Robert Mroczek1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ĩywnoĞciowej
PaĔstwowy Instytut Badawczy
Warszawa

Wpáyw wspólnej polityki rolnej, handlowej i strukturalnej UE na
polski przemysá spoĪywczy na przykáadzie sektorów wraĪliwych
Impact of the Common Agricultural Policy and the EU
commercial and structural policies on the Polish food industry;
case study of the sensitive sectors
Abstract. Poland’s accession to the EU led to rapid adjustments in the Polish food sector. Opening
the enormous common European market, with over 450 million consumers, forced the processing
industry to face an extreme competition, while creating at the same time an increased outlet
opportunity. Customs barriers ceased to stand in the way and the price and quality of products, as well
as good management, became necessary key factors of achieving a market success. Since the Poland’s
accession to the European Union the number of livestock products processing plants having an export
licence for the extended European market has increased significantly. There are ca. 1800 such plants
at the moment. Exports of meat and meat products as well as dairy and fish products increased from
EUR 2.3 billion in 2003 to ca. EUR 7.9 billion in 2007, i.e. almost three times, despite the
strengthening PLN against Euro.
Key words: market, processing industry, European Union, Common Agricultural Policy, trade
Synopsis. Przystąpienie Polski do UE spowodowaáo szybkie zmiany dostosowawcze w polskim
przemyĞle spoĪywczym. Otwarcie duĪego wspólnego rynku europejskiego, liczącego ponad 450 mln
konsumentów, wystawiáo zakáady przetwórcze na duĪą konkurencjĊ, stwarzając jednoczeĞnie szansĊ
zbytu dla ich produktów. Przestaáy obowiązywaü bariery celne, a cena i jakoĞü produktu oraz
sprawnoĞü dziaáania kadry zarządzającej staáy siĊ kluczowymi elementami w odniesieniu sukcesu na
rynku. Od wejĞcia Polski do Unii kilkakrotnie wzrosáa liczba zakáadów przetwórstwa produktów
zwierzĊcych z uprawnieniami eksportowymi na poszerzony rynek europejski. Jest ich obecnie okoáo
1800. Eksport miĊsa i jego przetworów, produktów mleczarskich i rybnych wzrósá z 2,8 mld zá w
2003 roku do okoáo 7,9 mld zá w 2007 roku, tj. prawie 3-krotnie, pomimo umacniania siĊ naszej
waluty wzglĊdem euro.
Sáowa kluczowe: rynek, zakáady przetwórcze, Unia Europejska, Wspólna Polityka Rolna, handel

WstĊp
Niektórym sektorom gospodarki ĪywnoĞciowej w Polsce zostaáy przyznane do koĔca
2007 roku tzw. okresy przejĞciowe na peáne ich dostosowanie do standardów UE. Okresy te
dotyczyáy przemysáu miĊsnego, drobiarskiego, mleczarskiego i rybnego. Są to dziaáy
przetwórstwa zaliczane do tzw. sektorów wraĪliwych. Bez speánienia okreĞlonych
standardów produkcji, zakáady przetwórcze nie mogą dostarczaü swoich produktów do
innych paĔstw UE.
Polska przystĊpując do UE znalazáa siĊ na obszarze, na którym wystĊpują jednolite
warunki konkurencji dla wszystkich uczestników Īycia gospodarczego. W dziedzinie
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gospodarki ĪywnoĞciowej do roku 2012 na obszarze UE warunki te bĊdą tylko czĊĞciowo
zmienione.
Sektor mleczarski oraz rybny podlega okreĞlonym regulacjom w postaci m.in. systemu
kwotowania produkcji mleka oraz limitów poáowowych okreĞlonych gatunków ryb. Sektor
miĊsny nie jest wprawdzie bezpoĞrednio regulowany przez systemy unijne, ale jest w
sposób poĞredni, m.in. poprzez objĊcie polskich rolników dopáatami bezpoĞrednimi i
regulacjami na rynku zbóĪ, mającymi na celu utrzymywanie cen zbóĪ i pasz na wzglĊdnie
niskim poziomie. Na rynku Īywca, gáównie wieprzowego zaniechano bezpoĞrednich
interwencji, ale objĊto subwencjami eksportowymi eksport miĊsa do krajów trzecich (tj.
poza UE).
Celem niniejszego opracowania byáo okreĞlenie, w jaki sposób i w jakim stopniu
wspólna polityka rolna, handlowa i strukturalna UE wpáynĊáy na stan zakáadów
przetwórczych sektorów wraĪliwych w Polsce, w odniesieniu do wartoĞci produkcji,
poziomu eksportu oraz dostosowaĔ do wymogów sanitarnych i weterynaryjnych
okreĞlonych przez UniĊ Europejską.

