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EWOLUCJA POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ
WOBEC WSI I ROLNICTWA W NOWYM OKRESIE
PROGRAMOWANIA (2007–2013)
Grzegorz Spychalski
Akademia Rolnicza w Szczecinie
Streszczenie. Artyku przedstawia zmiany w polityce wobec wsi i rolnictwa Unii Europejskiej w latach 2007–2013. Przedstawiono genez! Wspólnej Polityki Rolnej i jej pierwotne
cele. Opisano tak"e podstawowe formy wsparcia producentów rolnych i mieszka#ców terenów wiejskich oraz ich ewolucj! w kolejnych latach. Zaprezentowano istot! przemian
Wspólnej Polityki Rolnej w Unii Europejskiej w obecnym okresie bud"etowym, zarówno
w zakresie mechanizmów wsparcia, jak i organizacji oraz $róde Þnansowania. W podsumowaniu opisano wybrane scenariusze kszta tu polityki rolnej po roku 2013, rozwa"ane
w projektach instytucji kierowniczych Unii Europejskiej.
S owa kluczowe: Wspólna Polityka Rolna, obszary wiejskie, okres programowania
2007–2013

WPROWADZENIE
Podpisany w marcu 1957 roku Traktat Rzymski powo a do "ycia Europejsk% Wspólnot! Gospodarcz% jako grup! pa#stw cz onkowskich tworz%cych wspólny rynek i stopniowo ujednolicaj%cych polityk! gospodarcz% [Doliwa-Klepacki 1993]. Obok ograniczenia wszelkich barier w handlu i przep ywie czynników produkcji oraz wspierania
wolnej konkurencji pa#stwa za o"ycielskie zobowi%za y si! do wprowadzenia wspólnej
polityki w dziedzinie transportu i rolnictwa. Rolnictwo jako szczególny sektor gospodarki europejskiej o znaczeniu strategicznym i specyÞcznym oddzia ywaniu na &rodowisko
naturalne pojawi o si! w artykule 39 Traktatu. Wobec braku podstawowych surowców
pochodzenia rolniczego w krajach EWG celem g ównym polityki rolnej by o zwi!kszenie produkcji globalnej i poprawa efektywno&ci gospodarowania. Chodzi o tak"e o stabilizacj! i prawid owy rozwój rynków rolnych, podniesienie dochodów osób zatrudnio-
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nych w rolnictwie, zapewnienie ci%g o&ci zaopatrzenia i zagwarantowanie konsumentom
towarów "ywno&ciowych po umiarkowanych cenach detalicznych. W tym czasie ka"dy
z sze&ciu krajów za o"ycielskich EWG mia a swoj% polityk! roln% opart% o ró"ne formy
interwencjonizmu pa#stwowego i wsparcia rolników. Powo ywana Wspólna Polityka
Rolna mia a zintegrowa( te narodowe modele poprzez wspólnotowy rynek rolny i jednolito&( warunków ekonomicznych.
Te zapisy Traktatu Rzymskiego sta y si! pocz%tkiem ciekawej i kontrowersyjnej
ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej, która jeszcze w latach 2000–2006 poch ania a 45%
wszystkich wydatków bud"etu Unii Europejskiej. Obecnie znajdujemy si! w nowym
okresie programowania i przygotowujemy si! do debaty nad przysz o&ci% wp ywu ewolucji WPR na rolnictwo, gospodark! "ywno&ciow% i obszary wiejskie na obszarze 27
pa#stw tworz%cych wspólny rynek europejski. W artykule podj!to prób! oceny tego procesu w kontek&cie zmian WPR aktualnie obserwowanych, równie" z punktu widzenia
interesów sektora gospodarki "ywno&ciowej w Polsce. )ród em analiz s% studia literatury,
dokumentów Unii Europejskiej oraz badania w asne. Wykorzystano przy tym metody
wnioskowania indukcyjnego, analizy porównawczej i statystyki opisowej w toku post!powania badawczego.
MECHANIZMY I SKUTKI WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
Polityka &wiadomego i celowego oddzia ywania na producentów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej opiera a si! na trzech zasadach:
– jednolito&ci, co oznacza o, "e wszyscy uczestnicy gospodarki "ywno&ciowej podlegali tym samym mechanizmom regulacji i wsparcia;
– preferencji rynku wspólnotowego wobec rynków trzecich, czyli ochrony w asnych
producentów "ywno&ci przed konkurencj% zewn!trzn%;
– solidarno&ci Þnansowej, oznaczaj%cej wspólne Þnansowanie wydatków polityki rolnej niezale"nie od jej struktury.
Z punktu widzenia mechanizmu rynkowego, Wspólna Polityka Rolna wykorzystywaa g ównie instrument ceny minimalnej rynku surowcowego, co gwarantowa o utrzymanie parytetowych dochodów rolników (rys. 1).
Konsekwencj% takiego interwencjonizmu rynkowego by o, z jednej strony, wprowadzenie z o"onego systemu cen instytucjonalnych, takich, jak: cena kierunkowa, gwarantowana czy interwencyjna, a z drugiej strony, zapewnienie zbytu dla powstaj%cej nadwy"ki towarów rolnych drog% skupu pozarynkowego. Dla ochrony rynku wewn!trznego Unii
rozbudowano tak"e polityk! handlow% wprowadzaj%c c a importowe, licencje, ograniczenia przywozu, ceny wej&cia i op aty wyrównawcze oraz subwencje i op aty eksportowe
dla producentów nie uzyskuj%cych poziomu cen wspólnotowych na rynkach trzecich. Regulacjami Wspólnej Polityki Rolnej obj!to 75% wszystkich produktów rolnych, co jednak doprowadzi o do niekorzystnych zjawisk ekonomicznych. Motywacja cenowa zdestabilizowa a podstawowe rynki surowcowe i wywo a a permanentne nadwy"ki trudne
do zagospodarowania. Zapasy wewn!trzne i subwencje eksportowe wywindowa y koszty polityki rolnej do 65% ogólnych wydatków bud"etowych, a wysokie ceny surowców
"ywno&ciowych podnios y wska$niki wzrostu cen przeci!tnych prawie we wszystkich
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Rys. 1.

