polityki krajowej integracj  wewn trzn  Unii, zmniejszeniem gospodarczej roli 
rolnictwa itp. Zmiany, ewolucja i procesy przystosowawcze zachodz ce w ramach 
WPR charakteryzuj  si  du  cz stotliwo ci  i dynamik . Wskazuj  one jak zró -
nicowany oraz  trudny koncepcyjnie i organizacyjnie jest ca y system WPR i jak
rol  spe niaj  w tej ewolucji rozwi zania ekonomiczne i organizacyjne, rozwój go-
spodarczy, mo liwo ci pozarolniczego rynku pracy, a tak e do wiadczenia i zmia-
ny generacyjne w rolnictwie. Wyst puje tu i dzia a mechanizm ekonomiczny kon-
centracji rolniczych czynników produkcji oraz rezultatów dzia alno ci rolniczej  
w coraz mniejszej liczbie jednostek produkcyjnych, a jednocze nie coraz wi k-
szych i lepiej zorganizowanych. Rozwój i ekonomika dzia alno ci rolniczo-
ywno ciowej charakteryzuje si  ró norodnymi ograniczeniami i uwarunkowa-

niami nie wyst puj cymi w innych dzia ach gospodarki narodowej, np. przestrzen-
ny charakter produkcji, poziom i struktura wyposa enia w czynniki produkcji, 
wp ywy uwarunkowa  przyrodniczych itp. Dla Polski jest istotne, aby WPR kszta -
towa a nadal instrumenty rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, by efektem 
obecnych rozwi za  nie sta o si  radykalne ograniczenie rodków na WPR, do 
czego zmierza  mog  kraje p atnicy netto do bud etu europejskiego i tendencj
sprowadzania polityki rolnej do roli polityki narodowej. 

Zrozumia e jest tak e prze wiadczenie, i  geneza i uzasadnienie zmian
WPR nawi zuje do pyta  dotycz cych przysz o ci i bie cych oraz przysz ych
dylematów tej polityki. Dla przyk adu wymieni  mo na nast puj ce dylematy 
lub pytania dotycz ce przysz o ci WPR.

A. Wspólna Polityka Rolna: dylemat  rozszerzenie czy ograniczenie, 
mo e nawet rezygnacja z takiej polityki o charakterze ogólno europejskim i jej 
zast pienie przez narodowe polityki rolnicze i nierolnicze. 

B. Wysoki poziom wydatków publicznych na WPR czy te  zmniejszenie  
rodków na rolnictwo i przenoszenie wi kszych rodków pieni nych na reali-

zacj  prorozwojowych celów Strategii Lizbo skiej.  
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C. Udzielanie w ramach WPR pomocy du ej grupie beneficjentów czy jej 
ograniczanie i skierowanie strumienia p atno ci g ównie do gospodarstw produ-
kuj cych na rynek. 

D. Czy realizowa  polityk  rozwoju wsi w ramach WPR: ju  bowiem 
powstaje problem relacji filar I (WPR) versus  filar II (Program Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich). 

E. Pojawiaj  si  w pa stwach UE grupy, partie lub tendencje przeciwne 
UE lub WPR, co stwarza kolejne dylematy: a) integracja versus dezintegracja 
i b) integracja p ytka versus integracja g boka.

W nawi zaniu do tego w sta ej debacie nad Wspóln  Polityk  Roln  Pol-
ska postuluje: a) zachowanie wspólnotowego charakteru WPR, szczególnie  
w zakresie finansowania, jako warunku utrzymania jednolitego rynku w d ugiej
perspektywie i utrzymanie wspólnotowego charakteru WPR; b) utrzymanie do-
tychczasowej skali finansowania EWPR z bud etu UE; c) zapewnienie równych 
warunków konkurencji polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku; d) mo liwie
szybkie wyrównanie stawek p atno ci w ca ej UE. Wszystkie te postulaty daj
si  pogodzi  z potrzebami i interesami ca ej UE i wszystkie one wiadcz
o pragmatyzmie, w miar  rozs dnym podej ciu do problemów dotycz cych 
WPR. Przypomnie  nale y, i  nie jest to powszechna cecha polskiej spo eczno-
ci, biznesu i polityki.

3.   KONSEKWENCJE ZMIAN WPR DLA POLSKIEGO
ROLNICTWA Z PUNKTU WIDZENIA JEGO CELÓW

STRATEGICZNYCH

3.A.   Konsekwencje zmian róde  finansowania polityk narodowych wobec 
wsi i rolnictwa 

Stanowisko polskie w ramach dyskusji dotycz cej Wspólnej Polityki Rol-
nej w perspektywie d ugofalowych interesów Polski i polskiego sektora rolnego 
ustalone jest na podstawie zasad post powania, kszta towania i realizacji po-
szczególnych decyzji i rozwi za  dotycz cych Wspólnej Polityki Rolnej. Wy-
kaz wyst puj cych tu zasad i metod post powania jest obszerny, wywo uje wie-
le kontrowersji, a ich rozwi zanie stanowi wa ny krok w praktycznych rozwi -
zaniach WPR zarówno (w pewnym zakresie) obecnego etapu, tj. do 2013 r.,  jak 
te  propozycji, które b d  decydowa y o zmianach i ewolucji WPR po 2013 r. 

A. Do Polski odnosi si  potrzeba wyst pienia za utrzymaniem, ewentual-
nie na okre lony czas, dotychczasowej WPR, za  przeciw rozwi zaniom ozna-
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czaj cym ograniczenie lub zmniejszenie poziomu i zmian  struktury bud etu 
rolnego, jak te  instrumentarium jego wsparcia. Je li Unia Europejska jest no-
wym projektem rozwojowym Europy, to ustalenia wynikaj ce z Health Check
maj  utrwala  zasady i warunki zapewniaj ce szans  pozytywnych rozwi za
oraz przemian rozwojowych, jakie zachodz  w europejskim rolnictwie i obsza-
rach wiejskich. Jednocze nie pojawiaj  si  opinie o charakterze krytycznym, co 
oznacza, i rodowisko polityczne i ekonomiczno-rolnicze w realizacji obecne-
go etapu WPR np. zobowi zane jest do wskazania, w jaki sposób mo liwie ra-
cjonalnie wesprze  te kierunki dzia ania, i przedstawianie nowych propozycji, 
które wskazuj  na potrzeb  zachowania i realizacji tej unijnej polityki. Zarówno 
w krajach UE, jak i w Polsce udokumentowano wa ne znaczenie WPR w zjed-
noczonej i zintegrowanej politycznie oraz gospodarczo Europie. Polska i cz
nowych pa stw cz onkowskich znajduj  si  przy tym w szczególnej sytuacji ze 
wzgl du na wa n  potrzeb  przyspieszenia takich przemian agrarnych, które s
zgodne z przysz ymi oraz efektywnymi przemianami wsi i rolnictwa (proces 
koncentracji, dywersyfikacja zatrudnienia, zasady ochrony rodowiska i eko-
nomii gospodarowania posiadanych czynników produkcji rolniczej i pozarolni-
czej itp.). Niezale nie od tego, jak kszta tuje si  bie ca ekonomia gospodaro-
wania, struktury agrarne i ich przemiany musz  by  wspierane z bud etu unijne-
go albo krajowego, co jest odr bnym i trudnym problemem dla Polski.  

B. Polska nie mo e, ze wzgl du na swe interesy, g ównie natury finanso-
wej i wewn trznej polityki fiskalnej, akceptowa  zamiaru nawet cz ciowej re-
nacjonalizacji dotychczasowego stopnia finansowania WPR przewidzianego  
w 2013 r. i finansowanie WPR z bud etu Unii jest dla Polski korzystne i ulega  
z tego punktu widzenia sta ej poprawie, i tak b dzie si  dzia o co najmniej do 
2013 r. Polska musi stara  si  o utrzymanie tego systemu p atno ci i jego po-
ziomu na nast pne kolejne okresy bud etowe, jako podstawy realizacji szans 
pozytywnych tendencji wyrównania warunków rolniczego rozwoju Polski i in-
nych krajów Unii Europejskiej tak e po roku 2013.

C. Polska w ramach mo liwie du ego bud etu Unii powinna opowiada
si  za równowag  pomi dzy I a II filarem WPR. W szczególno ci nale y chro-
ni  finansowanie Filaru I, w tym tak e nie zwi ksza  nak adów na Filar II kosz-
tem Filaru I. Inne rozwi zanie mo e by  przyj te tylko w przypadku takich usta-
le , które mia yby pozytywne znaczenie dla wsparcia zmian w Filarze I (np. 
przyspiesza y przemiany struktury agrarnej). W Polsce wyst puje potrzeba 
unowocze nienia rolnictwa, co wskazuje, i  powinny by  kontynuowane stara-
nia o zachowanie prorozwojowych instrumentów WPR i obszarów wiejskich 
(np. instrumenty pro rodowiskowe) i kraj nie mo e zmniejsza  swego zaintere-
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sowania strategi  i narz dziami wspieraj cymi przemiany strukturalne, w tym 
proces koncentracji w rolnictwie. 

D. Polska nie mo e odst pi  lub ograniczy  mo liwo ci unowocze nienia
gospodarki rolnej i zapewnienia przez to trwa ej, fundamentalnej konkurencyj-
no ci. Oznacza to potrzeb  odmowy akcentowania tendencji bezpo redniego
zast powania prorozwojowych instrumentów WPR, instrumentami pro rodowi-
skowymi. Instrumenty te powinny by  wobec siebie komplementarne, a nie 
konkurencyjne. S usznie okre la si , i  krajobraz i rodowisko nie s  substytu-
tami ywno ci, a zapewnieniem odpowiedniego poziomu wy ywienia jest pod-
stawow  i niezb dn  funkcj  gospodarki rolniczo- ywno ciowej w kraju.

E. Obowi zkiem Polski jest lobbowanie i postulowanie w ramach WPR 
nowych instrumentów odpowiadaj cych warunkom kraju s abiej rozwini tego,
o du ym znaczeniu wsi i rolnictwa w rozwoju gospodarczym oraz spo ecznym. 
By oby to zachowanie dla cz ci ni ej rozwini tych krajów w skali ca ej Unii 
pewnych instrumentów, które wspieraj  przyspieszenie rozwoju obszarów wiej-
skich. G ówny wynikaj cy stad problem WPR polega na tym, e „stare” kraje
UE-15 zrealizowa y cele WPR w pierwszym okresie rozwoju i przesz y na wy -
szy etap, za  kraje mniej rozwini te nie mog y tych celów zrealizowa , znajdo-
wa y si  w innej i trudnej sytuacji, poniewa  proces przemian finansowany 
przez Uni  jest zbyt krótki i w przypadku zatrzymania by by niewystarczaj cy 
dla przeprowadzenia oraz wyrównania do tych warunków gospodarczych, które 
istnia y i istniej  w krajach wy ej rozwini tych. Oznacza to dla Polski wyzwania 
dotycz ce relacji pomi dzy WPR a narodow  polityk  roln , jako wa nego ele-
mentu obecnego systemu polityki rolnej i wiejskiej w rozwoju kraju.  

Propozycje zmian WPR, ich charakter i uzasadnienia mo na uporz dko-
wa  na podstawie perspektywy czasowej, pozwalaj cej na wyró nienie nast pu-
j cych uj : a) okres do roku 2013 i b) lata 2013-2020 i dalsze wed ug funduszy 
rolnych oraz wynikaj cego z nich instrumentarium wsparcia rolnictwa i wsi. 
Chodzi tu o: a) Filar I WPR (rolniczy) – finansowany przez Europejski Fundusz 
Rolniczy Gwarancji (EFRG), b) Filar II (wiejski) – finansowany przez Europej-
ski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Na podstawie 
tak okre lonych kryteriów mo na wyodr bni  cztery podstawowe obszary, które 
odnosz  si  do zmian i reform WPR: A) Filar I – lata 2009-2013, B) Filar I  – 
lata 2013-2020 i dalsze oraz C) Filar II – 2009-2013, D) Filar II – lata 2013- 
-2020 i dalsze.

A. Filar I – lata 2009-2013. Podstawowym zagadnieniem w perspekty-
wie do 2013 r., jest kwestia systemu dop at bezpo rednich. Decyzje i dyskusja 
dotycz  potrzeby rozstrzygni cia, czy nale y utrzymywa  i ewentualnie mody-
fikowa  obowi zuj cy obecnie System Jednolitej P atno ci Obszarowej – SAPS,
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czy te  nale a oby w Polsce przej  na System P atno ci Jednolitej – SPS. Sto-
sowany dotychczas w Polsce system dop at bezpo rednich SAPS okaza  si a-
twy we wprowadzeniu i administrowaniu, umo liwi  i umo liwia wykorzystanie 
ca ej przynale nej Polsce koperty finansowej, zyska  akceptacj  spo eczn  i po-
lityczn . Mo na uzna , e jest to system „bezpieczny” politycznie i spo ecznie.

Jest to tak e wa ny problem wyboru ekonomicznego wykorzystania rod-
ków UE. W dyskusji zwi zanej z procesem wej cia do UE i wykorzystania unij-
nych rodków bud etowych, nie postawiono jasno problemu alokacji pomocy UE 
dla rolnictwa w formie ekonomicznego wyboru: bud et ma wspiera  wszystkich 
lub wszystkie dziedziny, czy te propozycje i rozwi zania, zgodnie z priorytetem, 
okre laj cym, gdzie jest najwy sza efektywno  gospodarcza lub spo eczna wyko-
rzystania rodków. Dotyczy to nie tylko rolnictwa: na polskim etapie rozwoju go-
spodarczego wszelkie priorytety powinny preferowa  rozwi zania zapewniaj ce
maksymalizacj  efektu ekonomicznego, tj. koncentrowanie rodków tam, gdzie 
najpewniejszy jest wysoki efekt finansowy, pozwalaj cy na rozszerzenie mno nika
ekonomicznego. Dla rolnictwa mo e to jednak stwarza  problemy wynikaj ce
z naturalnych ogranicze  efektywno ci kapita owej (wysoko  zwrotu nak adów) 
w tej gospodarce, np. ze wzgl du na ograniczenia przyrodnicze lub strukturalne 
(system rolniczy jako sie  czynników produkcji, struktura tych czynników, warun-
ki rynkowe, organizacyjne itp.). Jest to istotny element rozumienia ekonomii agrar-
nej ograniczanej w swej dynamice rozwojowej zarówno przez zmiany relacji czyn-
ników produkcji, jak te  zasad  przechodzenia ziemi, z pokolenia na pokolenie 
(wyst puj cy tu czynnik demograficzny, tj. wymiana pokole  i powi zanie z tym 
zmian z poziomem i struktur  ekonomiczn  gospodarstwa produkcyjnego); jest 
przyczyn  ogranicze  i specyficznych cech tego procesu w rolnictwie, rozumianym 
jako dzia  wytwórczo ci materialnej i realizowany w gospodarstwach rodzinnych, 
w znacznej cz ci nie rozumieniu gospodarstwa rolnego jako przedsi biorstwa (go-
spodarstwa rodzinne jako mini przedsi biorstwa) funkcjonuj ce na zasadach eko-
nomii produkcyjnej i rynkowej.  

Ekonomiczne rozumienie tych procesów decyduje, e dop aty bezpo red-
nie, bez wzgl du na formu owane przez UE oraz na forum WTO stanowiska, s
i pozostan  przez d ugi okres podstawowym mechanizmem wspieraj cym do-
chody gospodarstw rolnych, tym samym b d  czynnikiem przes dzaj cym  
o pozycji konkurencyjnej rolnictwa w dawnych krajach UE-15. Mimo reform 
i pozycji konkurencyjnej rolnictwa w tych pa stwach, nie zrezygnowa y one  
z mechanizmów oddzia ywania na wra liwe miejsca sektora rolniczego, pozo-
stawiaj c szerok  furtk  dla stosowania ró norodnych p atno ci specyficznych. 
Ponadto struktura gospodarstw rolnych w unijnych krajach Europy Zachodniej 
sprawia, e dop aty bezpo rednie uzyskuj  g ównie du e gospodarstwa rolne, 
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zorientowane rynkowo. System SAPS w obecnej postaci sprzyja negatywnej dla 
rodowiska naturalnego oraz niekorzystnie ekonomicznie i spo ecznie ekstensy-

fikacji rolnictwa w Polsce poprzez presj  w kierunku monokultury zbo owej na 
znacznych obszarach kraju, oznaczaj c  ograniczenie wykorzystania gospo-
darczego relatywnie tanich czynników produkcji w rolnictwie polskim, tj. zaso-
bów si y roboczej i ziemi. 

Liczba takich gospodarstw nie b dzie zapewne wysoka (oceny polskich 
ekonomistów okre laj  liczb  przewidywanych wysoko produktywnych gospo-
darstw w Polsce na poziomie ok. 100 tys.), co przy ponad 40 tys. wsi istniej -
cych w Polsce, wskazuje zakres przewidywanej i niezb dnej redukcji obecnej 
oraz przysz ej liczby gospodarstw rolnych (rodzinnych, ch opskich). Jednocze-
nie krajowa polityka rolna w ramach dotychczasowego systemu SAPS nie mo-
e stymulowa  z wystarczaj c  si  przemian rolnictwa w tym kierunku. System 

SPS (model regionalny) wraz z realizacj  PROW pozwala tak e wype nia  po-
stulaty zrównowa onego rozwoju ekonomicznego, spo ecznego i rodowisko-
wego rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Aktywna polityka rolna w obszarze 
bezpo redniego wspierania produkcji i dochodów rolników jest warunkiem 
kszta towania, nowoczesnego perspektywicznego programu rozwoju rolnictwa, 
jego specjalizacji i rozwoju regionalnego.  

B. Filar I – lata 2013-2020 i dalsze. W obecnym okresie cz onkostwa 
w UE, Polska w latach 2009-2010 okre li a perspektywiczny model krajowej po-
lityki rolnej wpisuj cy si  w WPR UE. Podstawowym przes aniem jest zapew-
nienie mo liwie du ej swobody decyzyjnej i definiowania krajowych celów poli-
tyki rolnej. Przyj ty system p atno ci b dzie kontynuowany po roku 2013. Ewen-
tualne jego modyfikacje mog  wynika  z postanowie  WTO, a g ównie nowej 
definicji blue box i green box. Nale a oby równie  zagwarantowa ródokresowe
mo liwo ci modyfikacji przyj tych rozwi za  w ramach WPR.

C. Filar II – lata 2009-2013. W ramach Perspektywy Finansowej 2007- 
-2013 pa stwa cz onkowskie UE przygotowa y narodowe programy operacyjne 
uzasadniaj ce konieczno  finansowania okre lonych dzia a  z zakresu polityki 
strukturalnej w poszczególnych sektorach gospodarki. W zakresie kierunków 
wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich UE w latach 2007-2013 zdefiniowano 
cztery osie, na które przewidziano w sumie 17,2 mld euro ze rodków publicznych 
(z czego 13,2 mld euro ze rodków UE):  O  I – Poprawa konkurencyjno ci sektora 
rolnego i le nego (7,2 mld euro); O  II – Poprawa rodowiska przyrodniczego i ob-
szarów wiejskich (5,5 mld euro); O  III – Jako ycia na obszarach wiejskich 
i ró nicowanie gospodarki wiejskiej (3,4 mld euro); O  IV – LEADER (Zwi zki
Pomi dzy Dzia aniami na rzecz Rozwoju Gospodarczego Wsi) 0,8 mld euro. 
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W Polsce programem operacyjnym planowania i kontroli realizacji prze-
mian strukturalnych w rolnictwie jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
2007-2013. W ramach pierwszych trzech osi Programu zaplanowano wprowa-
dzenie w ycie 21 zró nicowanych dzia a  strukturalnych maj cych wp yn  na 
rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Wobec ju  podj tych decyzji rozdyspo-
nowania rodków przewidzianych w PROW 2007-2013 krajowa polityka rolna 
mo e by  skoncentrowana na ich wykorzystaniu i ewentualnej alokacji mi dzy
poszczególnymi dzia aniami. W stosunku do PROW 2007-2013 dokonano ju
pewnych zmian w rentach strukturalnych i dzia aniach wspierania gospodarstw 
niskotowarowych.

D. Filar II – lata  2013-2020. Kierunkowe decyzje II filaru WPR b d
mog y dotyczy  okresu po roku 2013. Polska po uzyskanych do wiadczeniach 
mo e aktywnie uczestniczy  w kszta towaniu zakresu dzia a  finansowych  
z EFRROW, aby w ród przewidzianych dzia a  znalaz y si  te, które s  po da-
ne z punktu widzenia interesów kraju. W szczególno ci Polska powinna zabie-
ga  o pozostawienie i zwi kszenie znaczenia wspó finansowanych przez EFR-
ROW dzia a , które sprzyjaj  poprawie struktur rolnych i wiejskich, rozwojowi 
przedsi biorczo ci i infrastruktury. Nie akcentuje si  potrzeby ulegania tenden-
cji wspierania dzia a  pro rodowiskowych kosztem dzia a  prorozwojowych, 
bowiem w przypadku kraju s abiej rozwini tego, jakim jest Polska, mo e to pro-
wadzi  do zak ócenia zrównowa onego rozwoju ekonomicznego, spo ecznego  
i rodowiskowego. Z tego wzgl du dzia ania pro rodowiskowe winny by  kom-
plementarne wzgl dem zada  prorozwojowych i nie mog  by  konkurencyjne. 
UE po roku 2013 w ramach PROW ma uwzgl dnia   stopie  rozwoju gospo-
darczego obszarów wiejskich i nie os abia  polityki spójno ci ekonomicznej tych 
obszarów. Realizacja takiego post powania nale y do decyzji krajowych. 

Na podstawie oceny uzyskanych rezultatów SPO 2004-2006 oraz PROW  
2007-2013 i nakre lonych priorytetów krajowej polityki rolnej ustali  mo na, e
PROW 2007-2013 jest bardziej prorozwojowy ni  PROW 2004-2006. Alokacja 
ma by  oparta na obiektywnych analizach, które maj  uwzgl dnia  zarówno po-
stulat efektywno ci wydatkowanych rodków, jak i zak adanych rezultatów  
w zakresie osi gania spójno ci przez obszary wiejskie.

A.  Pierwszy dotyczy zmiany priorytetów (polskiej alternatywy) w relacji: 
finansowanie rolnictwa i finansowanie rozwoju obszarów wiejskich. UE rozpo-
cz a ju  uprzednio okres (tendencj ) zmniejszenia realnego subsydiowania rol-
nictwa, a zwi kszenia dofinansowania rozwoju wsi, co by o pochodn  umacnia-
nia Europejskiego Modelu Rolnictwa, tj. zwi kszenia zainteresowania o ro-
dowisko i zdrowie ludzi. Jednocze nie Polska aktywnie uczestniczy w procesie 
przemodelowania subsydiowania rolnictwa unijnego. W wydatkach na finanso-
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wanie WPR najwi kszy ma by  udzia  funduszu na rozwój wsi, dotyczy to tak e
wydatków krajowych ponoszonych na finansowanie WPR.