Stan dostosowania zakáadów przetwórstwa produktów zwierzĊcych
do standardów UE
Na początku 2004 r., a wiĊc na kilka miesiĊcy przed przystąpieniem Polski do Unii
Europejskiej, uprawnienia do handlu z krajami UE-15 posiadaáo w Polsce 101 zakáadów
przetwórstwa miĊsnego, w tym 61 podmiotów dziaáających w sektorze miĊsa czerwonego i
40 zakáadów z sektora drobiarskiego. W ciągu nastĊpnych kilku lat nastąpiáy bardzo istotne
zmiany w tej strukturze. Uprawnienia do handlu z UE w poáowie 2008 r. posiadaáa w
Polsce nastĊpująca liczba zakáadów: 928 zakáadów przemysáu miĊsnego, 322 sektora
mleczarskiego, 261 przemysáu drobiarskiego i 244 przemysáu rybnego. àączna liczba
zakáadów ww. branĪ speániających standardy weterynaryjne wyniosáa 1755. Ponad poáowĊ
z nich stanowiáy zakáady przetwórstwa miĊsa czerwonego (tabela 1).
Tabela 1. Zakáady przetwórstwa produktów zwierzĊcych uprawnione do handlu z Unią Europejską
Table 1. Livestock products processing plants authorised to trade in the European Union
Zakáady uprawnione do
handlu z UE w miesiącu

Przemysá
miĊsnya

Przemysá
drobiarskia

Przemysá
mleczarskia

Przemysá
rybnyb

Razem

styczeĔ 2001
19
29
bd
bd
48
styczeĔ 2004
61
40
bd
bd
101
styczeĔ 2005
638
175
bd
bd
813
grudzieĔ 2006
896
211
304
211
1622
czerwiec 2008
928c
261
322
244d
1755
a – bez cháodni skáadowych; b – bez statków przetwórni; c – w tej liczbie 115 zakáadów zajmuje siĊ takĪe
przetwórstwem drobiu; d – w tym 8 zakáadów specjalizujących siĊ w przetwórstwie krewetek i innych miĊczaków
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych Inspekcji Weterynaryjnej oraz pracy Urbana [2006]