Mechanizm ceny minimalnej na rynku rolnym w klasycznej Wspólnej Polityce Rolnej
(1962–1992)
Fig. 1. Minimum price mechanism in agricultural market in classical common agricultural policy (1962–1992)
)ród o: Opracowanie w asne.
Source: Author’s elaboration.

krajach cz onkowskich EWG. Zdecydowana wi!kszo&( nak adów na Wspóln% Polityk!
Roln% (ok. 80%) traÞa a do zaledwie 20% beneÞcjentów pomocy publicznej w sektorze gospodarki "ywno&ciowej a zwi!kszanie intensywno&ci gospodarowania przez coraz
zamo"niejszych rolników doprowadzi o do pogorszenia jako&ci &rodowiska przyrodniczego. Wreszcie, sta y wzrost dotacji do rolnictwa po jego pocz%tkowej modernizacji, zacz% wp ywa( na pogarszanie rynkowej konkurencyjno&ci producentów wspólnotowych
wobec innych krajów, g ównie Ameryki Pó nocnej i Po udniowej czy Australii i Nowej
Zelandii, a prowadzone negocjacje o handlu &wiatowym wskazywa y na zbyt protekcjonistyczn% postaw! krajów europejskich.
W wyniku tych problemów pojawi a si! koncepcja reformowania Wspólnej Polityki Rolnej, pocz%tkowo w Planie Mansholta, a nast!pnie w kompleksowym programie
Mc Sharry’ego (1992), w którym ograniczono mechanizm podtrzymywania cen rolnych i wprowadzono system dop at bezpo&rednich do dochodów gospodarstw rolnych,
likwiduj%c presj! inßacyjn% na rynku "ywno&ci. Pozwoli o to na stopniowe obni"anie
cen instytucjonalnych, a" do poziomu cen &wiatowych i wprowadzenie towarzysz%cych
instrumentów o charakterze strukturalnym, takich, jak: system rent strukturalnych dla
odchodz%cych od dzia alno&ci rolniczej, dop aty do gruntów zamienianych na plantacje
le&ne, wsparcie przedsi!wzi!( rolno-&rodowiskowych, wsparcie dzia alno&ci grup producenckich, jak równie" doÞnansowanie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
Potwierdzone zapisami Agendy 2000 przekszta cenie polityki rolnej rozszerzy o jej
spektrum i wskaza o rol! ró"nych podmiotów rynku "ywno&ciowego i obszarów wiejskich (rys. 2).
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W latach 2000–2006 pog !biono zmiany mechanizmów wspólnotowych w oparciu o
trzy cele strategiczne:
1. Uzyskanie stabilizacji rynków "ywno&ciowych w powi%zaniu z gwarancj% dochodowo&ci "ywotnych ekonomicznie, towarowych gospodarstw rolnych.
2. Zapewnienie bezpiecze#stwa produkowanej "ywno&ci poprzez kontrolowanie wszystkich faz procesu technologicznego i jego certyÞkacj!.
3. Uzyskanie stabilnego, zrównowa"onego &rodowiskowo i spo ecznie rozwoju obszarów wiejskich, z uwzgl!dnieniem krajobrazu rolniczego, dobrostanu zwierz%t i jako&ci "ycia mieszka#ców.
NOWY OKRES PROGRAMOWANIA WPR 2007–2013
Rozpocz!ta w 1990 roku reforma WPR znalaz a swój ci%g dalszy w obecnym okresie
bud"etowym Unii Europejskiej na podstawie uzgodnionych w Luksemburgu za o"e#1:
– wprowadzenie jednolitej p atno&ci bezpo&redniej na gospodarstwo (JPG) wed ug historycznych poziomów dop at,
– powi%zania otrzymywania JPG z obowi%zkiem spe nienia okre&lonych standardów
w gospodarstwie okre&lone mianem zasady wspó zale"no&ci (cross-compliance),

