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Wstp
Szybkimi krokami nadciga koniec obecnej perspektywy finansowej Unii
Europejskiej, a co za tym idzie prace nad ksztatem wydatków Wspólnoty w latach 2014-2020 nabieraj tempa. Ksztat polityki UE, a w zwizku z tym równie i wielko oraz struktura wydatków, wyznacza ma strategia „Europa
2020”1. Strategia, która zostaa przyjta w marcu 2010 roku, nosi podtytu „Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaonego rozwoju sprzyjajcego wczeniu spoecznemu”. Wyznaczone priorytety obejmuj wszystkie trzy elementy
klasycznej koncepcji zrównowaonego rozwoju, czyli aspekt ekonomiczny, spoeczny i rodowiskowy. W obliczu trwajcych prac nad reform wspólnej polityki rolnej naley przyjrze si ogólnym zaoeniom rozwoju wspólnotowej polityki prorozwojowej.
Konieczne jest równie przyblienie problemów trapicych obecnie Uni
Europejsk, a zwizanych z kryzysem, który dotkn wiele pastw strefy euro.
Naley jednak patrze na problemy UE, a w tym take kwestie dotyczce wsi
i rolnictwa Wspólnoty, w szerszym kontekcie wyzwa stojcych przed UE,
która znalaza si obecnie w potrzasku pomidzy globalnymi rynkami traccymi
cierpliwo oraz wyborcami, którzy stracili ju cierpliwo do problemów
zwizanych z globalizacj, a zwaszcza do bezradnoci pastwa i niezdolnoci
rozwizywania przez nie nowych problemów spoeczno-gospodarczych.
W odniesieniu do WPR dodatkowo mamy do czynienia z rozbienoci interesów midzy konsumentami i producentami. Producenci domagaj si zapewnienia siatki bezpieczestwa i ochrony ich interesów przed wiatow konkurencj, za konsumenci oczekuj niemoliwego – jak najtaszej ywnoci o jak
najwyszej jakoci.
Niniejszy raport Programu Wieloletniego 2011-2014 realizowanego przez
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej – Pastwowy Instytut Badawczy „Konkurencyjno polskiej gospodarki ywnociowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej” odnosi si do zadania „Krajowy
i unijny „budet rolny” a finanse i funkcjonowanie polskiego rolnictwa i gospodarki narodowej”. Celem realizacji tego zadania jest okrelenie wpywu rónych
propozycji dotyczcych budetu Wspólnej Polityki Rolnej w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej, a pó niej ostatecznego jego ostatecznego
ksztatu, na pozycj konkurencyjn polskiego rolnictwa oraz sytuacj caej gospodarki. W tym kontekcie zadanie to ma równie okreli odpowiedni ksztat
polskiego budetu na rolnictwo. Natomiast w pierwszym roku realizacji zadania
raport koncentruje si na propozycjach zmian w funkcjonowaniu WPR po 2013
roku oraz wstpnej ocenie tych zmian.
W pierwszej czci pracy zostay przedstawione dotychczasowe etapy
prac nad zmianami w funkcjonowaniu Wspólnej Polityki Rolnej, które miayby
1

Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji – Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaonego rozwoju sprzyjajcego wczeniu spoecznemu, KOM(2010)
2020, Bruksela, 3.3.2010.
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obowizywa od 2014 r., tj. w nowej perspektywie finansowej. Debata toczona
od 2010 r. wesza w pa dzierniku 2011 r. w faz prac nad ostatecznymi rozwizaniami, co zapocztkowaa publikacja przez Komisj Europejsk projektów
gównych rozporzdze dotyczcych funkcjonowania WPR. W czci tej omówiono równie kontekst prac nad reform WPR, jaki tworzy przede wszystkim
strategia „Europa 2020”. Dokument ten okrela priorytety polityki UE dotyczce
rozwoju wspólnoty. Celem wspólnoty jest nie tylko podnoszenie konkurencyjnoci UE na globalizujcym si rynku, ale take zwikszenie efektywnoci wykorzystania zasobów naturalnych oraz dbaoci o zrównowaenie rodowiskowe
prowadzonej dziaalnoci gospodarczej.
Druga cz raportu odnosi si do prac nad kolejn perspektyw finansow Wspólnoty. Omówiono w niej nie tylko sam propozycj ksztatu wieloletnich ram finansowych na okres 2014-2020, ale równie kontekst prac nad tym
dokumentem. Kluczowe znaczenie dla ostatecznych rozstrzygni w sprawie
wielkoci i struktury budetu UE w nastpnych latach bdzie miaa sytuacja finansów publicznych pastw Wspólnoty, a zwaszcza pastw strefy euro. Z tego
wzgldu istotnym elementem drugiej czci raportu jest wanie prezentacja
obecnych problemów UE oraz dziaania zmierzajce do koordynacji polityki
makroekonomicznej pastw czonkowskich Wspólnoty.
Trzecia cz raportu nosi tytu „Krajowy i unijny budet rolny dla Polski.
Próba okrelenia proporcji, wspózalenoci oraz efektów dla sektora rolnego”,
a jej autorami s Prof. dr hab. A. Czyewski i dr A. Matuszczak. Rozwaania
zawarte w tej czci dotycz oceny uwarunkowa i dynamiki rodków budetowych, ich proporcji oraz wspózalenoci wystpujcych w realizacji polityki
rolnej w Polsce w dugim okresie, tj. w latach 1996-2011 (16 lat) z wyrónieniem okresu przed i po akcesji do UE. Badania prowadzone s na kilku paszczyznach. Oceniana jest relacja wydatków na sektor rolny pod wzgldem wydatków budetowych ogóem w warunkach zmian w makroekonomicznym otoczeniu budetu rolnego. Omówione s te proporcje wydatków budetowych na
rzecz poszczególnych czci ogólnego budetu rolnego, tj.: rolnictwa, rozwoju
wsi i rynków rolnych. Na tej podstawie okrelona jest dynamika i relacja wydatków na cele budetowe w polskiej polityce rolnej oraz wskazane s wspózalenoci zachodzce midzy nimi. Kolejno analiza dotyczy dynamiki wydatków
budetowych przeznaczonych na stabilizacj rynków i modernizacj sektora
rolnego oraz na zabezpieczenia spoeczne w ramach KRUS. Przeanalizowano
zwizek owych celów z krajowym finansowaniem sektora rolnego oraz wpywajcymi rodkami z UE. Prezentowane s te udziay wydatków ze rodków pomocowych z UE w cznym budecie rolnym Polski. Pozwala to okreli zwizki pomidzy finansowaniem unijnym i krajowym celów budetowych w polityce rolnej w Polsce. Na podstawie powyszych obserwacji moliwe stao si
okrelenie rangi budetu rolnego w wietle budetu krajowego przed i po akcesji
do UE. Zbadano take, czy rodki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne zale
od stanu budetu krajowego. Nastpnie rozwaono, czy integracja z UE wymu8

sia zmian celów finansowania w ramach rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Interesujce stao si take zweryfikowanie, czy wydatki na KRUS modeloway wydatki na sektor rolny. Kolejno okrelono zwizek parytetu dochodów
rolniczych ze zmieniajc si sytuacj rynkow („noyce cen”), dopatami wynikajcymi z WPR oraz procesami inwestycyjno-akumulacyjnymi w gospodarstwach rolnych, a take wpywajcych do budetu rodków unijnych z saldem
handlu zagranicznego artykuami rolno-spoywczymi.

9

Dr Barbara Wieliczko
I. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej
1. Strategia „Europa 2020”
Rolnictwo, ryboówstwo i lenictwo w pastwach UE zatrudniaj cznie
13,6 mln osób. Kolejne 5 mln stanowi osoby zatrudnione w przemyle rolnospoywczym. cznie daje to 8,6% ogóu zatrudnionych we Wspólnocie i 4%
PKB. Co wicej, UE jest najwikszym producentem ywnoci i napojów2. Natomiast, jeli chodzi o rolnictwo, to w UE funkcjonuje 13,7 mln gospodarstw
rolnych, które prowadz swoj dziaalno na cznej powierzchni stanowicej
47% terytorium Wspólnoty. rednia wielko gospodarstwa rolnego wynosi
obecnie 12,6 ha UR. Udzia UE w wiatowym eksporcie artykuów rolno-spoywczych wynosi 17%, przy czym 67% wspólnotowego eksportu stanowi
produkty o wysokiej wartoci dodanej i produkty wysoko przetworzone.
Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi wskazuje, e rozwój
obszarów wiejskich przyczynia si do wszystkich trzech priorytetów rozwojowych okrelonych w strategii „Europa 2020” (rys. 1). W odniesieniu do inteligentnego rozwoju rozwój obszarów wiejskich, przyczynia si poprzez wspieranie dziaa z zakresu bada i rozwoju majcych na celu tworzenie nowych, innowacyjnych rozwiza. Jeli chodzi o zrównowaony rozwój, to kadzie si
nacisk na efektywniejsze wykorzystanie zasobów naturalnych i ograniczenie
emisji gazów cieplarnianych. Natomiast w przypadku rozwoju sprzyjajcego
wczeniu spoecznemu, podkrela si wspieranie aktywizacji kapitau ludzkiego
i tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.
W strategii „Europa 2020” wyznaczono trzy wzajemnie ze sob powizane priorytety rozwojowe dla Wspólnoty:
1) rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
2) rozwój zrównowaony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystajcej
z zasobów, bardziej przyjaznej rodowisku i bardziej konkurencyjnej;
3) rozwój sprzyjajcy wczeniu spoecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniajcej spójno spoeczn i terytorialn.

2

F. Adinolfi, J. Little, A. Massot (2011), The CAP towards 2020: Possible scenarios for the
reallocation of the budget for direct payments, European Parliament, Brussels.
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Rysunek 1. Rozwój obszarów wiejskich a strategia „Europa 2020”
Rozwój inteligentny:
x wspieranie innowacji
i umiejtnoci, zielone
technologie
i wykorzystywanie wyników bada;
x dostarczanie bod ców do
innowacji spoecznych.

Rozwój sprzyjajcy wczeniu spoecznemu:
ROZWÓJ
OBSZARÓW
WIEJSKICH

x uruchomienie lokalnego potencjau, dywersyfikacja lokalnych
gospodarek, rozwój lokalnych
rynków i tworzenie miejsce
pracy;
x tworzenie alternatywnych moliwoci towarzyszcych restrukturyzacji rolnictwa.

