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PáatnoĞci bezpoĞrednie a interesy polskiego rolnictwa
Direct payments and the interests of Polish agriculture
Abstract. Considerations over the direct payments in the support regime of farms in the European
Union are presented. Their meaning is analysed and the existing weaknesses are indicated, as well as
the beneficial transformations inspired by the direct payments. Necessity of redefinition of aims of the
agricultural support policy and a need of transformations in the CAP instruments are generated by the
changes in the external environment. In response to questions arising about the future fate of the direct
payments some possibilities of improvement of the existing system with regard to Poland's
expectations are discussed. In the conclusion it is underlined that under new circumstances it is
necessary to maintain the direct payments, but as a tool complementary to other solutions.
Key words: agricultural policy, interventionism, direct payments
Synopsis. W opracowaniu przedstawiono rozwaĪania nad rolą páatnoĞci bezpoĞrednich w systemie
wsparcia gospodarstw rolnych Unii Europejskiej. Przeanalizowano znaczenie oraz wskazano
istniejące sáaboĞci stosowanego systemu a takĪe korzystne przeksztaácenia inspirowane páatnoĞciami
bezpoĞrednimi. Zmiana czynników w otoczeniu zewnĊtrznym rodzi koniecznoĞü redefinicji celów
polityki wsparcia i potrzebĊ przeksztaáceĔ w istniejącym instrumentarium WPR. W odpowiedzi na
budzące siĊ pytania na temat dalszego losu páatnoĞci bezpoĞrednich przedstawiono moĪliwoĞci
usprawnienia caáego systemu przy uwzglĊdnieniu oczekiwaĔ ze strony Polski. W konkluzji
podkreĞlono, iĪ w nowych warunkach istnieje nadal potrzeba podtrzymywania páatnoĞci
bezpoĞrednich jako narzĊdzia komplementarnego z innymi rozwiązaniami.
Sáowa kluczowe: polityka rolna, interwencjonizm, páatnoĞci bezpoĞrednie

WstĊp
Zmiany zachodzące w otoczeniu zewnĊtrznym, a takĪe przeksztaácenia w
strukturze rolnictwa krajów czáonkowskich Unii Europejskiej powodują koniecznoĞü
ciągáej redefinicji celów i mechanizmów wsparcia sektora rolnego dla zapewnienia jego
prawidáowego rozwoju. Interwencjonizm rolny realizowany poprzez Wspólną PolitykĊ
Rolną budzi szereg kontrowersji i sprzecznoĞci. Funkcjonujący od początku istnienia
Wspólnoty staá siĊ jednym z jej najbardziej charakterystycznych elementów. Obok
podkreĞlania wielu korzystnych efektów, do których moĪna m.in. zaliczyü uzyskanie
samowystarczalnoĞci ĪywnoĞciowej, wzglĊdną stabilizacjĊ rynków rolnych czy trwaáe
podnoszenie produktywnoĞci i dochodów w gospodarstwach rolnych, pojawiają siĊ takĪe
liczne zarzuty, obejmujące takie kwestie jak koszty finansowe WPR ponoszone przez
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podatników i konsumentów, deformacja rynków rolnych i mechanizmu cenowego, a takĪe
blokowanie rozwoju paĔstw sáabo rozwiniĊtych uzaleĪnionych od eksportu produktów
rolnych. RozwaĪania nad nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 skáaniają do
bliĪszego przyjrzenia siĊ mechanizmowi wsparcia UE. Jednym z istotnych jego elementów
są páatnoĞci bezpoĞrednie, które obecnie stanowią jeden z najwaĪniejszych instrumentów
oddziaáywania. Prowadzona dyskusja, obejmująca szereg szczegóáowych kwestii i mająca
na celu wypracowanie jak najbardziej efektywnego rozwiązania, czĊsto przyjmuje optykĊ
narodową. Podobne podejĞcie zostaáo zastosowane w niniejszym opracowaniu.

PáatnoĞci bezpoĞrednie i dotychczasowe doĞwiadczenia
KoncepcjĊ páatnoĞci bezpoĞrednich, jako alternatywĊ dla wsparcia cenowego,
rozwaĪano juĪ w latach szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych [Koester i Tangermann 1976].
Gáównym celem byáo zmniejszenie wpáywu interwencjonizmu na wzrost cen produktów
zaopatrzeniowych dla rolnictwa oraz redukcja nadwyĪek produkcyjnych zwiĊkszających
koszty systemu zarówno dla podatników jak i konsumentów. Mechanizm ten byá stopniowo
wprowadzany w poszczególnych krajach, szczególnie tych, które odgrywają kluczową rolĊ
na miĊdzynarodowym rynku rolnym. NajwczeĞniej, bo juĪ na początku lat
osiemdziesiątych, zastosowano go w USA, a takĪe Kanadzie. W krajach UE rola páatnoĞci
bezpoĞrednich ulegáa zwiĊkszeniu w trakcie reformy MacSharry’ego i redukcji wsparcia
cenowego (w latach 1986-1988 stanowiáy zaledwie 2,66% wsparcia dochodów, tzw. PSE, a
w latach 2003-2005 ich udziaá zwiĊkszyá siĊ do 25,43% [Agricultural… 2006, s. 49]).