1

Ocena reformy Wspólnej Polityki Rolnej uzgodnionej w Luksemburgu 26.06.2003 z perspektywy Polski, 2003
FAPA Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej, Warszawa
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– modulacji p atno&ci oznaczaj%cych ograniczenie dotacji do wi!kszych gospodarstw
rolnych,

– uruchomienie mechanizmu dyscypliny Þnansowej,
– zmiana zasad interwencjonizmu na poszczególnych rynkach surowców rolnych,
– wprowadzenie szeregu dzia a# dla wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.
W efekcie struktura wydatków unijnych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich
jest jeszcze daleka od prognoz Buckwella, cho( pod koniec okresu programowania wi!ksz% rol! odgrywa( maj% mechanizmy pozarolnicze (rys. 3).
Istot% obecnych przemian polityki rolnej jest jej reorientacja na mechanizmy wsparcia
rozwoju terenów wiejskich, pobudzenie lokalnej przedsi!biorczo&ci i ochrona naturalnych zasobów &rodowiska przyrodniczego. W nowym okresie podstawy prawne tworz%
dwa akty prawa europejskiego:
– Rozporz%dzenie Rady (WE) 1290/25 z 21 czerwca 2005 r. w sprawie Þnansowania
wspólnej polityki rolnej,
– Rozporz%dzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 wrze&nia 2005 r. w sprawie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
Uproszczenie zasad oddzia ywania na producentów rolnych i obszary wiejskie to
podstawowy cel tych dokumentów. O ile w latach 2000–2006 ka"da sekcja funduszy
rolnych programowana by a wed ug innych za o"e# a w ramach Sekcji Gwarancji wydzielone zosta y obszary celu 2, nowe pa#stwa cz onkowskie i sekcja ogólna, o tyle w latach 2007–2013 wszystkie instrumenty rozwoju obszarów wiejskich funkcjonuj% zgodnie
z jednolitymi regu ami. Programowanie, zarz%dzanie i kontrola Þnansowa s% jednakowe
dla dwóch wzgl!dnie niezale"nych funduszy wsparcia:
1. Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej (European Agricultural Fund for Guarantee) który jest $ród em p atno&ci bezpo&rednich, interwencji rynkowych, refundacji
eksportowych oraz interwencji na rynku rybnym
2. Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (European Agricultural Fund for Rural Development), który Þnansuje wszelkie instrumenty
rozwoju obszarów wiejskich zarówno o charakterze &rodków uzupe niaj%cych jak
i typowo strukturalnych.
Znika tym samym nieklarowny podzia na sekcj! orientacji i gwarancji poprzedniego
funduszu rolnego i powstaje wyra$nie dwuÞlarowy model wsparcia rolnictwa i wsi europejskiej. Konsekwencj% tego modelu jest obowi%zek dystrybuowania wszelkich &rodków
wspólnotowych za po&rednictwem akredytowanych instytucji p atniczych, których liczba
powinna by( ograniczana celem usprawnienia nadzoru nad procedurami. Ze wzgl!du na
historyczne zasz o&ci wielu pa#stw wspólnoty, dopuszcza si! wi!cej ni" jedn% agencj!
p atnicz% w kraju, ale pod warunkiem powo ania jednostki koordynuj%cej, tak"e poddanej
akredytacji. W Polsce istniej% dwie agencje p atnicze: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego, a jednostk% koordynuj%c% jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W zakresie programowania wsparcia rolnictwa i wsi