Rozwój zrównowaony:
x rosnca efektywno zasobów w celu utrzymania produkcji ywnoci, pasz i odnawialnej bazy produkcyjnej oraz
dostarczanie rodowiskowych dóbr publicznych;
x ograniczenie emisji wzrost sekwestracji C i rozwój bioenergetyki.

ródo: DG Agriculture and Rural Development, Agricultural Policy Analysis and Perspectives Unit (2011), The future of rural development policy. Agricultural Policy Perspectives
Briefs, ”Brief” no. 4, January 2011, Fig. 2.

Obok tych celów KE przedstawia równie siedem projektów przewodnich, które maj wspiera realizacj priorytetów i wspomóc uzyskanie wyznaczonych wska ników realizacji strategii. Projekty te maj by realizowane na
poziomie UE i pastw czonkowskich. Wród tych programów znalazy si:
x „Unia innowacji” – cel: poprawa warunków ramowych i dostpu do finansowania bada i innowacji;
x „Modzie w drodze” – cel: poprawa wyników systemów ksztacenia oraz
uatwianie modziey wejcia na rynek pracy;
x „Europejska agenda cyfrowa” – cel: upowszechnienie szybkiego Internetu
oraz umoliwienie gospodarstwom domowym i przedsibiorstwom czerpania
korzyci z jednolitego rynku cyfrowego;
x „Europa efektywnie korzystajca z zasobów” – cel: uniezalenienie wzrostu
gospodarczego od wykorzystania zasobów, przejcie na gospodark niskoemisyjn, wiksze wykorzystanie odnawialnych róde energii, modernizacji
transportu oraz propagowanie efektywnoci energetycznej;
x „Polityka przemysowa w erze globalizacji” – cel: poprawa otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do maych i rednich przedsibiorstw, oraz
wspieranie rozwoju silnej i zrównowaonej bazy przemysowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach wiatowych;
x „Program na rzecz nowych umiejtnoci i zatrudnienia” – cel: modernizacja
rynków pracy i wzmocnienie pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji
przez cae ycie w celu zwikszenia wspóczynnika aktywnoci zawodowej
i lepszego dopasowania popytu do poday na rynku pracy, midzy innymi
dziki mobilnoci siy roboczej;
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x „Europejski program walki z ubóstwem” – cel: zapewnienie spójnoci spoecznej i terytorialnej.
Strategia powstaa ju w trakcie trwania obecnego kryzysu finansowego,
dlatego podkrelono konieczno okrelenia w pierwszej kolejnoci elementów
niezbdnych do stworzenia silniejszego modelu zarzdzania gospodarczego.
Wyjcie z kryzysu, a co za tym idzie równie realizacja strategii „Europa 2020”,
jest uzalenione od dziaa podejmowanych przez pastwa czonkowskie w ramach zalece przekazywanych im przez KE.
W dokumencie wyra nie stwierdzono, e kryzys zniweczy wyniki postpu dokonanego w ostatnich kilkunastu latach i odsoni strukturalnie sabe strony
Wspólnoty. Co wicej, ograniczy moliwoci podmiotów prywatnych oraz
pastw do finansowania projektów inwestycyjnych, a co za tym idzie, utrudnia
realizacj priorytetów strategii.
Priorytety zostay w strategii bliej okrelone i powizane z poszczególnymi zadaniami realizowanymi przez KE. Inteligentny rozwój, czyli zwikszenie znaczenia wiedzy i innowacyjnoci w rozwoju gospodarczym wymaga podniesienia jakoci edukacji i dziaalnoci badawczej, wspierania transferu innowacji i wiedzy w ramach Wspólnoty oraz penego wykorzystania technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Zrównowaony rozwój rozumiany jest jako
budowanie konkurencyjnej gospodarki efektywnie korzystajcej z zasobów oraz
najnowszych technologii przyjaznych rodowisku. Celem jest uniezalenienie
wzrostu gospodarczego od wykorzystania energii oraz odporno gospodarki na
zmiany klimatu i zdolno do utrzymania biorónorodnoci. Dziaania w tym
zakresie maj równie zwikszy spójno gospodarcz, spoeczn i terytorialn. W odniesieniu do zrównowaonego rozwoju KE zamierza wykorzysta instrumenty finansowe UE skierowane na rozwój obszarów wiejskich do realizacji
tego zadania. Natomiast rozwój sprzyjajcy wczeniu spoecznemu ma na celu
wspomoenie mieszkaców Wspólnoty w przewidywaniu zmian i radzeniu sobie z nimi oraz ma suy budowie spójnego spoeczestwa. Ma to by osignite poprzez zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia, nakady na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zwalczanie ubóstwa oraz modernizowanie rynku
pracy.
W swojej strategii Unia Europejska nie przedstawia zaoe dotyczcych
uwzgldnienia zrónicowania pomidzy wsi i miastem w zakresie problemów,
z jakimi borykaj si te jednostki w kontekcie nowych priorytetów rozwojowych Wspólnoty. Liczne badania pokazuj, e pomimo znacznych rónic w poziomie rozwoju poszczególnych pastw czonkowskich UE, problemy z jakimi
borykaj si obszary wiejskie s bardzo zblione na obszarze caej Wspólnoty.
Za swego rodzaju dalekie nawizanie do tej problematyki mona uzna
stwierdzenie zawarte w strategii „Europa 2020” wskazujce na konieczno
uwzgldnienia w wieloletnich ramach finansowych priorytetów strategii. Priorytety te maj by wczone do wniosków legislacyjnych dotyczcych wieloletnich ram finansowych i powinny uwzgldnia nie tylko wysoko finansowania
12

poszczególnych celów, ale take ksztat instrumentów wsparcia. Ponadto podkrelono, e kluczem do maksymalizacji oddziaywania budetu UE na wdroenie strategii jest optymalizacja instrumentów stosowanych w rónych obszarach
aktywnoci UE.
Poza priorytetami rozwojowymi, w strategii ujto zestawienie najwaniejszych celów Wspólnoty, którymi s:
x wska nik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosi 75%;
x na inwestycje w badania i rozwój naley przeznacza 3% PKB Unii;
x naley osign cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii (w tym
ograniczenie emisji dwutlenku wgla nawet o 30%, jeli pozwol na to
warunki);
x liczb osób przedwczenie koczcych nauk szkoln naley ograniczy
do 10%, a co najmniej 40% osób z modego pokolenia powinno zdobywa wysze wyksztacenie;
x liczb osób zagroonych ubóstwem naley zmniejszy o 20 mln.
2. Europa efektywnie korzystajca z zasobów
W styczniu 2011 roku Komisja Europejska przedstawia komunikat na
temat inicjatywy przewodniej strategii „Europa 2020” dotyczcej wykorzystania
zasobów3. W dokumencie tym za zasoby naturalne uznano nie tylko paliwa, mineray, gleb, wod, powietrze czy ekosystemy, ale take ywno. Takie ujcie
jest o tyle nietypowe, i ywno jest jedynym z wymienionych elementów, które czowiek wytwarza w procesie produkcji. Istotnie produkcja ywnoci wymaga wykorzystania zasobów naturalnych i odbywa si przy ich udziale, jednake
uzyskiwane produkty rolne podlegaj w wikszoci przypadków dalszej obróbce
w celu przeksztacenia ich w produkty spoywcze. Ponadto podkrelono, i realizacja zada dotyczcych ograniczenia emisji gazów cieplarnianych pomoe
„zapewni istnienie silnych i zrównowaonych sektorów rolnictwa i ryboówstwa oraz zwikszy bezpieczestwo ywnociowe w krajach rozwijajcych
si”. Przewiduje si opracowanie modeli rozwoju UE do roku 2050 w trzech
rónych wariantach. W omawianym dokumencie przedstawiono podstawowe
zaoenia dotyczce moliwych wariantów dotyczcych rolnictwa (tab. 1).

3

Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionów – Europa efektywnie
korzystajca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, COM(2011)21,
Bruksela.
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Tabela 1. Kluczowe zaoenia dotyczce modelowania w UE oraz moliwe
warianty parametrów dotyczce rolnictwa i uytkowania gruntów
Scenariusz odniesienia
(obecne tendencje i strategie)
Poziom produkcji rolnej znacznie
wzrasta, lecz odnotowuje si
jedynie umiarkowany wzrost
plonów ze wzgldu na powolne
wprowadzanie nowoczesnych
technologii w krajach
rozwijajcych si. Wzrasta liczba
pastw wywozu, jednak aby
pokry zapotrzebowanie na
ywno/energi, konieczne jest
pozyskanie dodatkowych
gruntów, co prowadzi do
wylesiania i przeznaczania
nowych gruntów pod upraw
(gównie uytków zielonych lub
gruntów rolnych gorszej klasy),
których wynikiem jest wzrost
emisji gazów cieplarnianych i
utrata rónorodnoci biologicznej.

Wariant najbardziej pesymistyczny

Wariant najbardziej optymistyczny

Znacznie wzrasta produkcja
rolna, aby dostarczy
ywno rosncej liczbie
ludnoci na wiecie, która
staje si równie coraz
zamoniejsza. Stagnacja
plonów spowodowana
powolnym postpem
technologicznym oraz
rolnictwem ekstensywnym,
czego wynikiem jest niska
produkcja zboa w
gównych pastwach
wywozu w stosunku do
zapotrzebowania rynku oraz
skoncentrowanie produkcji
w stosunkowo niewielkiej
liczbie pastw wywozu.
W wielu regionach plony mog
by okresowo nisze na
skutek zmiany klimatu,
powodujc gwatowny
wzrost cen ywnoci, co
pogbi problemy zwizane
z bezpieczestwem
ywnociowym. Na skutek
rosncego zapotrzebowania
na ywno postpuje
proces wylesiania, jako e
coraz wicej nowych
gruntów przeznacza si pod
upraw. Intensyfikacja
produkcji rolnej i
wylesianie wpywa
negatywnie na
rónorodno biologiczn
oraz powoduje wzrost
emisji gazów
cieplarnianych.

Produkcja rolna znacznie
wzrasta, a towarzyszy temu
szybki wzrost plonów
spowodowany np.
zastosowaniem technologii
ulepszajcych
nasiona/korzenie,
mikronawadnianiem itd.
Tym samym zwikszenie
zapotrzebowania na
ywno/energi nie
wymaga wykorzystania
duej iloci dodatkowych
gruntów, co prowadzi do
obnienia stopnia
wylesiania i przeznaczania
pod upraw nowych
gruntów (gównie uytków
zielonych i gruntów rolnych
gorszej klasy).

ródo: Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionów – Europa efektywnie korzystajca z zasobów – inicjatywa przewodnia strategii „Europa 2020”, COM(2011)21,
Bruksela, zacznik 2.