W wi kszo ci krajów UE, które wcze niej ni  Polska przyj y PROW na 
lata 2007-2013, na czo o celów strategicznych postawiono wzrost konkurencyj-
no ci produkcji rolnej, co znajduje te  odbicie w zagospodarowaniu przekaza-
nych na te cele funduszy. Uznano bowiem, e je li Unia nie podtrzyma ener-
gicznie tego celu, nie zostan  zrealizowane ogólne cele dotycz ce rolnictwa. Dla 
Polski szczególnie wa ne jest zrozumienie roli wsparcia rolnictwa (Filar I), ze 
wzgl du na to, e procesy intensyfikacji rolnictwa wy czaj  z produkcji rolni-
czej coraz wi ksz  cz  ziemi, szczególnie najs abszych ziem uprawnych. Wy-
st puje tu ekonomiczny proces substytucji wi kszej powierzchni uprawnej ziemi 
rolniczej jej mniejsz  powierzchni  o lepszej jako ci, co kreuje zasad  ekono-
micznego wyboru (ekonomiki) tak e w zagospodarowaniu rolniczych czynni-
ków produkcji.

Polska akceptuj c wersj  WPR do roku 2013 ograniczy a si  do przyj tej
w Traktacie Akcesyjnym polityki rozwoju oraz finansowania rolnictwa bez wyra -
nego sformu owania narodowej wizji i strategii rolnej. Nie zarysowano tak e kom-
pleksowego programu produkcyjno-ekonomicznego, rozwoju produkcji rolnej, re-
gionalnej specjalizacji rolniczej Polski i jej programu gospodarki ywno ciowej. 
Wed ug tych opinii zarys programu rozwoju rolnictwa sformu owany w dokumen-
cie Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 nie w pe nym zakre-
sie spe nia wymogi programu rolnego. Zarówno w programie merytorycznym, jak 
te  w cz ci finansowej (rolniczej), nie podkre lono takiej rangi rozwojowej w za-
kresie produkcyjno ci i konkurencyjno ci rolnictwa, jaka ci gle jest najistotniejsza 
dla rozwoju gospodarczego i spo ecznego Polski, rozwi zania problemu rolnego, 
wy ywieniowego i zachowania wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego m.in. 
w drodze przemian rolnictwa rodzinnego w zrestrukturyzowany sektor rolniczy  
o wysokiej produktywno ci i wydajno ci, a wi c uwalniaj cy tak e cze  zasobów 
na rzecz rozwoju ca ej gospodarki narodowej.  

Z analizy polskiego bud etu na WPR wynika, i rodki na dop aty bezpo-
rednie i specjalne (EFRG) stanowi  nieco ponad po ow  funduszy przyznanych 

Polsce na rolnictwo oraz wie . Uznaje si  to za miar  preferencji Unii na rzecz 
finansowania raczej ca ej WPR ani eli filaru II WPR (rozwój wsi). Przez do-
tychczasowy okres funkcjonowania WPR rozwój rolnictwa by  podstaw  rozwo-
ju wsi. Dzi ki temu dokona y si  zmiany w stanie europejskiego rolnictwa i wsi, 
jakie staj  si  obecnie wiatowym przyk adem modelowych rozwi za . UE roz-
wi za a problemy produkcji i restrukturyzacji gospodarstw rolnych na innym 
etapie rozwoju, za  obecnie mo e koncentrowa  si  na zagadnieniach ochrony 
rodowiska, konkurencyjno ci itp. Kontrowersje rozwojowe dotycz ce takich 
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zagadnie , jak priorytet WPR czy PROW, strategia rozdysponowania rodków 
bud etowych z UE na cele prorozwojowe, zwi kszenie konkurencyjno ci rolnic-
twa na rynkach wiatowych, zwi kszanie warto ci dodanej itp. Dla Polski ma to 
znacznie strategiczne z uwagi na potrzeb  wyrównania poziomów rozwojowych  
i ewentualne wyprzedzenie krajów, które rozwi zania takie zrealizowa y
w uprzednich dekadach.  

B. Drugim problemem jest konieczno  przyj cia polityki i praktyki pe -
nego (równomiernego) wykorzystania odpowiednich funduszy dla wzrostu kon-
kurencyjno ci polskiego rolnictwa na rynku wiatowym. Do wiadczenie wska-
zuje, e znacznie atwiejsze i efektywne jest wykorzystanie funduszy unijnych 
przeznaczonych na rozwój rolnictwa (filar I), co stanowi dla Polski wa ki argu-
ment wobec pojawiaj cych si  trudno ci wykorzystania dotacji unijnych i kra-
jowych. Podobnie, zmiana charakteru wydatków przeznaczonych na ONW, ro-
dowisko rolnicze i na cele najbardziej proinwestycyjne rolniczo, np. urz dzanie 
terenów rolniczych oraz proprodukcyjne i promodernizacyjne (sprzyjaj ce
zwi kszeniu warto ci dodanej i jako ci ywno ci).

Dyskusje dotycz ce potrzeby kolejnej fazy zmian WPR nawi zuj  do ar-
gumentu wi cego konkurencyjno  rolnictwa i zrównowa ony rozwój wsi. 
Jest to obecnie g ówny dylemat rozwoju rolnictwa polskiego o d ugookresowym
znaczeniu. Podej cie takie wynika z realnych potrzeb zwi kszenia konkurencyj-
no ci, restrukturyzacji i rozwoju rolnictwa (Filar I), w cis ym powi zaniu
z rozwojem wsi (obszarów wiejskich). Nawi zuje to do uprzedniej argumentacji 
dotycz cej strategii rozwoju rolnictwa polskiego, potrzeby tworzenia sprzyjaj -
cych warunków ekonomicznej i strukturalnej, nowoczesnej ewolucji rolnictwa 
w kierunku europejskiego modelu rozwoju gospodarki rolniczo- ywno ciowej.

Post p w rolnictwie w drodze koncentracji ziemi i produkcji, tj. wynikaj -
ce z tego konsekwencje przemian strukturalnych i produkcyjnych, jest podsta-
wow  realn  drog  modernizacji rolnictwa polskiego, jego szans rozwojowych 
i konkurencyjnych w otoczeniu rolnictwa wiatowego. Jednocze nie dokonuj ca
si  w ostatniej dekadzie ewolucja strukturalna rolnictwa nie znajduje nale ytej
dokumentacji i merytorycznej interpretacji. Szacowa  mo na, e ponad 2 mln ha 
potencja u ziemi rolniczej nale y do wy czonych z u ytkowania rolniczego, za
w rzeczywisto ci realn  sytuacj  rolnicz  okre la ok. 600 tys. gospodarstw rol-
nych wywarzaj cych prawie ca  produkcj  rynkow  rolnictwa. W obecnej sy-
tuacji ekonomicznej istotne jest stwierdzenie o wyst puj cym stanie zamro enia
przemian strukturalnych, obrotu ziemi  i rynku ziemi.   

Obecnie zarówno PROW, jak i rozwi zania szczegó owe dotycz ce go-
spodarowania ziemi  rolnicz  nie zapewniaj  koniecznego usprawnienia obrotu 
ziemi , rynku ziemi i zarz dzania zasobami ziemi (urz dzanie terenów rolni-
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czych, relacje dotycz ce gospodarki przestrzennej) itp., nie gwarantuj  takiej 
mo liwo ci. System i mechanizmy rynku ziemi oraz jego szczegó owe uregulo-
wania dotycz ce np. rynku dzier aw lub procesu przejmowania ziemi na cele 
pozarolnicze, nie spe niaj  funkcji zapewniaj cych realne efektywne przemiany 
strukturalne w rolnictwie i podobnie istotne zagospodarowanie, jako rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej. Obecnie nie w pe ni rozpoznane s  scalenia gospo-
darstw i rolniczych prac urz dzeniowych przestrzeni rolniczej. Polska znajduje 
si  w fazie rozwojowej gospodarki rolnej o wyst puj cym zamro eniu przemian 
strukturalnych w rolnictwie, w znacznej cz ci zwi zanym z systemem dop at
bezpo rednich i ubezpiecze  rolniczych (KRUS). Instrumenty ekonomiczno- 
-prawne ograniczaj  rolnikom i w a cicielom dzia ek podejmowanie racjonal-
nych decyzji gospodarczych i wzmagaj  oczekiwanie wzrostu cen ziemi i czyn-
szów. Jednocze nie wyst puje odp yw ludno ci ze wsi i wyst puje zjawisko po-
zostawiania rolniczej ziemi nie uprawianej. Nie jest to sytuacja odpowiadaj ca 
potrzebom wspó czesnego rynku ziemi  i elastyczno ci przemian strukturalnych 
w rolnictwie, jakie s  wymagane na obecnym etapie i poziomie rozwoju gospo-
darczego Polski i Unii Europejskiej. W pa stwach Unii wi kszo  ziemi upraw-
nej w gospodarstwach stanowi  dzier awy. Polska polityka rolna (Narodowa 
Polityka Rolna) nie mo e pomija  zestawu wyst puj cych tu zjawisk zmian 
w asno ciowych i strukturalnych oraz ich konsekwencji, w tym niedocenianych 
walorów systemu dzier awnego ziemi.

C. Polska w okresie transformacji systemowej podj a dzia ania o charak-
terze organizacyjnym, rynkowym i administracyjnym powoduj ce zwi kszenie 
trudno ci zwi zanych z szansami zatrudnienia (wysokie bezrobocie jawne  
i ukryte), ograniczenie spo ecznego podzia u pracy itp. Tymczasem w krajach 
UE-15 w latach dotychczasowej realizacji WPR dokona y si  gruntowne zmiany 
w formie szybkiego dalszego zmniejszenia zatrudnienia w rolnictwie i rozwoju 
us ug w otoczeniu rolnictwa, co by o jednocze nie mo liwie i wzajemnie po-
wi zane z ewolucj  strukturaln  i wzrostem dochodów rolniczych, kreowaniem 
popytu na us ugi produkcyjne i komunalne oraz zmiany w infrastrukturze i oto-
czeniu gospodarstw. Zrekonstruowana zosta a ca a pozarolnicza cz  sektora 
ywno ciowego (agrobiznesu). Inwestycje z funduszy publicznych wspiera y

finansowanie modernizacji produkcji i gospodarstw, infrastruktury wiejskiej  
i agrobiznesu.

Zarysowane w PROW zadania inwestycyjne i przewidywane efekty – za-
trudnienia oraz dochodów, s  jak na potrzeby polskiej wsi, ci gle skromne i za-
pocz tkowuj  jednie obecny etap przemian strukturalnych. Z punktu widzenia 
kszta towania relacji pomi dzy WPR a PROW wyst puj  rzeczywiste przemia-
ny w skali znacznie przekraczaj cej mo liwo ci wynikaj ce z PROW. G ównym
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z nich jest zmiana istoty czynników sprawczych kszta tuj cych rezultaty PROW 
w zakresie przeobra e  wsi (O  3). Tak  g ówn  si  staje si  obecnie, podobnie 
jak to by o na porównywalnym poziomie rozwoju gospodarczego w „starych” 
krajach UE, przyspieszanie przej cia ludno ci (szczególnie w wieku produkcyj-
nym) do pracy poza rolnictwem (utrzymanie wysokiego tempa rozwoju gospo-
darczego i zmniejszanie zakresu bezrobocia jest tu najistotniejszym czynnikiem 
sprawczym). Proces ten jest wzmacniany przez sta  oraz czasow  emigracj
zarobkow  wynikaj c  z otwarcia rynku pracy i granic w ramach UE. Drugim 
czynnikiem s  zmiany sytuacji dochodowej na wsi i rolnictwie finansowane  
z pracy ludno ci wiejskiej za granic . Szacuje si , i  ten transfer dochodowy 
mieszka ców wsi przekracza wysoko  dotacji zasilaj cych rozwój obszarów 
wiejskich. Trzecim jest zmiana w waloryzacji pracy (zatrudnienia). Praca, nieza-
le nie od zjawisk kryzysowych, staje si  stopniowo towarem coraz wy ej wyce-
nianym na polskim i unijnym rynku pracy, ze wszystkimi konsekwencjami dla 
rolnictwa, us ug i warunków bytowania ludno ci wiejskiej. Czwartym – kreacja 
przez migracj  ze wsi popytu na us ugi sfery otoczenia rolnictwa, w powi zaniu
z wy szymi dochodami ludno ci rolniczej i wiejskiej. 

D. Obecny model rozwoju rolnictwa i wsi polskiej kszta towany w coraz 
szerszym zakresie przez WPR ulega przyspieszonym przemianom g ównie dla-
tego, i  zmieniaj  si  warunki makro rodowiskowe: ekonomiczne, spo eczne  
i polityczne, w zwi zku z pog biaj c  si  integracj  Polski z Uni  i szybciej na 
wielu wa nych odcinkach, ani eli mo na si  by o  tego spodziewa .

Analizy przewidywanych konsekwencji projektowanych zmian WPR 
przed i po 2013 r. ukazuj , e w rachub  wchodz  dwie drogi post powania.
Pierwsza – oznacza tworzenie uwarunkowa  przy pieszaj cych przemiany 
strukturalne i produkcyjne gospodarstw rolnych w skali i poziomie pozwalaj -
cym na co najmniej mo liwie szybkie osi gni cie np. wska ników rednich dla 
ca ej UE. Druga droga post powania uznaje potrzeb  zachowania ograniczone-
go tempa zmian zachodz cych w ramach procesów wyrównawczych w UE  
w zwi zku z przedstawionym obecnym zró nicowaniem stanu spo eczno-
-ekonomicznego i do wiadcze  rozwojowych pa stw „starej” UE-15 i nowych 
pa stw cz onkowskich UE-12 (10 krajów postsocjalistycznych tej grupy stanowi 
jednolit  przestrze  biednej [opó nionej] cz ci UE). W tych warunkach przy-
spieszenie przemian struktur przemys owych, rolniczych i us ugowych, przy 
braku okresu stabilno ci i ocen przebiegu procesów konwergencyjnych, mo na
uzna  np. polityk  stabilizacji, za pewien okres podj tych zmian i mo liwie 
zrównowa onego procesu integracyjnego obu grup pa stw cz onkowskich UE. 
Jest to zgodne z podstawow  zasad , i  kolejne rozwi zania, decyzje i cele po-
winny by  stawiane i realizowane krok po kroku. Rozwój spo eczno-
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-gospodarczy zintegrowanej UE jest wielkim projektem przezwyci enia dys-
proporcji rozwojowych i stanu spo eczno-gospodarczego poszczególnych 
pa stw tworz cych Uni  Europejsk .

D enie Polski do mo liwie wysokiego i d ugoterminowego wsparcia fi-
nansowego rolnictwa zarówno obecnie, jak i po 2013 r., jest argumentowane 
i dokumentowane równie  tym, e Uni   Europejsk  sta  na takie post powanie,
poniewa  dzi ki transformacji spo eczno-politycznej w Europie rodkowo-
-Wschodniej i ZSRR zaoszcz dzi a rodki na zbrojeniach i obronie, uzyskuj c
jednocze nie korzy ci rozwoju gospodarczego Europy rodkowo-Wschodniej  
i rozszerzenia na ten obszar gospodarki rynkowej. Na dalsz  integracj , konwer-
gencj  i spójno  ekonomiczn  obu cz ci Europy potrzebne s  nast pne wielkie
nak ady i to mo e stanowi  podstaw  do dalszych dzia a  dotycz cych zacho-
wania realizowanych ju  priorytetów i strategii WPR. Obecny kryzys finanso-
wo-gospodarczy wiata i zró nicowanie interesów zewn trznych oraz we-
wn trznych Unii mo e by  czynnikiem opó niaj cym tempo umocnienia ko-
rzystnych  tendencji rozwojowych. 

Problemy finansowo-bud etowe WPR i narodowej polityki rolnej wyst -
puj  w bezpo rednim zwi zku z ogóln  filozofi  rozwoju gospodarczego i spo-
ecznego jako podstawy realizacji celów WPR i NPR. Oba wymienione uj cia

polityki rolnej, tj. unijne i krajowe, polegaj  na poszukiwaniu i definiowaniu  
w ramach UE, wa nych rozwi za  ekonomicznych dotycz cych podstawowych 
wyborów jakie wyst puj  w tym zakresie. Dotycz  one procesów przyspieszenia 
i wyrównania dysparytetów rozwojowych rolnictwa i obszarów wiejskich w ra-
mach systemu Unii Europejskiej. Zdefiniowa  je mo na jako alternatywne po-
st powania i wybory: 

A. Przypominaj c jedn  z zasad projektu Unii Europejskiej dotycz c  roz-
ró nienia ekonomicznego i spo ecznego pa stw Unii oraz sposobów wspierania 
procesów rozwojowych i wyrównawczych w gospodarce rolniczo-wiejskiej, 
wyst puje tu alternatywa: zró nicowanie versus wyrównanie poziomu dop at (tj. 
praktycznie subwencji) i innych sposobów finansowania w tej dziedzinie. Ogól-
na zasada akceptacji tendencji wyrównawczych nawi zuje do celów programów 
rozwojowych finansowanych i wspó finansowanych przez UE, a dotycz cych
zasad spójno ci i konwergencji obszaru unijnej Europy.

B. Jednocze nie z poprzedni  kwesti  wyboru formu owane jest pytanie: 
jak wyrówna  poziom rozwoju gospodarczego, a tym samym poziom ycia,
i jaki mechanizm mo e by  tu by  zastosowany. Przyj te zasady wskazuj  za-
równo cel, jak i drog  jego osi gania. Je li celem s  procesy wyrównawcze, np. 
rozwój gospodarczy, to mechanizm i narz dzia dzia ania obejmuj  przede 
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wszystkim finansowanie rozwoju, tj. poziom i struktur  finansowania (w tym 
unijne rodki finansowe i publiczne rodki krajowe oraz nak ady prywatne).

Oceny WPR podkre laj  znaczenie krajowej (narodowej) polityki rolnej, 
bowiem je li zmniejszy si  rola WPR, do czego d  bogate kraje Unii Europej-
skiej (p atnicy netto do bud etu UE), powstanie problem dalszego finansowania 
zmian zachodz cych szczególnie w grupie biedniejszych pa stw cz onkowskich
Unii. W takiej sytuacji Polska b dzie poszukiwa a sposobu finansowania zmian 
agrarnych i to przy wysokich kosztach przekszta ce . Odwo ywanie si  do idei 
wspólnotowej i solidarno ciowej Unii jest tu korzystne ze wzgl du na koszty, 
jakie ponosi spo ecze stwo na rekonstrukcj  rolnictwa i wykorzystania tego 
procesu dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego kraju.   

Na obecnym etapie dyskusji wa ne jest wykorzystanie 5-lecia cz onko-
stwa 10 krajów UE jako szansy podejmowania kolejnych kroków w zapewnie-
niu korzy ci procesów spójno ci i konwergencji pa stw Unii Europejskich dla 
podtrzymywania finansowania restrukturyzacji rolnictwa w Polsce, gdy  jest to  
i b dzie proces korzystny dla ca ej gospodarki narodowej, pozwalaj cy na do-
konanie oceny funkcjonowania, rezultatów i kosztów (finansowania) 5-letniego 
okresu Polski jako kraju cz onkowskiego UE i rezultatów realizowanej polskiej 
wersji WPR, tj. w kraju o dominuj cej roli rodzinnej gospodarki rolniczej, rezul-
tatów jej funkcjonowania i rozwoju, zarówno obecnie i w przysz o ci.

Podsumowanie okresu cz onkostwa Polski w UE na tle 50-letniego funkcjo-
nowania polityki integracyjnej przed powi kszeniem Unii w 2004 i 2007 r., powin-
no uwzgl dnia  zarówno t  ró nic  czasow  procesu integracyjnego, jak te  ró ni-
c  poziomu gospodarczego obu tych grup pa stw cz onkowskich UE. „Stare” pa -
stwa cz onkowskie UE-15 maj  inne problemy i inne do wiadczenia zwi zane
z procesami integracyjnymi i w ograniczonym zakresie rozumiej  sprawy, które 
dotycz  „nowych” pa stw cz onkowskich, o krótkim sta u i do wiadczeniu zwi -
zanym z europejskimi procesami integracyjnymi. Wynikaj ce z tego trudno ci two-
rz  przes anki rozumienia, e oznacza to potrzeb  odpowiedniego finansowania 
bud etu okresu przej ciowego dla wyrównania warunków rozwojowych, konwer-
gencji rozwojowej i spo eczno-gospodarczej spójno ci Unii.

Polska polityka rolna finansowana jest, od czasu cz onkostwa w UE, 
z dwóch podstawowych róde : finansowania krajowego i finansowania unijne-
go. UKIE oficjalnie definiuje, i  w ramach pomocy unijnej (WPR) stosuje si
cztery g ówne mechanizmy wsparcia rolnictwa polskiego: 

A. Mechanizm podtrzymywania cen rynkowych, który prowadzi do kszta -
towania cen unijnych na poziomie wy szym od cen wiatowych; cel ten osi ga-
ny jest przez stosowanie instrumentów polityki handlowej (subsydia eksporto-
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we, c a, kontygenty itp.), zakupy interwencyjne, przechowalnictwo, zagospoda-
rowanie nadwy ek przez dotowanie konsumpcji np. mleka, mas a;

B. Ograniczenia ilo ciowe, czyli tzw, kwoty produkcyjne (cukier, mleko, skro-
bia, w ókna lnu i konopi, tyto , susz paszowy), ustalanie powierzchni bazowych
i plonów referencyjnych dla zbó , ro lin oleistych, limitów produkcyjnych dla by-
d a i owiec, stosowanie w po czeniu z podtrzymywaniem cen i/lub p atno ciami
bezpo rednimi; jest to praktycznie mechanizm ograniczania produkcji;

C. Bezpo rednie podtrzymywanie dochodów rolniczych (p atno ci bezpo-
rednie), tj. przekazywanie producentom rolnym rodków finansowych ponad 

ich normalne przychody ze sprzeda y tych produktów;  
D. Wsparcie dzia a  z zakresu rozwoju obszarów wiejskich zapewniaj ce

przemiany strukturalne w rolnictwie i jego otoczeniu. Realizowane s  przez rodki
towarzysz ce WPR: renty strukturalne, zalesienia terenów rolnych, programy rol-
no- rodowiskowe oraz pomoc dla gospodarstw o niekorzystnych warunkach dla 
prowadzenia dzia alno ci rolniczej, a tak e instrumentów sprzyjaj cych moderni-
zacji gospodarstw oraz dywersyfikacji dzia alno ci rolnej i rozwoju wsi.

Wsparcie finansowane ze strony bud etu UE jest w rzeczywisto ci tak e
zwrotem cz ci wk adu Polski do bud etu UE. W praktyce oznacza to, e realny 
wk ad w zakresie rodków krajowych dotyczy krajowych wydatków bud eto-
wych na rolnictwo i cz  wk adu do bud etu unijnego, która proporcjonalnie 
wchodzi do sk adki polskiej wp acanej do bud etu UE. Nast puje tu wi c pe-
wien zwrot do kraju polskiej cz ci sk adki rolnej, co ma znaczenie w przypad-
ku trudnych sytuacji bud etowych.