NajwiĊksza dynamika procesów dostosowawczych w zakáadach przetwórstwa miĊsa
czerwonego i biaáego miaáa miejsce w roku akcesji do UE. W ciągu 12 miesiĊcy 2004 roku
10-krotnie wzrosáa liczba zakáadów przemysáu miĊsnego z uprawnieniami eksportowymi na
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rynek Wspólnoty i na początku 2005 roku byáo ich 638. Mniejsze tempo zmian
odnotowano w branĪy drobiarskiej. Tu wzrost byá na poziomie 4,5-krotnym (tabela 1).
Pozostaáe zakáady skorzystaáy z okresów przejĞciowych i m.in. w oparciu o fundusze
pomocowe (np. program SAPARD) zdoáaáy przeprowadziü niezbĊdne inwestycje.
WejĞcie do UE nie wywoáaáo Īadnych gwaátownych zmian struktury podmiotowej
przetwórstwa spoĪywczego. W bieĪącej dekadzie nastĊpuje dalszy powolny spadek liczby
czynnych zakáadów, gáównie maáych i mikro, tj. zatrudniających do 49 pracowników. Ten
proces rozpocząá siĊ juĪ w latach dziewiĊüdziesiątych i byá kontynuowany zarówno
bezpoĞrednio przed wejĞciem do UE, jak i po akcesji. Nowym zjawiskiem jest odwrócenie
wczeĞniejszej tendencji do osáabiania pozycji duĪych przedsiĊbiorstw. Po roku 2003
obserwuje siĊ bowiem zwiĊkszanie udziaáu takich przedsiĊbiorstw w produkcji i
zatrudnieniu w caáym sektorze, gáównie kosztem firm maáych i mikro [Wpáyw... 2008].
Powszechnym zjawiskiem byáo i jest zmniejszanie siĊ liczby podmiotów
najmniejszych, zatrudniających do 9 osób zaáogi, okreĞlanych w literaturze przedmiotu jako
firmy mikro. W latach 2000-2005 liczba przedsiĊbiorstw mikro dziaáających w sektorze
przetwórstwa miĊsnego zmniejszyáa siĊ o 30%, a w latach 2003-2005 o 7%. W sektorze
miĊsa czerwonego dziaáa okoáo 2 tys. przedsiĊbiorstw mikro, co stanowi okoáo 1/5
wszystkich takich przedsiĊbiorstw w przemyĞle spoĪywczym. W tym sektorze byá
najwiĊkszy spadek wĞród rozpatrywanych sektorów. W pozostaáych branĪach najwiĊcej
mikro przedsiĊbiorstw ubyáo w przetwórstwie drobiu (25%), ryb (23%) i mleka (9%, tabela
2).
Tabela 2. Najmniejsze i najwiĊksze przedsiĊbiorstwa w wybranych branĪach przemysáu spoĪywczego
Table 2. Largest and smallest companies in selected food processing industry sectors
Dziaá
przetwórstwa

Liczba przedsiĊbiorstw mikro (do 9 osób
zaáogi) w roku

Liczba duĪych przedsiĊbiorstw
przemysáowych (powyĪej 249
zatrudnionych) w roku

2000

2003

2005

2000

2003

MiĊso

2776

2115

1962

65

73

2006
83

Drób

179

151

134

13

22

21

Mleko

500

433

454

52

45

46

Ryby

357

294

276

8

8

18

ħródáo: [Wpáyw... 2008].

Wzrosáa natomiast w ostatnich latach liczba duĪych przedsiĊbiorstw przemysáowych
zatrudniających powyĪej 249 pracowników (poza sektorem mleczarskim). Jest to sygnaá
powrotu do koncentracji produkcji przemysáu spoĪywczego. W latach 2000-2006 ponad 2krotnie zwiĊkszyáa siĊ liczebnoĞü duĪych przedsiĊbiorstw w sektorze rybnym, o ponad 60%
w branĪy drobiarskiej i o 27% w sektorze miĊsa czerwonego. Liczba duĪych
przedsiĊbiorstw w sektorze mleczarskim utrzymaáa siĊ na poziomie z roku 2003, ale byáa o
11% mniejsza niĪ w 2000 roku (tabela 2).
Znaczący wzrost liczby duĪych przedsiĊbiorstw w takich sektorach, jak przetwórstwo
miĊsa (czerwonego i biaáego) oraz ryb spowodowaá wzrost udziaáu tej grupy podmiotów w
produkcji kaĪdego z sektorów. W 2006 roku produkcja sprzedana w duĪych
przedsiĊbiorstwach przemysáowych sektora rybnego wyniosáa 2,3 mld zá i byáa prawie 3-
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krotnie wyĪsza niĪ w 2003 roku. W sektorze miĊsa czerwonego wzrosáa ona o 40%, a w
branĪy drobiarskiej o 24%. Prawie 50% wzrostu sprzedaĪy odnotowaáy duĪe
przedsiĊbiorstwa w sektorze mleczarskim, pomimo tego, Īe ich liczba w tym czasie tylko
nieznacznie siĊ zwiĊkszyáa [Wpáyw... 2008].