3.

Propozycje KE dotyczce reformy WPR
Wspólna polityka rolna przechodzia ju wiele reform. Cho do tej pory
nie zmieniono traktatowych zapisów dotyczcych celów WPR, to jej charakter
i punkt cikoci nieustannie si zmienia. Mona powiedzie, e przez lata
WPR skoncentrowana bya na produktywnoci, a potem doczyy do niej kolejne priorytety – konkurencyjno, a wreszcie równie zrównowaenie (rys. 2).
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Rysunek 2. Ewolucja WPR
PRODUKTYWNO
KONKURENCYJNO
ZRÓWNOWA ENIE
Pocztki WPR

Lata kryzysu

Reforma
1992 r.

Agenda
2000

Reforma
2003 r.

Heath check
2008 r.

Bezpieczestwo
ywnociowe

Nadprodukcja

Redukcja
nadwyek

Pogbienie
procesu
reform

Orientacja
rynkowa

Wzmocnienie
reformy z
2003 r.

Poprawa produktywnoci
Stabilizacja
rynku
Wsparcie dochodowe

Rosnce,
nadmierne
wydatki
Midzynarodowe
niepozorumienia

rodowisko
Konkurencyjno

Stabilizacja
dochodów

Rozwój
obszarów
wiejskich

Stabilizacja
budetu

Instrumenty
strukturalne

Obawy konsumentów
Rozwój
obszarów
wiejskich

Nowe wyzwania
Zarzdzanie
ryzykiem

rodowisko
Zgodno
z WTO
Uproszczenie

ródo: T. Edwards (2011), CAP Reform: Proposals for 2014-20. SPICe Briefing, Fig. 1.

W swoim komunikacie z listopada 20104 roku KE nakrelia priorytety
wspólnej polityki rolnej na lata 2014-2020. Ich wybór by bezporednio zwizany z wyzwaniami, w których obliczu stoi WPR. Priorytety wymienione w tym
dokumencie to:
1) Opacalna produkcja ywnoci:
¾ wsparcie dochodów gospodarstw rolnych i zmniejszenie ich zmiennoci;
¾ poprawa konkurencyjnoci i wzmocnienie jego udziau jakociowego
w acuchu ywnociowym;
¾ wynagradzanie za trudnoci zwizane z produkcj na obszarach o szczególnych ograniczeniach naturalnych.
2) Zrównowaone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz dziaania na
rzecz klimatu:
¾ zagwarantowanie zrównowaonej dziaalnoci produkcyjnej i zabezpieczenie dostarczania rodowiskowych dóbr publicznych;
¾ promowanie ekologicznego wzrostu poprzez innowacje.
3) Zrównowaony rozwój terytorialny:
¾ wspieranie zatrudnienia na obszarach wiejskich oraz wspomaganie zachowania struktur spoecznych w obszarach wiejskich;
4

European Commission (2010), Communication from the commission to the European Parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the
regions the CAP towards 2020: Meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future, COM(2010) 672 final, Brussels, 18.11.2010.
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¾ poprawa gospodarki wiejskiej oraz promocja dywersyfikacji;
¾ uwzgldnienie rónorodnoci strukturalnej systemów rolniczych, poprawa
kondycji maych gospodarstw oraz rozwój lokalnych rynków.
Jednoczenie KE przedstawia podstawowe warianty reformy WPR. Reforma ta oznacza konieczno dostosowania instrumentów wsparcia do nowych
wyzwa. W przypadku patnoci bezporednich stwierdzono, i niezbdne
zmiany powinny dotyczy redystrybucji, lepszego ukierunkowania i nowego
uksztatowania tej formy pomocy, aby uzyska wiksz warto dodan i efektywno wydatkowanych rodków. Podkrelono, i potrzeba zmian w ksztacie
tego instrumentu wynika m.in. z koniecznoci zwikszenia jego przejrzystoci
i zrozumiaoci dla podatników, za same patnoci powinny by tak skonstruowane, aby uwzgldniay aspekt ekonomiczny – wsparcie dochodów rolniczych
oraz komponent rodowiskowy – wsparcie dostarczania przez rolników dóbr
publicznych. Z uwagi na róne warunki przyrodnicze i gospodarcze, w jakich
prowadz swoj dziaalno beneficjenci patnoci, jednakowa wysoko patnoci nie jest zasadna, jednake konieczne jest wprowadzenie bardziej sprawiedliwego podziau tej pomocy. KE przyja propozycj Parlamentu Europejskiego
(PE) przedstawion w jego rezolucji z lipca 2010 roku5, wskazujc na konieczno zawarcia w ramach patnoci bezporednich elementu stanowicego wsparcie podstawowego dochodu, wynagrodzenie za realizacj celów prorodowiskowych oraz pomoc stanowic uzupenienie II filaru w odniesieniu do gospodarstw usytuowanych na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania. Ponadto, w szczególnych przepadkach, przewiduje si patnoci zwizane z produkcj. Rozwizanie to miaoby dotyczy tych regionów, gdzie konkretny typ
produkcji jest szczególnie wany z powodów spoecznych bd gospodarczych.
W odniesieniu do rodków wspierania rynku zapowiedziano jedynie uproszczenie i usprawnienie dotychczas stosowanych instrumentów oraz wprowadzenie nowych instrumentów odnoszcych si do funkcjonowania acucha ywnociowego. Instrumenty rynkowe miayby by jedynie elementem siatki bezpieczestwa dla rolników w przypadku kryzysu cenowego oraz ewentualnego zakócenia rynku. Instrumenty te miayby obejmowa: korzystanie z klauzul majcych zastosowanie w przypadku wystpienia zakóce rynku, prywatne przechowalnictwo, inne zmiany majce na celu podniesienie wydajnoci i popraw
kontroli. Natomiast w zakresie instrumentów rozwoju obszarów wiejskich nie
zaproponowano adnych daleko idcych zmian. Priorytetami tego obszaru WPR
maj by, tak jak do tej pory:
x konkurencyjno rolnictwa;

5

European Parliament (2010), European Parliament Resolution of 8 July 2010 on the future
of the Common Agricultural Policy after 2013 (2009/2236/INI - T7-0286/2010)
(http://www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp? id=5831472 ).
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x zrównowaone gospodarowanie zasobami naturalnymi poprzez ochron
rodowiska i krajobrazu wiejskiego oraz utrzymanie zdolnoci produkcyjnej uytków rolnych;
x zrównowaony rozwój terytorialny obszarów wiejskich w caej UE poprzez: wzmacnianie potencjau ludzkiego, popraw warunków lokalnych
i rozwój wizi midzy orodkami miejskimi a obszarami wiejskimi.
Utrzymanie status quo w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich
oznacza, i nadal ten obszar polityki UE bdzie si koncentrowa na wspieraniu
rolnictwa. Zapowiedziane zmiany maj stanowi jedynie udoskonalenie dotychczas stosowanych mechanizmów wsparcia. W odniesieniu do ochrony rodowiska zwrócono uwag na konieczno uwzgldnienia specyficznych potrzeb lokalnych. Za nowo mona uzna stwierdzenie, i „w celu wzmocnienia obecnego strategicznego podejcia naleaoby ustali mierzalne cele na szczeblu UE
oraz na poziomie poszczególnych programów”. Oznacza to niejako przyznanie,
i stosowany dotd system ewaluacji nie by skuteczny, a przygotowywane raporty ewaluacyjne nie daway wiedzy umoliwiajcej doskonalenie polityki i jej
poszczególnych instrumentów.
Komisja naszkicowaa równie trzy warianty przyszego ksztatu WPR.
Pierwszy wariant ma najbardziej zachowawczy charakter. W jego ramach
wprowadzane byyby jedynie stopniowe zmiany do obecnych rozwiza,
zwaszcza w tych obszarach WPR, które s obecnie najbardziej krytykowane.
Drugi wariant miaby na celu reform WPR suc zrównowaeniu polityki,
koncentracji na wartoci dodanej oraz zwikszeniu wydajnoci wydatków publicznych. Zapisano, i to wanie ten wariant w najwikszym stopniu zapewniaby realizacj celów strategii „Europa 2020”. Natomiast trzeci wariant zakada daleko idc reform WPR skupiajc si na aspektach rodowiskowych,
a zwaszcza przeciwdziaaniu zmianom klimatu (tab. 2). Proponowane warianty
reformy WPR zostay zaprezentowane jedynie w zarysie, a zwizku z tym trudno podda je dogbnej analizie. Mona jednake stwierdzi, e ich cech
wspóln jest zwikszenie roli problematyki ochrony rodowiska. Wariant trzeci
wydaje si najbardziej radykalnie zmienia obecny ksztat WPR, jednake KE
sugeruje, i najlepszym rozwizaniem byoby przyjcie wariantu drugiego,
o czym wiadczy stwierdzenie, i to ten wariant odpowiada celom zawartym
w strategii „Europa 2020”6.

6

W dalszej czci tekstu omówiono dokument towarzyszcy propozycji wieloletnich ram
finansowych KE (SEC(2011)868), w którym szerzej omówiono wszystkie warianty.
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Tabela 2. Proponowane przez KE warianty przyszej WPR
Instrument
Wariant 1
Patnoci bezporednie
Obecny
Bez zmian.
system
Podzia
Wiksza równo.
pomidzy
pastwa
Nowa
Brak.
patno

rodki rynkowe
Obecne rozZachowane.
wizania
Istniejce
Usprawnienie
instrumenty
i uproszczenie.
Wzmocnienie
narzdzi zarzdzania
ryzykiem.
Rozwój obszarów wiejskich
Obecne rozUtrzymanie kierunku
wizania
dziaa.
Priorytety
Klimat, woda,
rónorodno biologiczna, energia ze
róde odnawialnych,
innowacje.

Wariant 2

Wariant 3

Wycofany.

Wycofany.

Wiksza równo.

Brak informacji.

Ograniczenie stawki podstawowej patnoci bd si skada z:
• skadki podstawowej sucej
jako wsparcie dochodu,
• obowizkowej dodatkowej
pomocy na szczególne,
„ekologiczne” dobra publiczne,
uzyskiwane za pomoc
prostych, ogólnych dorocznych
i pozaumownych dziaa
rolno-rodowiskowych,
• dodatkowej patnoci kompensacyjnej dla obszarów
ONW,
• oraz dobrowolnego skadnika
wsparcia powizanego
z produkcj dla okrelonych
sektorów i regionów.