Zagadnienia finansowania unijnej i krajowej polityki rolnej wskazuj  na 
istotn  cech  pozytywn  systemu finansowego rolnictwa. Jest to polityka ela-
styczna, podobnie jak ca a WPR, dysponuje du ym zakresem mo liwo ci wybo-
ru dróg post powania, elastycznych zmian dostosowawczych, inicjowania re-
form i decyzji podejmowanych w odpowiednim czasie trudno ci na rynku lub 
potrzeb produkcyjnych, np. przy wzro cie kosztów produkcji lub trudno ciach
rynkowych. Wsparcie krajowe to równie  ta cze rodków UE, która wraca 
z polskiej sk adki do UE. Jest to jedna z wa nych cech WPR oraz relacji pomi -
dzy WPR i NPR.

Instrumentarium realizacji WPR obejmuje przede wszystkim ród a i za-
sady finansowania rolnictwa i ewentualnie gospodarki ywno ciowej, jednak e
zakres stosowania instrumentów krajowej polityki rolnej w ramach UE jest bar-
dzo szeroki, za  ich zasób obejmuje du y zestaw ró norodnych narz dzi wspie-
rania, oddzia ywania, decyzji itp. Tak e w ramach obowi zuj cych zasad WPR, 
decyduj ca w tym zakresie Komisja Europejska, godzi si  na bardzo du  liczb
decyzji zwi zanych ze wsparciem krajowym polityki rolnej.  
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Relacje miedzy wydatkami krajowymi a unijnymi po wst pieniu Polski do 
UE mog y w tych warunkach budzi  w tpliwo ci. Powszechnie spodziewano 
si , e po wst pieniu Polski do UE i obj ciu polskiej polityki rolnej zasadami 
WPR, udzia  wydatków krajowych na t  polityk  ulegnie wyra nej redukcji. 
Jednak e wobec pojawienia si  nowych dodatkowych potrzeb w zakresie finan-
sowania polityki rolnej, zw aszcza w zakresie p atno ci bezpo rednich
i wspó finansowania instrumentów WPR odnosz cych si  do rozwoju obszarów 
wiejskich by o to niemo liwe.

Zarówno poziom, jak i relacje wydatków na realizacj  polityki rolnej 
wskazuj  jak du y jest udzia rodków unijnych w finansowaniu wsi i rolnictwa 
w Polsce. Poziom wsparcia finansowego, obejmuj cego rodki unijne i krajowe, 
wskazuje na ich szczególn  pomocn  rol  w rozwi zywaniu potrzeb inwesty-
cyjnych wsi i rolnictwa, a wi c rozwi zywanie ca ego problemu rolniczo- 
- ywno ciowego w Polsce. Badania i studia ekonomiczno-rolnicze wskazuj , e
rolnicy nie mog  zaprzesta , tj. utrzymywa  na tym samym poziomie lub 
zmniejsza  inwestycji i nak adów produkcyjnych. Jest to warunek rozwoju go-
spodarki rolnej i st d te  coraz wi cej rolników nie dysponuj cych takimi rod-
kami lub mo liwo ciami musi rezygnowa  z produkcji (gospodarstwa). Wyst -
puj cy tu mechanizm ekonomiczny, jest si  nap dow  zachodz cych w rolnic-
twie przemian agrarnych umo liwiaj cych procesy przystosowawcze rolnictwa  
i jego przemian strukturalnych produkcyjnych do wspó czesnych oraz przy-
sz ych uwarunkowa  rozwoju rolnictwa (np. przechodzenie ka dego kraju z ni -
szego na wy szy poziom rozwoju gospodarczego). 

Przyk ad Polski wskazuje, e mo liwe jest wysokie wspieranie rolnictwa 
ze róde  krajowych. Tym bardziej jest to mo liwe w przypadku krajów znacz-
nie bogatszych o du o ni szym udziale rolnictwa w gospodarce narodowej. 
Przyk ad Finlandii, Wielkiej Brytanii i Niemiec jest dobr  dokumentacj  tezy, 
wskazuj cej na rol  transferu bud etowego (podatkowego) na rzecz rolnictwa. 
Je li chodzi o Polsk , pytanie dotycz ce przysz o ci finansowania WPR spro-
wadza si  do ustale , czy po 2013 r. zacznie zmniejsza  si  (wysycha ) strumie
rodków, jakie do Polski, przede wszystkim wsi i rolnictwa, mog  nap ywa

z UE. Pa stwa unijne o najwy szym poziomie rozwoju rolnictwa, coraz wyra -
niej sygnalizuj  niezadowolenie z obecnego systemu p atno ci na rzecz unijnego 
bud etu ogólnego, a szczególnie wyst puj  przeciw transferom wysokich wiad-
cze  dla wsi i rolnictwa ze strony bud etu UE, finansowanego g ównie przez 
kraje najbogatsze i o niskim udziale rolnictwa w ich PKB, co powoduje, i  s  to 
pa stwa o charakterystycznej nierówno ci wp at na rzecz bud etu UE i korzy ci,
jakie uzyskuj  one z tego bud etu. S  to kraje o nadwy ce p atno ci bud eto-
wych do UE, ale jednocze nie ró nica ta jest ród em nadwy ki finansowej, jaka
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jest wyp acana biedniejszym krajom cz onkowskim, gdzie wymieniona ró nica
jest ród em finansowania ró nych potrzeb wyst puj cych w rolnictwie i na ob-
szarach wiejskich biedniejszych pa stw cz onkowskich UE.  

Jest to realna i trudna cz  integracji polityki gospodarczej UE, prze a-
muj ca historyczne bariery oraz ograniczenia narodowe i krajowe, w istocie de-
cyduj ca o charakterze wspólnotowym Unii Europejskiej. Rolnictwo i obszary 
wiejskie, identyfikowane w krajach znajduj cych si  na relatywnie niskim po-
ziomie rozwoju gospodarczego, jako przyk ady rozwojowego opó nienia spo-
eczno-gospodarczego i niedorozwoju, a jednocze nie spe niaj ce ogromn  rol

wy ywieniow  i rozwojow  (w tym odp yw si y roboczej), by y najwa niejszym
obszarem integracyjnym finansowanym w ramach bud etu UE, za rodki finan-
sowe na ten cel stanowi y g ówn  cz  bud etu UE. W pierwszych dekadach 
tego modelu integracji europejskiej by y to zasady dalekowzroczne i rozwi zu-
j ce g ówne bol czki powojennego rozwoju gospodarczego Europy Zachodniej, 
tj. poda y ywno ci i poda y si y roboczej z rolnictwa na rzecz rozwoju prze-
mys owego i urbanizacji oraz przemian strukturalnych rolnictwa i ca ej gospo-
darki narodowej, zapewniaj cych przyspieszenie ogólnego rozwoju gospo-
darczego tych krajów, zarówno w sensie indywidualnym jak te  wspólnotowym. 

Pojawiaj ca si , w nawi zaniu do tego, krytyka WPR, wzmacniana obec-
nymi problemami kryzysu finansowego i jego negatywnym wp ywem na rolnic-
two i gospodark  wiejsk , jako jedn  z najs abszych ogniw gospodarczych i po-
litycznych biedniejszych pa stw cz onkowskich, mo e os abia  procesy integra-
cyjne i spójno  UE. Jest niepokoj ce wobec równie wa nego faktu relatywnie 
bardzo niskiego poziomu bud etu unijnego. Na przyk ad bud et UE przewidy-
wany na rok 2009 wynosi 116,1 mld euro i jest to 0,89% PKB UE-27, z czego 
wie  i rolnictwo otrzymuje ok. 40%, co oznacza, i  ogólna uzyskiwana suma 
pozostaje bez zmiany. G ówna cz  bud etu, w wysoko ci ok. 60 mld euro 
przeznaczona zostaje, i to s usznie, na badania, innowacje, wzrost zatrudnienia, 
kszta cenie, wspó prac  mi dzynarodow  itp.

Ustali  mo na te  realn  skal , jaki jest formalny zakres i si a ekonomicz-
na gospodarczych struktur i mo liwo ci bud etowe UE, jako si  integracyjnych  
i rozwojowych tego obszaru. Dyskusja, jaka si  w tym zakresie odbywa, doty-
cz ca obecnej polityki agrarnej i okresu po 2013 r. obejmuje zaledwie si  eko-
nomiczn  wymienionego ok. 1% PKB, je li za  chodzi o rolnictwo, udzia  ten 
wynosi poni ej 0,5% PKB UE-27. A mówi c o rolnictwie, mamy na my li nie 
tylko podstawowe produkty ywno ciowe wiata, ale tak e ochron  zasobów 
i rodków produkcji ywo ci, ochron  ziemi, krajobrazu i przyrody, a tak e
wielki zakres potrzeb spo ecznych, kulturalnych, przyrodniczych, humanistycz-
nych i w ko cu przestrzeni wolno ci cz owieka w produkcji i yciu. To wszyst-
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ko stanowi zestaw walorów, op acalno ci i wsparcia rozwoju pa stw UE s abiej 
rozwini tych, w tym Polski, w stosunku do krajów uprzedniej UE-15.

Zauwa y  te  mo na, i  g ówny mechanizm rozwoju gospodarczego UE re-
alizowany jest, zgodnie z polityk  bud etow  poszczególnych pa stw cz onkow-
skich, tj. poza bud etem UE. W Polsce akcenty tej dyskusji s  zbyt mocno powi -
zane z bud etem unijnym rolnictwa polskiego, co jest jednym z mniej jasno defi-
niowanych problemów strategicznych rolnictwa (chocia rodki unijne stanowi
znaczn  cz rodków finansowych gospodarki rolnej, obok wsparcia krajowego 
bud etu i wykorzystania rodków w asnych rolnictwa). W tym zakresie wyst puje
kolejna kwestia o charakterze strategicznym dla rolnictwa, a dotycz ca procesów 
rekonstrukcyjnych gospodarstw i decyduj ca o polityce rozdysponowania istniej -
cych rodków, niezale nie od ród a ich pochodzenia. W rozdysponowaniu tym 
chodzi o okre lenie polityki koncentracji lub dekoncentracji ponoszonych nak a-
dów inwestycyjnych, które najcz ciej maj  te  charakter prorozwojowy. Wybór 
alternatywy finansowania: równo czy koncentracja w miejscach najbardziej efek-
tywnych i osi ganie celów prorozwojowych, zwi kszaj cych warto  dodan  oraz 
wzmacniaj cych konkurencyjno  rolnictwa na rynkach wiatowych. T  w a nie
drog  idzie Unia Europejska i na t  drog  wchodzi w swym procesie rozwojowym 
rolnictwa i obszarów wiejskich Polska.     

W ko cu podkre li  mo na, i  podobne uwagi dotycz  wprowadzenia 
ewentualnej zasady dwóch szybko ci przysz ego wychodzenia lub ograniczenia, 
mo e nawet ju  od 2013 r., z polityki dop at rolniczych i rezygnacji z tych na-
rz dzi WPR, coraz cz ciej krytykowanych zale no ci celów i zasad dop at rol-
niczych. Pierwsza szybko , tj. przyspieszenie likwidacji dop at rolniczych do-
tyczy aby bogatych krajów cz onkowskich UE i o d ugim sta u cz onkostwa 
w UE, drugi – wolniejszy proces obejmowa by pa stwa najbiedniejsze i o krót-
szym sta u cz onkostwa w UE, w tym tak e Polsk . Wa nym elementem dysku-
sji i decyzji dotycz cych róde  i sposobów finansowania ka dej polityki rolnej 
jest okre lenie szczególnego znaczenia, jakie odgrywa struktura rolna danego 
kraju. Du y odsetek i liczba gospodarstw drobnych i nisko produkcyjnych, du a
liczba ludno ci zatrudnionej w gospodarce rolnej, w znacznej cz ci o niskim 
wykszta ceniu oraz przygotowaniu i nawykach dalekich od potrzeb wspó cze-
snego nowoczesnego rolnictwa krajów Unii Europejskiej (UE-15), czy te  eko-
nomii gospodarowania (skala produkcji, specjalizacja, technologia itp.), wp ywa
negatywnie na warunki, sposoby i efekty gospodarowania w rolnictwie. Jest to 
jednocze nie ukszta towanie nowej szansy rozwoju rolnictwa polskiego i jego 
udzia u w systemie wysoko rozwini tej gospodarczo Unii Europejskiej, w tym 
tak e rolnictwa i agrobiznesu.
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3.B. Health Check i ocena mo liwych zmian WPR po 2013 r.  

W 2005 r. zapocz tkowana zosta a debata dotycz ca przysz o ci Wspól-
not Europejskich, a w ramach definiowania tej wizji zaproponowano projekt 
nowej reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Ocena dotychczasowych efektów 
WPR, jej zdolno ci adaptacyjne, a tak e zrozumienie wyzwa  dotycz cych 
przysz o ci by y zró nicowane w poszczególnych pa stwach cz onkowskich
UE. Wa n  cz  tej ogólnej debaty zapocz tkowa y i kreowa y dwa  kraje Unii: 
Francja i Wielka Brytania. Punktem wyj cia tych dzia a  by a pozytywna ocena 
WPR, która efektywne odpowiedzia a na wyzwania, jakie przed ni  sta y i doty-
czy y realizacji decyzji WPR zapocz tkowane reformami 1992 r. wdra aj cymi 
p atno ci bezpo rednie, zasad  rozdzielno ci wsparcia i zmian tej polityki  
w kontek cie kolejnych rozszerze  UE, zachodz cych procesów globalizacyj-
nych, wzmocnienia konkurencyjno ci rynkowej i tendencji spadku cen rolnych 
oraz  realizacji oczekiwa  dotycz cych ochrony rodowiska, dobrostanu zwie-
rz t, bezpiecze stwa i jako ci ywno ci itp.     

W 2007 r. Komisja Europejska w nawi zaniu do do wiadcze  refom 
WPR podj a inicjatyw  poszukiwania i definiowania nowych rozwi za , wy-
zwa  oraz mo liwo ci dalszej modernizacji i udoskonalenia Wspólnej Polityki 
Rolnej przed jej kolejn  przewidywan  reform  poprzedzon  przegl dem stanu 
WPR po 2013 r., tj. po rozszerzeniu UE w 2004 i 2007 r. Przegl d ten mia  od-
powiedzie  na trzy g ówne pytania:

1. Jak uczyni  system dop at bezpo rednich bardziej efektywnym i mniej 
skomplikowanym? 

2. Jak przystosowa  instrumenty wsparcia rynkowego ustalone uprzednio dla 
sze ciu pierwszych cz onków Wspólnoty odpowiednio do aktualnych warunków 
UE i wiata, w którym yjemy?

3. Jaka konfrontowa  nowe wyzwania stawiane przed WPR wobec zmian 
klimatycznych, potrzeb produkcji biopaliw, ekonomiki gospodarowania ziemi ,
wod  i ochron  zró nicowania i zrównowa enia rodowiska biologicznego?

Zrealizowany przegl d WPR 2007-2009 (Health Check), dotyczy  tej oceny   
i formu owania nowych zasad lub rozwi za  funkcjonowania WPR. Wymienio-
no tu nast puj ce tendencje: bardzo wysoki o wielu latach wzrost cen ywno ci,
zw aszcza zbó ; zmniejszenie si wiatowych rezerw zbó ; nasilenie si  proce-
sów spekulacyjnych na rynkach mi dzynarodowych; najsilniejszy od czasu szo-
ku naftowego w latach 70. ub. wieku, wzrost cen paliw, a nast pnie spadek cen, 
tj. zwi kszenie amplitudy waha  i niepewno ci cen; przyspieszony wzrost kon-
kurencji o zasoby ziemi i wody (wykorzystywanych zarówno na cele ywno-
ciowe, jak i nie ywno ciowe); niepowodzenia negocjacji handlowych WTO  
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w ramach Rundy Doha i powrót tendencji protekcjonistycznych w wielu krajach 
wiata; pojawienie si  i nasilenie wiatowego kryzysu finansowego, a nast pnie

trwaj ca dominacja problemów wynikaj cych z tego kryzysu. 
Przegl d WPR zbieg  si  z ocen  innych elementów funkcjonowania Unii  

Europejskiej, a zw aszcza jej polityki bud etowej i polityki spójno ci, za  dyskusja 
dotycz ca ustalenia nowych celów, zasad i instrumentów WPR by a i pozosta a
bardziej skomplikowana, a negocjacje trwa y d ugo i by y trudne, podobnie jak na 
uprzednich etapach zmian tej polityki. Wyst puje kilka przyczyn tego stanu: 

znacznie wzros a liczba krajów cz onkowskich UE (z 15 do 27), a Unia sta a
si  wi ksza, i bardziej zró nicowana pod wzgl dem ekonomicznym, kultu-
rowym i przyrodniczym. Zró nicowa y si  te  potrzeby i oczekiwania regio-
nów i krajów cz onkowskich zwi zane z WPR; 
zmniejsza si  znaczenie instrumentów interwencji rynkowej, a ro nie zna-
czenie instrumentów wspieraj cych pozarynkowe funkcje rolnictwa, a tak e
wspieraj cych rozwój obszarów wiejskich. Te ostatnie grupy instrumentów 
s  bardziej skomplikowane od instrumentów Filaru I WPR, tj. instrumentów 
polityki rynkowej, z kilku wzgl dów: musz  by  one dobrze dostosowane do 
lokalnych i regionalnych warunków; koszty transakcyjne wdra ania tych in-
strumentów s  stosunkowo wysokie oraz wymagaj  ró nego zakresu wspó -
finansowania ze róde  krajowych; 
rosn  ograniczenia dla polityki rolnej wynikaj ce z ustale  GATT/WTO  
i ogólnej presji mi dzynarodowej, zw aszcza ze strony krajów s abo rozwi-
ni tych i rozwijaj cych si ;
jednocze nie przyj ta zosta a rozs dna wst pna zasada mo liwie ograniczo-
nego i zrównowa onego formu owania wniosków i propozycji ewentualnych 
przysz ych zmian WPR oraz mo liwie ich zgodnej akceptacji, interpretacji  
i realizacji. 

G ówne idee przegl du zdefiniowano w trzech grupach. 
A. Uproszczenie systemu dop at i zwi kszenie jego efektywno ci przez  

takie dzia ania jak zmiana historycznych podstaw dop at.
B. Zmiany relacji w strukturze finansowania w kierunku zmniejszenia 

subsydiowania rolnictwa na rzecz zwi kszenia wspierania regionów o trudnych 
warunkach ekonomicznych i rodowiska, ograniczeniach rozwoju rolnictwa, 
redukcji poziomu wsparcia dla du ych farm,  podwy szenie dolnych granic farm 
upowa niaj cych do wsparcia w ramach WPR oraz zmiany w systemie cross
compliance.

C. W zakresie instrumentów wsparcia zmiany dotyczy   mia y interwencji 
rynkowej, likwidacji praw od ogowania, zmian w systemie kwot mlecznych (li-
kwidacja do 2015 r.). Przewidywano potrzeb  intensyfikacji dzia a  instrumen-
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tami WPR wobec nowych wyzwa  i mo liwo ci, jakie pojawiaj  si  obecnie 
i w przysz o ci, np. zmiany klimatyczne, reakcja na zmiany systemu p atno ci
i redukcji dop at bezpo rednich, produkcji biopaliw itp.  

Wed ug oceny zaproponowanej przez Komisj  Europejsk  (maj 2008), 
najwa niejsze konkluzje wynikaj ce z tego etapu Health Check of the CAP 
oceniono pozytywnie i podtrzymano zapocz tkowane wcze niej reformowanie 
WPR w kierunku oddzielenia p atno ci bezpo rednich od produkcji, powi zania
tych p atno ci z wymaganiami ochrony rodowiska, ywno ci bezpiecznej dla  
konsumentów i dobrostanu zwierz t, ograniczenia zakresu interwencji na rynku 
rolnym, zwi kszenia znaczenia instrumentów wspierania rozwoju obszarów 
wiejskich; podtrzymania d enia do upowszechnienia systemu jednolitej p atno-
ci (SPS), wraz z jego uproszczeniem; przed u enia mo liwo ci stosowania jed-

nolitej p atno ci obszarowej (SAPS) do 2013 r.; zniesienia obowi zkowego
od ogowania gruntów; zniesienia p atno ci do upraw ro lin energetycznych od 
2010 r.; zwi kszenia zakresu oddzielenia p atno ci bezpo rednich od produkcji
na dodatkowe produkty od 2010 r.; wprowadzenia mo liwo ci redystrybucji 
10% kwoty p atno ci bezpo rednich w danym kraju na inne potrzeby rolnictwa 
(np. zarz dzanie ryzykiem, dodatkowe wsparcie dla obszarów i sektorów rolnic-
twa dotkni tych wydarzeniami klimatycznymi czy gospodarczymi); wprowa-
dzenie systemu dodatkowej, progresywnej modulacji, w zale no ci od poziomu 
p atno ci na gospodarstwo, realizowano sukcesywnie od 2009 r.  

W Polsce system modulacji b dzie obowi zywa  od 2012 r. W zakresie sto-
sowania instrumentów rynkowych zaproponowano dalsze ograniczenie limitów 
produkcyjnych i skupu interwencyjnego, zwi kszenie kwot mlecznych o 2%  
w roku 2008/2009 i 1% rocznie w latach 2009-2013: zniesienie interwencji na 
rynku pszenicy twardej, zniesienie interwencyjnego skupu wieprzowiny.

Dyskusja oceniaj ca i proponuj ca nowe rozwi zania w ramach WPR 
charakteryzowa a si  dominacj  akcentów techniczno-produkcyjnych, praw-
nych, organizacyjnych, dzia a  o niskiej skali, skomplikowanego post powania
biurokratycznego itp. Tymczasem europejskie bezpiecze stwo ywno ciowe nie 
jest technicznym lub koniunkturalnym aspektem WPR: jest to jeden z funda-
mentów uzasadnienia strategii ca ej koncepcji UE. W ekonomii i polityce go-
spodarczej wiata, szczególnie w jego bogatej cz ci, mimo ostro ci spo ecznej 
tego zagadnienia, bezpiecze stwo ywno ciowe nie budzi o szerszego zaintere-
sowania i zast pione zosta o nieco inaczej rozumian  kategori  bezpiecze stwa
ekonomicznego, cz sto rozpatrywanego w kontek cie wykluczenia spo eczno- 
-ekonomicznego. 

W dyskusjach odnosz cych si  zarówno do ogólnych zasad, rozwi za
i ocen tej polityki, jak i poszczególnych dzia a  praktycznych, szczególnie doty-
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cz cych róde  jej finansowania, zarówno w cz ci p aconej z bud etu UE, jak  
i rodków krajowych, wyst puj  istotne niedomówienia. Znaczna cze  problemów 
wynikaj cych z analizy stanu i ewolucji WPR dotyczy krajów cz onkowskich UE-
15 (do 2004 r.) i w ograniczonym zakresie odnosi si  do pozosta ych 12 cz onków
Unii, które uzyska y cz onkostwo w ostatnich 5 latach, w tym równie  Polski. 