Kluczowe znaczenie miaáy prowadzone negocjacje w ramach GATT, a nastĊpnie WTO. W
tym samym okresie wielkoĞü páatnoĞci bezpoĞrednich w USA i Kanadzie ulegáa obniĪeniu
odpowiednio z poziomu 30,61% i 8,11% do 5,62% oraz 2,71% [Agricultural… 2006, s.
69]. Przy czym w odniesieniu do USA ich wielkoĞü ponownie ulega wzmocnieniu, jednak
na znacznie mniejszym poziomie, w wyniku kolejnych ustaw FAIR Act (Federal
Agriculture Improvment and Reform) z 1996r. i FSRI Act (Farm Security and Rural
Investment) z 2002 r. PáatnoĞci te są bezpoĞrednio oddzielone od wielkoĞci bieĪącej
produkcji i bieĪących cen rynkowych produktów rolnych. Systemem tym objĊte są
podstawowe uprawy, m.in. pszenica, baweána, ryĪ, orzeszki ziemne. Limit rocznej
wielkoĞci páatnoĞci na osobĊ wynosi 40000$ i w pewnych szczególnych warunkach moĪe
zostaü podwojony [Monke 2004, s. 2]. Obok nich wystĊpują takĪe antycykliczne páatnoĞci,
mające charakter automatycznych stabilizatorów uruchamianych w sytuacji spadku cen
poniĪej okreĞlonego progu, a takĪe wsparcie za poĞrednictwem dopáat do kredytów.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w UE. PáatnoĞci bezpoĞrednie ulegáy dalszemu
wzmocnieniu w wyniku kolejnych reform, tj. Agendy 2000 i Porozumienia z Luksemburga
z 2003 r. ObniĪono ceny gwarantowane i zlikwidowano páatnoĞci kompensacyjne.
Nastąpiáo szersze zastosowanie páatnoĞci, np. w odniesieniu do rynku mleka i cukru,
wprowadzono dopáaty bezpoĞrednie do roĞlin energetycznych (63€/t przemnoĪona przez
plon referencyjny), páatnoĞci obszarowe do orzechów, itp. Dopáaty pozwoliáy
zrekompensowaü czĊĞciowo redukcjĊ cen i oddzieliü (w pewnym zakresie) wsparcie od
produkcji, a takĪe uwzglĊdniü wymogi Ğrodowiskowe, dobrostanu zwierząt i dobrych
praktyk rolniczych oraz obniĪyü intensywnoĞü produkcji rolnej. PáatnoĞci bezpoĞrednie
stanowią obecnie najwiĊkszą pozycjĊ budĪetu UE przeznaczonego na wsparcie rolnictwa,
w 2000 r. wynosiáy 61% a w 2006 69% [Indicative… 2007].
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Zastosowanie stopniowego przechodzenia do systemu páatnoĞci bezpoĞrednich na
poszczególnych rynkach sprawiáo, iĪ obecnie funkcjonuje okoáo trzydziestu rodzajów
páatnoĞci [PáatnoĞci… 2004, s. 4]. Ponadto mamy do czynienia z niejednolitymi systemami
naliczania dopáat. WystĊpuje tutaj jednolita páatnoĞü na gospodarstwo i jednolita páatnoĞü
regionalna, która moĪe byü ponadto uzupeániona páatnoĞciami narodowymi, co de facto
oznacza czĊĞciową renacjonalizacjĊ caáego mechanizmu. W krajach nowoprzyjĊtych (w
tym w Polsce) zastosowano uproszczony system jednolitej páatnoĞci obszarowej, a
wielkoĞü dopáat jest stopniowo zwiĊkszana. WystĊpują takĪe páatnoĞci specyficzne, które
pozwalają utrzymaü produkcjĊ w paĔstwach czáonkowskich w regionach o trudnych
warunkach dla prowadzenia dziaáalnoĞci rolnej. Trzeba takĪe zauwaĪyü, iĪ wiele paĔstw
wybieraáo system mieszany, áącząc elementy systemu páatnoĞci na gospodarstwo i systemu
regionalnego. WystĊpuje on w dwóch odmianach: staáej i zmiennej. Rozwiązanie mieszane
wybraáy m.in. Dania, Irlandia, Finlandia, Niemcy. W konsekwencji system staá siĊ bardzo
skomplikowany i maáo czytelny zarówno dla jego beneficjentów jak i podatników. Nie są
jasne efekty dystrybucyjne, co rodzi sprzeciw ze strony spoáecznoĞci Unii. Ma to teĪ swoją
pozytywną stronĊ, gdyĪ równoczeĞnie utrudnia ocenĊ i porównanie w ujĊciu
miĊdzynarodowym, zatem wsparcie w wyniku takiego oddziaáywania staáo siĊ bardziej
ukryte.