Ograniczone patnoci
na rodowiskowe dobra
publiczne i dodatkowe
patnoci dla obszarów
o szczególnych ograniczeniach naturalnych.

Zachowane.

Zniesione.

Poprawa i uproszczenie.

Ewentualne zachowanie z wyjtkiem klauzuli majcych zastosowanie w przypadku
wystpienia zakóce
rynku.

Dostosowanie, wzmocnienie
i uzupenienie.
Ochrona rodowiska, klimat,
innowacje, zwikszeniu liczby
lokalnych/regionalnych inicjatyw, instrumenty zarzdzania
ryzykiem.

Brak informacji.
Aspekty rodowiskowe,
klimat.

ródo: Opracowanie wasne na podstawie European Commission (2010), Communication
from the commission to the European Parliament, the council, the European economic and
social committee and the committee of the regions the CAP towards 2020: Meeting the food,
natural resources and territorial challenges of the future, COM(2010) 672 final, Brussels,
18.11.2010.

Jeli chodzi o sprawy finansowe, to propozycje KE nie zawieraj adnej
wzmianki na ten temat. Nie ma nawet informacji, jak KE widziaaby podzia
rodków pomidzy poszczególne cele WPR czy te jej filary. Brak takich infor18

macji uniemoliwia rzeteln ocen potencjalnych skutków wdroenia poszczególnych scenariuszy. Prób wyznaczenia krajowych kopert podjto m.in. w publikacji F. Adinolfiego, J. Little’a i A. Massota “The CAP towards 2020: Possible
scenarios for the reallocation of the budget for direct payments”7. Wyliczenia te
oparto na kilku wska nikach, które uznano za reprezentatywne dla komponentów, które maj tworzy patnoci bezporednie i zostay okrelone
w komunikacie KE z listopada 2010 r. dotyczcym reformy WPR, s nimi: podstawowy komponent dochodowy; „zielony” komponent (zwizany z dbaoci
o rodowisko naturalne); dodatkowy komponent dochodowy na obszarach
o specyficznych uwarunkowaniach przyrodniczych oraz dobrowolny komponent
zwizany ze szczególnymi zobowizaniami podejmowanymi przez beneficjenta.
Przy zaoeniu e globalna kwota przeznaczona na patnoci bezporednie nie
ulegaby zmianie, Polska zyskaaby ponad 22% obecnie otrzymywanej kwoty.
Najwicej straciaby Grecja – ponad 41%, a najwicej zyskaaby otwa – ponad
153% (rys. 3)8.
Interesujc prób nowego podziau rodków budetowych UE przeznaczonych na pierwszy i drugi filar WPR podja brytyjska organizacja Land Use
Policy Group (LUPG). W publikacji pt. „Alternative Allocation Keys for EU
CAP Funding” przygotowanej przez Y.E.J. Cao, A. Moxeya i V. Zahrnta. Autorzy wykorzystali 8 wybranych przez siebie wska ników dotyczcych rolnictwa
do analizy zmian w udziale i wysokoci otrzymywanych rodków z budetu UE
w ramach filaru I i II. Dokonano oszacowania skali zmian odrbnie dla kadego
ze wska ników. W przypadku wysokoci otrzymywanych przez Polsk rodków, niekorzystnym rozwizaniem byoby przyjcie za podstaw ustalania
udziau w budecie WPR przeznaczonym na dany filar udziau poszczególnych
pastw czonkowskich w cznej powierzchni staych pastwisk, terenów zalesionych lub uytków rolnych wykorzystywanych przez rolnictwo ekologiczne.
Natomiast najkorzystniejszym rozwizaniem byoby wyznaczenie puli rodków
dla kadego z pastw czonkowskich w oparciu o jego udzia w cznym zatrudnieniu w rolnictwie UE. Naley równie zauway, e zastosowanie niektórych
wska ników odmiennie oddziaywaoby na wysoko otrzymywanych przez
Polsk rodków w ramach I i II filaru. Do takich wska ników naley m.in. wielko UR, powierzchnia obszaru Natura 2000.

7

F. Adinolfi, J. Little, A. Massot (2011), op. cit.
Omawiana publikacja zawiera jeszcze kilka innych scenariuszy zmian w wielkociach koperty krajowej uzyskanych przy zastosowaniu algorytmu opierajcego si na kryterium jak
najmniejszej wariancji wysokoci patnoci na 1 ha UR oraz zaoenia, e kade pastwo
czonkowskie dostaje przynajmniej 80% redniej UE wysokoci koperty krajowej.

8
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Rysunek 3. Procentowa zmiana koperty krajowej w przypadku realokacji kwoty
globalnej w oparciu o rozwizanie zaproponowane
przez F. Adinolfiego, J. Little’a i A. Massota w oparciu
o proponowane przez KE komponenty patnoci po 2013 roku
Wochy
Wielka Brytania
Wgry
Szwecja
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Sowacja
Rumunia
Polska
Portugalia
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie F. Adinolfi, J. Little, A. Massot (2011), table 2.

20

Niektóre pastwa skorzystayby lub straciyby niezalenie od tego, który
ze wska ników zostaby wykorzystany do nowego podziau rodków przeznaczonych na filar I lub II. W przypadku filaru I zawsze traciyby: Francja, Niemcy, Dania, Grecja i Holandia, a zyskiwayby natomiast: Estonia, otwa i Portugalia. W przypadku filaru II zawsze ponosiby strat Luksemburg.
Poza tym badaniem, dokonano równie analizy zmian w wysokoci
otrzymywanych rodków w przypadku skorygowania uzyskanych wyników
o poziom PKB. Zastosowano tutaj dwa róne sposoby korekty: 1. pastwa biedniejsze uzyskay preferencje; 2. pastwa bogatsze uzyskay preferencje.
W przypadku Polski najkorzystniejszym rozwizaniem byaby korekta oznaczajca preferencje wobec pastw biedniejszych (tab. 3).
Tabela 3. Maksymalne zmiany wysokoci rodków otrzymywanych przez
Polsk w ramach WPR przy rónych schematach alokacji rodków (w proc.)
Zmiana

Analiza bez
preferencji
I
II WPR
53 76 62

Preferencje dla
biedniejszych pastw
I
II
WPR
33 65
46

Preferencje dla bogatszych
pastw
I
II
WPR
53
76
62

Maksymalna
strata
Maksymalny
154 33 106 212 63
152
154
33
106
zysk
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Cao Y. E. J., Moxey A., Zahrnt V. (2010), op. cit.

W jednym z dokumentów towarzyszcych projektowi wieloletnich ram
finansowych na lata 2014-2020 przygotowanym przez KE szerzej omówiono
moliwe warianty przyszej WPR9. Wariant I zakada kontynuacj obecnej polityki przy jednoczesnym stopniowym wprowadzaniu zmian w tych obszarach,
które wymagaj drobnych korekt (tab. 4). Wariant ten, w ocenie KE, bdzie
sprzyja podnoszeniu konkurencyjnoci unijnego rolnictwa. Stwierdzono równie, i zastosowanie modelu podziau rodków w oparciu o zestaw obiektywnych kryteriów nie zapewni penego wyrównania poziomu patnoci. W wariancie II przewiduje si znaczce zmiany. Do kluczowych z nich naley rozbicie
patnoci bezporednich na kilka rónych komponentów, przy czym najwiksz
nowoci jest tzw. „zazielenienie”, czyli uzalenieniem czci patnoci od spenienia szeregu zobowiza zwizanych z ochron rodowiska. Wariant III jest
najbardziej radykalny, gdy zakada stopniowe skoncentrowanie wsparcia wycznie na celach zwizanych ze rodowiskiem i zmianami klimatycznymi. Jego
9

European Commission (2011), A Budget for Europe 2020: the current system of funding,
the challenges ahead, the results of stakeholders consultation and different options on the
main horizontal and sectoral issues. Accompanying the document Communication from the
Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions A Budget for Europe 2020, Commission Staff
Working Paper SEC(2011) 868.
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realizacja odciyaby budet Wspólnoty, ale jednoczenie naraziaby sektor
rolny na due ryzyko zwizane z gwatownymi zmianami rynkowymi.
Istotnym problemem w wariancie II, który wydaje si by najbardziej
promowany przez KE, jest kwestia wyznaczenia dziaa, które stayby si wymogami zwizanymi z zazielenieniem patnoci. Wymienione w propozycji KE
dziaania s zbyt zachowawcze. Co wicej, w niektórych pastwach niektóre
z nich ju stanowi cz zwykej dobrej praktyki rolniczej. Jednoczenie ich
wdroenie najczciej wizaoby si z gwatownym wzrostem kosztów administracyjnych, co jest sprzeczne z ide upraszczania polityki rolnej z jednej strony,
a z drugiej niemoliwe do realizacji w dobie trudnoci budetowych dotykajcych tak wiele pastw UE.
Komisja Europejska twierdzi, e wprowadzenie zazielenienia „uwolni”
cz rodków na „bardziej zoone i wymagajce” programy rolnorodowiskowe. Takie twierdzenie zakada, i cz rolników nie otrzymywaaby czci patnoci powizanej z zazielenieniem, co wydaje si trudne do weryfikacji, a jednoczenie sprzeczne z sam ide tworzenia rolnictwa przyczyniajcego si do
realizacji strategii „Europa 2020”. Jednoczenie zaznaczono, i ceny produktów
rolnych w UE mog wzrosn z uwagi na koszty zazielenienia.

22
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Wariant I

Wariant II

Uproszczenie wdraania.
Uproszczenie instrumentów.
Utrzymanie obecnego poziomu Rozszerzenie instrumentów zachcajcych rolników do
wsparcia.
wspódziaania.
Bardziej wyrównany podzia rodków pomidzy pastwa czonkowskie. Moliwy sposób podziau:
x jednakowa stawka w caej UE („flat rate”);
x podejcie pragmatyczne – zapewnienie wszystkim pastwom przynajmniej jakiego odsetka
redniej patnoci (np. 80%);
x wprowadzenie obiektywnych kryteriów ekonomicznych i rodowiskowych w celu podziau
rodków pomidzy pastwa czonkowskie;
podejcie hybrydowe czce podejcie pragmatyczne i wykorzystanie obiektywnych kryteriów
podziau.
Wzmocnienie zasady wzajemnej Wprowadzenie rónych komponentów patnoci.:
zgodnoci.
x podstawowe wsparcie dochodowe przy jednakowej stawce
krajowej/regionalnej
przyznawane
na
podstawie
uprawnie;
x patno ONW;
x „zielona” patno zoona z prostych, jednakowych
w caej UE dziaa rodowiskowych spoza standardowych
zasad wzajemnej zgodnoci (specjalne wsparcie dla
obszarów Natura 2000, zielona pokrywa, trwae pastwiska,
dywersyfikacja upraw, rolnictwo ekologiczne);
x nieobowizkowy
komponent
wsparcia
zwizany
z produkcj w wybranych sektorach.
Niewielki wzrost budetu na
Podzia rodków pomidzy pastwa w oparciu o cele powizane
wybrane priorytety
ze strategi „Europa 2020” (zwaszcza innowacyjno i zmiany
(innowacyjno
klimatu). Zmniejszenie liczby dziaa do ok. 20 (obecnie ok.
i konkurencyjno lub
40). Zniesienie ogranicze wynikajcych z limitu rodków
innowacyjno i rodowisko).
przeznaczonego na poszczególne osie.
Utrzymanie
dotychczasowego
systemu zarzdzania i sposobu
podziau rodków pomidzy
pastwa czonkowskie.

ródo: Opracowanie wasne na podstawie European Commission SEC(2011) 868.