europejskiej w latach 2007-2013 funkcjonuje zasada trzyszczeblowego oddzia ywania.
Szczebel pierwszy stanowi% wymienione wcze&niej akty prawne wspólnot okre&laj%ce
priorytety dla wszystkich krajów w zakresie zdeÞniowanych celów. Szczebel drugi to
krajowe dokumenty strategiczne czyli krajowy plan strategiczny stanowi%cy diagnoz!
Oeconomia 7 (3) 2008
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Fig. 3. Elements of CAP and CARPE
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Vertical line shows shares in total budget
)ród o: A. Buckwell, 2000. Rozwój obszarów wiejskich a Wspólna Polityka Rolna – Scenariusze dla Polski i Unii Europejskiej – Wye College London, Publishing OfÞce.
Source: A. Buckwell. 2000. Rural development and Common Agricultural Policy scenarioes for Poland and EU – Wye College London, Publishing
OfÞce.
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sytuacji spo eczno-ekonomicznej terenów wiejskich i opisuj%cy oczekiwane efekty dziaa# rozwojowych oraz program operacyjny ka"dego kraju cz onkowskiego. Ten ostatni
dokument programowy stanowi szczegó ow% prezentacj! dzia a# poszczególnych osi
priorytetowych i jest przedmiotem akceptacji przez Komisj! Europejsk%. Polski Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje 22 instrumenty wsparcia w ramach osi produkcyjnej, &rodowiskowej, spo ecznej i zintegrowanej osi LEADER. Szczebel trzeci to krajowe i regionalne akty prawne i programowe wprowadzaj%ce szczegó owe rozwi%zania
dla poszczególnych dzia a# i kszta tuj%ce podzia kompetencji dla instytucji uczestnicz%cych w realizacji programu. Dla Polski s% to rozporz%dzenia wykonawcze Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla ka"dego z 22 dzia a# PROW, które implementuj% zarówno
przepisy jak i dokumenty strategiczne krajowe w procedury administracyjno-kontrolne
agencji p atniczych i podmiotów wspó pracuj%cych. Zadaniem tych instytucji jest pe ne
wykorzystanie alokacji Þnansowych dla Polski na ten okres (tab.1)
Wzmocnienie roli instrumentów wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich nie
oznacza rezygnacji z wielu form oddzia ywania na rynki rolne, czyli funkcjonowania
pierwszego Þlaru Wspólnej Polityki Rolnej. To nadal, w obecnym okresie programowania, najwa"niejsza w sensie Þnansowym pomoc dla producentów rolnych w Europie. Poniewa" system dop at bezpo&rednich i interwencjonizmu rynkowego w krajach
Tabela 1. Bud"et PROW 2007–2013 w mld euro
Table. 1. Polish Rural Areas Development Plan Budget 2007– 2013 in euro bln
EFRROW
FEOGA

O& 1 – Poprawa konkurencyjno&ci sektora rolnego i le&nego
(w tym zobowi%zania z okresu 2004–2006)
Axis 1 – Competitiveness increase in agricultural and forestry
sector (including obligations from 2004–2006)
O& 2 – Poprawa &rodowiska naturalnego i obszarów wiejskich
(w tym zobowi%zania z okresu 2004–2006)
Axis 2 – Improvement of the quality of natural environment
(including obligations from 2004–2006)
O& 3 – Jako&( "ycia na obszarach wiejskich i ró"nicowanie
gospodarki wiejskiej
Axis 3 – Quality of life improvement in the rural areas and
differentiation of rural economy
O& 4 – Program LEADER
Axis 4 – LEADER program
Pomoc techniczna
Technical assistance
Razem
Total