W polityce gospodarczej Wspólnot Europejskich wyst pi a po pierwsze: 
potrzeba okre lenia strategicznej decyzji, czy jest to d enie do wzmacniania 
czy te  ograniczania WPR, i po drugie – potrzeba okre lenia zakresu ogólnego 
ograniczania (wygaszania) bud etu Unii, a w szczególno ci WPR. Ewolucja 
WPR i jej legitymizacja coraz wyra niej czona jest z procesami ekonomicz-
nymi i produkcyjnymi realizuj cymi podstawowe funkcje, definiowane jako 
wielofunkcyjno  rolnictwa, w tym dostarczanie przez rolnictwo dóbr i us ug, 
maj cych charakter dóbr publicznych np. bezpiecze stwo ywno ciowe, zdro-
wotne i jako ciowe, bioró norodno  systemów rolnych itp.     

Nowy etap dyskusji o WPR wynika  z kilku istotnych zjawisk, jakie wy-
st puj  w zakresie wsi, rolnictwa i polityki rolnej, szczególnie, je li chodzi 
o WPR Unii Europejskiej. Dotyczy y one: 

A. Do wiadcze  kolejnych lat funkcjonowania WPR, ze szczególnym 
uwzgl dnieniem powi kszenia oraz oczekiwa , problemów i konsekwencji, ja-
kie powstaj  w obecnym i przysz ym kszta towaniu i realizacji WPR: 

nowej sytuacji na wiatowych rynkach rolnych i ywno ciowych, szczegól-
nie wzrostu cen surowców rolnych o wa nych konsekwencjach dla produ-
centów rolnych i agrobiznesu, jak te  konsumentów (wzrost cen ywno ci,
zmiany kosztów w rolnictwie, zaostrzenie wiatowego problemu ywno-
ciowego);

zmian koniunkturalnych wynikaj cych z anomalii klimatycznych, zmian po-
ziomu i struktury popytu ywno ciowego (wzrost liczby ludno ci, zmiany 
poziomu i struktury spo ycia) oraz rozwój produkcji biopaliw; g ównym 
problemem dla procesu oceny WPR jest d ugotrwa o  przyj tych rozwi za
polityki rolnej i zgodno  rezultatów tej polityki z oczekiwaniem zwi zanym
z jej ustanowieniem i uzyskiwanymi wynikami, np. w relacjach wzrost kosz-
tów – wzrost cen p aconych producentom rolnym; 
kszta towania si  d ugookresowych do wiadcze , trwa ej niestabilno ci cen
przy ogólnej tendencji ich wzrostu, szczególnie w przypadku cen p aconych
przez konsumentów, zmian klimatycznych, wymogów sanitarnych itp.;  
zmian strategii gospodarki i polityki rolnej w krajach o du ym potencjale  
produkcyjnym i konsumpcyjnym ywno ci (USA, Brazylia, Chiny, Indie); 
powstawania nowych problemów zwi zanych z zaopatrzeniem i cen  energii, 
zaopatrzeniem w wod , zmian  wyposa enia rolnictwa w czynniki produkcji itp.; 
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w uj ciu perspektywicznym najistotniejsz  kwesti  dla polityki rolnej jest 
d ugofalowo  (trwa o ) przyjmowanych rozwi za  zasad polityki rolnej 
i pomniejszenie wyst puj cych napi , niepewno ci i nierównowagi w za-
kresie poda y oraz popytu na ywno  i surowce rolnicze (w tym krajowe); 
zmieniaj  si  sposoby produkcji i ich ekonomiczne oraz organizacyjne uwa-
runkowania takie, jak: globalne ocieplenie, konkurencja o ziemi  i zwi zane
z tym konflikty pomi dzy rolnictwem a innymi potrzebami gospodarczymi,  
a wzrost cen energii i zubo enie zasobów rolniczych ziemi i wody mog  po-
wodowa  konflikty mi dzy rolnictwem a reszt  spo ecze stwa lub podwa e-
nie systemu produkcji rolnej w dalszej perspektywie, szczególnie z punktu 
widzenia zdrowia publicznego i stanu rodowiska. Zastanowienie si  nad ty-
mi kwestiami jest niezb dne w celu ustalenia, w jakim stopniu nale y dosto-
sowa  obecn  WPR do nowej sytuacji. Takie przedsi wzi cie powinno wpi-
sywa  si  jednocze nie w ogólne dzia ania na szczeblu wiatowym, gdy  np. 
sama WPR nie wystarczy, by rozwi za  takie problemy, jak g ód na wiecie 
czy zmiany klimatyczne. 

B. Dotychczasowy rozwój oraz uwarunkowania definiowania i realizacji 
WPR oraz wyst puj ca sytuacja rolniczo- ywno ciowa wiata i UE kszta tuj
zmiany oraz nowe wyzwania zwi zane z przysz o ci  WPR, ywno ci i wy y-
wienia oraz rodowiska:

rolnictwo i potrzeby ywno ciowe staj  si  wa nym obecnym, a tak e przy-
sz ym wyzwaniem gospodarczym, ekologicznym i spo ecznym, w tym tworze-
nia nowych miejsc pracy, dynamizacji ca ego systemu agrobiznesu (sektora rol-
no-spo ywczego) i kszta towania si  gospodarki ywno ciowej jako jednego 
z najwa niejszych sektorów Europy (wspó czesne do wiadczenie Europy wska-
zuje na rol  tego obszaru w wiatowym problemie rolnictwa i wy ywienia); 
w zakresie wyzwa  zwi zanych z ywno ci  wymienia si  zdolno  i potrze-
b  zwi kszenia produkcji, z czym zwi zane s  kolejne i bie ce rozwi zania
dotycz ce poszczególnych narz dzi polityki rolnej, np. zmniejszenia pozio-
mu refundacji, oddzielenia p atno ci dla rolników od produkcji, rygoryzacj
wymogów bezpiecze stwa sanitarnego, czy te   fizycznego i ekonomicznego 
dost pu do ywno ci;
odr bn  grup  w uj ciu UE stanowi  ustalenia z zakresu rodowiska (rów-
nowaga ekologiczna, ochrona zasobów naturalnych, ró norodno  biologicz-
na, walka z zanieczyszczeniem rodowiska i efektem cieplarnianym); 
w nawi zaniu do tego, rolnictwo w realizacji swych funkcji i wobec potrzeb 
ywno ciowych musi pogodzi  wydajno  gospodarcz  i efektywno  eko-

logiczn  poprzez polityk  zapewniaj c  realizacj  wymogów rozwoju zrów-
nowa onego.
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C. Coraz mocniej podkre la si  w wiatowej dyskusji i polityce rolnej ro-
l , znaczenie i wyzwania w zakresie rodowiska i jego ochrony. Je li chodzi 
o rolnictwo jest to szansa o podstawowym znaczeniu dla równowagi ekologicz-
nej, niezb dnej ochrony zasobów naturalnych, ró norodno ci biologicznej  
i ochrony rodowiska:

przewidywana na przysz o wiatowa potrzeba podwojenia produkcji ywo ci
b dzie wymaga a wzrostu nak adów i wydajno ci rolnictwa, za  wymogi ochro-
ny rodowiska wp ywaj  na ograniczenia tempa wzrostu tej wydajno ci; 
zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze stwa i jako ci produkcji wyma-
ga od rolnictwa pogodzenia wydajno ci produkcyjnej z efektywno ci  ekolo-
giczn , to jest zachowania zasady zrównowa onego rozwoju, co dodatkowo 
odnosi  si  b dzie coraz bardziej do ca ego rolnictwa wiatowego, które jest 
zobowi zane gwarantowa  zdolno  i trwa o  wy ywienia dynamicznie ro-
sn cej wiatowej populacji ludno ciowej;
wspó czesna polityka rolna w realizacji potrzeb ywno ciowych mieszka -
ców wiata musi tak e utrzyma  zasad  oszcz dnego wykorzystania nak a-
dów na miejsca pracy i produkcj , traktowa  rolnictwo, jako producenta od-
nawialnej energii i biomateria ów, realizowa  potrzeby rodowiska i wszyst-
ko to w zgodzie z ogóln  polityk  gospodarcz  i polityk  roln  (WPR).

D. Wyzwania przestrzenne (obszarowe) obrazuj ce logik  gospodarki 
wiatowej prowadz  do koncentracji produkcji i miejsc pracy na obszarach 

o najwy szej konkurencyjno ci. WPR ze swej strony ma pozwoli  i zapewni
utrzymanie rolnictwa oraz tworzy  sie  zró nicowanych gospodarstw i przed-
si biorstw, kszta tuj c krajobrazy wiejskiej przestrzeni, zapewniaj c tworzenie 
warto ci turystycznych czy te  spójno  spo eczn  tych obszarów. Ró norodne
cele rolnictwa musz  by  chronione i wzmacniane poprzez ewolucj  i zmiany 
WPR. Jest to cze  sk adowa europejskiego modelu rozwojowego wsi 
i rolnictwa: podtrzymywania i rozwoju dzia alno ci rolniczej poprzez obecno
rolnictwa na wszystkich obszarach, gdzie stanowi ono podstaw  gospodarki 
i to samo ci europejskiej.

Nowe kraje cz onkowskie UE w najtrudniejszy okres wejd  po 2013 roku, 
gdy w Unii nast pi  mo e przej cie do fazy obni ania unijnych rodków bud e-
towych przeznaczonych na realizacj  dotychczasowych celów WPR, finanso-
wanych z bud etu UE. Publikowane i przyjmowane opinie i propozycje wynika-
j ce z redniookresowej oceny WPR (2008-2009) s  jednoznaczne: zapocz t-
kowana zostanie, najprawdopodobniej trwa a, tendencja restrukturyzacji i wyga-
szania bud etu Unii w cz ci przeznaczonej na finansowanie rolnictwa. Mo e to 
by  jednocze nie wskazówka, jak starannie nale y zrozumie  i przygotowa  si
do przewidywanych zmian oraz jak, przy odpowiedniej argumentacji ekono-
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micznej, spo ecznej i dzia aniach politycznych, zapewni  uzyskanie wystarcza-
j cych rodków na finansowanie procesu restrukturyzacji i unowocze nienia rol-
nictwa w Polsce po 2013 r. Polskie rodowisko ekonomiczno-rolnicze, w tym 
instytuty badawcze, uczelnie, organizacje rolnicze oraz organizacje polityczne  
i instytucje rz dowe powinny tu wyst pi  z mo liwie najpe niejsz  aktywno ci
merytoryczn  argumentacji oraz duchem zrozumienia, wspó pracy i wspó dzia-
ania w skali kraju i ca ej UE-27. Jak dot d podejmowane w tym zakresie dzia-
ania maj  ograniczony zasi g i intensywno .

W Polsce coraz pe niej dominuje przekonanie, e gospodarka rolna oraz 
gospodarka wiejska i zainteresowane rozwojem gospodarczym spo ecze stwo, 
powinny by  tak e coraz bardziej zainteresowane wzmocnieniem, rozwojem, 
organizacj  i ewolucj  podstawowej grupy gospodarstw rolnych, tj. rodzinnych 
gospodarstw towarowych, zdolnych do zapewnienia wystarczaj cego popytu na 
prac  i tworzenia wystarczaj co wysokiego poziomu dochodów rodzin prowa-
dz cych takie gospodarstwa. W sprzyjaj cych warunkach rozwoju rolnictwa 
podlegaj  one rekonstrukcji w miar  zmian ekonomicznych i potrzeb produk-
cyjnych. To samo dotyczy ewentualnej zasady dwu szybko ci przysz ego wy-
chodzenia z  polityki dop at rolniczych i zmniejszenia zale no ci rolnictwa od 
tych dop at. Pierwsza szybko , tj. przyspieszenie likwidacji dop at dotyczy aby
bogatych krajów cz onkowskich UE i d ugim sta u cz onkostwa UE, drugi – 
wolniejszy proces obejmowa by pa stwa najbiedniejsze i o krótszym sta u
cz onkostwa w UE, w tym tak e Polsk .

Wprowadzony w 2003 r. system p atno ci bezpo rednich oddzielonych od 
produkcji, zniós  uzasadnienie dalszego stosowania p atno ci bezpo rednich
w historycznym powi zaniu z poziomem produkcji. St d wynika poparcie dla 
zasady ujednolicenia stawek p atno ci na poziomie pa stwa/regionów. Wpro-
wadzenie wymogów cross compliance obni a przychody z tytu u zmniejszenia 
produktywno ci i zwi kszenia kosztów, st d akceptacja kompensowania produ-
centom zmniejszonych przychodów i zwi kszonych kosztów wynikaj cych  
z realizacji nowych funkcji publicznych (np. zmniejszenie niekorzystnych efek-
tów intensyfikacji rolnictwa). Stwarza to szanse powi zania p atno ci z u ytko-
waniem ziemi i logik cross compliance oraz docelow  prostot  tych rozwi za ,
tj. wyra nego uproszczenia systemu p atno ci jednolitej (SPS) do 2013 r.  

W tym lokuje si  tak e pewien zakres obowi zkowej modulacji (3-5%), 
podobnie jak to by o stosowane w pa stwach UE-15. Poniewa  w obecnym sys-
temie modulacji w Polsce proporcje pomi dzy I i II filarem WPR stanowi
50:50 (w niektórych krajach UE 90:10), Polska nie widzi potrzeby dalszego 
ograniczania filaru I. Argumentacja w tej kwestii podkre la wag  tych relacji 
wobec potrzeby wyboru priorytetów dzia alno ci i finansowania WPR. Jest to 
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ekonomiczna logika realizacji celów rozwojowych wsi i rolnictwa, podobnie jak 
w „starych” krajach Unii, gdzie dominacja rodków na cele rolnicze umo liwi a
szybkie przemiany struktury agrarnej i przyspieszenie rozwoju gospodarczego 
tych krajów. Tym bardziej, e cele rozwojowe i mo liwo ci ich realizacji w fila-
rze II s  znacznie wi ksze ani eli w ograniczonym do rolnictwa filarze I. Nak a-
dy na ogólny rozwój obszarów wiejskich mog  pochodzi  z ró norodnych ró-
de  i realizowa  znacznie szerszy zestaw celów ani eli cele definiowane w fila-
rze I WPR. Jednocze nie Polska jest w stanie poprze  wprowadzenie dolnego 
pu apu ograniczenia p atno ci bezpo rednich (capping) na poziomie 1 ha u yt-
ków rolnych oraz ogranicze  w zakresie pu apu górnego (od 100 tys. euro) pod 
warunkiem pozostania zaoszcz dzonych rodków  w kraju.

Wa ne s  ustalenia, jak przystosowa  istniej ce uprzednie instrumenty 
wsparcia rynku UE-15 do potrzeb UE z o onej z 27 krajów cz onkowskich
funkcjonuj cych w warunkach globalizacji, takich mechanizmów rynkowych 
jak c a, subsydia eksportowe, skup interwencyjny, które dzia aj  w przypadkach 
szczególnych sytuacji na rynku, np. wyst puj cego okresami wysokiego lub ni-
skiego poziomu cen p aconych rolnikom. Jest to wi c potrzeba zapewnienia  
siatki bezpiecze stwa w okresach gorszej koniunktury (por. np. dyskusje i da-
nia w tej kwestii rolników i producentów w Polsce, dotycz  cen ywca wie-
przowego, mleka, owoców, zbó  i innych produktów rolnictwa). Logiczne jest 
stanowisko Polski wskazuj ce na potrzeb  zachowania dotychczasowych form 
wsparcia, szczególnie w sytuacjach kryzysowych i zapewnienia rolniczej siatki 
bezpiecze stwa. W przypadku potrzeby zmian Polska podkre la zasad  zacho-
wania pozycji konkurencyjnej rolnictwa, co oznacza zapewnienie dotychczaso-
wych poziomów cen i wsparcia bud etowego oraz wykorzystania rodków na 
dzia ania dostosowawcze  i wzmocnienie pozycji konkurencyjnych producentów 
rolnych w ró nych regionach i pa stwach cz onkowskich.

Polska podziela pogl d, i  podstawowym i priorytetowym zadaniem rolnic-
twa UE jest produkcja ywno ci, za  WPR jako nowoczesna polityka jest otwarta 
na nowe wyzwania i uwarunkowania rozwoju. Konsekwencj  tego jest akceptacja 
zasad i narz dzi WPR, w szczególno ci znajduj cymi si  w dyspozycji UE. Doty-
czy to zarówno filaru I (polityka rynkowa), jak i filaru II odnosz cego si  do roz-
woju obszarów wiejskich i ich funkcji regionalnych i globalizacyjnych. Polska  
w obu zakresach prowadzi aktywn  polityk  rozwojow , wzmacnian  ró norod-
nymi rozwi zaniami i rodkami zarówno WPR, jak i PROW.     

Propozycje zmian (na podstawie przegl du i oceny WPR), wynikaj  z po-
trzeby przej cia do kolejnego etapu modernizacji, uproszczenia, usprawnienia
i usuni cia ró norodnych ogranicze  WPR, które nie odpowiada y wymogom ryn-
ku rolniczo- ywno ciowego. D enie do pomniejszenia powi za  p atno ci bezpo-
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rednich z wielko ci  produkcji umo liwia producentom rolnym bezpo redni  re-
akcj  organizacyjn  i produkcyjn  na sygna y rynkowe odnosz ce si  do rolnictwa, 
gospodarki rynkowej i gospodarstw rolnych, w tym zmniejszenie zakresu i znacze-
nia interwencji rynkowej. Ma to by  sposobem uwolnienia rolników od zb dnych 
ogranicze  i sposobu zwi kszenia potencja u produkcyjnego, mechanizmu ograni-
czenia p atno ci bezpo rednich dla rolników i przenoszenia rodków do bud etu 
przeznaczonego na rozwój obszarów wiejskich, co mo e pozwoli  europejskiemu 
sektorowi rolniczemu aktywnie  reagowa  na nowe wyzwania i mo liwo ci rozwo-
jowe. Propozycje te mieszcz  si  w okre leniach g ównych obszarów WPR: syste-
mu pomocy bezpo redniej, stosowanych instrumentów rynkowych i administracyj-
nych, polityki rozwoju obszarów wiejskich.  

Przegl d Wspólnej Polityki Rolnej i sformu owanie na tej podstawie usta-
le  dotycz cych jej przysz o ci po 2013 r. zdefiniowa  mia y priorytety UE  
i Polski odnosz ce si  do przysz ego kszta tu i funkcjonowania WPR. Tak ro-
zumiana strategia przegl du WPR i jego konkluzje oznacza d enie do: 
a) zapewnienia równych warunków konkurencji rolnictwu poszczególnych pa stw 

(w tym Polski), na jednolitym rynku  Unii, 
b) zachowanie wspólnotowego charakteru WPR, szczególnie w zakresie finan-

sowania, jako warunku utrzymania jednolitego rynku w d ugiej perspektywie,  
c) kontynuowanie post pu w zakresie uproszczenia Wspólnej Polityki Rolnej. 

W debacie nad WPR po roku 2013 potwierdzono d enie do realizacji 
tych celów przede wszystkim poprzez zachowanie wspólnotowego charakteru 
finansowania jednolitego rynku, jak najszybsze wyrównanie stawek p atno ci
w ca ej UE, utrzymanie dotychczasowej skali finansowania WPR z bud etu UE 
i zapewnienie równych warunków konkurencji. Szczególnie w kwestii przysz e-
go systemu p atno ci bezpo rednich wa ne jest wprowadzenie jednolitej stawki 
tych p atno ci we wszystkich pa stwach cz onkowskich i zapewnienie w ten 
sposób korzystnych warunków funkcjonowania gospodarstw rodzinnych. Ozna-
cza to od czenie stawek p atno ci od historycznych poziomów referencyjnych, 
a zró nicowanie stawek p atno ci b dzie uzale nione od spe nianych przez rol-
nika wymogów rodowiskowych, bezpiecze stwa ywno ci i dobrostanu zwie-
rz t, a tak e kierunku produkcji.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi okre li o stanowisko Polski w za-
kresie oceny funkcjonowania WPR u progu tej dyskusji i proponowanych roz-
wi za  (2008). Przyj ta zosta a zasada, e przeprowadzana ocena nie b dzie do-
tyczy a koncepcji dog bnej reformy WPR, a najwa niejsze elementy reformy  
z 2003 r. w tej perspektywie finansowej nie b d  zmieniane. Wynika to z tego, 
i  niemo liwa by a szersza ocena funkcjonowania WPR w latach 2004-2008, 
st d skoncentrowano si  nad ocen  ca ego tego etapu WPR zarówno pod wzgl -
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dem zasad, jak i efektów (2004-1013). W tym samym czasie zachodz  inten-
sywne procesy dostosowawcze zarówno w rozwi zaniach prawnych i ekono-
micznych, jak te  zmianach strukturalnych oraz efektywno ci produkcyjnej  
i organizacyjnej ca ego systemu rolniczo- ywno ciowego WPR. 

Zakres omawianej oceny funkcjonowania WPR obejmuje kilka wa nych
zagadnie , które maj  znaczenia dla okre lenia istoty tego typu redniookreso-
wych ocen przyj tych polityk i o czym mo na w takim okresie zdecydowa .
W nawi zaniu do tego sformu owano podstawowe pytania, które sta y si  osi
merytoryczn  tych dyskusji. Jak zapewni  taki system jednolitych p atno ci, aby 
by  on bardziej wydajny, skuteczny i mo liwie prosty? Jak zmienia  istniej ce
instrumenty wsparcia rynku i przystosowa  je do warunków oraz potrzeb UE 
obejmuj cej 27 pa stw cz onkowskich, funkcjonuj cych jednocze nie w no-
wych warunkach otoczenia integracyjnego i globalnego oraz wymogów kszta -
towanych przez wspó czesne uwarunkowania ekonomiczne i polityczne oraz 
wiatowe procesy integracyjne i globalizacyjne? 

W sprawie zmian p atno ci bezpo rednich, stanowisko polskie wnosi  
o ujednolicenie stawek dop at bezpo rednich w systemie jednolitej p atno ci  
w zakresie zmniejszenia ró nic w stawkach, docelowo tak e w ca ej Unii, prze-
d u enie stosowania systemu jednolitej p atno ci obszarowej do 2013 r., wyko-
rzystanie dotychczasowych do wiadcze  we wdra aniu dop at jako kszta towa-
nia docelowego systemu p atno ci bezpo rednich. Wnosi równie  o dalsze 
uproszczenie SPS i zniesienie obowi zkowego od ogowania oraz zwi zanych
z tym uprawnie  do dop at z tytu u od ogowania i przej cia do zwyk ych praw 
p atno ci, ich uproszczenie oraz wprowadzenie dolnych pu apów p atno ci, re-
alizuj cych zasady wspó zale no ci, tj. usuni cie zb dnych przepisów, zastoso-
wanie jednakowych mo liwo ci ukierunkowania wsparcia dla rozwi zania spe-
cyficznych problemów poszczególnych sektorów i regionów zapewniaj cego
cz ciowe powi zanie p atno ci z produkcj .

