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Mierzenie wartoĞci efektów polityki rozwoju wsi i rolnictwa
Measurement of value effects of the policy of agricultural and
rural development
Abstract. The aim of the article is a discussion of the need and the possibilities of evaluating and
measuring the effectiveness of agricultural policy with a special attention given to the CAP. The issue
of the value added by agricultural expenditure generated by the CAP is raised. The evolution of the
CAP from market to rural development policy is presented. Its goals, measures and financing sources
are shown. The need of such evaluation and necessary conditions for adequate evaluation and measuring are pointed out in the conclusion.
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Synopsis. Celem pracy jest próba wskazania na potrzebĊ i moĪliwoĞci oceny i mierzenia efektywnoĞci
wydatków na rolnictwo generowanych przez Wspólna PolitykĊ Rolną Unii Europejskiej. PodjĊto
kwestiĊ tworzenia wartoĞci dodanej przez WPR odnosząc siĊ gáównie do polityki rozwoju wsi. Zarysowano ewolucjĊ WPR w kontekĞcie stosowanych celów, instrumentów i Ĩródeá finansowania. We
wnioskach wskazano na záoĪonoĞü takiej oceny i warunki, które powinny byü speánione aby ją przeprowadziü.
Sáowa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, nowa polityka rozwoju wsi, páatnoĞci bezpoĞrednie, wartoĞü dodana, ocena WPR

WstĊp
Polityka rolna, zarówno polityka narodowa prowadzona przez poszczególne kraje czy
Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej, poddawana jest na ogóá ocenie gáównie w kategoriach odnoszących siĊ do skutecznoĞci i w mniejszym stopniu w kategoriach efektywnoĞci. Opisywane są jej cele, stosowane Ğrodki i instrumenty, nawet poddawana jest analizie z
punktu widzenia wielkoĞci nakáadów i kosztów, jednakĪe o efektach mówi siĊ raczej
ogólnikowo, bądĨ to w postaci moĪliwych, bądĨ poĪądanych skutków, które nie są precyzyjnie okreĞlone. Niekiedy analizuje siĊ efekty ekonomiczne, które nie mogą byü przypisane konkretnym czynnikom, wĞród których znajdują siĊ takĪe nakáady wydatkowane na
politykĊ rolną. W spoáeczeĔstwach i w Īyciu publicznym dojrzewa jednak ĞwiadomoĞü
potrzeby prowadzenia bardziej dokáadnego i wiarygodnego rachunku kosztów i efektów
polityki rolnej oraz tego, kogo obciąĪają te koszty i kto korzysta z generowanych przez
politykĊ efektów. Coraz czĊĞciej stawia siĊ pytanie, jaka jest wartoĞü dodana prowadzonej
polityki rolnej.
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WartoĞü dodana polityki rolnej
Prowadzenie takiego rachunku jest z pewnoĞcią zadaniem trudnym, záoĪonym i nie do
koĔca moĪliwym przy zaáoĪeniu pewnego niezbĊdnego poziomu dokáadnoĞci. Pierwsze
próby w tym wzglĊdzie zostaáy podjĊte przez OECD, która zaproponowaáa wskaĨniki sáuĪące do oceny wpáywu instrumentów polityki na producentów rolnych i konsumentów:
PSE (Producer Subsidy Equivalent, Ewiwalent Subsydiów Producenta) i CSE (Consumer
Subsidies Equivalent, Ekwiwalent Subsydiów Konsumenta). Mierzą one transfery Ğrodków
wsparcia dla producentów, które wynikają z prowadzonej w danym okresie polityki rolnej.
Aktualnie sprawy oceny efektywnoĞci polityki rolnej podejmowane są przez KomisjĊ Europejską i Parlament Europejski przy okazji oceny Wspólnej Polityki Rolnej, która zostaáa
zapoczątkowana pod koniec 2007 roku i jest kontynuowana [The EU Added… 2007].
Mierzenie efektywnoĞci wymaga porównania uzyskanych efektów z poniesionymi nakáadami. W przypadku oceny Wspólnej Polityki Rolnej chodzi o poszukiwanie odpowiedzi
na pytanie, czy ta polityka generuje korzyĞci przewyĪszające wartoĞcią wydatkowane kwoty z budĪetu Wspólnoty na wspieranie rynków rolnych i rozwój obszarów wiejskich. Istotną sprawą jest bezpoĞrednie porównanie kosztów i korzyĞci okreĞlonych wydatków przeznaczonych na rozwój wsi i rolnictwa. WaĪne jest, aby to robiü w kontekĞcie oceny caáoĞci
ograniczonych Ğrodków budĪetowych, które znajdują siĊ w budĪecie Wspólnoty i mogą
byü przeznaczone na alternatywne cele czy alternatywne polityki sektorowe. Szczególnie
trudne jest okreĞlenie i zmierzenie efektów prowadzonej polityki. TrudnoĞci kwantyfikacji
wystĊpują po obydwu stronach rachunku. Nakáady na politykĊ moĪna mierzyü w kategoriach finansowych. Trudniej jest okreĞlaü i mierzyü efekty oraz powiązaü je z czynnikami
sprawczymi w postaci nakáadów czy konkretnych dziaáaĔ. Samo wykazanie, Īe istnieją
pewne korzyĞci z zastosowanej polityki nie wystarcza do udowodnienia, Īe tworzona jest
nowa wartoĞü, wartoĞü dodana ze stosowania tej polityki. Polityka tworzy wartoĞü dodaną
wtedy, kiedy korzyĞci przewyĪszają koszty, nie tylko te poniesione na realizacjĊ konkretnej polityki, ale równieĪ koszty wynikające z tej polityki w róĪnych innych obszarach, czyli
tzw. koszty zewnĊtrzne [The EU Added… 2007, s. 3]. Wsparcie cenowe np. nie tylko generuje dodatkowe koszty u konsumentów, ale takĪe zakáóca funkcjonowanie innych rynków.
Wpáyw wsparcia cenowego na dochody rolnicze jest zakáócany przez poĞrednie oddziaáywanie polityki cenowej na wzrostowy ruch cen na rynkach Ğrodków produkcji. W rachunku
tym powinno siĊ uwzglĊdniaü takĪe moĪliwe korzyĞci z alternatywnego zastosowania funduszy przeznaczonych na konkretny rodzaj polityki, co oznacza równieĪ potrzebĊ prowadzenie rachunku kosztów alternatywnych.
Wsparcie jakiegokolwiek sektora gospodarki pociąga za sobą wydatki i koszty publiczne, podczas gdy korzyĞci kierowane są do okreĞlonej grupy prywatnych podmiotów
gospodarczych czy grup ludnoĞci. Polityka interwencjonizmu stanowi wiĊc sposób redystrybucji uzyskiwanych w kraju dochodów. Istotne jest takĪe to, przez jakie kanaáy i przy
uĪyciu jakich mechanizmów finansowane są koszty danej polityki. PaĔstwo, prowadząc
interwencjonizm rolny, moĪe kierowaü pomoc dla rolników przez mechanizmy rynkowe
lub przez bezpoĞrednią dystrybucjĊ Ğrodków publicznych. Instrumenty wspierania cen
rolnych mogą wiązaü siĊ z wiĊkszymi wydatkami konsumentów páacących wyĪsze ceny za
produkty ĪywnoĞciowe bądĨ z bezpoĞrednimi wydatkami budĪetowymi obciąĪającymi
podatników.
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Prowadzenie polityki rolnej generuje koszty jak równieĪ korzyĞci, wpáywa na dochody
rolników, praktyki rolnicze i Ğrodowisko naturalne, poĞrednio oddziaáuje na przetwórstwo
rolnicze, konsumentów i ich bezpieczeĔstwo, wzmacnia konkurencyjnoĞü, oddziaáuje na
ceny i obroty miĊdzynarodowe. Koszty poniesione w gospodarstwach rolnych generują
korzyĞci, które ujawniają siĊ w poszczególnych ogniwach áaĔcucha ĪywnoĞciowego. Zatem, rozpatrując kwestiĊ tworzenia wartoĞci dodanej przez politykĊ rolną, mamy do czynienia z efektami wewnĊtrznymi wystĊpującymi w samym rolnictwie i z efektami poza
obrĊbem rolnictwa w áaĔcuchu ĪywnoĞciowym.