Razem
Total

5,241

Bud"et
krajowy
Home
budget
1,747

4,307

1,077

5,384

1,910

0,636

2,546

0,160

0,040

0,200

0,150

0,050

0,200

11,768

3,550

15,318

6,988

Kwoty podane w tabeli nie uwzgl!dniaj% rewaloryzacji bud"etu EFRROW. Po uwzgl!dnieniu cen bie"%cych
bud"et EFRROW wynosi ok. 17 mld euro (13,2 mld ze &rodków UE i 3,8 mld ze &rodków krajowych)
Amounts in table do not consider FEOGA budget recalculation. Regarding current prices FEOGA budget is
equal 17 bln of euro (13,2 bln coming from EU and 3,8 bln from inland sources)
)ród o: Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawa 2007.
Source: Data of Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, Warsaw 2007.

Oeconomia 7 (3) 2008

116

G. Spychalski

cz onkowskich bardzo si! ró"ni%, a ró"norodno&( warunków jeszcze te ró"nice pog !bia,
g ównym celem dzia a# Komisji Europejskiej jest uproszczenie tego Þlaru polityki rolnej. Tym dzia aniom towarzysz% g ówne za o"enia:
1. Wprowadzenie zasad zmodyÞkowanej strategii lizbo#skiej w ca ej gospodarce "ywno&ciowej.
2. Doprowadzenie do akceptacji spo ecznej funkcjonowania mechanizmów interwencjonizmu.
3. Lepsze wykorzystywanie zasobów rolniczych we wszystkich krajach cz onkowskich.
Przyj!cie tych za o"e# oznacza, "e w produkcji rolnej promowana ma by( innowacyjno&(, sprawno&( kierowania oraz wiedza i umiej!tno&ci kapita u ludzkiego. Rolnictwo
stopniowo w %czane b!dzie do jednolitego rynku europejskiego o swobodnym przep ywie towarów, us ug, kapita u i pracowników a skomplikowane procedury maj% zast%pi(
prostsze metody subsydiowania. Pierwsze przedsi!wzi!cia w zakresie uproszczenia maj%
dotyczy( wprowadzenia jednolitej organizacji rynków rolnych (Single Market Organisation). Oznacza to, i" zamiast dotychczasowych 21 sektorowych rozwi%za# bran"owych
pojawi si! mechanizm horyzontalnego wsparcia dla dostawców surowca rolniczego
w ca ej Unii Europejskiej. Uproszczone zostan% procedury dzia a# administracyjnych na
szczeblu Komisji Europejskiej a regulacje prawne b!d% mie( charakter bardziej kierunkowy. Z o"one i kosztowne mechanizmy kontroli wyp at bezpo&rednich maj% tak"e zosta(
zweryÞkowane i uproszczone. Kolejny etap reformowania pierwszego Þlaru to ograniczenie liczby i skali mechanizmów interwencjonizmu rynkowego zgodnie z zasadami
liberalizacji handlu &wiatowego i budowa nowego adu ekonomicznego (rys. 4).
Efekty Agendy 2000 i Szczytu Berli#skiego
Results of Agenda 2000 and Berlin Summit

Nowy porz%dek
gospodarczy &wiata
New economic deal

Przygotowanie reform UE
EU reform preparation

Wdra"anie postanowie#
Rundy Urugwajskiej
Uruguay Round decisions
implementation

2010
Runda milenijna
Millenium round

Agenda 2000
Agenda 2000

2008
2005

2000
1998

Peace clause*
Peace clause*

1995
Szczyt Berli#ski
Berlin Summit
Podpisanie Rundy Urugwajskiej
Uruguay Round signification

*okres, w którym przewiduje si!, "e nie zostan% przeprowadzone istotne reformy
* period without important changes

Rys. 4.