Rys. 1. Krzywa Lorenza dla wielkoĞci dopáat bezpoĞrednich w poszczególnych grupach obszarowych gospodarstw
rolnych w Niemczech w 2006 r.
Fig. 1. The Lorenz curve for the economic size of direct payments in the area size classes of farms in Germany in
2006
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie raportu UE [Report… 2006].

Charakterystyka rozdysponowania Ğrodków caákowitego wsparcia bezpoĞredniego
wskazuje, iĪ przepáywy finansowe realizowane poprzez ten instrument przechwytywane są
przede wszystkim przez paĔstwa „starej” Unii, a ponadto akumulowane są w
gospodarstwach duĪych i bardzo duĪych oraz czĊsto na obszarach o charakterze miejskim
[PrzyszáoĞü… 2007, s. 13-14]. Ten ostatni element wynika z procesu postĊpującej
urbanizacji, ale teĪ z lepszego przygotowania wáaĞcicieli gospodarstw rolnych i instytucji
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obsáugujących oraz wspierających pozyskiwanie Ğrodków. Gospodarstwa rolne
otrzymujące powyĪej 20 tys. € rocznie w 2005 r. w UE-25 absorbowaáy aĪ 56,56%
caákowitych Ğrodków finansowych i stanowiáy zaledwie 5,55% áącznej liczby gospodarstw
rolnych [Agriculture… 2006, s.7]. NajwyĪsze udziaáy w pozyskiwaniu Ğrodków powyĪej
20 tys. € wystĊpują w Wielkiej Brytanii (80%), Francji (73,72%) i Czechach (79,46%). W
wielu krajach (np. Niemczech, Francji, Danii, Finlandii czy Holandii) Ğrednia wielkoĞü
dochodów gospodarstw rolnych (w przeliczeniu na peánozatrudnionego) pozostaje na
poziomie dochodów pozarolniczych gospodarstw domowych lub jest nawet nieco wyĪsza.
Analizując wspóáczynnik koncentracji (CR) w rozbiciu na produkcjĊ roĞlinną i zwierzĊcą
moĪna zauwaĪyü, iĪ najwyĪsze poziomy koncentracji odnotowano w produkcji zwierzĊcej.
20% najwiĊkszych gospodarstw rolnych przechwytywaáo 90% páatnoĞci bezpoĞrednich do
produkcji zwierzĊcej w Portugali, 97% we Wáoszech, 94% w Estonii i 91% w Grecji
[Schmid, Sinabell, Hofreither 2006, s. 9]. W zakresie produkcji roĞlinnej wspóáczynniki te
byáy o okoáo 10 puktów procentowych niĪsze. Konkludując moĪna stwierdziü, iĪ istniejący
system wsparcia prowadzi do znacznych dysproporcji dochodowych wĞród rolników.
Potwierdzają to prowadzone badania, które wskazują, iĪ dopáaty bezpoĞrednie w obecnym
ksztaácie pogorszyáy poziom nierównoĞci w podziale dochodów gospodarstw rolnych, a
reforma z 2003 r. nie zmniejszyáa istniejących dysproporcji [Allanson 2003]. Zatem obecny
system nie wspiera dostatecznie farm o niskich dochodach, tworząc tym samym bariery w
przeksztaáceniach strukturalnych, co stanowi istotną dysfunkcjĊ zwáaszcza dla paĔstw, w
których zakres przemian jest jeszcze stosunkowo maáy (dotyczy do m.in. Polski).

Rysunek 2. Krzywa Lorenza dla wielkoĞci dopáat bezpoĞrednich w poszczególnych grupach obszarowych
gospodarstw rolnych w Polsce w 2006 r.
Figure 2. The Lorenz curve for the economic size of direct payments in the area size classes of farms in Poland in
2006
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie raportu UE [Report… 2006]

Zastosowanie analizy w oparciu o krzywą Lorenza (rysunki 1i 2) pozwala zauwaĪyü,
iĪ w rzeczywiĞci dysproporcje pomiĊdzy wielkoĞcią wsparcia za poĞrednictwem páatnoĞci
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bezpoĞrednich są bardzo wysokie zarówno w grupie paĔstw „starej” Unii, jak i w Polsce3.