Rozwój
obszarów
wiejskich

Patnoci
bezporednie
inne zmiany

Patnoci
bezporednie –
podzia rodków

Instrumenty
rynkowe

Koncentracja
na
zmianach
klimatu
i kwestiach rodowiskowych.
Uproszczenie systemu zarzdzania. Znaczny
wzrost rodków.

Brak wsparcia. Patnoci bezporednie
stopniowo wygaszane do 2020. Produkcja
utrzymywana wycznie dziki sygnaom
rynkowym. Przewiduje si interwencj
jedynie w sytuacjach kryzysowych.

Wariant III

Tabela 4. Warianty zreformowanej WPR w opisie KE zaprezentowanej w dokumencie SEC(2011) 868

Propozycje KE przedstawione w padzierniku 2011 r.
KE w dniu 12 pa dziernika 2011 r. przedstawia swoje propozycje rozporzdze dotyczcych WPR, które miayby obowizywa w trakcie unijnego
okresu programowania 2014-2020. Obejmuj one siedem projektów:
1. Wniosek dotyczcy Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiajcy zasady dotyczce patnoci bezporednich dla rolników
tworzcych systemy wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej („rozporzdzenie dotyczce patnoci bezporednich”).
2. Wniosek dotyczcy Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiajcy wspóln organizacj rynków produktów rolnych („rozporzdzenie dotyczce jednolitej wspólnej organizacji rynków”).
3. Wniosek dotyczcy Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) („rozporzdzenie dotyczce rozwoju obszarów wiejskich”)10.
4. Wniosek dotyczcy Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczcy finansowania, zarzdzania i monitorowania wspólnej polityki rolnej („rozporzdzenie horyzontalne”).
5. Wniosek dotyczcy rozporzdzenia Rady okrelajcego dziaania ustanawiajce okrelone instrumenty pomocowe i refundacje odnoszce si do
wspólnej organizacji rynków produktów rolnych.
6. Wniosek dotyczcy Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniajcego Rozporzdzenie Rady (WE) nr 73/2009 w odniesieniu do
wniosku o patnoci bezporednie dla rolników dotyczce roku 2013.
7. Wniosek dotyczcy Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniajcego Rozporzdzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu
do reimu systemu jednolitych patnoci i wsparcia uprawiajcych
winorol.
Zdaniem KE „przysza WPR bdzie odnosia si nie tylko do maej, cho
niezbdnej czci gospodarki UE, ale bdzie take polityk o strategicznym
znaczeniu dla bezpieczestwa ywnociowego, rodowiska naturalnego i zrównowaenia terytorialnego”11. Opinia ta okazuje si jednak wyra nie przesadzo10

W odniesieniu do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich obowizywa bd równie ogólne
zasady, które KE okrelia we wniosku dotyczcym Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiajcego wspólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego, Funduszu Spójnoci, Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Gospodarki Morskiej i Ryboówstwa objtych Wspólnymi Ramami Strategicznymi i ustanawiajcego ogólne
zasady dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spoecznego i Funduszu Spójnoci i znoszcego Rozporzdzenie (WE) nr 1083/2006,
COM(2011)615.
11
European Commission (2011), Proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council establishing rules for direct payments to farmers under support schemes within
the framework of the common agricultural policy. COM(2011)625, p. 3.
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na, jeli signie si do szczegóów propozycji KE. Zgodnie z przewidywaniami
KE wybraa wariant II zwany integracyjnym, który w jej opinii najlepiej odpowiada na wyzwania stojce przed WPR.
Jeli chodzi o kwestie finansowe, to zakada si utrzymanie obecnego poziomu budetu WPR i podziau rodków pomidzy oba filary w wymiarze nominalnym, co oznacza spadek jego wartoci realnej. Jednake pastwa czonkowskie mog zdecydowa si na przesunicie do 10% rodków
z filaru I do II. Natomiast pastwa o stawce patnoci poniej 90% redniej UE
maj dodatkowo moliwo przeniesienia do 5% kwot z filaru II na podniesienie
stawek w filarze I.
Zakada si równie stopniowe zmniejszanie dysproporcji w wysokoci
patnoci bezporednich pomidzy poszczególnymi pastwami. Ma si to odbywa, tak jak KE zaproponowaa w swojej propozycji wieloletnich ram finansowych. Zgodnie z tym rozwizaniem do 2017 r. 1/3 rónicy midzy obecnym
poziomem a poziomem 90% redniej zostaaby zniwelowana w przypadku
pastw o najniszym obecnie poziomie patnoci. W przypadku Polski oznacza
to wzrost stawki o 2,71%.
Nie zosta natomiast okrelony sposób podziau rodków pomidzy pastwa czonkowskie w przypadku filaru II WPR. Stwierdzono jedynie, i byby
on oparty na „obiektywnych kryteriach” i „uwzgldnia obecny podzia”. Sposób podziau rodków miaby by okrelony w regulacjach szczegóowych, i to
w drodze aktów delegowanych, co oznacza szersze uprawnienia KE i ograniczone moliwoci wpywania na t decyzj pastw czonkowskich12.
Jednym z najwaniejszych elementów reformy maj by zmiany w systemie patnoci bezporednich. Nowy system patnoci ma lepiej wykorzystywa
moliw synergi z instrumentami Filaru II. Przede wszystkim jednak nowy system ma zapewnia patnoci jedynie tzw. aktywnym rolnikom. Zgodnie z art. 9
propozycji rozporzdzenia dotyczcego patnoci bezporednich13 nie mog by
one przyznawane adnym osobom fizycznym lub prawnym, które speniaj jeden z wymienionych warunków:
1. Udzia patnoci bezporednich w ich wpywach z dziaalnoci pozarolniczej w ostatnim roku fiskalnym by mniejszy ni 5%.
2. Ich ziemia rolna jest utrzymywana w stanie naturalnym i nadaje si na pastwiska i uprawy, ale nie przeprowadza si na niej minimalnych zabiegów
rolniczych przewidzianych w projekcie rozporzdzenia.
Naley zaznaczy, i pierwszy punkt nie odnosi si do rolników otrzymujcych
mniej ni 5000 euro rocznych patnoci.
Zakada si wprowadzenie nowego systemu patnoci bezporednich. Ten
nowy system, zwany systemem patnoci podstawowej (ang. Basic Payment
12

Szersze informacje na temat problemu aktów delegowanych w odniesieniu do WPR znajduj si w artykule: B. Wieliczko (2011), Kto zdecyduje o ksztacie Wspólnej Polityki Rolnej po
2013 r.? – Traktat Lizboski a rolnictwo, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 4/2011.
13
Ibidem.
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System – BPS), obowizywaby we wszystkich pastwach czonkowskich i zastpiby obecnie stosowane systemy SPS i SAPS. Pierwszy podzia uprawnie
do patnoci odbywaby si na podstawie wniosków zoonych do dnia
15 maja 2014 r. Liczba przydzielonych uprawnie wynikaaby z liczby hektarów kwalifikujcych si i zadeklarowanych na 2014 rok. Co do zasady uprawnienia do patnoci, mogyby by przyznane jedynie tym rolnikom, którzy
otrzymywali patnoci bezporednie w 2011 r. w ramach SPS lub SAPS.
W przypadku rolników, którzy rozpoczli dziaalno po tym okresie, uprawnienia mona bdzie przyzna, jeeli gospodarstwo nabyto przed dniem 15 maja
2014 r. a zbywca przekaza jednoczenie prawo do otrzymywania uprawnie.
Innym rozwizaniem jest wykorzystanie rezerwy krajowej, jeeli ubiegajcy si
o uprawnienia speniaj warunki przewidziane dla modych rolników (nie wicej
ni 40 lat).
Przewiduje si równie stopniowe dochodzenie do bardziej wyrównanych
stawek w ramach poszczególnych pastw i regionów. Dotyczy to pastw, które
obecnie stosuj system SPS, czyli gównie pastw UE-15. Mogyby one zrónicowa wysoko stawek przeznaczajc na ten cel do 60% koperty krajowej. Do
2019 r. poziom stawek, w danym pastwie czy regionie miaby by jednakowy.
Planowane jest równie wprowadzenie górnego limitu wysokoci cznie
otrzymywanych patnoci. Redukcji miayby podlega patnoci dla rolników
uzyskujcych ponad 150 tys. euro. Redukcja miaaby by obliczana po
uwzgldnieniu kosztów zatrudnienia ponoszonych przez rolników oraz kosztów
zwizanych z tzw. zazielenieniem patnoci, co dodatkowo znacznie zmniejszy
liczb beneficjentów, których patnoci bd podlegay redukcji. Podobnie jak
obecnie, uzyskane rodki przeznaczaoby na Filar II. Przewidziano nastpujce
puapy redukcji:
 o 20% w przypadku kwot z przedziau 150 tys. – 200 tys. euro,
 o 40% w przypadku kwot z przedziau 200 tys. – 250 tys. euro,
 o 70% w przypadku kwot z przedziau 250 tys. – 300 tys. euro,
 kwoty powyej 300 tys. euro nie bd w ogóle wypacane.
Na patnoci podstawowe przeznacza si to, co zostao z krajowej koperty
rodków po uwzgldnieniu wszystkich obowizkowych i dobrowolnych odlicze przeznaczonych na inne cele. Nale do nich:
1. Obowizkowo:
¾ do 3% na rezerw krajow;
¾ 30% patnoci za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i rodowiska;
¾ do 2% na patnoci dla modych rolników;
¾ do 10% na patnoci dla drobnych producentów rolnych.
2. Opcjonalnie:
¾ do 5% lub do 10% w przypadku pastw, które dotd stosoway system
SAPS (np. Polska) lub stosoway patnoci do krów mamek na patnoci
zwizane z produkcj w sektorach: zbó, rolin biakowych i oleistych,
ryu, orzechów, skrobi ziemniaczanej, mleka i produktów mlecznych, na26