A. Cross compliance. Wdra anie zasady wzajemnej zgodno ci w Polsce 
i innych nowych pa stw cz onkowskich powinno zosta  roz o one w czasie tak,  
aby umo liwi  przygotowanie odpowiednich systemów kontroli. Wdra anie
ostatniego obszaru wymaga  dotycz cego dobrostanu zwierz t b dzie zapocz t-
kowane od 2013 r. i powi zane z procesem uproszczenia wymogów wzajemnej 
zgodno ci. Za  zakres tych wymogów ma by  zrozumia y dla rolników, oparty 
na mierzalnych kryteriach. Spe nianie wymogów dobrej kultury rolnej i zgodnej 
z ochron rodowiska ma by  dostosowane do warunków poszczególnych kra-
jów (regionów) i opcjonalne, je li chodzi o wymogi w zakresie zmianowania, 
utrzymywania sta ych u ytków zielonych oraz  obsady zwierz t i rozszerzenie 
standardów dobrej kultury rolnej i ochrony rodowiska.
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B. Decoupling. Okre lane w ten sposób oddzielenie p atno ci od produk-
cji przewidywane jest od 2010 r. dla takich grup, jak: ro liny uprawne, nasiona, 
chmiel, susz paszowy, skrobia ziemniaczana, ro liny wysoko bia kowe, orzechy. 
Istniej  mo liwo ci utrzymania nale no ci p atno ci od produkcji np. krowy 
mamki, zniesienie p atno ci do upraw ro lin energetycznych. Istnieje mo liwo
redystrybucji do 10% rodków na rozszerzenie mo liwo ci finansowania, 
wsparcia upraw lub sektorów w przypadkach niekorzystnych warunków gospo-
darczych lub rodowiskowych i mo liwo  wsparcia instrumentów zarz dzania
ryzykiem.  

C. Mechanizmy i instrumenty rynkowe. Polska uwa a, i  koniunktura na 
rynkach mi dzynarodowych nie uzasadnia planów ograniczania interwencji 
rynkowej, a zachodz ce zjawiska rynkowe i finansowe wskazuj  na mo liwo
zwi kszenia ryzyka rynkowego i produkcyjnego w rolnictwie, a zasada ta jest 
szczególnie wa na dla pa stw znajduj cych si  na ni szych szczeblach rozwoju 
oraz dysponuj cych niewystarczaj cymi rodkami walki z ryzykiem produkcyj-
nym i rynkowym. Do wiadczenia wskazuj , i  system wsparcia rynku w ramach 
zasad unijnych stanowi skuteczn  siatk  bezpiecze stwa.

D. Zarz dzanie kryzysowe. Polska wnosi o wypracowanie nowego wspól-
notowego instrumentu zarz dzania kryzysowego finansowanego z bud etu 
WPR, a tak e o rozwa enie dofinansowania ubezpiecze  rolniczych od ryzyka 
cenowego, np. w przypadku chorób. Za konieczne uwa a si  okre lenie wspól-
notowego ród a finansowania nowych wyzwa  w tych pa stwach, w których 
modulacja nie obowi zuje do 2013 r. 

Spo ród propozycji zmian rekomendowanych w nawi zaniu do oceny 
(przegl du) WPR podkre lano poszukiwanie sposobów uproszczenia systemu 
dop at bezpo rednich zarówno w sensie merytorycznym (weryfikacja tytu ów
dop at) i technicznym (np. uproszczenie procedur i wymaga  technicznych). Za-
równo Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak te  inne w czone w ten sys-
tem instytucje i agencje, uproszczenie docelowego systemu wzajemnej zgodno-
ci przyjmuj  za g ówny nurt proponowanych zmian WPR i procesów jej reali-

zacji. Dotyczy to te  utrzymania obecnych mechanizmów interwencyjnych jako 
siatki bezpiecze stwa, stabilizuj cej rynki rolne, wzmocnionej powo aniem in-
strumentu ubezpieczeniowego przed kryzysami, wywo anymi przez niekorzyst-
ne warunki pogodowe, zmiany klimatyczne lub choroby zwierz t i ro lin.
Uproszczenie i sprawno  tego systemu ma równie wa ne znaczenie jak wyso-
ko  sum wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich. 

Wnioski dotycz ce zmian WPR opracowane na podstawie przygotowania 
i realizacji przegl du WPR wskazuj , w jakim zakresie i na jakim obszarze ko-
nieczne jest dostosowanie polityki rolnej UE oraz odpowiednich narz dzi i roz-



109

wi za  do zastosowania w praktycznej realizacji WPR. Podstawowe propozycje 
dotycz  takich modyfikacji regu , aby odpowiada y one potrzebom i dostosowa-
niom ca ej Unii Europejskiej oraz warunków, jakie powstaj  w zwi zku z regio-
nalnymi procesami integracyjnymi i wiatowymi procesami globalizacyjnymi. 

W nawi zaniu do ocen WPR podj to debat  na temat ogólnych kierunków 
przysz ej polityki rolnej, kszta towanych przez wspó czesne nowe konteksty i uwa-
runkowania, np. zmiany cen ywno ci w skali wiatowej maj cych znaczenie za-
równo dla konsumentów, jak i sektora rolnego (wzrost kosztów produkcji w rolnic-
twie). Na ca o wiatowej gospodarki rolniczo- ywno ciowej negatywnie wp y-
waj  anomalia klimatyczne, zmiany poziomu i struktury popytu, np. wzrost liczby 
ludno ci, dochodów przeznaczanych na ywno . UE za najistotniejsze kwestie dla 
tworzenia polityki rolnej w uj ciu perspektywicznym, s usznie uwa a d ugotrwa-
o  tak okre lanej nowej sytuacji rolnictwa. Potencja  produkcyjny i dalsze mo li-

wo ci zwi kszenia jego wykorzystania mo e zmniejszy  niebezpiecze stwa i na-
pi cia na rynkach ywno ciowych, ale nie zlikwiduje niepewno ci, je li chodzi  
o ostateczn  równowag  mi dzy poda  i popytem. Mo na do tego doda  obawy 
dotycz ce wzrostu cen rodków produkcji, ogóln  niepewno  dotycz c  rolnictwa 
jako cz ci gospodarki narodowej czy te  relacji zachodz cych pomi dzy krajow
polityk  roln  a ogóln  polityk  gospodarcz  i finansow  oraz zmiany zachodz ce
lub przewidywane w skali UE, Europy i wiata.

Podstawowe znaczenie ma tu okre lenie i analiza: na czym w istocie po-
lega nowa sytuacja i nowe do wiadczenia, które mog  mie  znaczenie dla po-
dejmowanych wst pnie decyzji dotycz cych potrzeby i zakresu kolejnej reformy 
(lub korekty) WPR. Now  sytuacj  powoduje wzrost lub wahania cen surowców 
rolnych, co wp ywa na decyzje produkcyjne lub konsumpcyjne rolników i kon-
sumentów ywo ci. UE okre la, e je li chodzi o przysz o , najistotniejsz
kwesti  dla polityki rolnej jest d ugofalowo  nowych uwarunkowa  kszta to-
wania tej polityki. W szczególno ci, czy wyst puj ce nowe zjawiska, w tym 
wzrost produktywno ci rolnictwa, zmniejsz  napi cia pojawiaj ce si  na ryn-
kach surowców rolniczo- ywno ciowych. Nale y, na podstawie dotychczaso-
wych do wiadcze  ekonomiczno-rolniczych, zgodzi  si  z konkluzj , i  przy-
najmniej w perspektywie np. do 2020 r. rolnictwo b dzie nadal y  w niepewno-
ci, je li chodzi o równowag  mi dzy poda  i popytem.  

 Potwierdzaj  si  tak e wyniki analiz o wyst powaniu ogólnej niepewno-
ci, je li chodzi o rolnictwo i gospodark ywno ciow  kraju, Unii i wiata.

Mo na oceni , i  podkre lana wy ej i zawsze wyst puj ca niepewno  równo-
wagi rolniczo- ywno ciowej ma swoje ród a zarówno w cechach rolnictwa,
produkcji ywno ci i wy ywieniu, jak te  ogólnych uwarunkowaniach gospo-
darczych (rynkowych). Tendencje kszta tuj ce wiatowe rynki rolniczo- ywno-
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ciowe wskazuj ce na ci g y wzrost cen, kosztów produkcji i niepewno ci go-
spodarczo-finansowej wiata (np. kryzys finansowy 2008-2009 r.) oznaczaj , i
nie wyst pi  wyra ne ograniczenia niepewno ci ca ej gospodarki, jak i systemu 
rolniczo- ywno ciowego. Ten ostatni, co jest paradoksalne dla wspó czesnych
rynków rolniczo- ywno ciowych, charakteryzuje si  intensywn  niestabilno ci
i niepewno ci , mimo tego, i  jednocze nie wyst puje tendencja trwa o ci pod-
stawowych struktur produkcyjnych i spo ecznych tego sektora, z wyj tkiem pew-
nego rozerwania w a cuchu ywno ciowym (agrobiznesie) integracyjnych 
zwi zków pomi dzy dominuj cym w wiecie rolnictwem ch opsko-rodzinnym  
a przemys owymi ogniwami agrobiznesu, co szczególnie widoczne jest w Polsce.  

Z przysz o ci  WPR kszta towan  obecnie na okres nast pnego bud etu
UE powi zane s  ró ne, istotne wyzwania. Odnosz  si  one do nast puj cych
zakresów:

A. ywno ci i wy ywienia: polityka rolna Unii zawsze gwarantowa a do-
stawy ywno ci cznie z realizacj  polityki zmniejszenia poda y, gdy nadwy ki
produkcyjne powodowa y komplikacje gospodarcze. Obecnie powstaj  jednak 
napi cia na rynkach rolnych o innym charakterze w konsekwencji wzrostu licz-
by ludno ci, podnoszenia si  poziomu ycia w wielu krajach przyspieszaj cych
proces rozwoju gospodarczego oraz zmian zachowa ywieniowych w kierunku 
zwi kszenia konsumpcji produktów zwierz cych, co podwaja globalne zapo-
trzebowanie na ywno  do 2050 r., poniewa  ci gle wyst puje zjawisko g odu
i niedoborów ywno ci i wzrastaj  jej ceny. Dost p do ywno ci nabiera zna-
czenia strategicznego, co jednocze nie lokuje wyzwania zwi zane z produkcyj-
no ci  rolnictwa na pierwsze miejsce w ród wyzwa , z jakimi musz  si  zmie-
rzy  rolnicy wiata. Unia Europejska swym potencja em oraz mo liwo ciami 
produkcyjnymi zapewnia kontynuowanie rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich, a tak e eliminacj  negatywnych konsekwencji dalszego wzrostu produk-
cji rolniczej i stosownych technologii produkcyjnych oraz organizacyjnych. Po-
za wyzwaniami ilo ciowymi dotyczy to tak e jako ci i ró norodno ci ywno ci,
bezpiecze stwa sanitarnego oraz dost pu do ywno ci grup ludno ci i krajów 
o niskim poziomie rozwoju gospodarczego i ograniczonych dochodach. Tym 
niemniej postanowienia Rundy Millenijnej b d  ogranicza y produkcj  roln  UE 
i zwi ksza y niepewno  na rynkach rolno- ywno ciowych.

B. Wyzwania w zakresie rodowiska: polityka rolna Unii ma stwarza
i utrwala  szans  zachowania równowagi ekologicznej w skali globalnej, co jest 
niezb dnym warunkiem ochrony zasobów naturalnych, ró norodno ci biolo-
gicznej, walki z zanieczyszczeniami i ograniczeniami emisji gazów cieplarnia-
nych w warunkach pojawiaj cej si  konfrontacji pomi dzy tymi zasadami a po-
trzeb  wzrostu intensywno ci i wydajno ci rolnictwa. Rolnictwo przechodzi do 
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nowej fazy rozwoju, gdy musi, a nie tylko mo e, pogodzi  wydajno  produk-
cyjn  i efektywno  ekologiczn  z podej ciem polegaj cym na zrównowa onym
rozwoju. Rolnictwo i polityka rolna musi wi c sprosta  zarówno rosn cemu za-
potrzebowaniu na ywno , oszcz dnemu wykorzystaniu nak adów i tworzeniu 
miejsc pracy, a tak e uczestniczy  w produkcji energii, biomateria ów i ochronie 
rodowiska. Sprostanie tym wyzwaniom stanowi obecnie nowe uwarunkowanie 

i drog  rozwoju rolnictwa, a tak e okre la d ugookresowe zasady polityki rolnej 
w ka dym rejonie wiata, w tym w UE i w Polsce.  

C.  Wyzwania dla obszarów wiejskich: gospodarka wiatowa na podsta-
wie logiki koncentracji produkcji i miejsc pracy w najbardziej konkurencyjnych 
obszarach, w odniesieniu do rolnictwa maj cego szczególny charakter prze-
strzenny, oznacza potrzeb  po czenia wymogów koncentracji i wymogów 
utrzymania rolnictwa i pastwiskowego zagospodarowania mo liwie ca ego tery-
torium przydatnego do produkcji rolniczo- ywno ciowej, le nej lub ochronnej 
dla rodowiska, co zapewnia nie tylko efektywno  gospodarcz , ale tak e zró -
nicowanie gospodarcze terytorium, jako  krajobrazów, spójno  terytorialn
i integracj  urbanizacyjno-wiejsk  przestrzeni osiedle czych spo ecze stwa.

W debacie dotycz cej tego etapu rozwoju WPR oraz kszta cie tej polityki po 
2013 r., tj. w nast pnym okresie bud etowym, Polska postuluje, aby w pe ni za-
chowany zosta  wspólnotowy charakter WPR, szczególnie w zakresie finansowania 
jako warunku utrzymania jednolitego rynku w d ugiej perspektywie, utrzymanie 
dotychczasowej skali finansowania WPR z bud etu Unii, zapewnienie równych 
warunków konkurencji polskiemu rolnictwu na jednolitym rynku oraz jak najszyb-
sze wyrównanie stawek p atno ci w ca ej Unii. Polska zg osi a tak e propozycj
dotycz ca przysz ego systemu p atno ci bezpo rednich. G ównym elementem tej 
propozycji jest wprowadzenie jednolitej stawki p atno ci bezpo rednich we 
wszystkich pa stwach cz onkowskich i tym samym zapewnienie bardziej korzyst-
nych warunków dla funkcjonowania rodzinnych gospodarstw rolnych. Polska opo-
wiada si  za systemem, który b dzie oderwany od historycznych poziomów refe-
rencyjnych przyj tych w okresie akcesji do UE, a zró nicowanie stawek p atno ci
powinno by  uzale nione od spe nianych przez rolników wymogów rodowisko-
wych, bezpiecze stwa ywno ci i dobrostanu zwierz t. Na tej zasadzie powsta
mo e mechanizm wyrównania szans rozwojowych rolnictwa wszystkich pa stw
UE-27. Niestety mechanizm taki nie gwarantuje bezpo rednio szans wyrównania 
opó nie  rozwojowych rolnictwa Polski. Zrównanie poziomu dop at nie zapewnia 
szansy przyspieszenia rozwoju w procesie konwergencyjnym pa stw Europy 
Wschodniej w stosunku do Europy Zachodniej. Dla realizacji celów wyrównaw-
czych kraje te musz  znale  zewn trzne lub w asne dodatkowe rodki dla przy-
spieszenia tempa wzrostu gospodarczego. Szanse takie tworzy  mo e odpowiednie 
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zwi kszenie nak adów rolniczych rodków bud etu krajowego, tj. narodowej poli-
tyki rolnej, a jej realno  zale y od wysokiego tempa wzrostu PKB Polski w per-
spektywie kilkunastu lat. 

Komisja Europejska w cz ci zgodna jest z oczekiwaniami Polski: 
a) mo liwo ci kontynuowania systemu jednolitej p atno ci obszarowej SAPS 

do 2013 r. 
b) jednakowe podej cie do nowych i starych krajów cz onkowskich, 
c) stopniowe zwi kszenie kwot mlecznych,  
d) realizacj  postulatu ujednolicenia systemu i poziomu stawek p atno ci po-

przez wprowadzenie obowi zku ujednolicenia stawek p atno ci w poszcze-
gólnych krajach UE, jak i najszybsze rozpocz cie prac nad wyrównaniem 
stawek p atno ci mi dzy pa stwami cz onkowskimi w ca ej UE. Tak e prze-
znaczenie cz ci zaoszcz dzonych rodków WPR (z tytu u ograniczenia wy-
datków na interwencj  na rynkach rolnych) na zwi kszenie krajowych kopert 
finansowych p atno ci bezpo rednich w nowych pa stwach cz onkowskich.

Dyrektywa Rady Unii s usznie wskazuje, e ró ne rodzaje rolnictwa, do-
póki s  wiarygodne ekonomicznie i zrównowa one ekologicznie musz  zosta
chronione oraz wzmocnione dzi ki zmianom WPR, za  podtrzymanie dzia alno-
ci rolniczej poprzez obecno  rolników na wra liwych obszarach przydatnych 

do ich dzia alno ci rolniczej jest podstaw  rozwoju tych obszarów i zachowania 
to samo ci europejskiej. Unia Europejska w coraz szerszym zakresie traktuje te 
tendencje, jako cechy charakterystyczne nowej polityki rolnej realizuj cej cztery 
g ówne cele: 

zapewnienie bezpiecze stwa ywno ciowego UE i zabezpieczenia sanitarne-
go obszarów wiejskich, 
udzia  w kszta towaniu równowagi ywno ciowej wiata, zapewnieniu wiato-
wego bezpiecze stwa ywno ciowego i obecno ci na rynkach rolniczo- 
- ywno ciowych, 
zachowanie równowagi rozwoju obszarów wiejskich, utrzymanie spójno ci
terytorialnej oraz dzia alno ci gospodarczej i miejsc pracy, 
podnoszenie jako ci rodowiska i budowa rolnictwa godz cego efektown
dzia alno  gospodarcz  ze skuteczno ci  ekologiczn .

Zasady oceny WPR i propozycje zmian dotycz  zarówno szczebla ogólno-
unijnego, jak i szczebla krajowego. Zasady i zarz dzanie WPR na szczeblu ca ej
Unii ma zapewni  przede wszystkim wyrównanie warunków konkurencji we 
wszystkich pa stwach UE i wszystkim rolnikom Unii. Dotyczy to szczególnie pro-
pozycji ograniczenia lub zmian struktury wydatków i zapewnienia mo liwej jedno-
lito ci nowych priorytetów WPR, zasad ich realizacji oraz przestrzegania niezb d-
nych procedur prawnych i organizacyjnych we wszystkich pa stwach cz onkow-
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skich. Odnosi si  to w pierwszej kolejno ci do potrzeby kontynuowania procesów 
ogólnego umacniania rolnictwa i ca ej gospodarki ywno ciowej we wszystkich 
pa stwach UE oraz podnoszenia poziomu ich efektywno ci i konkurencyjno ci.
Jest to podstawowy ekonomiczny warunek nie tylko efektywnego funkcjonowania 
tego dzia u gospodarki, ale tak e jego realnej konkurencyjno ci z innymi dzia ami 
gospodarki. Ca y bud et Unii charakteryzuje si  jako przestarza y i nie reprezentu-
j cy aktualnych potrzeb Unii, co ma uzasadnia  potrzeb  reformy tej polityki, 
szczególnie tak wa nych jej elementów, jak zasady i procedury podejmowania de-
cyzji w zakresie polityki rolnej i wiejskiej na szczeblu Unii. Podkre la si  przy tym 
presj  mocnych da  dla zwi kszenia zaanga owania struktur unijnych na takich 
zakresach, jak edukacja, badania i infrastruktura (dziedziny te partycypuj  w bu-
d ecie UE w ok. 30%, za  rolnictwo, sektor z natury zmniejszaj cy si , uczestniczy 
w bud ecie UE w ponad 40%).

Przestrzeganie zasad mechanizmów rynkowych i przyj tych rozwi za  in-
terwencyjnych oraz ich powi zanie z rosn cym zapotrzebowaniem na artyku y
rolniczo- ywno ciowe, jest teoretyczn  podstaw  formu owania wskaza  prak-
tycznych WPR, co wynika z historycznych gwarancji WPR przestrzegania norm 
w zakresie ochrony rodowiska rolnego oraz akceptowalnych warunków pro-
dukcji, przetwarzania i dystrybucji surowców rolnych i przetworów ywno cio-
wych, paszowych i surowcowych. W tym zakresie jest to tak e element jednoli-
to ci (integracji) WPR oraz polityki rozwoju obszarów wiejskich (PROW) do 
nowych i szczególnych wymaga  odgrywaj cych coraz wi ksz  rol  w realnych 
uwarunkowaniach gospodarczych UE i Polski, np. zmian klimatycznych, wyko-
rzystania zasobów wodnych, wykorzystania bioenergii oraz ochrony ró norod-
no ci biologicznej w kraju.  

Ewolucja WPR sprzyja poszerzaniu wykorzystania krajowych instrumen-
tów wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich. Mo liwo ci te dotycz  zw asz-
cza szerokiej gamy instrumentów (dzia a ) stosowanych w realizacji celów Fila-
ru I i II, obejmuj cych znaczn  liczb  i du y zakres dzia a , które wykorzysty-
wane by y w Polsce przed wej ciem do UE i jakie wykorzystywane s  obecnie. 
Rol  krajowej polityki wspierania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich sta o
si  m.in. dokonywanie wyboru dzia a  oferowanych w ca ym systemie WPR  
i uzupe nianie ich lub rozszerzanie dzia aniami krajowymi. WPR dostarcza pod-
stawowych ram instytucjonalnych i kszta tuje zestaw dzia a , które stanowi
podstawowe elementy interwencjonizmu, tj. okre laj  cele i narz dzia polityki 
wspólnotowej oraz fundusze zwi zane z tymi dzia aniami, a tak e okre leniem
roli w adz krajowych zobowi zanych do przestrzegania przyj tych regu  post -
powania i zapewnienia funduszy unijnych lub krajowych i kompleksow  polity-
k  gospodarcz  odpowiadaj c  potrzebom danego kraju i nie naruszaj c  zasad 
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Jednolitego Rynku i unijnej polityki handlowej. Jest mo liwo  i szansa wykorzy-
stania pozytywnego i bogatego dorobku polityki rolnej oraz rozwoju obszarów 
wiejskich w zakresie formu owania i realizowania tej polityki.  

Polityka rozwoju obszarów wiejskich rodzi du o problemów, trudno ci  
i kontrowersji zwi zanych np. z synchronizacj  i podzia em rodków mi dzy
filar I i filar II WPR; kompetencjami Wspólnoty, krajów cz onkowskich i regio-
nów w zakresie kszta towania oraz finansowania polityki rozwoju obszarów 
wiejskich; powi zaniami mi dzy WPR a innymi politykami unijnymi w odnie-
sieniu do obszarów wiejskich itp. Jak wynika z do wiadcze , dominuje tenden-
cja do wzajemnego zrozumienia interesów i argumentów oraz d enie do pozy-
tywnych i akceptowalnych rozwi za .

Dane statystyczne UE pokazuj  podzia  bud etu Unii w uj ciu funkcjonal-
nym, a wi c w powi zaniu ze strategicznymi kierunkami polityk wspólnotowych. 
G ówne rodki przeznacza si  na poparcie spójno ci spo eczno-ekonomicznej
i terytorialnej. Gdyby jednak potraktowa  ten drugi kierunek wydatkowania wraz 
ze wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich (które w du ym zakresie s u  rol-
nikom), to udzia rodków na wspieranie rolnictwa w bud ecie UE jest nadal naj-
wa niejsz  pozycj  tego bud etu (niezale nie od sygnalizowanego ju  zmniejsze-
nia udzia u WPR w strukturze ogólnych wydatków bud etowych UE).  