Poziom zróĪnicowania w mniejszych podmiotach w Polsce jest niĪszy niĪ w Niemczech. Z
drugiej strony trzeba podkreĞliü, iĪ jest to zjawisko charakterystyczne dla obszarów
wiejskich. Badania przeprowadzone w krajach OECD potwierdzają wystĊpowanie
wiĊkszych róĪnic dochodowych pomiĊdzy gospodarstwami rolnymi niĪ gospodarstwami
domowymi nieutrzymującymi siĊ z dziaáalnoĞci rolnej [Kurashige i Hwan Cho 2001, s. 58]. Zatem sposób rozdysponowania dopáat jeszcze bardziej wzmacnia naturalne skáonnoĞci
rynku do ksztaátowania dysproporcji dochodowych w sektorze rolnym.
Ponadto trzeba uwzglĊdniü, iĪ podmioty duĪe i wyspecjalizowane czĊsto wykazują
wiĊksze zdolnoĞci absorpcyjne Ğrodków z WPR. Prowadzone przeksztaácenia w samych
gospodarstwach rolnych równieĪ uwzglĊdniają moĪliwoĞü koniecznoĞci pozyskiwania
Ğrodków z ustanowionych filarów wsparcia rolnictwa. Zatem gospodarstwa
wyspecjalizowane i dáuĪej poddane oddziaáywaniu WPR áatwiej absorbują wskazane
Ğrodki. W wielu regionach UE zakres przeksztaáceĔ jest bardzo zaawansowany (nawet w
ujĊciu miĊdzynarodowym, np. rolnictwo Danii), co ogranicza moĪliwoĞci dalszego,
szybkiego wzrostu produktywnoĞci i wartoĞci dodanej w grupie najbardziej rozwiniĊtych
gospodarstw rolnych. W odniesieniu do takich podmiotów naleĪy podjąü raczej dziaáania
skáaniające do dywersyfikacji dziaáalnoĞci i rozwoju struktury zewnĊtrznej (wielofunkcyjny
rozwój obszarów wiejskich). Ma to uzasadnienie wszĊdzie tam, gdzie uzyskano silne
wzmocnienie struktur rolniczych. Wspieranie podmiotów bardzo duĪych nie ma do koĔca
uzasadnienia ekonomicznego, gdyĪ wiele z nich moĪe konkurowaü bez koniecznoĞci
otrzymywania tak wysokich dopáat. CzĊsto koĔczą siĊ moĪliwoĞci poprawy
konkurencyjnoĞci na drodze przeksztaáceĔ strukturalnych ze wzglĊdu na ograniczoną liczbĊ
podmiotów oraz nikáe zasoby ludzkie, które moĪna przesunąü do innych zastosowaĔ.
Prowadzi to do dziaáaĔ dostosowawczych polegających na usprawnieniu absorpcji Ğrodków
unijnych, a nie poprawy wydajnoĞci.
Kolejny z aspektów dopáat bezpoĞrednich dotyczy preferowanego modelu rolnictwa.
Mimo przyjĊtych zaáoĪeĔ decouplingu (czyli oddzielenia produkcji od dopáat), instrument
ten wspiera przede wszystkim gospodarstwa duĪe, stosujące kapitaáocháonne technologie
produkcji. Natomiast produkcja rolna realizowana w mniejszych gospodarstwach, oparta na
metodach pracocháonnych, jest w obecnym systemie deprecjonowana [Mora i San Juan,
2004]. Szczególnie w odniesieniu do produkcji roĞlinnej widaü wyraĨne róĪnice pomiĊdzy
paĔstwami póánocy UE (zwáaszcza Danią, Francją, Holandią, Niemcami), gdzie duĪa
absorpcja Ğrodków jest związana z modelem industrialnym rolnictwa, a paĔstwami
poáudnia, w których gospodarstwa ze wzglĊdu na strukturĊ produkcji (w tym rodzaj
stosowanych upraw) i warunki przyrodnicze uzyskują znacznie mniej Ğrodków.
Potwierdzeniem tej tezy jest takĪe stopieĔ wykorzystania páatnoĞci obszarowych w
wymienionych paĔstwach póánocy, gdzie siĊga on blisko 90%, podczas gdy w paĔstwach
poáudnia znacznie mniej.
Dodatkowymi parametrami, negatywnie oddziaáywującymi na sektor rolny poprzez
dopáaty bezpoĞrednie, są zróĪnicowane tytuáy przyznawania i naliczania praw do tych
retransferów. UwzglĊdnienie w duĪym stopniu wartoĞci historycznych, np. w odniesieniu
3

Im silniejsze odchylenie krzywej od linii prostej tym skala dysproporcji w podziale korzyĞci jest wiĊksza. Idealna
równoĞü zachodziáaby w warunkach pokrycia siĊ krzywej z linia prostą. Nie oznacza to oczywiĞcie, iĪ taki
powinien byü cel stosowania páatnoĞci bezpoĞrednich. Jednak moĪna na tej podstawie stwierdziü wystĊpowanie
zjawiska pogáĊbiania dysproporcji poprzez ten mechanizm.