sion, rolin uprawnych, owiec, kóz, woowiny i cielciny, rolin strczkowych, oliwy z oliwek, jedwabników, lnu i konopi, suszu paszowego,
chmielu, buraków cukrowych, trzciny cukrowej i cykorii, owoców i warzyw oraz zagajników o krótkiej rotacji14;
¾ do 5% na patnoci dla rolników, których gospodarstwa s czciowo lub
w caoci pooone na obszarach o naturalnych utrudnieniach wyznaczonych przez pastwo czonkowskie zgodnie z przepisami o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich.
Tzw. „zielony” komponent patnoci bezporednich, czyli patno za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i rodowiska bdzie moga by wypacana
uprawnionym rolnikom, którzy realizuj trzy dziaania:
1) dywersyfikacj upraw – gospodarstwa, których powierzchnia gruntów ornych przekracza 3 ha, byyby zobowizane do uprawiania co najmniej
trzech gatunków/uprawy. Kada uprawa musi si mieci w przedziale (5,
70%). Z tego obowizku zwolnione byyby uprawy przez wikszo roku
znajdujce si pod wod oraz trawy;
2) utrzymanie powierzchni trwaych uytków zielonych na poziomie ustalonym w oparciu o rok referencyjny;
3) przeznaczenie na dziaania prorodowiskowe minimum 7% powierzchni
gruntów kwalifikowalnych.
Automatycznie do tej patnoci uprawnieni byliby rolnicy posiadajcy gospodarstwa ekologiczne. Natomiast rolnicy gospodarujcy na obszarach Natura 2000
uzyskiwaliby t patno pod warunkiem realizacji dziaa w ramach „zazielenienia” zgodnie z celami dyrektyw ptasiej i siedliskowej.
Patno dla drobnych producentów rolnych gospodarstw to system, który
ma zapewni uproszczenie uzyskiwania wsparcia. Rolnicy gospodarujcy na nie
wicej ni 3 ha mogliby si ubiega o patnoci ryczatowe. Jednoczenie byliby
zwolnieni z kontroli przestrzegania zasady wzajemnej zgodnoci, tj. kontroli
wymogów, jak i stosowania sankcji za ich nieprzestrzeganie. Nie oznacza to
jednak wyczenia z obowizku przestrzegania unijnych przepisów w tym zakresie. Ryczatowe stawki wyznaczane mog by na dwa sposoby:
a) wielko nieprzekraczajca 15% redniego wsparcia na gospodarstwo
w danym pastwie czonkowskim,
b) rednia warto uprawnienia w danym pastwie czonkowskim pomnoona przez liczb hektarów.
W obu przypadkach patno dla maych rolników musi si zawiera w przedziale (500, 1000 euro).
Kolejn dodatkow form patnoci miaaby by patno dla modych
rolników rozpoczynajcych dziaalno. Za modych rolników uznano rolników

14

W zestawieniu tym nie ma upraw tytoniu, co z pewnoci stanie si powodem protestu niektórych pastw oraz rolników prowadzcych takie uprawy.
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poniej 40 lat, którzy rozpoczli dziaalno w przecigu 5 lat poprzedzajcych
zoenie wniosku o przyznanie patnoci podstawowej.
W odniesieniu do jednolitej wspólnej organizacji rynków nie przewiduje
si zasadniczych zmian w filozofii wsparcia, instrumentarium i zakresie funkcjonowania tych instrumentów. Interwencja publiczna ma by uruchamiana:
x w ustalonych okresach w roku dla poszczególnych sektorów;
x stale w przypadku pszenicy zwykej, masa oraz odtuszczonego mleka
w proszku;
x w zalenoci od sytuacji rynkowej w odniesieniu do cielciny, jczmienia
kukurydzy, ryu i woowiny;
x w okrelonych ilociach (pszenica zwyka – 3 mln ton, maso – 30 tys.
ton, odtuszczone mleko w proszku – 109 tys. ton);
x po ustalonych cenach15;
x w procedurze przetargowej ponad ww. limity oraz dla pozostaych produktów.
Sporód produktów obecnie objtych interwencj publiczn przewiduje si usunicie pszenicy durum i sorgo.
Nowoci miaaby by moliwo finansowania publicznej interwencji,
dopat do prywatnego przechowywania i refundacji wywozowych nie tylko
z Filara I, ale równie z „rezerwy uruchamianej w nagych wypadkach” wynoszcej 3,5 mld euro w cenach staych z 2011 r. znajdujcej si poza wieloletnimi
ramami finansowymi na lata 2014-2020.
Zgodnie z wczeniejszymi zaoeniami, kwotowanie mleka ma si zakoczy z dniem 1 kwietnia 2015 roku. Przewidziano moliwo stosowania przez
pastwa czonkowskie obowizkowych umów kontraktacyjnych na dostawy
mleka do mleczarni. Umowy takie miayby wzmocni pozycj przetargow producentów mleka w acuchu ywnociowym.
Natomiast kwoty cukrowe maj by stosowane do koca roku gospodarczego 2014/15. W celu zapewnienia waciwej równowagi pomidzy cukrowniami i rolnikami, przewidziano standardowe regulacje, dotyczce umów
zawieranych pomidzy stronami.
W przypadku wystpienia zakóce rynkowych obowizywaaby ogólna
klauzula „kryzysowa”, rozszerzona na wszystkie sektory ujte w obecnej wspólnej organizacji rynków. Mechanizm wsparcia rynku zwizany z wystpieniem
chorób zwierzcych obejmowaby, tak jak teraz sektory:
9 woowiny i cielciny,
9 mleka i jego produktów,
15

W ramach interwencji publicznej ceny zakupu bd:
¾ równe cenom referencyjnym (zboa – 101,31 EUR/t, maso – 246,39 EUR/t, odtuszczone mleko w proszku – 169,80 EUR/t),
¾ stanowi 90% ceny referencyjnej (maso);
¾ w przypadku woowiny i cielciny nie bd mogy przekroczy poziomu 1560 EUR/t.
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9
9
9
9

wieprzowiny,
baraniny,
misa koziego,
jaj i misa drobiowego.
Natomiast w przypadku mechanizmu wsparcia zwizanego z utrat zaufania konsumentów równie pozostae grupy produktów objte wspóln organizacj rynków podlegayby pomocy.
W projekcie dotyczcym wspólnej organizacji rynków bardzo wiele miejsca powicono uznawaniu przez pastwa czonkowskie organizacji producentów i ich zrzesze, jak równie organizacji midzybranowych. Na wniosek organizacji producentów, ich zrzesze i organizacji midzybranowych pastwa
czonkowskie mogyby na czas okrelony rozcign pod pewnymi warunkami,
poczynione przez te podmioty ustalenia, na podmioty niezrzeszone. Mogyby
take podj decyzj o wniesieniu wkadu finansowego podmiotów niezrzeszonych do organizacji producentów, ich zrzesze i organizacji midzybranowych,
jeli s beneficjentami dziaa prowadzonych przez organizacje producentów,
ich zrzeszenia i organizacje midzybranowe.
Równie w przypadku polityki rozwoju obszarów wiejskich trudno mówi o rewolucyjnych zmianach. Wsparcie realizowane w ramach Filara II WPR
ma by bardziej powizane z innymi obszarami polityki Wspólnoty16. Co wyraa si objciem Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Wsi Wspólnymi
Ramami Strategicznymi17 i Kontraktem Partnerskim18. Wyznaczono sze priorytetów rozwoju wsi:
 Wzmocnienie transferu wiedzy w rolnictwie i lenictwie;
 Wspieranie konkurencyjnoci rolnictwa i ywotnoci gospodarstw rolnych;
 Wspieranie organizacji acucha ywnociowego i zarzdzania ryzykiem
w rolnictwie;
 Ochrona i poprawa stanu ekosystemów zalenych od rolnictwa i lenictwa;
 Wspieranie efektywnego wykorzystywania surowców i wsparcie dla przechodzenia na gospodark niskoemisyjn w sektorze rolno-spoywczym i lenym;
 Potencja miejsc pracy i rozwój obszarów wiejskich.
Ponadto charakter priorytetów horyzontalnych maj: innowacje, rodowisko, przeciwdziaanie zmianom klimatu i adaptacja do nowych warunków.