Mierzenie efektów produkcyjnych polityki rolnej
Wspomniane wyĪej wskaĨniki CSE i PSE moĪna traktowaü jako pomiar wielkoĞci
transferów Ğrodków pieniĊĪnych od podatników do konsumentów i producentów rolnych.
WielkoĞü tych transferów wynika ze stosowania instrumentów polityki rolnej na rynku
wewnĊtrznym i w obrocie zagranicznym. WskaĨnik CSE sáuĪy do pomiaru ewentualnych
transferów rynkowych od konsumentów do producentów oraz subsydiów wydatkowanych
z budĪetu paĔstwa na konsumpcjĊ. JeĪeli transfery rynkowe przewyĪszają subsydia do
konsumpcji, wtedy CSE jest ujemne i okreĞla wielkoĞü obciąĪeĔ konsumentów na rzecz
producentów rolnych. WskaĨnik PSE/CSE oblicza siĊ w odniesieniu do podstawowych
produktów rolnych czy krajów [Adamowicz 1990].
Do typowych instrumentów polityki rolnej uwzglĊdnianych przy obliczeniach tych
wskaĨników naleĪą: instrumenty rynkowo-cenowe na rynku wewnĊtrznym i instrumenty
regulacji zagranicznych obrotów handlowych, subwencje, dopáaty bezpoĞrednie do produkcji lub powierzchni, dopáaty i subsydia do usáug i Ğrodków produkcji, ogólne usáugi publiczne, Ğrodki strukturalne, dopáaty do infrastruktury, koncesje, podatki i inne.
Do okreĞlenia poziomu subsydiowania caáego rolnictwa sáuĪy wskaĨnik AMS (Aggregate Measurement of Support, Zagregowany Pomiar Wsparcia), który jest zbliĪony do
wskaĨnika PSE. WskaĨniki PSE/CSE oraz AMS byáy wykorzystywane w negocjacjach
Rundy Urugwajskiej GATT, na podstawie których wdroĪono w 1992 roku ReformĊ
Wspólnej Polityki Rolnej McSharry’ego, która miaáa doprowadziü do obniĪenia poziomu
subsydiowania rolnictwa do 2000 roku o 20% w stosunku do okresu bazowego lat 19861988.
W latach póĨniejszych wprowadzono nieco uproszczony wskaĨnik TSE (Total
Support Estimate, Ogólny Szacunek Wsparcia), który zawiera równieĪ wsparcie celowe,
dopáaty bezpoĞrednie i inne subsydia dla rolnictwa. Aktualnie podejmuje siĊ próby zastosowania wskaĨnika VA of PE (Value Added of Public Expenses, WartoĞü Dodana Wydatków Publicznych), który zawiera áączną wartoĞü wsparcia ekonomicznego, spoáecznego i
Ğrodowiskowego. WskaĨnik ten dostosowany jest do koncepcji rozwoju zrównowaĪonego.
Wydatki publiczne są niezbĊdne wtedy, gdy niesprawne funkcjonowanie rynku powoduje nieefektywnoĞci wystĊpujące w sferze makroekonomicznej bądĨ niekorzystne efekty
zewnĊtrzne, np. w sferze Ğrodowiskowej. Są uzasadnione równieĪ wtedy, gdy sáuĪą realizacji celów wzmacniania równoĞci spoáecznej i pozytywnych przemian spoáecznych oraz
zapobiegają wahaniom koniunktury czy umacniają konkurencyjnoĞü rynku.
Pomiar wartoĞci efektów polityki rolnej przy zastosowaniu wyáącznie mierników ekonomicznych jest trudny, a podejmowane próby takich obliczeĔ dają na ogóá efekt ujemny.
Oznacza to, Īe ocena wartoĞci dodanej polityki rolnej przy zastosowaniu wyáącznie kryte19

riów ekonomicznych i z perspektywy wyáącznie sektora rolniczego, nie jest satysfakcjonująca.