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do plonu referencyjnego decydującego o wysokoĞci dopáat uzyskiwanych przez
poszczególnych rolników (czy teĪ, w odniesieniu do danego regionu, w zaleĪnoĞci od
przyjĊtego systemu naliczania dopáat), a takĪe zakres przeksztaáceĔ strukturalnych
sprawiają, iĪ w obecnym ksztaácie instrument ten utrwala istniejące dysproporcje,
ograniczając korzyĞci z poprawy efektywnoĞci funkcjonowania gospodarstw rolnych.
Poprawa plonowania zwiĊksza de facto poziom ryzyka dla producenta, ponadto stosowane
zasady dyscypliny finansowej mogą spowodowaü obniĪenie wielkoĞci wsparcia
kierowanego do gospodarstw. UwzglĊdnianie wyników historycznych sprawia, iĪ mamy tu
do czynienia z podtrzymywaniem dochodu, bez motywacji dla poprawy efektywnoĞci
gospodarowania.
Powstaje takĪe dylemat, czy w rzeczywistoĞci dopáaty bezpoĞrednie realizowane w
ramach WPR są w obecnym ksztaácie oddzielone od wyników produkcyjnych. Problem ten
jest rozpatrywany poprzez uwzglĊdnienie stopni decouplingu, które pozwalają porównywaü
poszczególne elementy. W tym ujĊciu páatnoĞci bezpoĞrednie są bardziej oddzielone od
produkcji niĪ wsparcie bezpoĞrednie. Jednak przedstawione rozwaĪania wskazują, iĪ w
sytuacji, gdy docierają one gáównie do duĪych podmiotów, nie są caákowicie oderwane od
produkcji. Dopáaty do areaáu mają jednak ograniczony wpáyw na wielkoĞü produkcji ze
wzglĊdu na ograniczoną elastycznoĞü podaĪy ziemi i moĪliwoĞci poprawy jej
produktywnoĞci [Conforti 2005, s. 6]. Wymagaáoby to ciągáego zwiĊkszania nakáadów
finansowych w sytuacji, gdy wielkoĞü páatnoĞci jest wzglĊdnie staáa. Efekt decouplingu jest
wzmacniany poprzez zastosowanie dodatkowych warunków, które muszą byü speánione dla
uzyskania páatnoĞci (np. zasada cross-compliance).
Dopáaty bezpoĞrednie charakteryzują siĊ wysoką efektywnoĞcią, która przede
wszystkim kapitalizuje siĊ w ziemi, a zatem zapewnia korzyĞci dla jej posiadaczy
[PáatnoĞci… 2004, s. 15]. W UE-15 wáaĞcicielami jest okoáo 60% rolników, pozostaáa
czĊĞü uĪytków rolnych jest dzierĪawiona [Agricultural… 2006, s. 86]. Zatem dopáaty nie
muszą byü retransferowane do rolnictwa i tym samym wspieraü tego obszaru. W
warunkach dzierĪawienia gruntów nastĊpuje rzeczywiste rozdzielenie produkcji od
otrzymywania dopáat. Powoduje to takĪe wzrost cen ziemi w rolnictwie.
Mechanizm ten tylko czĊĞciowo speániá swoją rolĊ. W oparciu o przeprowadzone
badania i analizĊ literatury moĪna wskazaü na szereg niedoskonaáoĞci z nim związanych,
które są przyczynkiem do debaty nad dalszymi przeksztaáceniami w polityce wsparcia:
• záoĪonoĞü i niska transparentnoĞü systemu wsparcia opartego na dopáatach
bezpoĞrednich,
• deformacja struktury produkcji ze wzglĊdu na zróĪnicowane tytuáy wsparcia i
niejednakowe traktowanie poszczególnych rynków rolnych,
• pogorszenie nierównoĞci w podziale dochodów w sektorze rolnym i utrwalenie
istniejących dysproporcji strukturalnych,
• deprecjonowanie pracocháonnej produkcji rolnej oraz tej, która byáa realizowana w
maáych gospodarstwach,
• brak terytorialnej spójnoĞci w wyniku wprowadzenia bezpoĞrednich dopáat,
• niska efektywnoĞü retransferów powodująca kapitalizacjĊ duĪej czĊĞci
przepáywów w ziemi,
• pozorne oddzielnie páatnoĞci od produkcji i utrzymanie poĞrednich lub nawet
bezpoĞrednich powiązaĔ pomiĊdzy dopáatami a produkcją rolną,
• sáaboĞü w realizacji dopáat jako zapáaty za dobra publiczne.