16

Zaoenia strategiczne wspólne dla Filara II WPR oraz funduszy strukturalnych i funduszu
spójnoci okrelono w projekcie rozporzdzenia KE, COM(2011)615.
17
Wspólne Ramy Strategiczne – wyznaczaj ogólny sposób przeoenia strategii „Europa
2020” na zadania funduszy i zasady ich koordynacji.
18
Kontrakt Partnerski okrela na poziomie kraju czonkowskiego, w jaki sposób realizowana
bdzie strategia „Europa 2020” za pomoc wszystkich funduszy objtych Wspólnymi Ramami Strategicznymi i poprzez okrelone cele tematyczne i jakie mierzalne cele zostan osignite.
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Liczba dostpnych dziaa zostaa zmniejszona w stosunku do obecnego
okresu programowania w duym stopniu poprzez poczenie wielu dziaa. Naley jednake zaznaczy, i kilka dziaa usunito. Chodzi przede wszystkim
o renty strukturalne i wsparcie dla sektora przemysu rolno-spoywczego. Zaproponowano wdraanie nastpujcych dziaa:
1. Transfer wiedzy oraz dziaania informacyjne.
2. Usugi doradcze, zarzdzanie gospodarstwem, usugi wspierajce.
3. Systemy jakoci dla produktów rolnych i produktów spoywczych.
4. Inwestycje w aktywa materialne.
5. Przywracanie potencjau produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klsk
ywioowych i wprowadzenie stosownych dziaa prewencyjnych.
6. Rozwój gospodarstw rolnych i dziaalnoci gospodarczej.
7. Podstawowe usugi i odnowa wsi.
8. Rozwój i poprawa ywotnoci zasobów lenych.
9. Zakadanie grup producentów.
10. Dziaanie rolnorodowiskowe powizane ze zmianami klimatu.
11. Rolnictwo ekologiczne.
12. Patnoci dla obszarów Natura 2000 i ramowej dyrektywy wodnej.
13. Patnoci dla obszarów z naturalnymi i innymi specyficznymi utrudnieniami (ONW).
14. Dobrostan zwierzt.
15. Dziaanie lenorodowiskowe.
16. Wspópraca.
17. Zarzdzanie ryzykiem.
Uproszczono list norm i wymogów wzajemnej zgodnoci (crosscompliance), pogrupowanych w zalenoci od obszarów i kwestii, których dotycz. Zniesiono kontrole nastpcze w przypadku drobnych niezgodnoci,
a kontrole w przypadku zastosowania zasady 100 euro – ograniczono do próby
beneficjentów.
W przypadku GAEC zniesiono podzia na normy obowizkowe i dobrowolne. Dodano nowe normy dotyczce utrzymania poziomu materii organicznej
w glebie, wczajc w to zakaz wypalania ryska, oraz ochrony terenów podmokych i gleb zasobnych w wgiel, wczajc w to zakaz orania. Rozszerzono
równie zakres normy odnoszcej si do zachowania elementów krajobrazu
o zakaz przycinania ywopotów i drzew w czasie okresu lgowego ptaków
oraz okresu wychowu modych i moliwe dziaania w celu uniknicia gatunków
inwazyjnych i szkodników. Jednoczenie zrezygnowano z nastpujcych norm:
gospodarowanie ryskiem; przeciwdziaanie wkraczaniu niepodanej rolinnoci na grunty rolne; zachowanie tarasów (wczone do „zielonego” komponentu
patnoci bezporednich); stosowanie odpowiednich maszyn; utrzymanie gajów
oliwnych; tworzenie lub utrzymanie siedlisk; zakaz karczowania drzew oliwnych; minimalne wymogi dotyczce obsady zwierzt lub odpowiednie systemy;
zmianowanie (wczone do „zielonego” komponentu patnoci bezporednich).
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Z zasady wzajemnej zgodnoci wyczono nastpujce wymogi: normy
z dyrektywy ptasiej i siedliskowej, które byy trudne do zweryfikowania, tzn:
zakaz zrywania, niszczenia rolin objtych ochron, zakaz chwytania, zabijania
ptaków objtych ochron; stosowanie osadów ciekowych; zgaszanie chorób
zaka nych.
Wanym elementem propozycji KE jest wprowadzenie warunkowoci
w uzyskiwaniu transferów z UE. Dotyczy to zarówno WPR, jak i rodków
przyznawanych w ramach funduszy strukturalnych i funduszu spójnoci. KE
chciaaby, aby przekazywanie kolejnych transz rodków byo uzalenione nie
tylko od przestrzegania wszystkich regulacji dotyczcych korzystania z tych
funduszy, ale take od prowadzenia waciwej polityki makroekonomicznej.
Ogólne zasady dotyczce finansowania i zarzdzania WPR nie zostay
zmienione. Dokonano jednake pewnych modyfikacji. Za kluczow z nich naley uzna zmniejszenie poziomu prefinansowania z programów realizowanych
w ramach EFRROW. Zgodnie z art. 25 rozporzdzenia (WE) 1290/2005 KE
przekazywaa 7% przewidzianych rodków stanowicych wkad UE. Kwota ta
moga by rozdzielona na dwa lata w zalenoci od dostpnoci rodków budetowych. W art. 34 propozycji KE COM(2011)628 przewidziano wstpne
finansowanie na poziomie 4% z moliwoci wypacenia go w trzech ratach,
w zalenoci od dostpnoci rodków, przy czym pierwsza transza ma wynosi
2%.
Propozycje KE nie stanowi zasadniczej reformy WPR i w zwizku
z tym nie odpowiadaj na wyzwania stojce przed europejskim rolnictwem.
Zmiany maj powierzchowny charakter i nie dotycz samej filozofii wsparcia.
Szereg zmian dotyczcych najwaniejszego z instrumentów WPR, czy patnoci
bezporednich, tylko komplikuje cay system, co stoi w sprzecznoci do postulatu upraszczania rozwiza w zakresie WPR.
Jeeli chodzi o ocen propozycji KE z punktu widzenia polskiej wsi i rolnictwa, to naley podkreli, i skala wsparcia przewidzianego dla Polski w ramach patnoci bezporednich nie jest znaczco wysza ni obecnie uzyskiwane
rodki. W kolejnych latach Polska ma otrzyma:
x 2014 r. – 3 038 969 tys. euro;
x 2015 r. – 3 066 519 tys. euro;
x 2016 r. – 3 094 039 tys. euro;
x 2017 r. i kolejne lata – 3 121 451 tys. euro.
Biorc pod uwag konieczno odliczenia od tej kwoty rodków przeznaczonych na poszczególne tytuy patnoci dodatkowych, np. dla modych rolników,
pula rodków przeznaczonych na patnoci podstawowe ulegnie znacznej redukcji. W zwizku z tym wysoko stawki przeznaczonej na 1 ha UR nie bdzie
znaczco wysza od obecnej.
Nie wiadomo, jaka pula rodków miaaby przypa Polsce w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, co uniemoliwia kompleksow ocen. Mona
jedynie odnie si do zestawienia zaproponowanych dziaa. Likwidacja rent
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strukturalnych, to istotna zmiana. Znaczenia tym planom nadaje nie to, i w obu
dotychczasowych PROW Polska uwzgldniaa ten instrument, zazwyczaj oceniany jako mao efektywny i skuteczny. Chodzi o to, i KE likwidujc renty nie
przewidziaa adnego sposobu na realizacj zobowiza podjtych wobec beneficjentów tego dziaania w obecnym okresie programowania. Zgodnie z zasadami funkcjonowania rent, wiadczenia w kolejnych latach realizowane byy ze
rodków wdraanego w danym momencie programu. Brak zapisów w propozycji KE dotyczcych róde finansowania podjtych zobowiza naley uzna za
bd. Jeli nie zostanie on naprawiony, to dalsza wypata wiadcze bdzie musiaa by dokonana z budetu krajowego.
Jeli chodzi o nowe instrumenty, to szczególn uwag naley zwróci na
zarzdzanie ryzykiem. Z punktu widzenia dowiadcze ostatnich lat, niekorzystne warunki pogodowe w coraz wikszym stopniu stanowi zagroenie nie
dla skali plonów, ale wrcz dla ich uzyskania. W ramach tego instrumentu
przewiduje si trzy formy wspomagania zarzdzania ryzykiem prowadzenia
dziaalnoci rolniczej:
x wkad finansowy na rzecz skadek z tytuu ubezpieczenia upraw, zwierzt
i rolin od strat gospodarczych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi oraz chorobami zwierzt i rolin lub inwazj szkodników;
x wkad finansowy na rzecz funduszy wspólnego inwestowania sucych
wypacaniu rolnikom rekompensat zwizanych ze stratami gospodarczymi
spowodowanymi wystpieniem choroby zwierzt i rolin lub incydentem
rodowiskowym;
x narzdzie stabilizacji dochodów w postaci wkadu finansowego na rzecz
funduszy wspólnego inwestowania zapewniajcych rekompensat rolnikom dowiadczajcym powanego spadku dochodów.
Wsparcie w postaci wkadu finansowego do ubezpieczenia upraw, zwierzt i rolin do 65% nalenej skadki mogoby by czone z krajowym wsparciem, o ile cznie nie przekraczaoby tego progu. W Polsce krajowe wsparcie
wynosi obecnie 50% skadki, co oznacza moliwo zwikszenia go o dodatkowe 15 p.p.
Fundusze wspólnego inwestowania do tej pory nie zaistniay w polskim
rolnictwie. Wsparcie finansowe na rzecz wspólnego inwestowania to bardzo
przydatny instrument, który równie naleaoby w Polsce wprowadzi i spopularyzowa jak jedn z wanych form zarzdzania ryzykiem w rolnictwie. Naley
przy tym zaznaczy, i pocztkowy kapita podstawowy nie moe by zasilany
ze rodków publicznych, co moe istotnie ogranicza zainteresowanie t form
wsparcia. Naley przygotowa standardowe rozwizania prawne, w tym umowy
i regulaminy funkcjonowania takich podmiotów, gdy to najskuteczniejszy sposób szybkiej popularyzacji takich funduszy.
Wan zmian jest nowy sposób wyznaczania obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania. Trudno oceni ekonomiczne skutki wykorzystania
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w Polsce kryteriów biofizycznych na potrzeby wytyczania obszarów z ograniczeniami naturalnymi przedstawionych w zaczniku II propozycji rozporzdzenia COM(2011)627 bez wiedzy o tym, jakie obszary kraju bd mogy by objte wsparciem z tytuu ogranicze naturalnych i jak to si ma do obecnego obszaru Polski uprawnionego do korzystania z patnoci ONW. Naley jednake
podkreli, i sam proces wyznaczenia nowych obszarów wsparcia bdzie si
wiza z kosztami administracyjnymi. Dotychczasowe kryteria wytyczania obszarów ONW za takie obszary uznaway tereny o niskiej produktywnoci spowodowanej sab jakoci gleb, niekorzystnymi warunkami klimatycznymi
i topograficznymi oraz maym i zmniejszajcym si zaludnieniem. Biorc pod
uwag zaproponowane przez KE zmiany, mona przypuszcza, e powierzchnia
takich obszarów w Polsce wytyczonych przy wykorzystaniu nowych kryteriów
bdzie mniejsza ni dotychczas. Bdzie to oznaczao istotny spadek cznego
wsparcia otrzymywanego przez wielu polskich rolników, co niekorzystnie
wpynie na kondycj finansow ich gospodarstw.
Podsumowujc, naley podkreli, i ksztat propozycji przedstawionej
przez KE jest na tyle niedokadnie nakrelony, i trudno o caociow ocen.
Zbyt wiele kwestii ma by rozstrzygnite w przepisach szczegóowych, aby ju
dzisiaj moliwe byo oszacowanie skutków zapowiedzianych zmian.
4. Parlament Europejski o reformie WPR
Parlament Europejski w rezolucji z lipca 2010, opartej na raporcie Lyona
i czsto tak nazywanej, przedstawi swoje stanowisko w sprawie przyszoci
WPR. W rezolucji tej podkrelono znaczenie wspólnotowej polityki rolnej oraz
konieczno utrzymania jej, sprzeciwiajc si jednoczenie ewentualnej denacjonalizacji w zakresie wspierania rolnictwa. Pooono nacisk na aspekty zwizane z ochron rodowiska. Co wicej, stwierdzono, i WPR powinna zapewnia koegzystencj:
x rolnictwa otwartego na regionalne rynki;
x rolnictwa zwizanego z lokalnymi rynkami, dotyczy to zwaszcza drobnych gospodarstw rolnych, które prowadzone s czsto przez osoby
o wieku i kwalifikacjach utrudniajcych, a nawet uniemoliwiajcych
znalezienie pracy poza rolnictwem, zwaszcza w czasie kryzysu;
x rolnictwa dostarczajcego wysokiej wartoci dodanej, oferujc produkty
o najwyszej jakoci oraz produkty przetworzone, co zapewnia siln pozycj na wiatowych rynkach.
Rezolucja jest bardzo ogólnikowa i koncentruje si na podkrelaniu kwestii, które w ostatnich latach staway si przedmiotem licznych debat, lecz do tej pory
nie zostay skutecznie rozwizane. Dobrym przykadem jest tutaj kwestia pozycji rolników w acuchu ywnociowym. Zwrócono równie uwag na konieczno sprawiedliwej dystrybucji patnoci w odniesieniu do nowych i starych
pastw czonkowskich. Podobnie jak w przypadku propozycji KE, pooono
ogromny nacisk na kwestie zwizane z ochron rodowiska.
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W maju 2011 r. Parlament Europejski przyj kolejny dokument dotyczcy przyszoci WPR. Raport ten, od nazwiska eurodeputowanego sprawozdawcy
zwany raportem Dessa19, odnosi si do komunikatu KE z listopada 2010 roku.
W raporcie podkrelono konieczno zapewnienia WPR aktywnego udziau we
wdraaniu celów strategii „Europa 2020”. PE opowiedzia si za utrzymaniem
budetu WPR przynajmniej na dotychczasowym poziomie. W odniesieniu do
patnoci bezporednich opowiedzia si za tzw. pragmatycznym podejciem do
podziau rodków20 oraz za jednolit patnoci na gospodarstwo jako odpowiednim modelem funkcjonowania systemu patnoci. Za waciwe uznano
wprowadzenie zazielenienia patnoci oraz obowizkowej modulacji. Stwierdzono równie, e do 2020 r. 40% zuywanej przez rolnictwo energii mogoby
pochodzi ze róde odnawialnych, a do 2030 r. moliwe byoby cakowite odejcie od korzystania z energii wytworzonej z paliw kopalnych.
5.
5.1.