Ewolucja Wspólnej Polityki rolnej UE
W dotychczasowej historii Wspólnej Polityki Rolnej moĪna wyróĪniü kilka istotnie
róĪniących siĊ okresów. Biorąc pod uwagĊ cele, zasady i przede wszystkim stosowane
instrumenty oraz zakres oddziaáywania moĪna zaproponowaü wyróĪnienie czterech nastĊpujących okresów:
I. lata 1962-1972 ksztaátowanie dochodów rolniczych przez wsparcie cen rolnych,
II. lata 1972-1992 wspieranie gospodarstw rolnych przez politykĊ rynkową uzupeánioną
instrumentami o charakterze strukturalnym,
III. lata 1992-2003 dopáaty bezpoĞrednie i Ğrodki towarzyszące o charakterze strukturalnym, wyodrĊbnienie siĊ 2 filarów WPR,
IV. lata 2003-2013 dwa filary (piony) WPR: polityka rolna i polityka rozwoju wsi; wielofunkcyjnoĞü, jednolite páatnoĞci bezpoĞrednie, modulacja, wspóázaleĪnoĞü, puáapy páatnoĞci.
W pierwszym okresie WPR ukierunkowana byáa na wzrost produktywnoĞci, który
miaá sáuĪyü z jednej strony zapewnieniu bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, a jednoczeĞnie
godziwych dochodów rolnikom, przez racjonalne wykorzystanie dostĊpnych zasobów i
stabilizacjĊ rynków. JuĪ od samego początku WPR, dąĪąc do wzrostu dochodów rolniczych, braáa równieĪ pod uwagĊ interesy konsumentów. Zastosowanie narzĊdzi wspierania
dochodów poprzez politykĊ ksztaátowanie cen daáo nadspodziewane efekty produkcyjne,
które przeksztaáciáy szybko rynki z pozycji niedoborów do nadwyĪek po stronie podaĪy.
Od 1972 roku w ramy WPR zaczĊto wprowadzaü pewne instrumenty o charakterze
strukturalnym, których efekty powinny ujawniaü siĊ w gospodarstwach rolnych. Byáy to
dziaáania wspierające poprawĊ struktury agrarnej, poprawiające stan informacji rynkowej
czy rozwijające wspóádziaáania producentów na poszczególnych rynkach rolnych. Instrumenty wsparcia cen byáy uzupeánione na rynku wewnĊtrznym o takie narzĊdzia jak kwoty
produkcyjne, ograniczenie powierzchni upraw, renaturalizacja itp. oraz o róĪne formy
wspierania eksportu i ochrony przed nadmiernym importem, stosowane w obrotach zagranicznych. MoĪna byáo równieĪ odnotowaü pewne oddziaáywania zwiĊkszające popyt na
produkty rolne.
Instrumenty pozarynkowe wsparcia rolnictwa obejmowaáy takie dziaáania jak subsydia
bezpoĞrednie do produkcji lub obszaru, subsydia poĞrednie dotyczące zwáaszcza sfery
spoáecznej, kredyty preferencyjne oraz instrumenty wspierające rozwój funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich.
Reforma McSharry’ego z lat 1992-1996 wprowadziáa bardziej radykalne zmiany instrumentów w postaci dopáat bezpoĞrednich pokrywających obniĪenie instytucjonalnych
cen rolnych oraz Ğrodków towarzyszących przeznaczonych na finansowanie wczeĞniejszych emerytur, zalesiania i ochrony Ğrodowiska. ObniĪka cen rolnych nie byáa na tyle
istotna aby znieĞü nierównowagĊ miĊdzy popytem i podaĪ. Pomocą w tym wzglĊdzie byáo
wyáączanie gruntów z uprawy, obligatoryjne dla wiĊkszych producentów korzystających z
dopáat bezpoĞrednich.
Zmiany wprowadzone przez ReformĊ McSharry’ego byáy wzmacniane przez AgendĊ
2000, która równieĪ przeorientowaáa tradycyjne cele WPR przyjĊte jeszcze w Traktacie
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Rzymskim. WĞród zaktualizowanych celów WPR wysuniĊto na plan pierwszy sprawĊ
konkurencyjnoĞci wewnĊtrznej i miĊdzynarodowej oraz kwestiĊ bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego, wzmocniono instrumenty Ğrodowiskowe o zagadnienia dobrostanu zwierząt.
Agenda 2000 prowadziáa do dalszego rozdzielania wysokoĞci páatnoĞci od wysokoĞci produkcji i powiązaáa moĪliwoĞü uzyskiwania korzyĞci z dopáat bezpoĞrednich od speánienia
pewnych warunków i standardów Ğrodowiskowych (zasada wspóázaleĪnoĞci). Zastosowanie zasady modulacji pozwalaáo przesunąü Ğrodki z polityki rynkowo-cenowej I filaru na
politykĊ rozwoju obszarów wiejskich finansowaną z filaru II.
Ugruntowanie tych dwóch filarów nastąpiáo po tzw. przeglądzie Ğrednioterminowym
zwanym takĪe reformą Fischlera. Reforma ta w zasadzie caákowicie oddziela wielkoĞü
páatnoĞci bezpoĞrednich od produkcji przez upowszechnienie tzw. Jednolitej PáatnoĞci na