Inwestycje w zakáadach sektorów wraĪliwych
Integracja z UE wywoáaáa duĪe oĪywienie inwestycyjne w caáym przemyĞle
spoĪywczym. W latach 2000-2003 najwyĪszy poziom inwestycji odnotowaáa branĪa
miĊsna, przeznaczając na ten cel Ğredniorocznie 672 mln zá. Na drugim miejscu znalazá siĊ
sektor mleczarski ze Ğrednią kwotą inwestycji wynoszącą blisko 540 mln zá rocznie.
Zdecydowanie mniejsze nakáady poczyniáy przemysá drobiarski oraz rybny, inwestując
Ğredniorocznie odpowiednio 93 i 72 mln zá (tabela 3).
Rok 2004 okazaá siĊ kluczowym pod wzglĊdem inwestycji dla branĪ przetwórstwa
produktów pochodzenia zwierzĊcego. Najbardziej, bo ponad 2-krotnie w porównaniu ze
Ğrednią z lat 2000-2003, poziom inwestycji wzrósá w przemyĞle drobiarskim i miĊsnym, a
niespeána 2-krotnie w przemyĞle mleczarskim. W 2005 roku nastąpiá spadek inwestycji we
wszystkich branĪach, ale i tak ich wartoĞü znacznie przekraczaáa Ğredni poziom inwestycji z
lat 2000-2003. Kolejne dwa lata przyniosáy ponowny wzrost inwestycji, a najwiĊkszą jego
dynamikĊ odnotowaá sektor rybny (tabela 3). Znaczący i szybki wzrost inwestycji
praktycznie we wszystkich branĪach przemysáu spoĪywczego sprawiá, Īe zakáady
przetwórcze w naszym kraju naleĪą do nowoczeĞniejszych zakáadów w krajach Wspólnoty.
Tabela 3. Nakáady inwestycyjne w wybranych branĪach przemysáu spoĪywczegoa, mln zá
Table 3. Investment outlays in selected sectors of the food industry, PLN million
Przemysá spoĪywczy

Rok
2000-2002

2003

2004

6688
4938
Ogóáem
4003
w tym branĪe:
1551
972
572
•
miĊsna,
259
117
93
•
drobiarska,
982
663
507
•
mleczarska,
164
61
72
•
rybna.
a – dotyczy przedsiĊbiorstw objĊtych sprawozdawczoĞcią finansową
ħródáo: [Wpáyw... 2008] oraz niepublikowane dane GUS.

2005

2006

2007

5924

6511

6867

953
218
823
145

1036
252
875
167

1137
197
998
256

Istotnym wsparciem dla przemysáu rolno-spoĪywczego byáy Ğrodki pomocowe
kierowane z Unii Europejskiej jeszcze przed przystąpieniem Polski do Wspólnoty. Wedáug
danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) do koĔca 2006 roku
na wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawĊ marketingu artykuáów pochodzenia
zwierzĊcego wypáacono zainteresowanym podmiotom blisko 1,3 mld zá. Z tej kwoty
najwiĊksza czĊĞü pieniĊdzy trafiáa do sektora miĊsnego (781,7 mln zá). Sektor mleczarski
otrzymaá okoáo 388 mln zá, a rybny 112,4 mln zá (tabela 4). Przyznana i wypáacona pomoc
byáa adekwatna do potrzeb poszczególnych branĪ i liczby dziaáających w nich podmiotów.
NajwiĊkszą liczbĊ wniosków záoĪyáy zakáady przetwórstwa miĊsnego (929), nastĊpnie
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podmioty sektora mleczarskiego (385), a najmniej wniosków, bo 115, záoĪyli
przedstawiciele branĪy rybnej.
Tabela 4. Liczba zrealizowanych projektów i dokonanych páatnoĞci z programu SAPARD w wybranych branĪach
przemysáu spoĪywczego (stan na koniec 2006 roku)
Table 4. Number of completed projects and payments made in respective sectors, made by the ARMA under the
SAPARD Programme (as of the end of 2006)
BranĪe
Wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa
i poprawa marketingu artykuáów
pochodzenia zwierzĊcego razem
w tym:
•
sektor mleczarski,
•
sektor miĊsny,
•
sektor rybny

Liczba záoĪonych
wniosków o pomoc

Liczba zrealizowanych
páatnoĞci

Wypáacona
kwota, tys. zá

1429

1099

1281853

385
929
115

327
689
83

387711
781718
112424

ħródáo: [Gradziuk 2007].