Dla Polski nowym problemem jest analiza i interpretacja relacji pomi dzy 
polityk  roln  a polityk  spójno ci Unii Europejskiej. Jest to wa ne z tego wzgl -
du, i  poprawa spójno ci spo eczno-ekonomicznej na obszarze Unii Europejskiej 
jest najwa niejszym celem polityk wspólnotowych. Celem polityki spójno ci jest 
zmniejszenie ró nic poziomu ycia mi dzy krajami cz onkowskimi i regionami,  
a tak e ograniczenie zjawiska wykluczenia spo eczno-ekonomicznego. U podstaw 
aksjologicznych polityki spójno ci le y przekonanie, e swobodnie dzia aj cy 
mechanizm rynkowy prowadzi do pog bienia ró nic poziomów zamo no ci, do-
chodów, a tak e mo liwo ci rozwojowych jednostek i grup spo ecznych, co jest 
przeszkod  rzeczywistej i wieloaspektowej integracji. D enie do pog bienia
integracji europejskiej musi i  w parze z dzia aniami ograniczaj cymi wyklucze-
nia i zmniejszaj cymi dystanse rozwojowe mi dzy krajami cz onkowskimi, re-
gionami i grupami spo ecznymi. Polityka spójno ci jest form  urzeczywistnienia 
jednej z najwa niejszych warto ci Wspólnoty, jak  jest solidarno  rozumiana 
jako wzajemne porozumienie, wspó praca, wspó dzia anie i pomoc.  

Polska opowiedzia a si  za kontynuacj  polityki spójno ci i podj ciem re-
form silniej wi cych polityk  spójno ci z celami strategicznymi UE, w tym 
popraw  konkurencyjno ci gospodarki europejskiej. Polityka spójno ci winna 
bezpo rednio przyczynia  si  do osi gania rednio- i d ugookresowych strate-
gicznych celów UE oraz skupia  si  na przedsi wzi ciach buduj cych europej-
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sk  warto  dodan . Maj c na uwadze potencja  polityki w tym zakresie oraz 
ogólnoeuropejskie korzy ci jej realizacji, Polska nie widzi argumentów prze-
mawiaj cych za renacjonalizacj  polityki spójno ci. Przewiduje si , e udzia
wydatków na polityk  spójno ci b dzie wzrasta , cz ciowo kosztem wydatków 
na WPR. W planie finansowym 2007-2014 Polska sta a si  najwi kszym w Unii 
odbiorc  funduszy przeznaczonych na polityk  spójno ci.

Zwi zek WPR z polityk  spójno ci by  dotychczas niewielki, a niektóre 
efekty WPR sta y nawet w sprzeczno ci z celami polityki spójno ci. rodki
przeznaczone na realizacj  celów WPR trafia y w wi kszo ci do bogatych kra-
jów i rolników, a wi c sprzyja y powi kszaniu rozpi to ci dochodów i bogac-
twa. Silniejsze zwi zki mi dzy WPR a polityk  spójno ci nast pi y po wyod-
r bnieniu II filaru WPR, a zw aszcza po utworzeniu Europejskiego Funduszu na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. W planie finansowym UE na lata 2007- 
-2013 fundusze by ej Sekcji Orientacji EFGiOR s  traktowane jako cz  poli-
tyki spójno ci. Ta cz  funduszy WPR ro nie wraz ze wzrostem rodków na 
polityk  spójno ci otrzymywanych przez dany kraj. Powi kszenie rodków s u-

cych wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR oznacza kieru-
nek silniejszego wi zania WPR z polityk  spójno ci. Podobnie jak modulacja, 
zw aszcza modulacja progresywna, która zmniejsza rozpi to  dochodów farme-
rów i powi ksza fundusze na rozwój obszarów wiejskich.

Analizuj c zasady, histori  oraz realizacj , tj. praktyczne wyniki WPR 
w d u szym okresie jej stosowania, a tak e formu uj c ró ne wnioski i zestawy 
problemów wynikaj cych z takiej analizy zauwa y  mo na, i  prowadzone s
w tym zakresie dyskusje, które w coraz bardziej rozwini ty i szczegó owy spo-
sób, podejmuj  analiz  do wiadcze  i podstawowych elementów przewidywania 
przysz o ci (perspektywy, prognozy), co zwi ksza znaczenie obecnego etapu 
WPR i rozmachu tej polityki oraz pewno ci, i  dalszy rozwój WPR b dzie
oznacza  intensyfikacj  obecnie pe nionych ról i funkcji oraz ich zmian w przy-
sz o ci. Podkre li  mo na kilka problemów w nawi zaniu do przebiegu ró no-
rodnych dyskusji i decyzji w krajach UE-27.  

Po pierwsze – podstawowe znaczenie dla przysz o ci WPR w ca ej U-27 
odgrywa enumeracja, zrozumienie i interpretacja problemów oraz propozycji 
d cych do ewentualnego lub znacznego ograniczenia w mo liwie bliskiej 
przysz o ci, najpewniej do 2013 r., rodków przeznaczonych na realizacj  celów 
WPR we wszystkich krajach cz onkowskich UE. Je li chodzi o ograniczenie bu-
d etu rolnego Unii, a tak e pozabud etowych instrumentów wsparcia rolnictwa, 
jakie s  w praktyce stosowane, wyst puje w stosunku do tej cz ci narz dzi po-
lityki rolnej, rozszerzaj cy si  zakres krytyki i s dzi  mo na, i  polskie rodowi-
sko rolniczo-ekonomiczne, mo e wnie  znaczny wk ad w zakresie sposobów 
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mo liwie racjonalnego i efektywnego wsparcia tych opinii oraz ustale , które 
wskazuj  na potrzeb  zachowania przez du  grup  tych krajów cz onkowskich, 
dotychczasowych lub zreformowanych zasad WPR. Jest to wa ne dla Polski, 
gdy  niezale nie od bie cej polityki gospodarczej, przemiany agrarne i zmiana 
struktury agrarnej Polski w kierunku jej modernizacji musz  by  wspierane  
z bud etu unijnego lub/i bud etu krajowego.

Po drugie – Polska powinna wypowiada  si  za równowag  pomi dzy fi-
nansowaniem rynkowego (rolniczego) filaru I i wiejskiego (strukturalnego) fila-
ru II, ze wzgl du na potrzeb  przemian agrarnych i wzrost potencja u produk-
cyjnego rolnictwa, za  jego finansowanie w ramach filaru II wp ywa  mo e na 
szybsze przemiany struktury agrarnej i wynikaj ce st d korzy ci ekonomiczne. 
Niekorzystna struktura agrarna i powolne jej przemiany stanowi  czynnik ogra-
niczaj cy nowoczesny rozwój gospodarki rolnej w Polsce. Wyst puj ca tu pilna 
i konieczna potrzeba unowocze nienia rolnictwa wskazuje, i  Polska powinna 
kontynuowa  starania o zachowanie i rozszerzenie prorozwojowych instrumen-
tów ekonomicznych, a tak e prawnych WPR oraz rozwoju obszarów wiejskich.

Po trzecie – korzystne by oby zachowanie dla cz ci najni ej rozwini tych 
krajów w skali ca ej Unii, pewnych instrumentów, które wspieraj  przyspieszenie 
rozwoju obszarów wiejskich. G ówny problem polega na tym, e kraje UE-15 
zrealizowa y podstawowe cele WPR w pierwszym okresie rozwoju i przesz y na 
wy szy etap rozwoju gospodarczego w czasie, gdy kraje mniej rozwini te nie 
mog y tych celów zrealizowa , znajdowa y si  w innej sytuacji, odpowiednio 
trudnej, poniewa  proces przemian by  zbyt krótki dla pe nej realizacji podobnych 
celów, niezale nie od intensywno ci jego finansowania przez Uni . Ewentualne 
ograniczenie nak adów w ramach WPR w grupie nowych pa stw cz onkowskich, 
szczególnie Polski, negatywnie wp ywa oby na osi gni cie wy szego stanu rol-
nictwa i wyrównania do warunków, które istnia y i istniej  w wy ej rozwini tych 
pa stwach UE.

Dla Polski cz  proponowanych i ewentualnie przyj tych rozwi za  mo-
e stwarza  trudno ci w zakresie relacji pomi dzy WPR a narodow  polityk

roln  jako wa nym elementem polityki gospodarczej, polityki konwergencji  
i spójno ci w skali ca ej UE. Jest to jednak e warunek realizacji pewnej idei  
europejskiej solidarno ci gospodarczej. Przypomnie  bowiem nale y, e o ile 
kraje zachodnie zrekonstruowa y gospodark  rolnicz  i wiejsk  w okresie szyb-
kiego przyspieszenia rozwoju Europy Zachodniej w latach powojennych, Polska 
ci gle znajduje si  wobec potrzeby bardziej intensywnej ogólnej restrukturyzacji 
gospodarczej i infrastrukturalnej, której nie mo na zrealizowa  bez intensywne-
go wsparcia finansowego ze strony ca ej UE. Oznacza to, e Polska powinna  
zachowa  prawo do unijnej WPR na przewidywanym poziomie 2013 roku co 
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najmniej przez nast pny okres bud etowy dla dokonania zmian struktur agrar-
nych i przyspieszenia gospodarczych procesów wyrównawczych i unifikacyj-
nych w skali ca ej Unii Europejskiej.   

W ogólnej debacie dotycz cej Wspólnej Polityki Rolnej w okresie bud e-
towym UE 2007-2013 oraz konkluzjach i kolejnym etapie debaty dotycz cej
WPR po roku 2013, na podstawie ró norodnych do wiadcze , analiz i studiów 
Polsce pozostaje kilka wa nych dróg post powania:

zachowania i akcentowania wspólnotowego charakteru WPR, szczególnie 
w zakresie finansowania, co jest warunkiem utrzymania jednolitego rynku UE 
w d ugiej perspektywie, a tym samym utrzymania na mo liwie d ugi okres za-
sady wsparcia finansowego, od którego zale y proces wyrównania i racjo-
nalizacji poziomów rozwoju rolnictwa oraz obszarów wiejskich w UE; postulat 
ten ma tak e znaczenie dla wzmocnienia procesów konwergencyjnych, spójno-
ci gospodarczej i spo ecznej UE oraz przezwyci enia dysparytetów ekono-

micznych i spo ecznych, co jest warunkiem sta ego i akceptowalnego przez spo-
ecze stwa Unii zachowania oraz umocnienia obecnego modelu integracyjnego 

Unii Europejskiej 27; 
utrzymania, wobec wyst powania tendencji do zmniejszenia rodków bud e-
towych UE przeznaczonych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiej-
skich, co najmniej w dotychczasowej skali finansowania WPR z bud etu
Unii, co jest nie tylko wiadectwem wzajemnego zrozumienia potrzeby zno-
szenia wewn trz Unii dysparytetów produkcyjnych i dochodowych, ale jest 
podstaw  trwa o ci i dalszej pozytywnej ewolucji UE.
zapewnienie równych warunków konkurencyjnych polskiemu rolnictwu na jed-
nolitym rynku europejskim, co wi e si  z opó nieniami i charakterem polskiej 
gospodarki rolnej, w swym charakterze i strukturze rodzinnej, w du ej cz ci
drobnotowarowej gospodarki rolnej, jaka nie wyst puje ju  w adnym innym 
pa stwie UE, a której niezb dne dla ca ej UE szybkie tempo restrukturyzacji  
(tj. procesu koncentracji) nie mo e by  finansowane, ze wzgl du na ich szczu-
p o , tylko z polskich narodowych rodków kapita owych;
jak najszybsze wyrównanie stawek p atno ci rolnych w ca ej UE, tj. osi -
gni cie przez Polsk  europejskiego poziomu wsparcia i co, przy w asnych
innych narz dziach polityki rolnej i ogólnego rozwoju gospodarczego, mo e
przyspieszy  niezb dn  restrukturyzacj  polskiej ch opsko-rodzinnej gospo-
darki rolnej. 

W tpliwo ci , jak  ze strony polskiej mo na tu zasygnalizowa  jest nieja-
sno , je li chodzi o szanse przyspieszenia post pu produkcyjnego i strukturalnego 
w polskim rolnictwie w warunkach wyrównania p atno ci bezpo rednich w skali 
UE. Wynikaj ca st d podwy ka p atno ci dla rolników polskich mo e by  nie wy-
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starczaj ca dla realizacji takiego zakresu zmian strukturalnych, jakie przesz y inne 
kraje Unii w okresie przyspieszonej industrializacji w ub. wieku, lub inna grupa 
pa stw przeprowadzaj c kolektywizacj  rolnictwa i tym samym rozwi zuj c pro-
blem drobnoch opskiej rodzinnej gospodarki rolnej, czego wyrazem jest brak prak-
tycznie we wszystkich innych pa stwach postsocjalistycznych, z wyj tkiem Polski, 
powrotu do struktur agrarnych charakterystycznych dla okresu przed kolektywiza-
cj  rolnictwa.  Tym niemniej rozwi zanie polskiego problemu rozdrobnionej struk-
tury agrarnej i przyspieszenia nowoczesnego post pu gospodarki rolniczo- ywno-
ciowej jest bezpo rednim obowi zkiem Polski.  

Mo liwo ci, zasady i warunki funkcjonowania polskiej krajowej polityki 
rolnej zale  od przyj tej koncepcji tej polityki oraz jednoczesnej realizacji za-
sady jej pewno ci, a tak e pewno ci i stabilizacji rynku rolnego oraz polityki 
rolnej w otaczaj cych warunkach jej niezb dnych zmian, równowagi i ewolucji, 
zale nych, jak to nale y rozumie , od ogólnych tendencji i zasad rozwojowych 
gospodarki narodowej, a tak e jej otoczenia. Narodowa polityka rolna jest cz -
ci  sk adow  ogólnej polityki gospodarczej kraju, a stabilno  strategii i ogól-

nej polityki gospodarczej kraju jest warunkiem odpowiedniej jasno ci, stabiliza-
cji i równowagi post powania gospodarczych polityk bran owych, w tym poli-
tyki rolnej kraju. Powstaje tak e pytanie dotycz ce okre lenia pewno ci i reali-
zacji polityki rolnej, wobec mo liwego ró norodnego rozumienia, post powania
i realizacji swych interesów przez pe n  triad  podstawowych si  gospodarki 
rolniczo- ywno ciowej (agrobiznesu), tj. rolników (rolnictwo), przetwórców 
(przemys  spo ywczy i ogniwa pozarolnicze agrobiznesu), a tak e konsumen-
tów. To samo odnosi si  do zasad rozwoju oraz funkcjonowania obu cz onów
(skrzyde ) polityki rolnej: wspólnotowej i krajowej polityki rolnej.

W obecnym okresie obserwowa  mo na pewien stan nierównowagi w za-
sadach i mo liwo ciach funkcjonowania krajowej polityki rolnej i odnosi si  to 
zarówno do lat 2007-2013, jak te  do okresu po roku 2013. Stan ten wynika  
z ró nego zaawansowania realizacji ogólnych celów WPR w pa stwach UE-15  
i nowych pa stwach cz onkowskich (+UE-12). Wyst puje tu ró nica (50-letni 
okres realizacji WPR w pa stwach starej Unii, pocz wszy od pierwszej Wspól-
noty 6 pa stw Europy Zachodniej), tkwi ca w wysokim zaawansowaniu proce-
sów rozwojowych oraz integracyjnych UE-15 wobec opó nienia czasowego  
i ekonomicznego nowych pa stw cz onkowskich (por. ró nice w terminach wej-
cia do UE i ró nice w poziomie Rozwoju gospodarczego pomi dzy tymi pa -

stwami w momencie uzyskiwania cz onkostwa UE).
Mo e to wzmacnia  argumentacj  na rzecz renacjonalizacji polityki rolnej 

w ca ej Unii, co mo e mie  daleko id ce ujemne skutki dla wszystkich nowych 
krajów cz onkowskich grupy UE-12, gdy formu owana jest w odniesieniu do 
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renacjonalizacji  odpowied  pozytywna. Na przyk ad we Francji (INRA) formu-
uje teori  „klocków”. WPR stanowi w ramach instytucjonalnych i dzia aniach 

polityki wspólnotowej („klocki” WPR), za  fundusze krajowe („klocki krajo-
we”), odpowiadaj  potrzebom danego kraju. Taka zasada i takie relacje WPR – 
NPR s  korzystne dla pa stw bogatych (podstawowe tradycyjne problemy rolne 
zosta y ju  uprzednio rozwi zane), a s  dot d bardzo trudne dla pa stw biedniej-
szych, w tym Polski.    

W 2006 r. Komisja Europejska zaproponowa a kryteria uproszczenia 
WPR, które nie mia y powodowa  zmian polityki rolnej np. w poziomie wparcia 
lub kryteriach dost pu, jednoznacznie odpowiada  procedurom i instrumentom 
prawnym, precyzyjnie definiowa  tre  zmian, przynosi  konkretne korzy ci
i nie narusza  w nieodwracalny sposób zarz dzania funduszami oraz efektywno-
ci kontroli. Kolejno mo liwo ci i zasady funkcjonowania polskiej Nowej Poli-

tyki Rolnej do i po 2013 r. rodz  problemy i pytania, które mo na formu owa
ju  obecnie. Niektóre z tych pyta  maj  istotne znaczenie dla przysz ej polityki 
agrarnej i teorii oraz rozwoju wsi i obszarów wiejskich.  

A. Czy warto kierowa rodki bud etowe Unii i rodki krajowe na rzecz 
dop at (subwencje) do rolnictwa, tj. finansowa  jego rozwój z tych róde . Jak
dot d bez wi kszych trudno ci rodowiska rolnicze i ekonomiczno-rolnicze od-
powiadaj  na te pytania pozytywnie. Jednocze nie ogólna odpowied  i konkret-
na praktyka kierowania rodków na rzecz rolnictwa rodzi opini , a cz sto ostre 
zarzuty, i  jest to przyk ad marnotrawstwa tych rodków. Poza tym, e oznacza 
to potrzeb  bardziej konkretnych analiz i oblicze  op acalno ci tej praktyki; nie-
zb dne s  szersze dyskusje i decyzje dotycz ce efektywno ci tych nak adów
(niektóre z nich to np. system rent strukturalnych), krajowych wydatków bud e-
towych o charakterze socjalnym (wydatki na KRUS), dop at nie zwi kszaj cych 
efektów produkcyjnych (dop aty powierzchniowe) itp. Spotykaj  si  one z kry-
tyk  jako przyk ady ra cej spo ecznej niegospodarno ci.

 B. Czy nie ma szans, aby dop aty (subwencje) zmieni  w swym charakte-
rze, tj. na wyra ne ukierunkowanie z charakteru ogólnego, bezadresowego, ze 
wzgl du na cele do subwencji powi zanej z konkretnymi rozwi zaniami tech-
nicznymi, ekonomicznymi, organizacyjnymi, tj. np. wspiera  bezpo rednio po-
st p biologiczny i techniczny, innowacje, narz dzia i sposoby wzrostu wydajno-
ci, efektywno ci, ochrony produkcji, przetwórstwa, konsumentów itp. 

C. Nie dysponujemy wiarogodnymi i dobrze przeprowadzonymi analiza-
mi na co rolnicy przeznaczaj  uzyskane dop aty (subwencje), w szczególno ci,
czy s  to rodki przeznaczone i traktowane jako dochód konsumpcyjny czy 
wsparcie produkcyjne i efektywno ciowe. Szczegó owe badania wykonane  
w IERiG -PIB w ramach Programu Wieloletniego 2005-2009 pt. „Ekonomiczne
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i spo eczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki ywno ciowej po wst -
pieniu Polski do Unii Europejskiej” przynios y wiarygodn  metodologi  i teore-
tyczne opracowania stwarzaj ce w sumie podstaw  dla obecnych i przysz ych
takich analiz.    

Model (schemat) funkcjonowania takiego systemu musia by obejmowa
ca y a cuch odpowiedniego post powania, tj. gospodarstwo rolne – subwencje 
(dop aty) – nak ady produkcyjne – rezultaty produkcyjne – zwi kszenie docho-
dów w asnych (w tym konsumpcyjnych). Powstaje tu jednak trudny do rozwi -
zania problem: jak to zrobi , zorganizowa  i przeprowadzi  mo liwie w najbar-
dziej efektywny, agodny, ale zdecydowany sposób. 

D enie do renacjonalizacji systemu finansowania WPR ma podobny cha-
rakter i konsekwencje jak postulaty renacjonalizacji ogólnych kompetencji  unij-
nych na rzecz pa stw narodowych. Finansowanie WPR przez UE jest wa n
cz ci  ca ego projektu Unii (dotyczy bowiem nie tylko rolników, ale wszyst-
kich konsumentów), a w relacjach dotychczasowych rozwi za  jest sprzeczne 
z postulatami i potrzeb ci lejszej wspó pracy w ramach Unii i przeciwstawie-
nia si  gro bie stopniowego rozmycia rolniczo- ywno ciowego mechanizmu 
funkcjonuj cego w ramach  UE.

3.C. Przewidywane zmiany WPR a rolnictwo i finansowanie krajowej  
 polityki rolnej

Analiza i ocena WPR wi  si  z problemami, potrzebami i uwarunkowa-
niami rozwoju rolnictwa polskiego. Do wiadczenia cz onkostwa Polski w UE 
pozwalaj  formu owa  i ocenia  ogólne za o enia, jak te  zachodz ce i przewi-
dywane zmiany WPR rozpatrywane z punktu widzenia ca ego sytemu teore-
tycznych za o e  i praktycznej realizacji WPR, w pierwszym okresie funkcjo-
nowania powi kszonej Unii, tj. przej cia od UE-15 o du ych do wiadczeniach,
osi gni ciach i wysokim poziomie rozwoju gospodarczego, do UE-27, w cza-
j cej 12 nowych pa stw, g ównie postsocjalistycznych, o du ym zakresie od-
miennych i ró nych do wiadczeniach rozwojowych, ni szym poziomie gospo-
darczym, ograniczonym przygotowaniu do nowych warunków tworzenia i reali-
zacji WPR w UE-27.

Na podstawie zasad strategii i ewolucji WPR ustala si  obecnie uwarun-
kowania rozwojowe rolnictwa polskiego oraz zmiany prowadzonej polityki rol-
nej nawi zuj cej, formu uj cej i w czonej w realizacj  europejskiego modelu 
rolnictwa (np. w granicach poziomu rozwoju gospodarczego ok. 20 tys. USD 
GNP PPP i wi cej), tj. wykorzystania mo liwo ci wzrostu gospodarczego  
i zwi kszenia wydajno ci pracy w ca ej gospodarce narodowej i agrobiznesie.
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W ocenach i dyskusjach dotycz cych rolnictwa, wsi i WPR, ustali  mo na,
i  z uwagi na zakres wyst puj cych problemów oraz jednoczesn  potrzeb  podej-
mowania decyzji i rozwi za  o charakterze organizacyjnym lub technicznym, nie 
pozwala to na bardziej szczegó ow  analiz  np. wnoszonych przez poszczególne  
pa stwa cz onkowskie, w tym Polsk , propozycji lub przyjmowanych rozwi za .
W dyskusji tej istotne znaczenie maj  cz sto bardzo szczegó owe ustalenia, ich in-
terpretacja, konkluzje i propozycje zmian (korekt) tej polityki. Przyjmowane regu-
lacje i szczegó owe rozwi zania maj  jednak cz sto charakter specjalistyczny, 
prawny lub techniczny, trudny do zrozumienia i realizacji.