Gospodarstwo (stare kraje UE) lub Jednolitej PáatnoĞci Obszarowej (nowe paĔstwa czáonkowskie). Dopáaty bezpoĞrednie zostaáy silniej powiązane z wypeánieniem kryteriów dotyczących Ğrodowiska, dobrostanu zwierząt i bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego.
Reforma Fischlera poáoĪyáa nacisk na przesuwanie Ğrodków z polityki rolnej na politykĊ rozwoju wsi. Zostaáo to uzewnĊtrznione w projekcie wydatków budĪetowych na lata
2007-2013. Potwierdza, trwający od dáuĪszego czasu, trend wyodrĊbnienia siĊ polityki
rozwoju obszarów wiejskich jako odrĊbnej pozycji w budĪecie Unii. Dotychczas Ğrodki na
ten cel pochodziáy zarówno z WPR jak i z funduszy strukturalnych.
Ostatnie reformy WPR prowadziáy do przywracania zasad konkurencji i wiĊkszej
orientacji rynkowej oraz umocnienia koncepcji rozwoju zrównowaĪonego. Wspólna Polityka Rolna staáa siĊ bardziej zrównowaĪona w relacji do gáównych partnerów zagranicznych.
Wsparcie rolnictwa przez ksztaátowanie systemu cen byáo zastĊpowane przez páatnoĞci
bezpoĞrednie, przy utrzymywaniu raczej na niezmienionym poziomie wielkoĞci wsparcia.
W ostatnim okresie moĪna zauwaĪyü rozpoczĊcie przechodzenia od páatnoĞci bezpoĞrednich na rzecz szerszego finansowania drugiego filaru WPR. W ramach tych tendencji wiĊksza uwaga zwracana jest na jakoĞü produktów rolnych i ĪywnoĞciowych. Efekty w tym
wzglĊdzie zostaáy zauwaĪone zwáaszcza w nowych krajach czáonkowskich.
Od 1992 roku w polityce rolnej zostaáy uwzglĊdnione Ğrodki przeznaczone na wsparcie programów agro-Ğrodowiskowych dostosowujących zarządzanie gospodarstwem i metody produkcji rolnej do wymagaĔ ochrony Ğrodowiska. Wspólna Polityka Rolna przez
wspieranie rolnictwa wraĪliwego na Ğrodowisko przyrodnicze, wielofunkcyjnego i konkurencyjnego zakáada, iĪ rozwój rolnictwa powinien byü oparty na zasadach rozwoju zrównowaĪonego. Zasada zrównowaĪonego rozwoju obowiązuje równieĪ w odniesieniu do
polityki rozwoju wsi.
ChociaĪ Ğrodki na prowadzenie polityki rozwoju wsi zostaáy wyodrĊbnione w Europejskim Funduszu Rolnym w Sekcji Ukierunkowania juĪ w 1964 roku, polityka strukturalna praktycznie zostaáa zapoczątkowana w 1972 roku. W poáowie lat osiemdziesiątych
nastąpiáa konsolidacja tej polityki, wiąĪąca siĊ z ustaleniem priorytetowych obszarów
wsparcia, powiĊkszeniem funduszy i przyjĊciem bardziej przejrzystych zasad programowania i finansowania ze Ğrodków budĪetowych oraz Ğrodków wáasnych poszczególnych krajów. Wzrost znaczenia polityki strukturalnej prowadziá do wykorzystania na te cele róĪnych
Ğrodków i wyróĪnienie, finansowanych takĪe z Sekcji Gwarancji, dwóch filarów WPR, co
zamazywaáo przejrzystoĞü odnoĞnie Ĩródeá finansowania. Ograniczenie liczby celów priorytetowych i tzw. Inicjatyw Wspólnotowych, podjĊte przez AgendĊ 2000, prowadziáo do
wyodrĊbnienia z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w perspektywie
finansowania na lata 2007-2013, Ğrodków przeznaczanych na rozwój wsi w odrĊbną liniĊ
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budĪetową (Europejski Fundusz Rolniczy na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Pozwoliáo to na wzmocnienie inwestowania w sferĊ Ğrodowiskową i nierolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą na obszarach wiejskich. Wedáug Regulacji Rady 1698/2005 aktualnie polityka
rozwoju wsi ma na celu poprawĊ konkurencyjnoĞci rolnictwa i leĞnictwa przez restrukturyzacjĊ, rozwój i innowacje, poprawĊ Ğrodowiska i krajobrazu wiejskiego przez sprawne
zarządzanie gruntami oraz poprawĊ jakoĞci Īycia na obszarach wiejskich i popieranie zróĪnicowania dziaáalnoĞci ekonomicznej. Rozdzielenie Ğrodków budĪetowych w nowej perspektywie finansowej kierowanych na rozwój rolnictwa i rozwój wsi stanowi podstawĊ do
bardziej wyraĨnego rozdzielenia dwóch pionów Wspólnej Polityki Rolnej: pionu I dotyczącego polityki rolnej i pionu II dotyczącego polityki rozwoju wsi. Z pionem I utoĪsamiane
są gáównie páatnoĞci bezpoĞrednie oraz regulacje rynkowe, których stosowanie jest ograniczone. W pionie II wyodrĊbniono cztery osie oddziaáywania.