ĝrodki pomocowe, m.in. z programu SAPARD, pozwoliáy, zwáaszcza maáym i
Ğrednim przedsiĊbiorstwom, na dokonanie niezbĊdnych inwestycji. Bez tych Ğrodków
niektóre podmioty nie byáyby w stanie sfinansowaü modernizacji zakáadów. Dla przykáadu,
w 2005 roku dotacje z programu SAPARD stanowiáy 1/3 poniesionych wydatków
inwestycyjnych w sektorze rybnym, w przemyĞle miĊsa czerwonego i biaáego 1/4, a w
sektorze mleczarskim 1/6 [Gradziuk 2007].

Produkcja i eksport produktów zwierzĊcych w zakáadach sektorów
wraĪliwych
Przystąpienie Polski do Unii oznaczaáo dla zakáadów przetwórczych zniesienie ceá i
otwarcie granic w handlu z krajami Wspólnoty. Nastąpiá znaczący wzrost wartoĞci
produkcji praktycznie w caáym przemyĞle spoĪywczym, wynikający m.in. ze wzrostu cen
sprzedawanych produktów, zwáaszcza w przypadku lokowania ich na rynkach krajów UE15. Wzrost nakáadów inwestycyjnych w zakáadach przetwórczych takĪe miaá wpáyw na
podniesienie efektywnoĞci produkcji. We wszystkich analizowanych sektorach wraĪliwych
zarysowaáa siĊ wzrostowa tendencja produkcji oraz rozwój eksportu. W latach 2003-2007
wartoĞü produkcji w sektorze miĊsnym zwiĊkszyáa siĊ o blisko poáowĊ, a udziaá eksportu w
sprzedaĪy wzrósá o 6,8 p.p. Jeszcze wiĊkszą dynamikĊ sprzedaĪy odnotowaáy pozostaáe
sektory przetwórstwa produktów zwierzĊcych. Niekwestionowanym liderem w tej grupie
jest sektor rybny, który ponad 2-krotnie zwiĊkszyá sprzedaĪ, z czego ponad poáowa
skierowana zostaáa na eksport (w roku 2003 eksport nie przekraczaá 40%, tabela 5).
NajwiĊkszy wzrost przychodów ze sprzedaĪy produktów wystąpiá w roku akcesji do
UE i dotyczyá wszystkich analizowanych sektorów. NajwiĊkszy, bo 31% wzrost miaá
miejsce w sektorze rybnym, a najmniejszy w sektorze miĊsnym, bo 19%. W nastĊpnych
dwóch latach dynamika przychodów (poza sektorem rybnym) byáa znacznie mniejsza i
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wynosiáa od niespeána 2% do 7,5% Ğrednio rocznie. W tym czasie w branĪy rybnej
dynamika ta nadal byáa bardzo duĪa i przekraczaáa 20% rocznie.
Tabela 5. Przychody netto oraz udziaá eksportu w przychodach w sektorach wraĪliwych przemysáu spoĪywczegoa
Table 5. Net revenues and share of exports in sensitive sectors of the food industrya
BranĪa

Rok
2003

2004

2005

2006

2007

przychody ze sprzedaĪy, mln zá

14498,2

17296,4

18585,8

19983,7

21617,7

MiĊsna

udziaá eksportu w przychodach
ze sprzedaĪy, %

4,4

5,5

8,2

11,1

11,2

przychody ze sprzedaĪy, mln zá

4072,8

5204,3

5631,6

5392,3

7022,8

Drobiarska

udziaá eksportu w przychodach
ze sprzedaĪy, %

18,0

15,7

16,9

17,7

19,5

przychody ze sprzedaĪy, mln zá

12173,8

14951,8

16013,6

16564,3

19217,2

Mleczarska

udziaá eksportu w przychodach
ze sprzedaĪy, %

5,9

8,3

10,4

11,2

10,6

przychody ze sprzedaĪy, mln zá

1871,9

2447,7

2940,2

3639,5

3894,3

Rybna

udziaá eksportu w przychodach
39,7
43,7
47,4
53,7
ze sprzedaĪy, %
a – dotyczy przedsiĊbiorstw objĊtych sprawozdawczoĞcią finansową, o zatrudnieniu powyĪej 9 osób
ħródáo: obliczenia wáasne na podstawie niepublikowanych danych GUS.