Terminarz negocjacji WTO i reform UE prowadz%cych do nowego porz%dku gospodarczego &wiata
Fig. 4. Agenda of WTO negotiations and EU reform in order to create the new economic deal
)ród o: Sznajder M. 2005. Perspektywy nowego adu ekonomicznego. Ekonomista 2005 nr 4.
Source: Sznajder M. 2005. Perspectives of new economic deal. Ekonomista 2005, No 4.
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Takie zmiany z jednej strony u atwiaj% administracyjne procedury przyznawania
wsparcia, a z drugiej strony zmniejszaj% dysproporcje w strukturze pomocy, które dzisiaj
wci%" preferuje wielkotowarowe gospodarstwa produkuj%ce zbo"a, wo owin! i mleko
w pó nocnej cz!&ci rynku wspólnotowego.
W roku 2007 koszty Wspólnej Polityki Rolnej poch aniaj% 32% bud"etu europejskiego co oznacza transfer oko o 50 mld euro do producentów surowców rolniczych.
Na pocz%tku lat 80-tych ubieg ego stulecia ten wska$nik wynosi 71% i stanowi obiekt
licznych krytyk i kontrowersji. Celem obecnego okresu programowania jest obni"enie
%cznych wydatków na rolnictwo i obszary wiejskie do 28-30% globalnego bud"etu. Z tej
kwoty 25% ma dotyczy( wsparcia zrównowa"onego rozwoju wsi i dzia a# sprzyjaj%cych
pozarolniczym aktywno&ciom mieszka#ców terenów wiejskich [Piskorz 2006].
W konsekwencji, transfery Þnansowe do gospodarstw rolnych b!d% oparte o zasad!
jednolitej historycznej p atno&ci, która b!dzie uzale"niona od poziomu plonu referencyjnego i szeregu warunków uzupe niaj%cych, dotycz%cych ochrony &rodowiska przyrodniczego, bezpiecze#stwa "ywno&ciowego i dobrostanu zwierz%t gospodarskich. Wszystkie
gatunki u"ytkowanych zwierz%t powinny by( obj!te systemem identyÞkacji i rejestracji
a warunki zoohigieniczne b!d% sprawdzane przez s u"by weterynaryjne.
Zasady wykorzystania &rodków ochrony ro&lin i nawozów mineralnych musz% odpowiada( standardom gwarantuj%cym bezpiecze#stwo surowca rolniczego i minimalnie
szkodliwe oddzia ywanie na zasoby ziemi, wody i powietrza.
Zgodnie z obowi%zuj%cymi dyrektywami Unii Europejskiej i rozporz%dzeniami Ministra *rodowiska od szeregu lat szczególnej ochronie podlega dzikie ptactwo2 i jego
naturalne siedliska, dzika fauna i ßora3 wyst!puj%ca na terenie krajobrazu rolniczego oraz
bioró"norodno&( obj!ta Sieci% Ekologiczn% Wspólnoty Europejskiej Natura 2000.
Substancje niebezpieczne jak oleje, smary, p yny techniczne, &rodki ochrony ro&lin,
oleje odpadowe, osady &ciekowe, azotany pochodzenia rolniczego, nawozy i kiszonki
obj!te s% szczególn% procedur% przechowywania i wykorzystania a zwierz!ta posiadaj%
szereg wymaga# w zakresie powierzchni i &rodowiska zootechnicznego.
Nieprzestrzeganie przez rolników wymaga# jako&ciowych okre&lonych w ramach zasady wzajemnej zgodno&ci (cross-compliance) b!dzie skutkowa o sankcjami w postaci
obni"enia kwoty p atno&ci, a" do ca kowitego ich pozbawienia w przypadku nieprzestrzegania ustalonych standardów w kolejnych latach.
Ostatecznie, rolnicy w nowym okresie bud"etowym Unii Europejskiej obok dostosowa# rynkowych musz% ponie&( znaczne nak ady zwi%zane ze spe nieniem minimalnych
wymaga# jako&ci produkcji szczególnie, gdy w gospodarstwach zaniedbano inwestycje
proekologiczne.
W ramach polityki strukturalnej, która b!dzie zast!powa( stopniowo polityk! rynkow%, w gospodarstwach powinno si! wprowadza( bardziej adekwatn% relacj! czynników
produkcji z wi!kszym udzia em wiedzy i pracy kierowniczej, przejmowa( cz!&( mar"y