PáatnoĞci bezpoĞrednie a tworzenie wartoĞci dodanej
Przed reformą McSharry’ego páatnoĞci bezpoĞrednie do powierzchni czy produkcji
byáy stosowane na niewielką skalĊ. Reforma McSharry’ego wprowadziáa takie páatnoĞci w
wyniku negocjacji GATT jako rekompensatĊ za obniĪenie wsparcia cenowego. Z czasem
stawaáy siĊ one bardziej narzĊdziem wsparcia dochodów. W wyniku Agendy 2000, a
zwáaszcza reformy Fishlera, staáy siĊ instrumentem realizacji wielofunkcyjnoĞci rolnictwa,
praktyk sprzyjających ochronie Ğrodowiska, przestrzegania dobrostanu zwierząt czy zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego. Cele realizowane za pomocą páatnoĞci bezpoĞrednich dotyczą bezpoĞrednio lub poĞrednio rolnictwa, ale sáuĪą teĪ realizacji pewnych
zadaĔ zewnĊtrznych. Ich efektem miaáo byü podtrzymywanie poziomu dochodów bez powiĊkszania produkcji, a nawet przy jej ograniczaniu. WieloĞü celów, które osiągano przy
ich zastosowaniu, uczyniáa páatnoĞci bezpoĞrednie narzĊdziem doĞü uniwersalnym. To
takĪe spowodowaáo, Īe trudno wyliczyü dokáadnie efekty ich stosowania. Efekty te pojawiáy siĊ nie tylko w postaci wyĪszych dochodów rolniczych, ale takĪe w postaci tzw. zazielenienia I filaru WPR, tj. korzystnych efektów Ğrodowiskowych i innych, których wycena jest
szczególnie trudna. W starych krajach czáonkowskich, w których stosowana jest Jednolita
PáatnoĞü na Gospodarstwo, wielkoĞü páatnoĞci w dalszym ciągu jest powiązana z wielkoĞcią produkcji sprzed reformy. Peáne oderwanie wysokoĞci páatnoĞci od wielkoĞci produkcji osiągniĊto w nowych krajach czáonkowskich, gdzie zastosowano system Jednolitej PáatnoĞci Obszarowej.
Podtrzymywanie poziomu dochodów rolniczych jest traktowane jako gáówny cel stosowania páatnoĞci bezpoĞrednich. Bez tych páatnoĞci wielu rolników zaprzestaáoby produkcji, co mogáoby mieü negatywne skutki dla Ğrodowiska, krajobrazu i spoáecznoĞci wiejskiej,
zwáaszcza w sferze wiejskiego rynku pracy. Cel dochodowy jednak nie w peáni daje siĊ
uzasadniü, jako Īe z efektów tego instrumentu w wiĊkszym stopniu korzystają gospodarstwa wiĊksze, które mogáyby siĊ obejĞü bez tych dopáat. PáatnoĞci bezpoĞrednie wynagradzają wáaĞcicieli Ğrodków produkcji, co nie zawsze pozostaje w zgodnoĞci z intencjami
jakie przyĞwiecają WPR. Uznaje siĊ jednak, Īe páatnoĞci bezpoĞrednie lepiej wypeániają te
intencje niĪ wczeĞniej stosowane instrumenty wsparcia cen. Wprowadzenie páatnoĞci ustabilizowaáo w znacznym stopniu dochody rolnicze i przyczyniáo siĊ do zachowania rolnictwa w rejonach niekorzystnych dla jego rozwoju. PáatnoĞci mają tĊ cechĊ, Īe w wiĊkszym
stopniu docierają do rolników, tzn. bezpoĞrednich producentów, do których są adresowane.
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Tzw. wskaĨnik efektywnoĞci transferu przy stosowaniu instrumentów wsparcia cenowego
byá niĪszy niĪ przy stosowaniu páatnoĞci bezpoĞrednich. W pierwszym przypadku do rolników gospodarujących na roli docieraáo 23% Ğrodków i 13% do wáaĞcicieli ziemi. WskaĨnik
efektywnoĞci transferu przy páatnoĞciach bezpoĞrednich wynosi odpowiednio 47% i 45%
[The EU Added… 2007]. Oznacza to, Īe Ğrodki na politykĊ rolną w mniejszym stopniu przechwytywane są przez inne sektory agrobiznesu, a zwáaszcza przez sektory zaopatrzenia w
Ğrodki produkcji. Zastosowanie páatnoĞci bezpoĞrednich prowadzi do bardziej racjonalnego,
zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania Ğrodków finansowych polityki rolnej, a stosowana polityka zakáóca w mniejszym stopniu mechanizmy rynkowe i obniĪa straty jakie
ponosiáo rolnictwo.
Wzrost wskaĨnika efektywnoĞci wykorzystania Ğrodków WPR przez rolnictwo, chociaĪ nie zawsze oznacza bezpoĞrednio przyrost wartoĞci dodanej, to z pewnoĞcią obniĪa
tzw. koszty alternatywne produkcji rolniczej. WartoĞü dodana w wyniku stosowania páatnoĞci bezpoĞrednich powstaje wtedy, gdy rolnicy osiągając wyĪsze dochody podtrzymują
produkcjĊ rolną i pozostają na obszarach wiejskich, gdzie ich obecnoĞü jest poĪądana ze
spoáecznego punktu widzenia. Wedáug kryteriów ekonomicznych koszty prowadzonej
polityki powinny odzwierciedlaü poĪądaną wartoĞü dodaną, odpowiadającą kwocie, którą
spoáeczeĔstwo chce zapáaciü za utrzymanie korzyĞci páynących z zatrzymania rolników na
obszarach zaniku rolnictwa. WartoĞü tych korzyĞci moĪe byü zróĪnicowana regionalnie.
W praktyce znaczna czĊĞü dochodów generowanych przez páatnoĞci bezpoĞrednie
kierowana jest na tereny rozwiniĊte, wysoko zurbanizowane i do gospodarstw wysoko
towarowych. Pozostaje wiĊc pytanie, czy utrzymanie rolnictwa na obszarach sáabiej rozwiniĊtych jest wystarczającym uzasadnieniem dla powszechnego stosowania tego typu instrumentów. Nowe kraje czáonkowskie równieĪ dostarczają dowodów na to, iĪ páatnoĞci
bezpoĞrednie nie zawsze są wáaĞciwym instrumentem wsparcia dochodów rolniczych, gdyĪ
problem ubóstwa w tych krajach dotyczy nie tylko ludnoĞci rolniczej, ale takĪe znacznej
czĊĞci ludnoĞci w miastach. Oznacza to, iĪ páatnoĞci bezpoĞrednie mogą lepiej speániaü
pokáadane w nich nadzieje, jeĞli bĊdą bardziej precyzyjnie adresowane do gospodarstw
niewydolnych dochodowo, jak i do regionów depresyjnych.
PáatnoĞci bezpoĞrednie są uzaleĪnione od wypeánienia przez rolników wymagaĔ wiąĪących siĊ z prawidáowym prowadzeniem procesów produkcyjnych w produkcji roĞlinnej i
zwierzĊcej. Zasady wspóázaleĪnoĞci, wyraĪające dbaáoĞü o wymagania Ğrodowiska i ochronĊ konsumentów, ujĊte są w wielu regulacjach prawnych okreĞlających sposoby wykonywania róĪnych czynnoĞci i postĊpowania w Ğrodowisku.
Stosowanie zasady wspóázaleĪnoĞci zostaáo wzmocnione przez reformĊ Fishlera, a
standardy i sposoby jej osiągania zostaáy okreĞlone w róĪnych dyrektywach dotyczących
wód gruntowych, zawartoĞci azotanów, wykorzystania pestycydów, warunków utrzymywania zwierząt itp. Koszty ich implementacji są uwarunkowane wieloma czynnikami i są
zróĪnicowane regionalnie. Efekty tych dziaáaĔ rozkáadają siĊ nie tylko na rolników, ale teĪ
na caáe spoáeczeĔstwo. Ponoszenie przez rolników dodatkowych kosztów na utrzymanie
standardów produkcyjnych zapewniających bezpieczeĔstwo ludzi, warunki dobrostanu
zwierząt i konserwacjĊ Ğrodowiska przyrodniczego uzasadnia finansowanie páatnoĞci bezpoĞrednich z budĪetu wspólnotowego. Ich wielkoĞü i rozdysponowanie miĊdzy beneficjentów wymaga jednak przyjĊcia racjonalnych zasad rozdziaáu Ğrodków i dokáadniejszych
metod mierzenia efektów.
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Polityka rozwoju wsi
Do czasów Reformy McSharry’ego polityka rozwoju wsi stanowiáa bądĨ to integralną
czĊĞü polityki strukturalnej, bądĨ element wspólnej polityki rolnej, finansowanej z Sekcji
Orientacji Europejskiego Funduszu Rolnego.