120

Rola páatnoĞci bezpoĞrednich w nowej perspektywie WPR
Wskazane dysfunkcje systemu wsparcia bezpoĞredniego skáaniają do poszukiwania
nowych rozwiązaĔ w instrumentarium WPR. Przeksztaácenia systemu wsparcia sektora
rolnego wynikają z nowych zjawisk, jakie uwidoczniáy siĊ w latach dziewiĊüdziesiątych.
Do tych elementów moĪna zaliczyü przede wszystkim wzrost poziomu cen produktów
rolnych, zmiany klimatyczne, szerokie pozaĪywnoĞciowe zastosowanie produktów rolnych,
pojawienie siĊ produktów genetycznie modyfikowanych, globalizacja gospodarki. Warunki
te zmieniają optykĊ spojrzenia na instrumenty WPR, w tym takĪe na páatnoĞci
bezpoĞrednie. Prowadzona dyskusja dotycząca ksztaátu przyszáego modelu páatnoĞci
koncentruje siĊ wokóá kilku kluczowych obszarów:
• czy w ogóle i w jakim zakresie stosowaü dopáaty bezpoĞrednie,
• iloĞci i stopnia zróĪnicowania tytuáów do páatnoĞci, które decydują o wysokoĞci
dopáat bezpoĞrednich,
• moĪliwoĞci przesuniĊcia Ğrodków finansowych pomiĊdzy poszczególnymi filarami
wsparcia,
• wprowadzenia dolnych i górnych puáapów páatnoĞci,
• zróĪnicowania wsparcia ze wzglĊdu na rodzaj produkcji rolnej, warunki agroprzyrodnicze, itp.
Wzrost cen produktów rolnych skáania do redukcji wsparcia, gdyĪ zwiĊkszają siĊ
moĪliwoĞci realizacji korzyĞci ekonomicznych w mechanizmie rynkowym4. Efekt ten
bĊdzie podtrzymywany przez zmiany demograficzne (szybki wzrost liczby ludnoĞci), a
takĪe dynamiczny wzrost gospodarczy grupy krajów rozwijających siĊ (np. Chin i Indii),
gdzie popyt na ĪywnoĞü jest wzglĊdnie elastyczny, co w konsekwencji przekáada siĊ na
wzrost popytu na rynku globalnym. Z drugiej jednak strony mamy do czynienia z szybkim
zwiĊkszaniem siĊ scen energii i czĊĞci czynników produkcji stosowanych w rolnictwie,
ograniczającym efekty wzrostu cen ĪywnoĞci dla producentów rolnych. Konieczne staje siĊ
uproszenie systemu i zbliĪenia mechanizmów wsparcia na poszczególnych rynkach w celu
zwiĊkszenia wraĪliwoĞci gospodarstw rolnych na bodĨce rynkowe. Rosnący popyt kaĪe
przyjrzeü siĊ bardziej krytycznie stosowanym limitom produkcyjnym i kwotowaniu oraz
stosowaniu systemu odáogowania. Ogranicza to moĪliwoĞci podaĪowe, a przy redukcji
wsparcia cenowego odejĞcie od tych elementów umoĪliwia lepsze dostosowanie
strukturalne. Problem ten jest silnie widoczny w rolnictwie polskim np. w odniesieniu do
rynku mleka. Utrzymano system dopáat, jednak w zmodyfikowanej formie, co
podyktowane byáo kilkoma przesáankami: bezpieczeĔstwem ĪywnoĞciowym,
zapewnieniem rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, efektami Ğrodowiskowymi oraz
realizacją funkcji spoáecznych. Pierwsza z nich sprowadza siĊ do zapewnienia szeroko
rozumianego bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego i surowcowego. CzĊĞü gospodarstw rolnych,
a takĪe caáe rynki rolne (np. obejmujące uprawy polowe), w sytuacji likwidacji wsparcia
staáyby siĊ niewydolne dochodowo [CzyĪewski i Matuszczak 2004]. Oznaczaáoby to
koniecznoĞü pozyskiwania tych surowców poza obszarem Unii i to w warunkach wzrostu
ich cen i niebezpieczeĔstwa okresowych deficytów (przynajmniej w odniesieniu do
wybranych grup produktów, taka sytuacja byáa obserwowana np. na rynku ryĪu w krajach
4
Propozycje brytyjskie idą w kierunku odchodzenia od páatnoĞci i zwiĊkszenia oddziaáywania systemu rynkowego
na dochody rolnicze.
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azjatyckich czy rynku kukurydzy w Meksyku). Taki stan rzeczy ma charakter wzglĊdnie
trwaáy i wynika z uwarunkowaĔ agro-przyrodniczych (wiele regionów Ameryki Póánocnej i
Poáudniowej odznacza siĊ lepszymi warunkami naturalnymi do produkcji rolnej)5 i z takich
czynników jak stosowana technologia, struktura produkcji, koszty pracy i obciąĪeĔ
fiskalnych, które mogą ulec zmianie. Oznaczaáoby to niskie wykorzystanie istniejącego i
przez wiele lat rozbudowywanego potencjaáu rolnictwa w Europie, w tym w Polsce.