2

Dyrektywa 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i ßory Dz. U. WE L
206 z 1992 r.
3
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Minimalne wymagania dla gospodarstw rolnych dotycz%ce
wzajemnej zgodno&ci w systemie jednolitej p atno&ci – przewodnik dla doradców, Brwinów 2007.
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po&rednictwa i przetwórstwa poprzez kapita owy udzia w przedsi!wzi!ciach agrobiznesowych oraz rozwija( lokaln% wielofunkcyjno&( dzia alno&ci gospodarczej.
Do realizacji tych zada# obok &rodków polityki wiejskiej nale"y tak"e w %czy( instrumenty wsparcia rozwoju regionalnego oraz projekty doskonalenia kapita u ludzkiego
terenów wiejskich.
PODSUMOWANIE
W roku 2008 dokonano przegl%du za o"e# Wspólnej Polityki Rolnej tzw. „ocena
funkcjonowania” (Health Check) a rok pó$niej przegl%d Þnansowania polityk wspólnotowych, w tym równie" WPR zgodnych z porozumieniem bud"etowym na lata 2007–2013.
Rezultaty tych przegl%dów okre&l% przysz o&( polityki Unii Europejskiej wobec gospodarki "ywno&ciowej i obszarów wiejskich.
Wyznacznikami kolejnych zmian tych oddzia ywa# na producentów "ywno&ci b!dzie
rozstrzygni!cie negocjacji w ramach rundy Doha, *wiatowej Organizacji Handlu oraz
stanowiska poszczególnych pa#stw cz onkowskich w sprawie roli sektora rolno-"ywno&ciowego w Unii a w konsekwencji celów i zasad Wspólnej Polityki Rolnej.
Istnieje w zwi%zku z tym kilka scenariuszy rozwoju polityk wspólnotowych w tym zakresie:
1. Znaczne ograniczenie wydatków na wspólnotow% polityk! wiejsk% i roln% zgodnie
z wcze&niejszymi propozycjami brytyjskimi z równoczesn% renacjonalizacj% instrumentów wsparcia rozwoju wsi i rolnictwa.
2. Inkorporacja polityki rolnej do systemu polityk sektorowych i strukturalnych szczególnie polityki regionalnej, innowacyjnej, naukowej i inwestycyjnej. Cz!&( &rodków
wsparcia mog oby pochodzi( z programów doskonalenia kapita u ludzkiego terenów
wiejskich.
3. Utrzymywanie dotychczasowego europejskiego modelu rolnictwa wspieranego mechanizmami rynkowymi i dochodowymi z przesuni!ciem akcentów na pozaprodukcyjne dotacje podmiotowe i p atno&ci rolno-&rodowiskowe.
4. Podzia polityki wiejskiej Unii Europejskiej na dwa niezale"ne Þlary. Pierwszy odnosz%cy si! do gospodarstw towarowych, intensywnych o wi!kszej skali produkcji mia by charakter wsparcia rynkowego i dochodowego przy za o"eniu porównywalnych
dochodów rodzin rolniczych i pozarolniczych. Drugi to mechanizmy polityki spoecznej i ekologicznej skierowane do nietowarowych lub niskotowarowych gospodarstw chroni%cych &rodowisko przyrodnicze i spo eczne na obszarach wiejskich.
Wszystkie warianty przysz o&ci polityki rolnej i wiejskiej Unii s% prawdopodobne
cho( w rzeczywisto&ci wypracowany zostanie zapewne kompromis mi!dzy poszczególnymi opcjami i rozwi%zanie docelowe obejmie mechanizmy po&rednie zadawalaj%ce
wi!kszo&( pa#stw cz onkowskich. Istotne jest, aby do czasu ukszta towania nowego adu
polityki unijnej, polscy rolnicy i mieszka#cy wsi wykorzystali wszystkie dost!pne &rodki
Þnansowe w celu modernizacji obszarów wiejskich i poprawy konkurencyjno&ci produkcji rolnej.
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EVOLUTION OF EUROPEAN UNION POLICY TOWARDS AGRICULTURE
AND RURAL AREAS IN THE NEW PROGRAMMING PERIOD (2007–2013)
Summary: The paper presents changes in the policy towards rural areas and agriculture
in European Union in the period 2007–2013. There is a genesis of Common Agricultural
Policy creation and its primary goals presented. Moreover author discusses the basic support measures for farmers and rural societies and their evolution in the last years. Essential
idea of Common Agricultural Policy reform is described in the current budget of European
Union. The measures of rural policy are presented as well as the changes of Þnancial sources. The conclusions of the work comprise the proposed scenarios of the future of the Agricultural and Rural Policy for Europe beyond 2013 which are discussed in EU institutions
and will be determined in the next two years.
Key words: Common Agricultural Policy, rural areas, new programming period
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