FORMY

WSPARCIA

ħRÓDàA

FINANSOWANIA

Wspólna Polityka Rolna

Wsparcie rynkowocenowe rolnictwa

Instrumenty
strukturalne w
rolnictwie

Sekcja Gwarancji

Sekcja Orientacji

Polityka strukturalna

Dziaáania
na rzecz
obszarów wiejskich

Europejskie Fundusze
Strukturalne
EFRR
EFS
FS
EFOGR

SPOSOBY

ODDZIAàYWANIA

Europejski Fundusz Rolny Orientacji
i Gwarancji

Wspólne organizacje
rynków
Ceny instytucjonalne
Instrumenty handlu
zagranicznego
Ograniczanie podaĪy,
ekstensyfikacja

Poprawa struktury
agrarnej
Rozwój instytucji
i organizacji rynkowych
Przemysá przetwórczy
i rynki zorganizowane

Rozbudowa
infrastruktury wiejskiej
Usprawnienie rynków
pracy
Podnoszenie wiedzy
i kapitaáu ludzkiego
Ochrona Ğrodowiska
i inne

Notacja: EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, EFS – Europejski Fundusz Spoáeczny, FS – Fundusz SpójnoĞci (kohezji), EFOGR – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnych
Rys.1. Wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 1972-1992
Fig. 1. Support for agriculture and rural areas in years 1972-1992

W pierwszej poáowie lat siedemdziesiątych, poczynając od 1972 r., podejmowano
dziaáania zmierzające do poprawy struktury agrarnej, organizacji systemów integracji rynkowej, wsparcia dla organizacji rolników czy przemysáu przetwórczego (rys. 1). W ramach
polityki strukturalnej wsparcie dla obszarów wiejskich prowadzone byáo bądĨ to przez
wprowadzenie priorytetów dotyczących rynku pracy, bądĨ przez Ğrodki kierowane do regionów sáabiej rozwiniĊtych.
Reforma McSharry’ego przeprowadzona w latach 1992-1996 wyodrĊbniáa cele strukturalne w formĊ tzw. dziaáaĔ towarzyszących, ukierunkowanych na szybszą wymianĊ pokoleĔ rolników przez wczeĞniejsze emerytury, zalesianie sáabszych gruntów rolniczych czy na
programy agroĞrodowiskowe. Rola tych dziaáaĔ zostaáa wzmocniona przez AgendĊ 2000,
która uksztaátowaáa model tej polityki realizowany w latach 2000-2006. W tym okresie
wyodrĊbniono wyraĨniej dwa filary WPR, które byáy finansowane z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Rolnego. Poza tym realizowane byáy dziaáania strukturalne skierowane na rolnictwo i obszary wiejskie finansowane z Sekcji Orientacji Funduszu Rolnego
(rys. 2).
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1. Rozwój i dostosowanie
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trudnoĞci strukturalnych
3.Dostosowanie i
modernizacja systemów
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zatrudnienia

EFRR, EFS, FS, EFOGR

Rys. 2. Wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2000-2006
Fig. 2. Support for agriculture and rural areas in years 2000-2006

ProblematykĊ rozwoju obszarów wiejskich starano siĊ zintegrowaü, co znalazáo wyraz
w przyjĊciu jednolitej Regulacji dotyczącej Rozwoju Wsi. Regulacja Rozwoju Wsi wyszczególniáa zestaw nowych instrumentów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich wychodząc coraz bardziej poza gospodarstwo rolne i dziaáalnoĞü rolniczą. Kluczowe znaczenie
miaáa podjĊta przy okazji przeglądu wdraĪania Agendy 2000 w 2003 roku tzw. reforma
luksemburska (Fischlera). W reformie tej starano siĊ rozáączyü wielkoĞü Jednolitej PáatnoĞci na Gospodarstwo od wielkoĞci produkcji. Wprowadzono wówczas takĪe ograniczenie
wielkoĞci páatnoĞci dla duĪych gospodarstw (páatnoĞci powyĪej 5.000 Euro) w postaci tzw.
„modulacji”. Cztery nowe obszary dziaáaĔ dotyczące jakoĞci ĪywnoĞci, standardów Ğrodowiskowych, bezpieczeĔstwa zdrowotnego i dobrostanu zwierząt wzbogaciáy dotychczasowe formy oddziaáywania na rolnictwo i obszary wiejskie. W nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej zostaá podzielony
na dwa odrĊbne fundusze, z których Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji Rolnych
finansuje wydatki I pionu polityki rolnej związane z reformą rynkowo-cenową oraz dopáaty
bezpoĞrednie, zaĞ Europejski Fundusz Rolniczy na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
finansuje cele II pionu WPR oraz cele wchodzące w obszar wsparcia funduszami strukturalnymi.
Nowa polityka rozwoju wsi zostaáa okreĞlona przez Rozporządzenie Rady UE
1698/2005, które wdroĪono w styczniu 2007 roku. Wykorzystuje ona doĞwiadczenia lat
poprzednich i w znacznym stopniu poszerza pole oddziaáywania wspólnoty. Dotychczasowe i nowe Ğrodki zostaáy przegrupowane w postaü programu finansowanego z jednego
Ĩródáa, z nowego Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Wsi. Europejska strategia
rozwoju wsi zostaáa uznana jako podstawa do opracowania narodowych strategii i programów. WzmoĪono w niej monitorowanie, kontrolĊ, ocenĊ i raportowanie, które to dziaáania
zapewniają przejrzystoĞü w sprawie finansowania. Kraje czáonkowskie uzyskaáy wiĊkszą
swobodĊ w okreĞlaniu szczegóáów wáasnych programów i priorytetów. Nacisk poáoĪono na
podejĞcie oddolne przy programowaniu. DuĪą liczbĊ Ğrodków stosowanych w ramach tej
polityki ujĊto w czterech podstawowych osiach.
1. Poprawa konkurencyjnoĞci rolnictwa i leĞnictwa przez wspieranie restrukturyzacji,
innowacji i rozwoju.
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Poprawa Ğrodowiska naturalnego i racjonalna gospodarka gruntami.
Podnoszenie jakoĞci Īycia ludnoĞci i dywersyfikacja gospodarki wiejskiej.
Program Leader.
Realizacja dziaáaĔ w ramach poszczególnych osi jest wyrazem bardziej wyraĨnego
przyjmowania przez UniĊ zasad konwergencji oraz trwaáego i zrównowaĪonego rozwoju.
Polityka rozwoju wsi przeznacza najwiĊksze Ğrodki na oĞ pierwszą dotyczącą poprawy
konkurencyjnoĞci sektorowej rolnictwa i leĞnictwa. W ramach tej osi wyszczególnione są
takie dziaáania jak wzmocnienie potencjaáu ludzkiego, restrukturyzacja rolnictwa i leĞnictwa, rozwój kapitaáu rzeczowego i wspieranie innowacji, programy poprawy jakoĞci produktów rolnych, wspieranie gospodarstw niskotowarowych, tworzenie grup producentów.
Z programów tej osi korzystają gáównie kraje poáudniowe: Hiszpania, Grecja, Portugalia i
Wáochy. OĞ druga koncentruje siĊ na dziaáaniach prowadzących do przestrzegania zasad
rozwoju trwaáego i zrównowaĪonego, a takĪe obejmuje pomoc dla rolników w rejonach o
mniej korzystnych warunkach, páatnoĞci rolnoĞrodowiskowe, program NATURA 2000,
zapewnienie dobrostanu zwierząt, zabezpieczenie przed ryzykiem, wspieranie inwestycji
nieprodukcyjnych, zapewnienie trwaáoĞci uĪytkownikom gruntów leĞnych. Programem tej
osi zainteresowane są kraje: Wielka Brytania, Irlandia, Finlandia, Austria, Szwecja, Dania i
Luksemburg.
2.
3.
4.