Problem bezpieczeĔstwa ma znacznie szerszy wymiar, poniewaĪ dotyczy nie tylko
zapewnienia odpowiedniej iloĞci, ale takĪe jakoĞci i warunków rolno-Ğrodowiskowych
wytwarzania produktów rolnych. Utrzymanie produkcji rolnej w krajach UE pozwala
poddaü ją kontroli i osiągnąü wysokie walory jakoĞciowe, gwarantując równoczeĞnie
stosowanie technologii akceptowalnych przez spoáecznoĞü krajów unijnych, a
obejmujących m.in. zapewnienie dobrostanu zwierząt, ograniczanie zuĪycia Ğrodków
chemicznych, ponoszenia peánych kosztów pracy, w tym zabezpieczenia spoáecznego
rolników. Ponadto powstaje problem zapewnienia dostaw surowców dla rodzimego
przemysáu spoĪywczego, wykazującego wysoką dynamikĊ wzrostu. Istotną kwestią jest
takĪe zapewnienie stabilnoĞci rynku rolnego, co stanowiáo jeden z kluczowych celów WPR
zarówno z punktu widzenia producentów jak i konsumentów. Produkty rolno-ĪywnoĞciowe
wykazują naturalną skáonnoĞü do wahaĔ cenowych, a ich przynaleĪnoĞü do dóbr
podstawowych sprawia, iĪ efekt ten bĊdzie przenoszony na inne rynki, co grozi wzrostem
niestabilnoĞci caáego systemu [Kuáyk, 2007, s. 269-272]. Najbardziej odczuwalne bĊdzie to
w krajach o najniĪszych poziomach dochodu we Wspólnocie, w tym w Polsce.
Problem páatnoĞci bezpoĞrednich naleĪy rozpatrywaü przez pryzmat kreowania dóbr
publicznych, czyli takich, które są niekonkurencyjne, a ich konsumowanie przez jedną
osobĊ nie wyklucza moĪliwoĞci konsumpcji przez innych [Atkinson i Stiglitz 1980, s. 483487], związanych z wystĊpowaniem efektów zewnĊtrznych. WiąĪe siĊ to z tworzeniem
wielofunkcyjnoĞci obszarów wiejskich i samego rolnictwa. Niewątpliwie konieczne staje
siĊ wzmocnienie roli páatnoĞci jako opáat za renty Ğrodowiskowe, spoáeczne czy kulturowe.
Dotychczasowe rozwiązania wydają siĊ byü niewystarczające, zwáaszcza sposób realizacji
zasady cross-compliance. Konieczne jest takĪe związanie dopáat o charakterze wsparcia
dochodów z prowadzeniem dziaáalnoĞci rolnej, w celu zmniejszenia retransferu Ğrodków
jedynie do wáaĞcicieli ziemskich.
NaleĪy takĪe zmniejszyü wielkoĞü dopáat dla najwiĊkszych podmiotów, wraz ze
wzrostem wielkoĞci dopáat, poczynając przynajmniej od 100 tys. euro w skali rocznej (lub
nawet 50 tys. euro). Stosowanie degresywnego wsparcia moĪe mieü róĪną formĊ. Jedna z
propozycji przedstawiona przez J. Thurstona zakáada wprowadzenie progresywnych
puáapów, tj. o 10% mniejsze dopáaty dla beneficjentów otrzymujących od 100 do 200 tys.
euro, 25% dla przedziaáu powyĪej 200 do 300 tys. i 45% powyĪej 300 tys. euro, co
pozwoliáoby zaoszczĊdziü okoáo 1,5-1,7% wszystkich páatnoĞci bezpoĞrednich
[Farm…2008]. Innym rozwiązaniem jest zamiana páatnoĞci na bony (obligacje) o
okreĞlonym czasie wykupu (np. 15 lat) i w konsekwencji caákowite odejĞcie od tego
systemu6. Natomiast renacjonalizacja dopáat pogorszy ponownie integralnoĞü rolnictwa UE
i zwiĊkszy istniejące dysproporcje. Na obecnym etapie lepiej jest wprowadziü páynne
zmniejszenie wielkoĞci dopáat, gdyĪ przyjĊcie jednoznacznych puáapów moĪe skáaniaü do
wprowadzania „sztucznych” podziaáów gospodarstw rolnych dla speánienia kryteriów
5
6

W warunkach zachodzących zmian klimatycznych równieĪ ten czynnik moĪe mieü charakter przejĞciowy.
Szerzej na ten temat praca Swinbanka i Tangermanna [2001].