52,8

Tabela 6. Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spoĪywczymi, mln euro
Table 6. Results of the Polish foreign trade in agricultural and foodstuff products, million euro
Wymiana handlowa
Eksport produktów rolno-spoĪywczych
w tym do UE-25/27

b)

z tego do UE-15
z tego do UE-10/12b)
Import produktów rolno-spoĪywczych
b)

w tym z UE-25/27
z tego z UE-15
z tego z UE-10/12b)

Rok
2003

2004

2005

2006

2007a)

4010,4

5242,2

7028,0

8467,5

9989,4
8040,7
5968,6
2072,1

2616,7

3781,8

5190,8

6481,7

2041,6
575,1

2988,2
793,6

4063,0
1127,8

4914,2
1567,5

3556,9

4406,5

5373,5

6391,1

2175,9
1848,5
327,4

2763,8
2395,9
367,9

3388,1
2938,0
450,2

3997,4
3415,1
582,3

7978,3
5358,3
4493,4
864,9

Saldo handlu zagranicznego produktami rolnospoĪywczymi

453,5
835,7 1654,5 2076,4
2011,1
2682,4
w tym z UE-25/27b)
440,8 1018,0 1802,7 2484,3
1475,2
193,1
592,3 1125,0 1499,1
z tego z UE-15
b)
1207,2
z tego z UE-10/12
247,7
425,7
677,7
985,2
a) – dane wstĊpne, b) – do 2006 roku dane dla UE-25, w 2007 roku dla UE-27 (odpowiednio dla UE-10 i UE-12)
ħródáo:[Mroczek i inni 2008].

Znaczący wzrost wartoĞci produkcji w branĪy mleczarskiej i drobiarskiej wystąpiá w
2007 roku i miaá on duĪy związek ze zjawiskami globalnymi. WiĊkszy popyt na mleko i
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jego przetwory na Ğwiecie spowodowaá znaczący wzrost cen mleka i jego produktów. Na
rynku drobiu powróciáo zaufanie konsumentów do tego miĊsa, po wczeĞniejszych
przypadkach ptasiej grypy.
Wyniki polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spoĪywczymi potwierdzają
tendencjĊ, jaka wystąpiáa w sektorach wraĪliwych. W ciągu czterech lat naszego
czáonkowstwa w UE eksport produktów rolno-spoĪywczych zwiĊkszyá siĊ z 5,2 mld euro w
2004 r. do okoáo 10,0 mld euro w 2007 r. (tabela 6). W tym okresie silny wzrost eksportu
polskiej ĪywnoĞci nastąpiá nie tylko do krajów UE-15, (o 200%), ale takĪe do nowych
czáonków Wspólnoty (o 260%, tabela 6).
Znaczący wzrost eksportu ĪywnoĞci z Polski przyczyniá siĊ do poprawy salda obrotów
handlowych produktami rolno-spoĪywczymi. W 2003 r. nadwyĪka eksportu nad importem
wynosiáa 454 mln euro, a w 2007 r. okoáo 2 mld euro, co oznacza jej 4,5-krotny wzrost,
pomimo umacniania siĊ naszej waluty wzglĊdem euro, co dla eksporterów nie jest
sprzyjające (w latach 2003-2004 za 1 euro páacono w Polsce okoáo 4,5 zá a w 2007 roku o
okoáo 20% mniej).

Wnioski
1.

2.

3.

4.