Polityka
rozwoju rolnictwa

Polityka rozwoju wsi
Cele: wzrost konkurencyjnoĞci, poprawa Ğrodowiska,
podnoszenie poziomu Īycia

Polityka
regionalna
(spójnoĞci)

Formy, sposoby i obszary oddziaáywania
• PáatnoĞci
bezpoĞrednie

•

Organizacja
rynków
i wspieranie
dochodów

OĞ 1
KonkurencyjnoĞü
rolnictwa
i leĞnictwa
• zasoby ludzkie
• kapitaá
rzeczowy
i innowacje
• jakoĞü produkcji
i produktów
rolnych

OĞ 2
Poprawa Ğrodowiska
i zarządzanie gruntami
• zachowanie rolnictwa
w regionach górskich
i innych
• zrównowaĪone
uĪytkowanie gruntów
rolnych i leĞnych
• cele
agroĞrodowiskowe,
dobrostan zwierząt
• inwestycje
nieprodukcyjne

OĞ 3
Dywersyfikacja
gospodarowania
i jakoĞü Īycia
• rozwój
wielofunkcyjnoĞci
• tworzenie
mikroprzedsiĊbiorstw
• rozwój turystyki
i usáug
• zachowanie
dziedzictwa
kulturowego i
odnowa wsi

• Konwergencja
• Regionalna
konkurencyjnoĞü
i zatrudnienie
• Europejska
wspóápraca
terytorialna

OĞ 4 Leader
Tworzenie lokalnych moĪliwoĞci zatrudnienia i dywersyfikacji gospodarczej
ħródáa finansowania
Europejski Fundusz
Rolniczy Gwarancji
Rolnych

Europejski Fundusz Rolniczy na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

EFRR
EFS
FS
EFOGR

Rys. 3. Wspieranie rolnictwa i obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2007-2013
Fig. 3. Support for agriculture and rural areas in the new financial perspective, years 2007-2013

W ramach trzeciej osi postuluje siĊ dywersyfikacjĊ dziaáalnoĞci gospodarczej w rolnictwie, tworzenie mikroprzedsiĊbiorstw na wsi, rozwój turystyki i innych usáug gospodarczych i bytowych oraz odnowĊ wsi. Z wydatków tej osi korzystają zwáaszcza nowe kraje
czáonkowskie, a takĪe Niemcy i Holandia [Reflection… 2007]. OĞ czwarta odnosi siĊ do
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dotychczasowych doĞwiadczeĔ programu Leader, w którym istotną rolĊ odgrywają inicjatywy oddolne w rozwoju obszarów wiejskich.
Krótki przegląd priorytetów polityki rozwoju wsi wskazuje, Īe w dalszym ciągu rolnictwo stanowi gáówny obszar, na którym upatruje siĊ kreacji wartoĞci dodanej przez prowadzoną politykĊ. Pojawiają siĊ jednak takĪe nowe obszary wymagające wsparcia, wynikające miĊdzy innymi z naturalnego ryzyka dziaáalnoĞci gospodarczej, zmian klimatu i ugruntowania siĊ nowych form dziaáalnoĞci nierolniczej.
Mimo dywersyfikacji gospodarczej nadal przyjmuje siĊ zaáoĪenie, Īe obszary wiejskie
mają gáównie charakter rolniczy i charakteryzują siĊ niskim poziomem dochodów, co powoduje ubytek ludnoĞci. To z zasady upowaĪnia do kierowania gáównej czĊĞci pomocy dla
rolnictwa. RzeczywistoĞü czĊsto jest jednak inna. Choü rolnictwo rzeczywiĞcie uĪytkuje
wiĊkszoĞü zasobów ziemi, to jego udziaá w zatrudnieniu siĊ zmniejsza. Na wielu terenach
wiejskich rolnictwo zatrudnia zaledwie kilkanaĞcie procent miejscowych zasobów pracy,
pozostaáa czĊĞü mieszkaĔców pracuje w przemyĞle i usáugach, czĊsto takĪe dynamika zatrudnienia poza rolnictwem jest wysoka, a regiony rolnicze wykazują przyrost ludnoĞci i
ogólnie korzystne cechy rozwojowe. Wszystko to powoduje, Īe nie ma peánej zgodnoĞci z
tezą, iĪ regiony rolnicze są na ogóá sáabiej rozwiniĊte i Īe stosowana polityka rozwoju rolnictwa na obszarach wiejskich adekwatnie wspiera ten rozwój.