Wyst puje tak e problem o du ym znaczeniu zarówno dla krajowej, jak  
i wspólnotowej polityki rolnej, polegaj cy na poszukiwaniu równowagi pomi -
dzy niezb dn  trwa o ci  przyj tych rozwi za  polityki agrarnej (np. zmienno
niektórych rozwi za  tej polityki jest przedmiotem powszechnej krytyki ze stro-
ny rolników polskich), a potrzeb  elastyczno ci post powania. Szczególnie
wa ne jest wspieranie zachodz cych w gospodarce rolnej pozytywnych zmian 
dostosowawczych, np. w relacjach czynników produkcji czy te  akceptacji pod-
stawowych tendencji rozwojowych procesu koncentracji, tj. dynamicznej zmia-
ny struktur agrarnych na rzecz ich unowocze nienia, czyli zwi kszenia skali 
produkcji i zmian technik wytwarzania. 

Potrzeby i uwarunkowania rozwoju rolnictwa polskiego w obecnym okre-
sie kszta towania si  procesów integracyjnych UE, w pierwszej dekadzie cz on-
kostwa w UE-12 nowych pa stw, w tym Polski, rozpatrujemy wi c z punktu 
widzenia podstawowych uwarunkowa  miejsca rolnictwa polskiego i UE na 
ekonomicznej drodze rozwojowej wspó czesnego rolnictwa wiatowego oraz 
zró nicowania wska ników ekonomicznych wskazuj cych poziom zró nicowa-
nia ekonomicznego pa stw cz onkowskich UE-27: a) ogólnego poziomu rozwo-
ju gospodarczego, mierzonego wska nikiem GNP PPP w tys. USD na 1 osob
oraz b) wska nikiem wydajno ci pracy w rolnictwie (produkcja dodana na 1 za-
trudnionego w gospodarce rolnej).

Zarówno WPR, jak i NPR, zachodz ce zmiany i ewolucja zasad oraz na-
rz dzi ich funkcjonowania mog  by  rozumiane, interpretowane i wykorzystane 
w realizacji celów rolniczo-produkcyjnych i technicznych w gospodarce rolni-
czo- ywno ciowej w mo liwie szerokim zakresie. W krajowej i unijnej polityce 
agrarnej chodzi nie tyle o okre lenie zasad uprawy i wykorzystania ziemi rolni-
czej i rolnictwa jako systemu produkcyjnego, ale poznanie, zrozumienie, kre-
owanie i ocen  ewolucji oraz charakteru, istoty rolnictwa i gospodarki ywno-
ciowej. Ka dy system krajowej i mi dzynarodowej polityki rolnej jest cz ci

ewolucji a cucha ywno ciowego od rolnictwa do sto u konsumenta, co okre la
nowe uwarunkowania rozwoju gospodarki ywno ciowej, w tym rolnictwa. Pro-
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blem ywno ci i wy ywienia ma nie tylko charakter globalny, ale zmienia wza-
jemne relacje i uwarunkowania ca ego a cuch ywno ciowego w kierunku in-
tegracji ogniw tego a cucha, w tym odej cia od autonomizmu rolnictwa, jako 
odr bnej i niezale nej wytwórczo ci surowcowej na potrzeby innych ogniw go-
spodarki ywno ciowej (przetwórstwo, przechowalnictwo, finalna produkcja 
ywno ciowa). W szczególny sposób mechanizm ten komplikuje wi c ka d  po-

lityk  roln  obecnego okresu rozwoju gospodarczego i systemy polityki ekono-
micznej i polityki rolnej, w naszym przypadku krajowej i unijnej (UE-27). 

Kszta towanie WPR, jej zmiany i konsekwencje dotycz  w ten sposób nie 
tylko rolnictwa i obszarów wiejskich, ale tak e w znacznym stopniu autono-
micznych ogniw a cucha gospodarki ywno ciowej i rolniczo-surowcowej, co 
jest ród em sprzeczno ci i problemów dotycz cych zasad, zakresu i mechani-
zmów integracji w ramach gospodarki ywno ciowej ka dego kraju jako inte-
gruj cej si  grupy pa stw. Rodzi to realne trudno ci i sprzeczno ci wyst puj ce
we wszystkich procesach integracyjnych, w tym tak e integracji rolniczo-
ywno ciowej w wewn trznej strukturze ekonomicznej UE. Dodatkowo przy-

pomnie  mo na, i  mog  by  one cz ci  sprzeczno ci o charakterze historycz-
nym, spo ecznym, ekonomicznym i politycznym, bezpo rednio wp ywaj cych 
na wszystkie problemy wyst puj ce zarówno w narodowych politykach rolnych, 
jak w ca ej Wspólnej Polityce Rolnej.

Wynikaj ce z tego regu y post powania Polski na przysz o  dotycz
dwóch  podstawowych zjawisk:

kontynuowania zmian i reform polityki agrarnej, polityki rozwojowej wsi, 
obszarów wiejskich i rolnictwa oraz procesów ewolucji gospodarki kraju 
zgodnie z przechodzeniem od ni szych do wy szych etapów rozwoju gospo-
darczego,
zachowania i dynamizacji nierolniczych funkcji wsi i obszarów wiejskich, 
np. dynamizacja funkcji us ugowych, rekreacyjnych, kulturalnych itp.  

Rol wiatowej gospodarki ywno ciowej i wiatowych rynków ywno-
ciowych, oraz ich wp ywu na rozwój wsi i rolnictwa, charakteryzuj  coraz in-

tensywniej procesy unifikacji i harmonizacji wiatowego rynku rolniczo- ywno-
ciowego, handlu rolnego, funkcji obszarów wiejskich. Wspó czesne tendencje 

rozwojowe i ich interpretacja wskazuj  na gospodarcze (handlowe) powi zania
sektora rolniczo- ywno ciowego i wiejskiego w skali wiata, co wprowadza 
nowe uwarunkowania oraz konsekwencje dla rozwoju wsi i rolnictwa raz nowe 
mo liwo ci przezwyci enia wiatowego problemu ywno ciowego. Podsta-
wowe znaczenie ma w tej dziedzinie kryzys ywno ciowy i wyst puj cy w wie-
lu krajach g ód i niedo ywienie przy jednoczesnym istnieniu obszarów nadwy-
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ek ywno ci i ogranicze  produkcyjnych rolnictwa i obszarów wiejskich (ob-
szarów ywno ciowych cz owieka).

Podstawowe znaczenie dla szans polskiej gospodarki ywno ciowej (agrobiz-
nesu) w zwi zku z rezultatami procesu integracji europejskiej ma nowa równowaga 
gospodarki rolniczo- ywno ciowej w Europie, wyra aj c  si  w nadwy kach pro-
dukcji, wynikaj cych z nadwy ek potencja u produkcyjnego oraz stabilnego lub 
zmniejszaj cego si  popytu i ograniczonych szans eksportowych. Funkcjonuj c na 
obszarze trwale nadwy kowym pod wzgl dem produkcji rolniczej Polska znajduje 
si  pod presj  konieczno ci zmniejszenia rolniczego potencja u produkcyjnego (lub 
ograniczenia jego wykorzystania), a tak e innych trudno ci wynikaj cych z tego, e
obecne kraje Unii w odró nieniu od grupy powi kszaj cej Uni  w 2004 i 2007 r., 
osi gn y ju  wysoki poziom rozwoju gospodarczego i s  zintegrowanym rynkiem 
rolniczo- ywno ciowym. Jak dot d nie s  bli ej rozpoznane na tym rynku i w poli-
tyce handlu rolniczo- ywno ciowego konsekwencje obecnego wiatowego kryzysu 
finansowego i gospodarczego.

WPR poprzez korzystne ceny i dop aty, kontrolowanie poziomu produkcji 
rolnej oraz sprawny system interwencji na rynkach krajowych wraz z regulacj  im-
portu rolno-spo ywczego, d y do zapewnienia stabilno ci produkcji i rynku rol-
nego oraz sta y wzrost dochodów ludno ci rolniczej. Du e znaczenie ma te  reali-
zowany w ramach krajowej polityki rolnej i WPR system pomocy socjalnej ludno-
ci rolniczej, tj. zabezpieczenia zdrowotnego i socjalnego oraz ubezpiecze  emery-

talno-rentowych. Jednoczesna mo liwo  zmniejszenia zatrudnienia w produkcji 
rolnej i jej wzrostu w obs udze rolnictwa oraz przetwórstwie ywno ci zwi kszaj
wydajno  pracy w tym agregacie gospodarki, umo liwiaj  przep yw si y roboczej 
do ga zi pozarolniczych i na tej podstawie zwi kszenie poziomu ogólnego rozwo-
ju gospodarczego kraju. W nast pstwie pozwala to na zwi kszenie dochodów tych, 
którzy pozostaj  w rolnictwie, pomocy rolnictwu i wsi ze strony bud etów krajo-
wych dysponuj cych coraz wi kszymi zasobami finansowymi i mo liwo ciami
interwencyjnymi na rynku. W ten sposób na wy szym poziomie rozwoju gospo-
darczego kszta tuj  si  nowe mo liwo ci harmonizacji produkcyjnej i ekonomicz-
nej gospodarstw rolnych oraz ca ego a cucha ywno ciowego.

Obecny etap dyskusji i decyzji dotycz cych polskiej polityki rolnej oraz 
rozwoju wsi i rolnictwa zdominowany jest i b dzie w najbli szych latach, przez 
trzy wa ne i trudne pytania: po pierwsze – jak oceniana jest w ca ej UE i w Pol-
sce realizowana obecnie WPR, jej uprzednie ród a i zasady; po drugie – jak 
w efektywny i sprawny organizacyjnie sposób wykorzysta rodki Unii Euro-
pejskiej, które s  do dyspozycji Polski w latach 2007-2013, i po trzecie – w jaki 
sposób przygotujemy si  do zmiany kolejnego etapu wspólnej polityki rolnej po 
2013 r. Znale li my si  tu bowiem wobec kilku istotnych problemów. 



124

Pierwszym z nich jest szczególne miejsce Polski w dynamice rozwojowej 
UE. Polska uzyska a cz onkostwo w UE w stanie opó nienia rozwoju gospo-
darczego w stosunku do wszystkich krajów UE-15, co ma wa ne znaczenie dla 
obcej i przysz ej interpretacji oraz realizacji zasad WPR wobec realnych zró ni-
cowa  pomi dzy krajami UE-27, a tak e powo ywanie si  na zasady konwer-
gencji i spójno ci w praktycznej realizacji tej polityki na szczeblu ca ej Unii 
oraz poszczególnych krajów cz onkowskich, np. specyficzne cechy i uwarun-
kowania rolnictwa rodzinnego (ch opskiego) w Polsce.   

Drugim – jeste my praktycznie jedynym krajem Unii Europejskiej z nie-
rozwi zan  dot d kwesti  ch opsk , za  ch opska gospodarka rodzinna pozostaje 
podstawow  grup  zwi zan  bezpo rednio ze zmian  i restrukturyzacj  rolnic-
twa. Kraje Europy Zachodniej charakteryzuj  konsekwencje sekularnego rozwo-
ju gospodarczego, za  kraje Europy rodkowo-Wschodniej skutki historycznego 
niedorozwoju gospodarczego, w tym konsekwencje kolektywizacji (z wyj tkiem
Polski o zachowanej tradycyjnej gospodarce rodzinno-ch opskiej).

Trzecim – Polska znajduje si  obecnie w specyficznej pu apce rozwojo-
wej. Kraje Europy Zachodniej zrekonstruowa y bowiem rolnictwo, sk d zreszt
wynika a i wynika presja na zmiany obecnej polityki rolnej UE, za  rolnictwo 
polskie znajduje si  na wst pnym etapie restrukturyzacji tego typu, bez wystar-
czaj cych w asnych rodków na jego finansowane. Tymczasem kraje zachodnie 
zrekonstruowa y swoje rolnictwo w pierwszych 10-leciach WPR i szybkiego 
powojennego uprzemys owienia tych krajów. W Polsce rolnictwo jest praktycz-
nie ci gle przed procesem bardziej intensywnej restrukturyzacji i bez w asnych,
wystarczaj cych rodków na realizacj  takiej polityki rozwojowej. Jednocze nie
ch opska rolnicza gospodarka rodzinna w Polsce jest szczególnym ród em si y
roboczej i rynkiem dla europejskiego agrobiznesu.  

Czwartym – wynika st d teza, e Polska powinna zachowa  prawo do mo -
liwie pe nej dotychczasowej unijnej wspólnej polityki rolnej przynajmniej na 1-2 
dekady. Po to, aby w 2013 r. Polska nie stan a wobec przej cia od wyrównuj cej
uprzednio tendencji zni kowej do redukcji unijnego bud etu WPR. Tymczasem 
dalsze, mo liwie wysokie finansowanie rolnictwa, szczególnie w takim kraju, jak 
Polska, jest warunkiem mo liwie szybkiego kontynuowania i doko czenia podsta-
wowych zmian restrukturyzacyjnych w rolnictwie. Wyra nie powinien by  sfor-
mu owany wniosek i konkluzja: Polska powinna zachowa  prawo do unijnej WPR 
na poziomie 2013 r. na nast pny okres lub okresy bud etowe UE dla dokonania
zmian struktur agrarnych i przyspieszenia gospodarczych procesów wyrównaw-
czych i unifikacyjnych w ca ej Unii Europejskiej. Stanowi to tak e dobry punkt 
wyj cia do negocjacji, wspó pracy i porozumie  integracyjnych UE.  
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Na dalsze pog bienie integracji, konwergencji oraz spójno ci na pewno 
potrzeba ogromnych nak adów finansowych, mo e to stanowi  argument (pod-
staw ) dla dyskusji dotycz cych zachowania realizowanych ju  priorytetów 
i strategii WPR, przynajmniej, je li chodzi o konwergencj  rolnictwa i obszarów 
wiejskich w ramach ca ej Unii Europejskiej.

W opracowaniach i dyskusjach w ramach Health Check nie po wi cono
wi kszej uwagi tej cz ci, które pozostaj  w wy cznej gestii pa stwa i okre la-
ne jest jako narodowa polityka rolna. Je li zmniejsza si  rola WPR, do czego 
d  bogate kraje Unii Europejskiej, Polska musi znale  sposób dalszego fi-
nansowania tych zmian i to przy ewentualnie ograniczonej pomocy Unii. Polska 
krajowa polityka gospodarcza i rolna nie ma szans na tak  akumulacj rodków
w relatywnie krótkim czasie, aby zadania te realizowa  samodzielnie. 

Polskie rolnictwo charakteryzuje szczególnie niska si a ekonomiczna po-
szczególnych gospodarstw rolnych, np. klasyfikacji w jednostkach ESU. Rolnictwo 
polskie funkcjonuje obecnie w warunkach opó nienia przemian strukturalnych,  
a w rolnictwie oznacza to tak e odpowiednie opó nienie w zakresie wydajno ci
pracy i dochodów rodziny rolniczej. Opó nienie przemian strukturalnych w rolnic-
twie polskim jest w pe ni widoczne zarówno licz c poziom rozwoju gospodarcze-
go, tj. PKB przypadaj cego na 1 mieszka ca (czas ekonomiczny), jak i czas fi-
zyczny (tj. opó nienie strukturalne w rolnictwie polskim liczone w latach).  

Wynika z tego, e istnieje potrzeba przyspieszenia w ró norodny sposób, 
przemian strukturalnych rolnictwa w wy cigu pomi dzy wydajno ci  pracy i do-
chodowo ci  innych ga zi dzia alno ci gospodarczej a wynikami rolnictwa ro-
dzinno-ch opskiego, funkcjonuj cego w ma ej skali produkcji i niskiej wydajno-
ci pracy w stosunku do innych dzia ów gospodarki narodowej. Budzi to tak e

kontrowersje pomi dzy wymaganiami wspólnego rynku rolniczo- ywno-
ciowego a potencja em i mo liwo ciami produkcyjnymi relatywnie ma ych rol-

niczych jednostek produkcyjnych (np. wyst puj ce opó nienie i dysparytet do-
chodowy rolnictwa w stosunku do innej dzia alno ci gospodarczej). Wspó cze-
sny rozwój spo eczno-gospodarczy wymaga przyspieszenia zachodz cych tu 
przemian. Ma e gospodarstwa rodzinne coraz wyra niej znajduj  si  pod presj
rozwojow , wskazuj c  na ich zwi kszaj c  si  dysfunkcyjno  ekonomiczn ,
spo eczn  i ekologiczn .

Zapocz tkowane przez Polsk  procesy integracyjne w ramach UE s  – 
z jednej strony – wyrazem strategii rozwojowej skierowanej odrobienie dystansu 
dziel cego Polsk  od krajów wysoko rozwini tych, a z drugiej – przybli  Pol-
sk  do tego celu przez zintegrowany rozwój ca ej Europy, w tym UE-27. Pod-
stawowe zasady UE, np. wolny przep yw ludzi, idei, towarów, us ug, finansów, 
równe prawa i obowi zki w demokratycznym systemie, wykszta cenia i rozwoju 
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gospodarczego, wolno ci osobistej i wzajemnej wspó pracy mieszka ców Euro-
py, tworz  now  jako  i now  form  organizowania Europy i traktowania jej 
jako jednolitego organizmu. Integracja Europy rozwi e przy tym odwieczny 
problem zró nicowania rozwoju gospodarczego i konsekwencje takiego zró ni-
cowania wed ug granic pa stwowych, dla równowagi i jedno ci europejskiej, 
preferuj c jednocze nie wyrównawczy (konwergencyjny) gospodarczy oraz po-
lityczny proces rozwojowy. Cz onkostwo Polski w UE jest, jak wskazuje do-
tychczasowe do wiadczenie, jest realn  i efektywn  form  mobilizacji wysi ku
narodowego dla przyspieszenia rozwoju spo eczno-gospodarczego kraju, w tym 
szczególnie sektora rolniczo- ywno ciowego i obszarów wiejskich. 

S uszna jest teza, e dzi ki rodkom Unii Europejskiej Polska przechodzi 
obecnie z du ym opó nieniem swoisty plan G. Marshalla, który by  podstaw
powojennej odbudowy i nast pnie rozwoju krajów Europy Zachodniej. Obecny 
nap yw rodków Unii Europejskiej zapewne przyspieszy w najbli szych latach, 
wraz z innymi rodkami i mo liwo ciami, np. zatrudnieniem zagranicznym, 
przemiany struktury agrarnej, jak i tendencj  wyrównania poziomu PKB na 
1 mieszka ca kraju z innymi krajami UE.

Wspó czesna globalizacja i jej powi zanie z procesami integracyjnymi 
oznacza tak e tendencj  znoszenia barier pomi dzy ro nymi gospodarkami na-
rodowymi. W ten sposób pojawia si  coraz bardziej zintegrowana gospodarka 
globalna, kiedy wszystko mo e by  produkowane w dowolnym miejscu globu  
i sprzedawane wsz dzie tam, gdzie wyst puje realny popyt. Oznacza to jedno-
cze nie, e proces transformacyjny wspó czesnego wiata od gospodarki krajo-
wej do gospodarki wiatowej (globalnej) zachodzi równocze nie z innymi pro-
cesami, b d cymi w istocie konsekwencj  wzrostu gospodarczego i jego takimi 
rezultatami w gospodarce rolnej, jak ewolucja od ch opa do rolnika, farmera czy 
te  agrobiznesmena.   

Procesy rozwojowe wsi i rolnictwa ka dego kraju maj  to same we-
wn trzne oraz zewn trzne uwarunkowania rozwojowe i integracyjne gospo-
darstw rolnych rolnictwa oraz regionów wiejskich. Dotyczy to wp ywów oto-
czenia zewn trznego, procesów rynkowych i procesów transformacyjnych 
w skali kraju oraz zwi zków i porozumie  mi dzynarodowych. Podobne zna-
czenie ma ustalenie wewn trznych si  rozwojowych i adaptacyjnych rolnictwa 
oraz wsi do wyst puj cych ró norodnych warunków wewn trznych, np. relacji 
czynników produkcji, rozwoju, struktury rolnictwa, procesów koncentracji, we-
wn trznych rynkowych procesów dostosowawczych. Odnosi si  to tak e do me-
chanizmów zmian i rozwoju rolniczych jednostek produkcyjnych (gospodar-
stwa, farmy przedsi biorstwa), obs ugi wsi, rolnictwa i agrobiznesu oraz drogi 
strukturalnych spo eczno-ekonomicznych przeobra e  zachodz cych w rolnic-
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twie i na obszarach wiejskich we wspó czesnych procesach rozwojowych. 
W ko cu dotyczy to umiejscowienia rolnictwa polskiego w hierarchii rozwoju 
gospodarczego oraz sformu owania na tej zasadzie strategii dotycz cej wizji rol-
nictwa i rozwoju wsi w wietle wyników analizy do wiadcze  oraz uwarunko-
wa  krajowych, europejskich i wiatowych.