Przemysá spoĪywczy, aczkolwiek w mniejszym stopniu niĪ rolnictwo, jest
beneficjentem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, o czym Ğwiadczyü moĪe
wzrost wartoĞci produkcji i eksportu.
Czáonkowstwo w UE nadaáo nowy, bardzo silny impuls wymianie handlowej
polskimi produktami rolno-spoĪywczymi. Eksport miĊsa i jego przetworów,
produktów mleczarskich i rybnych wzrósá z 2,8 mld zá w 2003 roku do okoáo 7,9
mld zá w 2007 roku, tj. prawie 3-krotnie, pomimo umacniania siĊ naszej waluty
wzglĊdem euro.
W szybkim tempie wzrasta liczba zakáadów przetwórstwa rolno-spoĪywczego
posiadających uprawnienia eksportowe na wspólny rynek unijny. Jest ich obecnie
okoáo 1800. SpoĞród tych zakáadów najliczniejszą grupĊ (ponad 50%) stanowią
zakáady przetwórstwa miĊsnego.
ĝrodki programu SAPARD byáy istotnym uzupeánieniem innych Ĩródeá
finansowania inwestycji w zakáadach przemysáu spoĪywczego i miaáy pozytywny
wpáyw na terminowe dostosowanie siĊ przedsiĊbiorstw do norm sanitarnych i
weterynaryjnych, bez speánienia których nie mogáyby eksportowaü swoich
produktów na poszerzony rynek unijny.
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Rozwój zrównowaĪony rolnictwa wobec wymogów Unii Europejskiej w zakresie ochrony Ğrodowiska
Sustainable agriculture in the light of the European Union
environmental requirements
Abstract. The European Union policy is more and more based on the sustainable development strategy which harmonizes the economic, social and ecological aspects of development. The key role of
environmental protection in the sustainable development arises from the impact of environmental issues on the economic and civilization development. It is worth to say that the connection between the
economic and social development as well as the natural environment was not noticed till 1960’s or
1970’s. The EU ecological policy emphasizes the need of integration of the environmental protection
policy and the sectoral polices (including the agricultural policy). The aim of the paper is to recognize
the compliance of the instruments of CAP with the environmental issues on which the Sustainable Agriculture and Rural Development is based. The paper presents the most important CAP reforms which
emphasize the need to balance the ecological effects of agricultural production. The environmental
aspects of CAP were analyzed from the Polish perspective.
Key words: Sustainable Agriculture and Rural Development, agri-environmental measures, European
Union’s Common Agricultural Policy
Synopsis. Polityka Unii Europejskiej jest w coraz wiĊkszym stopniu ukierunkowana na realizacjĊ
strategii zrównowaĪonego rozwoju, która oznacza harmonizacjĊ ekonomicznych, spoáecznych i ekologicznych aspektów rozwoju. Szczególną rolĊ odgrywają tu kwestie ochrony Ğrodowiska, bowiem
pojawiające siĊ zagroĪenia mogą w istotny sposób ograniczyü rozwój gospodarczy i cywilizacyjny
przyszáych pokoleĔ. Warto podkreĞliü, Īe związki miĊdzy rozwojem gospodarczym i spoáecznym a
Ğrodowiskiem naturalnym dostrzeĪono dopiero na przeáomie lat 60. i 70. XX w. W polityce ekologicznej UE akcentuje siĊ koniecznoĞü zintegrowania polityki ochrony Ğrodowiska z politykami sektorowymi, w tym z polityką rolną. Powstaje pytanie, czy istniejące instrumenty polityki rolnej UE są
dobrze ukierunkowane z punktu widzenia celów Ğrodowiskowych, a zatem czy sprzyjają zrównowaĪonemu rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. W opracowaniu wskazano najwaĪniejsze reformy
WPR akcentujące potrzebĊ równowaĪenia skutków gospodarowania w rolnictwie na páaszczyĨnie
ekologicznej. ĝrodowiskowe aspekty polityki rolnej UE pokazano z perspektywy Polski.
Sáowa kluczowe: rozwój zrównowaĪony rolnictwa i obszarów wiejskich, instrumenty polityki rolnoĞrodowiskowej, Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej

WstĊp
Polityka ochrony Ğrodowiska naturalnego jest traktowana przez UniĊ Europejską jako
nieodáączny element polityki na rzecz trwaáego i zrównowaĪonego rozwoju2. Powstanie
koncepcji trwaáego rozwoju w skali miĊdzynarodowej wiązaáo siĊ z przyspieszeniem tempa
rozwoju wielu procesów gospodarczych i spoáecznych w ciągu ostatnich kilkudziesiĊciu lat.
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