Ocena instrumentów Polityki Rozwoju Wsi
Polityka rozwoju wsi posáuguje siĊ duĪą liczbą instrumentów, których omówienie
wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Próby oceny tych instrumentów zostaáy
podjĊte przy okazji oceny pierwszej poáowy okresu poprzedniej perspektywy finansowej i
programu zmian przyjĊtego przez AgendĊ 2000. Ocena programu rozwoju wsi na lata
2000-2006 zostaáa dokonana na zlecenie Komisji Europejskiej w róĪnych krajach czáonkowskich [Synthesis... 2005A, Synthesis… 2005B]. Do kluczowych obszarów, które zostaáy poddane ocenie naleĪą:
• inwestycje w gospodarstwach rolnych,
• instrumenty mające na celu poprawĊ przetwórstwa i marketingu produktów rolnych,
• renty strukturalne i wsparcie dla máodych rolników,
• dziaáalnoĞü szkoleniowa,
• wsparcie dla terenów posiadających mniej korzystne warunki dla rolnictwa,
• Ğrodki agro-Ğrodowiskowe,
• Ğrodki podnoszenia jakoĞci Īycia i dywersyfikacji gospodarki wiejskiej,
• program Leader i inne.
Pierwsze cztery grupy Ğrodków mają na celu wzrost konkurencyjnoĞci sektora rolnego,
dwa kolejne sáuĪą poprawie Ğrodowiska i wizerunku wsi, kolejne zaĞ zwiĊkszaniu aktywnoĞci gospodarczej, dywersyfikacji produkcji i poprawie jakoĞci Īycia na wsi. Przeprowadzona ocena wskazaáa na wiele efektów pozytywnych, które są jednak wielce zróĪnicowane
w poszczególnych krajach. Wiele krajów nie byáo w stanie okreĞliü w sposób wymierny
efektów i oceniü przydatnoĞü stosowanych Ğrodków.
Ogólnie jednak monitorowanie wdraĪania programów rozwoju wsi jest potrzebne i
sáuĪy usprawnianiu programowania polityki w nastĊpnych okresach. Ogólnie moĪna
stwierdziü, Īe programy rozwoju wsi mają na celu ochronĊ obszarów wiejskich i zapewnienie im moĪliwoĞci rozwoju ekonomicznego przy zachowaniu walorów Ğrodowiskowych i
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spoáeczno-kulturowych. W tym kontekĞcie szczególnie pozytywnie oceniono programy
agro-Ğrodowiskowe i program Leader, oceny innych programów byáy zróĪnicowane. WaĪną rolĊ speániaáy fundusze unijne kierowane na rozwój obszarów wiejskich w osiąganiu
pewnych wspólnotowych standardów. Osiąganie tych standardów jest szczególnie waĪne
dla nowych krajów czáonkowskich. ĝrodki unijne przeznaczone na rozwój wsi pomagaáy
teĪ w odkrywaniu i w lepszym wykorzystaniu wewnĊtrznego potencjaáu wzrostu gospodarczego.
Istotnym wynikiem przeprowadzonej oceny byáo to, iĪ programy rozwoju wsi naleĪy
rozpatrywaü nie jako dziaáania izolowane. Dają one znacznie lepsze efekty, gdy związane
są z innymi programami prowadzonymi w ramach polityki spójnoĞci czy w powiązaniu
wspólnej polityki rolnej z innymi politykami branĪowymi prowadzonymi we Wspólnocie.
Spojrzenie holistyczne jest waĪne szczególnie w kontekĞcie szczupáoĞci Ğrodków i moĪliwoĞci ich alternatywnego wykorzystania.

Wnioski
Przeprowadzona analiza miaáa na celu wykazanie potrzeby oceny efektywnoĞci
Wspólnej Polityki Rolnej poprzez porównanie nakáadów na tĊ politykĊ z jej efektami. Dokonanie takiej oceny wymaga specjalnych badaĔ w oparciu o dokáadne dane. Przy aktualnym stanie informacji, zarówno o wydatkach jak i o efektach, rachunek taki jest niemoĪliwy. MoĪna stwierdziü, Īe wartoĞü dodana prowadzonej polityki rolnej tworzy siĊ wówczas
kiedy stosowane Ğrodki niwelują sáaboĞci rynku lub generują poĪądane dobra publiczne i
efekty zewnĊtrzne bez kreowania niepoĪądanych kosztów alternatywnych. KaĪdy nakáad
publiczny, a za taki naleĪy uznaü nakáady na politykĊ rolną, tworzy teĪ straty lub ogranicza
moĪliwoĞci w innych sektorach gospodarki.
Patrząc na przemiany Wspólnej Polityki Rolnej dokonujące siĊ od początku lat dziewiĊüdziesiątych moĪna zauwaĪyü szereg zmian pozytywnych podnoszących efektywnoĞü
tej polityki. Taką ocenĊ potwierdza takĪe aktualnie dokonujący siĊ tzw. „Przegląd zdrowotny” WPR. Poprawa jakoĞci i efektywnoĞci Wspólnej Polityki Rolnej w kontekĞcie tworzenia wartoĞci dodanej wymaga wprowadzenia dalszych zmian mających na celu:
• ĞciĞlejsze związanie przyznawanych Ğrodków budĪetowych z zaáoĪonymi celami,
• poszerzenie zakresu interwencji w sektorze rolnym na dodatkowe funkcje pozarolnicze,
• wypracowanie dokáadnych metod oceny i pomiaru efektów stosowanych instrumentów i tym samym wzglĊdnie precyzyjne okreĞlenie wartoĞci dodanej stosowanych polityk.
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