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uzyskiwania dopáat (dostosowania absorpcyjne). MoĪna takĪe przyjąü formuáĊ
stopniowego, procentowego obniĪania wielkoĞci dopáat wraz ze wzrostem ich áącznej
wartoĞci (np. o 5% za kaĪde 5000 euro powyĪej tego limitu) tak, aby prowadzone przez
gospodarstwa rolne dziaáania nie wynikaáy tylko z chĊci absorpcji dopáat bezpoĞrednich, ale
takĪe z moĪliwoĞci poprawy efektywnoĞci produkcji. RozwaĪaü moĪna teĪ wprowadzenie
dolnego puáapu wsparcia dla oddzielenia gospodarstw, które nie wykazują moĪliwoĞci
gospodarczej rozwoju, a dopáaty podtrzymują gáównie ich funkcjĊ socjalną. Problem polega
na tym, iĪ koszty administracyjne wsparcia dopáatami bezpoĞrednimi dla najmniejszych
gospodarstw rolnych są zbliĪone lub nawet przekraczają wielkoĞci dopáat. Rozwiązania
wprowadzające „peázający” puáap górny oraz „sztywny” dolny miaáyby na celu wyáoniü
grupĊ docelową gospodarstw rodzinnych, w której istnieją najwiĊksze moĪliwoĞci wzrostu
ekonomicznej wartoĞci dodanej przy uwzglĊdnieniu wymogów Ğrodowiskowych i
fitosanitarnych.
NaleĪy jednak podkreĞliü, iĪ wystĊpowanie zróĪnicowanych tytuáów dopáat
bezpoĞrednich i obecnych warunków modulacji prowadzi do braku integralnoĞci rolnictwa
Unii Europejskiej. Lepsze dostosowanie lokalizacyjne rolnictwa UE poprzez zbliĪenie
warunków wsparcia mogáoby poprawiü wzrost produktywnoĞci i zmniejszyü poziom cen
dla konsumentów. Zasadne wydaje siĊ takĪe zastosowanie bardziej jednolitego systemu
páatnoĞci bezpoĞrednich, który zwiĊkszyáby integralnoĞü rolnictwa unijnego i pozwoliá
lepiej wykorzystaü przewagi lokalizacyjne, a tym samym poprawiá strukturĊ kosztową i
efekty ekonomiczne zarówno produkcji rolnej, jak i pozostaáych dziaáaĔ w ramach WPR.

Podsumowanie
Przeksztaácenia zainicjowane reformą MacSharry’ego spowodowaáy, iĪ dopáaty
bezpoĞrednie staáy siĊ jednym z podstawowych instrumentów WPR. Wskazuje to na
podąĪanie WPR za rozwiązaniami stosowanymi w USA, Kanadzie czy Australii.
Wyzwania, przed jakimi staje WPR, wymagają zastosowania korekty caáego systemu, w
tym takĪe roli i rozwiązaĔ szczegóáowych w zakresie dopáat bezpoĞrednich. Niewątpliwie
sáuszna wydaje siĊ deregulacja szeregu rynków rolnych, polegająca na zbliĪeniu wartoĞci
wsparcia i ograniczenia deformacji struktury produkcji na skutek zróĪnicowania ochrony,
stosowanych instrumentów i wielkoĞci wsparcia. Pozwala to poprawiü konkurencyjnoĞü
cenową na rynku zewnĊtrznym. Konieczne jest takĪe zwiĊkszenie elastycznoĞci systemu
wsparcia i lepsze dostosowanie go do zróĪnicowanych potrzeb wynikających z asymetrii
regionalnej przeksztaáceĔ, jakie zachodzą w rolnictwie UE. W obecnym ksztaácie system
jest skomplikowany, podtrzymuje status quo istniejących dysproporcji dochodowych, ale
przede wszystkim wspiera podmioty duĪe pochodzące z póánocnych paĔstw „starej” Unii
stosujących kapitaáocháonne metody produkcji. Wykorzystywany mechanizm naliczania
páatnoĞci i stosowane tytuáy, w tym uzaleĪnienie od wartoĞci historycznych, powodują
zwiĊkszenie istniejących dysproporcji dochodowych pomiĊdzy gospodarstwami rolnymi.
Stawia to w niekorzystnej sytuacji podmioty z paĔstw nowoprzyjĊtych, w tym Polski, gdyĪ
utrwala istniejące zróĪnicowanie i zmniejsza korzyĞci z prowadzenia przeksztaáceĔ
strukturalnych. Preferencje co do kierunku zmian wskazują na potrzebĊ redukcji dopáat dla
podmiotów duĪych (dysproporcje wĞród mniejszych nie są w Polsce tak wysokie, rys.2),
wzmocnienia opáat za oferowanie dóbr publicznych w systemie wsparcia oraz powiązanie
dopáat nie tylko z zasobami, ale z prowadzeniem dziaáalnoĞci rolniczej.
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