Istotn  cz ci  przewidywanych zmian WPR oraz ich konsekwencji dla 
rolnictwa i polityki finansowo-dochodowej s  próby zarysowania perspektyw 
rozwojowych rolnictwa polskiego na tle rolnictwa europejskiego i zaprojekto-
wanie pewnej wizji modelowych rozwi za  polityki rolnej w powi zaniu z po-
trzebami obecnego oraz przysz ego okresu post pu integracyjnego i rozwojowe-
go ca ej Unii  Europejskiej. Zwi zane z tym pytania zd aj ce do okre lenia, jak 
to zrobi , wskazuj  na potrzeb  i mo liwo  realnego modelu, programu czy te
wizji rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w perspektywie kilku dekad. 
Z tego punktu widzenia zapewne wa n  rol  spe ni  materia y i dyskusje zwi -
zane z inicjatyw  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o dalsze dyskusje i konsul-
tacje nawi zuj ce do przegl du WPR (Health Check), kiedy okre lony zosta
kszta t WPR do 2013 r. i jednocze nie mocno zaakcentowana potrzeba dalszej 
ewolucji WPR po 2013 r. Inicjatywa dyskusji i jej syntezy dotycz cej perspek-
tywy 2014-2020 uznana zostaje za istotny krok w kierunku zrozumienia i po-
trzeby poszukiwania nowych rozwi za  wobec dynamiki zmian zachodz cych 
na mi dzynarodowym rynku rolniczym, ró nych oczekiwa  spo ecznych w za-
kresie bezpiecze stwa ywno ciowego i rodowiskowego, a tak e fundamental-
ne znaczenie tej polityki w procesie integracji europejskiej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi apeluj c o powszechn , ci g
dyskusj , wykazuje nale yte zrozumienie spo ecznej jego potrzeby i odwag
podj cia niekonwencjonalnej dyskusji o charakterze zrównowa onej i dobrze 
uogólniaj cej obecn  tre  analiz, projektów i uzasadnie  wszystkich prezento-
wanych za o e  i propozycji dotycz cych koncepcji wizji WPR po 2013 r. 
Zwi zana z tym debata b dzie trwa a i dotyczy a zarówno przysz ych celów, 
zasad i sposobów finansowania WPR i jej zmian w poszczególnych obszarach  
tej polityki, uwzgl dniaj cych do wiadczenia Polski i Unii oraz przysz e, zró -
nicowane uwarunkowania krajowe i globalne.
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Zako czenie

Wspólna Polityka Rolna ma gwarantowa  bezpiecze stwo ywno ciowe,
zapewni  ceny akceptowane przez konsumentów i kszta towa  poziom ycia
ludno ci rolniczej porównywalny do innych dzia ów gospodarki, zwi ksza
produkcyjno  rolnictwa i ustabilizowa  rynki rolnicze. Rozwini cie i pomy lna
realizacja tych zada  doprowadzi y do nadwy ek produkcji i presji na spadek 
cen. Wobec skomplikowanej praktyki ustalania i realizacji ró norodnych zada
WPR, okaza a si  niezb dna ci g a ewolucja oraz adaptacja polityki gospodar-
czej i rolnej. Do wiadczenia dotycz ce kszta towania i realizacji polityki rolnej 
UE wskazuj , e zosta y wykonane wszystkie podstawowe cele tej polityki, tj. 
zapewnienie wzrostu produktywno ci rolnictwa, poprzez wspieranie post pu
technicznego, racjonalizacj  produkcji rolnej oraz optymalizacj  wykorzystania 
czynników produkcji, wzrost dochodów i zapewnienie zaopatrzenia konsumen-
tów w ywno . Sukces Wspólnej Polityki Rolnej wynika z zasad jej ewolucji, 
kosztów, efektywno ci, dzia a  uproszczaj cych jej realizacj  oraz zaintereso-
wania pa stwa i polityki krajowej integracj  wewn trzn  Unii, zmniejszeniem 
gospodarczej roli rolnictwa itp. Zmiany, ewolucja i procesy przystosowawcze 
zachodz ce w ramach WPR charakteryzuj  si  du  cz stotliwo ci  i dynamik
zmian, pragmatycznym podej ciem i szczegó owymi konsultacjami.  

 Za podstawowe uwarunkowanie potrzeby zmian WPR uzna  mo na
okre lone uprzednio ogólne wymogi strategii rozwoju rolnictwa europejskiego 
(zmiany proponowane w odniesieniu do ca ej UE) i strategii rozwoju rolnictwa 
polskiego, jako uwarunkowania kszta towania Narodowej Polityki Rolnej. Na-
rodowa Strategia Polski okre la podstawowe zadania rolnictwa i przemys u spo-
ywczego dla zapewnienia bezpiecze stwa ywno ciowego kraju, d enie do 

uzyskania przynajmniej parytetowych dochodów rodzin rolniczych i zwi -
zanych z gospodark ywno ciow , za  istotnym rodkiem realizacji tej strategii 
jest integracja w ramach UE i wykorzystanie szans, jakie niesie Wspólna Polity-
ka Rolna, tj. efektywne wykorzystanie funduszy strukturalnych, dop at bezpo-
rednich i polityki eksportowej rolnictwa w ramach UE oraz poza obszar UE. 

Jest to koncepcja modernizacyjnej i rozwojowej filozofii oraz strategii rozwoju 
rolnictwa polskiego. Strategia ta definiowana jest jako konwergencyjno-rozwo-
jowa, tj. sposób doganiania i modernizacji wyrównuj cej i równowa cej ca
gospodark , w tym rolniczo- ywno ciow  i obszarów wiejskich. Z tego wynika 
szansa sformu owania zintegrowanej syntezy wspó czesnych uwarunkowa
koncepcji i dróg rozwoju rolnictwa w warunkach UE (proces integracji) i wspó -
czesnego procesu globalizacji. Okre la to nowe uwarunkowania strategii rozwo-
ju polskiej gospodarki rolniczo- ywno ciowej i jest punktem zwrotnym zdecy-
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dowanego stawiania na plan pierwszy zintegrowanej gospodarki ywno ciowej 
(agrobiznes) i rolniczej gospodarki nie ywno ciowej.

Kolejne wi ksze zmiany WPR, okre lane jako reformy, lub bie ce zmia-
ny o mniejszej skali lub zakresie wnikaj  z uwarunkowa  kszta tuj cych polsk
polityk  roln  oraz jej finansowanie i bie cych potrzeb funkcjonowania tej po-
lityki. Zarówno dyskusje, jak i decyzje w tym zakresie nawi zuj  do problemów 
i uwarunkowa , jakie pojawiaj  si  w rolnictwie UE-27 lub w poszczególnych 
pa stwach, np. w Polsce. Analiza genezy i uzasadnie  zachodz cych zmian 
WPR, ze szczególnym uwzgl dnieniem ocen i propozycji prowadzonych 
w zwi zku z przegl dem WPR (Health Check) obejmuj  tak e analiz  stanowi-
ska Polski wobec projektowanych zmian oraz przewidywanych konsekwencji. 
Analiza zmian WPR dotyczy tu problemów, potrzeb i uwarunkowa  rozwoju 
polskiego rolnictwa, mo liwo ci finansowania rozwoju i zmian WPR oraz kra-
jowej polityki rolnej, jak równie  ich znaczenia dla polskiego rolnictwa i sposo-
bów jego finansowania.

Z dotychczasow  ewolucj  WPR, jej przysz o ci  i zmianami zwi zane
by y i s  pytania dotycz ce np.: 

okre lenia, czy WPR ma by  rozszerzona czy te  ograniczana na rzecz jej 
zast pienia przez rolnicze i nierolnicze polityki narodowe, 
kontynuowania wysokiego poziomu wydatków publicznych na rzecz WPR 
czy zmniejszenia rodków przeznaczonych na rolnictwo i przesuni cie ich  
np. na realizacj  prorozwojowych celów Strategii Lizbo skiej, 
udzielania w ramach WPR pomocy du ym beneficjentów czy jej ogranicza-
nie i kierowanie strumieni p atno ci g ówne np. do gospodarstw produkuj -
cych na rynek, 
jak zharmonizowa  WPR z polityk  rozwoju obszarów wiejskich, tj. utrzy-
ma  w a ciwe relacje pomi dzy wymogami oraz mo liwo ciami rozwojo-
wymi filaru I i II WPR, 
w ró nych pa stwach UE pojawiaj  si  grupy polityczne i partie przeciwne 
UE lub WPR, co stwarza dylemat konfrontacji tendencji integracyjnych 
i dezintegracyjnych oraz dylemat ró nicy pomi dzy koncepcj  integracji 
o szerszym merytorycznym zasi gu (g bokiej) i integracji mniej intensywnej 
(p ytkiej).  

Do pyta  tych i ich interpretacji nawi zywano mo liwie cz sto w ca ym
niniejszym opracowaniu. Jednocze nie zró nicowany poziom gospodarczy 
pa stw UE-27 i krótki okres ich wspólnej drogi rozwojowej, ale tak e wzajemna 
niedojrza o  do pe nej likwidacji róde  nieporozumie  i konfliktów powoduj ,
i  pojawia y si  kontrowersje dotycz ce praktycznych spraw ekonomicznych, 



130

np. cen, rynków, kwot produkcyjnych lub kwot po owowych. Os abia to akcep-
tacj  wspierania pozytywnych d e , rozwi za  i celów Wspólnot Europejskich.  

W debacie nad Wspóln  Polityk  Roln  po roku 2013 Polska wypowiada 
si  za zachowaniem wspólnotowego charakteru WPR, przede wszystkim w za-
kresie finansowania. Dotyczy to utrzymania dotychczasowej skali finansowania 
WPR z bud etu UE, zapewnienia równych warunków konkurencyjno ci na jed-
nolitym rynku europejskim, a tak e mo liwie najszybszego wyrównania stawek 
p atno ci w ca ej UE. Polska zg asza tak e propozycje d ce do wprowadzenia 
jednolitej stawki p atno ci bezpo rednich dla wszystkich pa stw cz onkowskich, 
a tym samym zapewnienia korzystnych warunków funkcjonowania dla rodzin-
nych gospodarstw rolnych. Polska wypowiada si  tak e za systemem p atno ci
nie nawi zuj cych do historycznych poziomów referencyjnych powoduj cych 
niekorzystne zró nicowanie p atno ci dla polskiego rolnictwa. Zró nicowanie
stawek p atno ci powinno nawi zywa  do wymogów rodowiskowych, bezpie-
cze stwa ywno ci i dobrostanu zwierz t. Jest to promocja mechanizmu wy-
równania finansowych warunków UE, co zapewne napotka sprzeciw ze strony 
g ównych p atników netto do bud etu Unii.

Coraz bardziej powszechne jest przekonanie, i  Wspólna Polityka Rolna 
i obj cie t  polityk  polskiego rolnictwa by o i jest szans  rozwoju produkcyjnego 
oraz spo ecznego polskiej gospodarki rolnej. WPR jest polityk , która od lat 50. ub. 
wieku kszta tuje rozwój, modernizacj  i restrukturyzacj  rolnictwa pa stw UE  
w korzystny sposób. Jednocze nie rozwój rolnictwa jest podstaw  rozwoju i urba-
nizacji wsi, poprawy warunków bytowych ludno ci rolniczej i wiejskiej, kszta ce-
nia oraz awansu zawodowego i yciowego m odzie y wiejskiej.   

W obecnym okresie WPR zarówno w zakresie odnosz cym si  do ogól-
nych zasad, rozwi za  i ocen tej polityki, jak te  szczegó owych dzia a  prak-
tycznych, np. róde  jej finansowania, zarówno w cz ci p aconej z  bud etu UE, 
jak i rodków krajowych, wyst puj  istotne problemy b d ce wa n  cz ci
ka dej polityki rolnej. W pierwszym rz dzie zwraca uwag , i  znaczna cz
problemów wynikaj cych z analizy stanu i ewolucji WPR dotyczy krajów 
cz onkowskich UE-15 (do 2004 r.) i w ograniczonym zakresie odnosi si  do po-
zosta ych 12 cz onków Unii, które uzyska y cz onkostwo w latach 2004-2007, 
w tym Polski.  

Nowe kraje cz onkowskie znajduj  si  na etapie wzrostu skali przyznawa-
nych rodków, za  w najtrudniejszy okres wejd  od 2014 r., gdy w ca ej Unii mo e
nast pi  przej cie do fazy obni ania unijnych (wspólnotowych) rodków bud eto-
wych przeznaczonych na realizacj  dotychczasowych celów WPR finansowanych 
z bud etu UE. Opracowane w latach 2008-2009 propozycje wynikaj ce ze red-
niookresowej oceny WPR jednoznacznie akcentuj  mo liwo  zapocz tkowania 
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tendencji restrukturyzacji i wygaszania, tj. zmniejszenia bud etu Unii, szczególnie 
w cz ci przeznaczonej na finansowanie rolnictwa. Jest to jednocze nie uzasadnie-
nie znaczenia, jakie przywi zywano do przygotowania ze strony polskiej wymie-
nionej oceny oraz jak, przy odpowiedniej argumentacji ekonomicznej i dzia aniu 
politycznym, zapewni  uzyskanie akceptacji i realnych programów finansowanie 
procesu restrukturyzacji oraz unowocze nienia rolnictwa w Polsce po 2013 r. B -
dzie to w latach 2009-2013 najwa niejszy element dyskusji i programów przygo-
towanych na lata 2014-2020. Ze strony polskiej niezb dne jest zrozumienie, i  po-
za okresem 2007-2013, Polska zapewne nie b dzie ju  mia a realnych szans tak 
wielkiego wp ywu i zrozumienia, jaki wyst puje w obecnym okresie bud etowym. 
Jest to pierwszy okres poakcesyjny, zrozumia y jeszcze pod wzgl dem ekonomicz-
nym przez kraje UE-15, ale rozumienie to b dzie si  zmniejsza o w miar  wyd u-
ania sta u cz onkowskiego Polski w UE.  

Ogólna strategia, zasady i mechanizmy funkcjonowania i realne do wiad-
czenia dotychczasowej realizacji WPR, w tym „starych” krajów Unii, wskazuj  na 
zró nicowanie i zrozumienie nie tylko celów strategicznych, ale – co jest bardziej 
optymistyczne – pozytywn  ogóln  akceptacj  europejskiego modelu rolnictwa, 
przy wyst puj cej ograniczonej wiedzy o zasadach funkcjonowania i ewolucji 
WPR w konfrontacji z rzeczywistymi potrzebami wsi oraz rolnictwa w procesie jej 
praktycznej realizacji, szczególnie w mniej zamo nych pa stwach UE. W Polsce
dodatkowo wyst puj  komplikacje zwi zane z du ym zakresem niedostatków  
w dziedzinie merytorycznej wiedzy o rolnictwie krajowym i wiatowym, a tak e
realnym funkcjonowaniu i znaczeniu WPR w kszta towaniu rozwoju i równowagi 
gospodarczej „starych” pa stw Unii Europejskiej. Polska ekonomia agrarna znaj-
duje si  jednocze nie na etapie najbardziej trudnej i bolesnej konfrontacji okresu 
dynamizacji zmian zachodz cych w relatywnie biednym, tradycyjnym ch opskim
rolnictwie rodzinnym, wobec zapocz tkowanych i zaawansowanych europejskich 
oraz wiatowych procesów integracyjnych i globalizacyjnych ca ej gospodarki,  
w tym tak e gospodarki rolniczo- ywno ciowej.

Mo emy ju  tak e (2009 r.) w pewnym zakresie ocenia  dotychczasowy 
etap dyskusji analizuj cej WPR po 2004 r. Kilka zjawisk wzbudza tu szczególne 
zainteresowanie. Po pierwsze – Polska po raz pierwszy uzyska a bezpo redni
dost p do szczegó owych dyskusji, opinii i materia ów z najwy szego szczebla 
administracyjnego UE i mo e w tych dyskusjach i decyzjach uczestniczy  na 
pe nych prawach cz onkowskich. Po drugie – po raz pierwszy powsta y szanse 
wspó decydowania o przyjmowanych rozwi zaniach i wp ywu na ich tre  me-
rytoryczn . Po trzecie – wyst puje jednak niezbyt jasne zdefiniowanie charakte-
ru relacji, interpretacji i oceny podejmowanych propozycji z punktu widzenia 
tych zagadnie , które odnosz  si  do Unii, a które do kraju. Mo na obecnie 
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stwierdzi  du y zakres wzajemnego ograniczenia wiedzy o rolnictwie, polityce 
rolnej oraz wsi w krajach Europy Wschodniej i Zachodniej, a tak e teoretyczne-
go i praktycznego dorobku naukowego tych dziedzin w poszczególnych krajach. 
Tym niemniej krajowe o rodki analityczne dysponuj  ju  bogatymi materia ami 
i do wiadczeniami krajowymi oraz zagranicznymi.  

Zró nicowany poziom gospodarczy krajów UE-27 i krótki okres wzajem-
nej, wspólnej integracyjnej drogi rozwojowej, ale tak e wzajemna niedojrza o
do pe nej likwidacji róde  konfliktów i nieporozumie  w ramach UE (np. wo-
bec zró nicowania ekonomicznego) powoduj , i  pojawiaj  si  kolejne trudno-
ci dotycz ce bie cych i praktycznych spraw ekonomicznych, np. cen, rynków, 

kwot produkcyjnych, op at lub kwot po owowych, podobnie jak stosunków 
z rynkami zewn trznymi, wp ywów np. skrajnych ugrupowa  lub pogl dów  
antyintegracyjnych UE, wzgl dnie ideologicznych, narodowych, os abiaj cych 
akceptacj , zrozumienie i solidarno  we wspieraniu pozytywnych d e , roz-
wi za  i celów Wspólnot Europejskich. Obecny etap dyskusji o polskiej polity-
ce rolnej oraz rozwoju wsi i rolnictwa zdominowany jest i b dzie w najbli szych
latach, przez pytanie, jak w efektywny i sprawny organizacyjnie sposób wyko-
rzysta rodki Unii Europejskiej, które s  do dyspozycji Polski w latach 2007- 
-2013, oraz w jaki sposób przygotujemy si  do zmiany kolejnego etapu wspólnej 
polityki rolnej po 2013 r. Podstawowe za o enia i kierunki polityki Unii Euro-
pejskiej wobec rolnictwa i obszarów w wiejskich wymagaj  wspó dzia ania oraz 
harmonizacji ró norodnych dzia a  krajowych i wspólnotowych. Dotyczy to np. 
potrzeby utrzymania potencja u produkcji rolnej w Europie na poziomie umo -
liwiaj cym zapewnienie bezpiecze stwa ywno ciowego UE, ale tak e ich po-
zytywne powi zanie z potrzebami ywno ciowymi wiata.

Wskazuje na to, e WPR b dzie kontynuowana, s dz c z do wiadcze , po 
2013 r., chocia  b dzie poddana znacznym dzia aniom reformatorskim. Mimo 
wspólnotowo ci polityki rolnej w UE, istnieje du e miejsce na inicjatywy oraz 
dzia ania krajowe w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Wej cie 
Polski do UE nie mo e zwalnia  jednostek i instytucji krajowych od pracy nad 
kszta tem zarówno unijnej polityki rolnej, jak i nad krajow  polityk  roln .
G ówny ci ar pozytywnej argumentacji w tym zakresie musz  ponosi  nowe 
pa stwa cz onkowskie UE, w tym Polska. 

Ocena, debata i decyzje dotycz ce przysz o ci WPR uwidaczniaj  korzy-
ci i problemy dotychczasowych jej do wiadcze  dla najwy ej rozwini tych

pa stw UE oraz grupy pa stw znajduj cych si  na ni szym poziomie rozwoju, 
w tym tak e Polski. Dla Polski szczególnie wa ne s  sformu owania argumen-
tów i uzasadnie  kontynuacji oraz zwi kszenia nak adów finansowych na t  po-
lityk  w celu przyspieszenia wyrównania poziomu rozwoju rolnictwa polskiego 
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z rolnictwem najbogatszych pa stwa UE. Polska ci gle musi podkre la  swoje 
mo liwo ci, szanse i ch ci pe nego uczestnictwa w rozwoju gospodarczym UE, 
poszukiwaniu mo liwo ci w czenia polskiego potencja u rolniczo- ywno-
ciowego w system zintegrowanego rynku europejskiego oraz realizacj  tym 

sposobem w asnych ch ci i nadziei przyspieszenia rozwoju oraz wyrównania 
stanu ekonomicznego kraju do poziomu najwy ej rozwini tych gospodarczo 
spo ecze stw Unii Europejskiej.  

Ca  ocen  obecnego etapu dyskusji i kszta towania WPR oraz uwarun-
kowa  jej rozwoju, a tak e interpretacj  argumentów decyzji WPR i NPR rozpa-
truje si  z punktu widzenia podstawowych uwarunkowa  miejsca rolnictwa pol-
skiego oraz UE na ekonomicznej drodze rozwojowej wspó czesnego rolnictwa 
wiatowego, jak równie  zró nicowania podstawowych wska ników ekono-

micznych pa stw cz onkowskich UE. To za  miejsce, a tak e mo liwo ci jego 
zmiany, zale  od poziomu ogólnego rozwoju gospodarczego. Najwy sze za
wska niki z tego zakresu lokuj  Polsk  na ko cowych pozycjach w rankingu 
pa stw EU-27, za  pod wzgl dem wydajno ci pracy w rolnictwie zamykaj  list
wszystkich pa stw UE.

WPR jest te , jak wynika z tendencji ewolucji tej polityki, przyk adem
skomplikowania ustale  prawnych i rozwi za  polityki agrarnej. Z tych wzgl -
dów wynika presja i potrzeba uproszczenia oraz modernizacji WPR, zwi zanej
dodatkowo z przyspieszeniem procesów transformacyjnych w gospodarce wia-
towej, wyzwa  procesów globalizacyjnych i procesu rozszerzania Unii oraz per-
manentnych problemów finansowych poszczególnych krajów wiata (np. kryzys 
finansowy 2008/2009). Rolnictwo napotyka na inne nowe problemy wp ywaj ce 
na t  gospodark  i kreuj ce nowe wyzwania np. wobec zmian klimatycznych 
czy ogranicze  zasobów wodnych. Tak e zró nicowanie poziomu rozwoju go-
spodarczego poszczególnych pa stw UE tworzy specyficzne uwarunkowania 
rozwoju rolnictwa w pa stwach cz onkowskich Unii.

Dotychczasowy sta  cz onkostwa Polski w UE mo na w przybli eniu
oceni  poprzez jego rezultaty, przypominaj c dyskusje dotycz ce szans, wy-
zwa  i zagro e  zwi zanych z akcesj  Polski do UE. Szanse oraz wyzwania de-
finiowane  by y  jako zestaw do wiadcze  i przewidywa  dotycz cych przyspie-
szenia ogólnego rozwoju gospodarczego Polski, szans rynkowych rolnictwa 
i gospodarki ywno ciowej na wspólnym rynku, mo liwo ci zmian struktury 
agrarnej, funkcjonowania systemu finansowego rolnictwa w UE dla stabilizacji 
rynku oraz regulacji rynkowych i produkcyjnych, a tak e dop at jako czynników 
regulacyjnych produkcji i dochodów rolniczych. W ekonomice produkcji rolnej 
wyst puje szczególna spirala uwik a : rolnik – koszty – ceny zbytu – reprodukcja 



gospodarcza – rodzina rolnika – spo ecze stwo, a rozwi zanie i uproszczenie tych 
uwik a  jest podstawowym zadaniem nauk ekonomiczno-rolniczych.  

Do wiadczenia realizacji WPR, a uprzednio polityki krajowej oraz inne 
do wiadczenia wiatowe wskazuj , e nie ma idealnego modelu gospodarstwa 
rolnego i rolnictwa jako dzia u gospodarki narodowej, co oznacza tak e, i  nie 
ma idealnego sta ego modelu polityki rolnej i nie ma te  zrozumienia oraz zde-
finiowania, co to znaczy „idealny model” (lub w a ciwy model) w gospodarce 
wolnorynkowej i integruj cej si  regionalnie np. w ramach UE. Tym niemniej 
z najogólniejszych obecnych ekonomicznych ocen krajowych i mi dzynarodo-
wych wynika, i  dzia anie i system WPR Unii Europejskiej funkcjonuje wed ug
mechanizmu zapewniaj cego realizacj  ogólnych celów wspó pracy i integracji 
europejskiej w interesuj cym nas zakresie. Zosta y bowiem zrealizowane pod-
stawowe cele pierwotne WPR, tj. budowa nowoczesnego, wysoko produkcyjne-
go rolnictwa, rozwi zania problemu ywno ciowego, techniczna i strukturalna 
restrukturyzacja rolnictwa itp. W konsekwencji nast pi o przej cie do wspó cze-
snej ekonomiki wytwarzania produktów rolnych i problemów zwi zanych
z nadwy kami produkcji: korzy ci, jakie kraje Unii uzyskuj  poprzez zwi ksze-
nie konkurencyjno ci rynkowej, ograniczanie poprzez system interwencyjny 
WPR autonomii i izolacji poszczególnych krajów w ramach UE oraz w czenie
gospodarki rolniczej i ywno ciowej w wiatowy nurt globalizacyjny.
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