Stanowiska wybranych pa stw czonkowskich wobec reformy WPR
Stanowisko Polski
W stanowisku polskiego rzdu przyjtym 4 lutego 2011 r. przez Komitet
ds. Europejskich odniesiono si do komunikatu KE z listopada 2010 roku.
Uznano, i jednym z podstawowych celów reformy WPR powinno by jej
uproszczenie. Ma to zapewni ograniczenie kosztów administracyjnych wszystkich stron zaangaowanych w realizacj tej polityki oraz uatwi zrozumienie
celów i efektów WPR mieszkacom Wspólnoty.
W przypadku patnoci bezporednich podkrelono konieczno uznania
za kryterium alokacji rodków wielkoci uytków rolnych. Takie kryterium jest
najbardziej odpowiednie z punktu widzenia zamiaru ukierunkowania patnoci
na cele rodowiskowe. Polska opowiada si równie za ujednoliceniem norm
dobrej kultury rolnej zgodnej z ochron rodowiska. Uznano równie, i wobec
obowizywania jednakowych dla wszystkich beneficjentów patnoci bezporednich wymogów rodowiskowych, nie ma uzasadnienia zrónicowanie wysokoci ich stawek. Ponadto podkrelono, i w lad za wzmocnieniem rodowiskowych funkcji tego instrumentu wsparcia nie mog i dodatkowe obcienia
administracyjne, zwaszcza w przypadku maych gospodarstw rolnych.
W odniesieniu do koncepcji zazielenienia WPR zwrócono uwag na ju
istniejce elementy sprzyjajce realizacji tego zadania, w tym przede wszystkim
wymogi dobrej kultury rolnej i programy rolno-rodowiskowe. Podkrelono
równie problem zrónicowania w poziomie standardów rodowiskowych stosowanych w UE i pastwach trzecich. Zwrócono take uwag na rónice w sposobie wdroenia dyrektyw rodowiskowych i zasad dobrej praktyki rolnej wród
19

European Parliament (2011), Report the CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and territorial challenges of the future (2011/2051(INI)). Committee on Agriculture
and Rural Development, A7-0202/2011.
20
Wszystkie rozwaane sposoby podziau rodków, które pojawiy si w dyskusji o przyszoci patnoci bezporednich przedstawiono w rozdziale 5.2.
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pastw czonkowskich, co ogranicza moliwoci sprawiedliwego konkurowania
na jednolitym rynku UE. W tym zakresie Polska proponuje:
 ujednolicenie sposobu wdraania norm GAEC dziki wprowadzeniu
wspólnotowych wytycznych w tym zakresie;
 objcie kadego z pastw czonkowskich wszystkimi normami GAEC21;
 zastpienie dyrektyw wspólnotowych w zakresie ochrony rodowiska, które
tworz wymogi zasady wzajemnej zgodnoci (dyrektywy: siedliskowa,
ptasia, azotanowa, wodna, o odpadach) rozporzdzeniem, co wyeliminowaoby zrónicowanie w ich stosowaniu w poszczególnych pastwach
czonkowskich.
5.2.

Stanowiska innych pa stw
Poszczególne pastwa czonkowskie pracoway nad swoimi stanowiskami
w sprawie reformy WPR ju od momentu zakoczenia w 2008 r. przegldu tej
polityki – health check. Nie wszystkie pastwa przygotoway oficjalne stanowiska swoich rzdów. Oficjalne stanowiska przyjmowano ju na pocztku 2010 r.
Naley jednake zaznaczy, i w przypadku niektórych pastw stanowisko
z czasem ulegao zmianom lub modyfikacjom. Dobrym przykadem jest tu Francja, która nie przyja oficjalnego stanowiska. Swoje stanowisko przedstawi
jedynie minister rodowiska Jean-Louis Barloo, ale ju w 2010 r. poda si do
dymisji. Natomiast Francja w grudniu 2010 r. wraz z Wielk Brytani, Finlandi, Niemcami i Holandi wystpia do KE z listem o niezwikszanie ogólnego
budetu UE w kolejnej perspektywie finansowej o wicej ni wska nik inflacji.
Jak powszechnie wiadomo, Francja jest, a przynajmniej bya do tej pory, ordownikiem silnej WPR oraz jej gównym beneficjentem. Zamroenie budetu
UE moe natomiast grozi obnieniem skali wsparcia dla rolnictwa, dlatego te
trudno powiedzie, w jakim kierunku bd zmierzay ostateczne postulaty Francji podczas debaty nad kolejn perspektyw finansow, jeli chodzi o skal
wsparcia rolnictwa, a take jak przyjmie propozycje KE co do instrumentów
WPR na lata 2014-202022.
Estonia w odpowiedzi na komunikat KE z listopada 2010 r. stwierdzia, i
niezbdne jest poczenie obu funkcjonujcych obecnie systemów patnoci
bezporednich – SPS i SAPS. Nowy system musi by oddzielony od wielkoci
produkcji i powinien jednakowo wycenia dziaalno rolnicz w caej Wspólnocie. Estonia opowiedziaa si równie za trzyelementow patnoci bezporedni, uznajc jednoczenie, i uzasadnieniem dla patnoci bezporednich jest
dostarczanie przez rolnictwo dóbr publicznych. Ponadto w stanowisku Estonii
stwierdzono, i niezbdne jest powizanie wysokoci patnoci z poziomem na21

Obecnie funkcjonuje podzia na normy obowizkowe i dobrowolne.
Blisze informacje na temat dotychczasowego stanowiska Francji i wielu innych pastw
czonkowskich oraz licznych organizacji rolniczych zawiera publikacja: V. Zahrnt (2011),
A guide to CAP reform politics: issues, positions and dynamics. ECIPE Working Paper, No.
03/2011.
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kadów ponoszonych przez rolnika w odniesieniu do rónego rodzaju norm
i obowizków rodowiskowych. Uznano, i zamiast przesuwania niektórych
norm rodowiskowych z II filaru do I w ramach tzw. zazieleniania WPR, naleaoby rekompensowa niektóre ograniczenia rodowiskowe wystpujce np. na
obszarach Natura 2000. Estonia uznaa równie za suszn koncepcj przeniesienia patnoci ONW do I filaru oraz zmiany kryteriów delimitacji obszarów
podlegajcych temu wsparciu.
Ostatecznie pierwszy etap reformy, czyli debata nad ogóln propozycj
KE zakoczya si przyjciem 17 marca 2011 r. dokumentu opracowanego
przez prezydencj wgiersk. Za jego przyjciem gosowao 20 przedstawicieli
pastw czonkowskich zgromadzonych na obradach Rady. Proponowanego dokumentu nie popary: Malta, otwa, Wielka Brytania, Szwecja, Litwa, Estonia
i Dania uznajc, i nie w peni uwzgldnione zostay ich pogldy. Konkluzje
wgierskiej prezydencji przyjte przez wikszo pastw czonkowskich stanowi podsumowanie debaty midzyinstytucjonalnej na temat przyszoci WPR
i powstay na bazie analizy stanowisk prezentowanych w jej trakcie przez poszczególnych czonków UE w odpowiedzi na komunikat KE z listopada 2010
roku. W dokumencie tym zawarto jedynie bardzo ogóle wytyczne co do ksztatu
przyszej WPR, zgodnie z którymi przysza polityka rolna UE powinna:
x mie na uwadze fakt, i zrównowaony, produktywny i konkurencyjny
sektor rolny bdzie mia wany wkad w realizacj strategii Europa 2020;
x pozosta siln wspólnotow polityk;
x dostrzega konieczno sprawiedliwej dystrybucji bezporedniego wsparcia dochodów, przy stopniowym odchodzeniu od historycznych wielkoci
referencyjnych, przy jednoczesnym uwzgldnieniu ogólnego kontekstu
budetowego i przy zagwarantowaniu uniknicia destrukcyjnych zmian;
x zwraca szczególn uwag na modych rolników, gdy to od nich zaley
zdolno UE do dostarczania wystarczajcej iloci bezpiecznej ywnoci
o wysokiej jakoci;
x zosta uproszczona;
x mie na celu: zapewnienie trwaoci i stabilnoci produkcji ywnoci,
zrównowaone zarzdzanie zasobami naturalnymi i klimatem, równowag w rozwoju terytorialnym;
x by bardziej „zazieleniona”;
x stanowi cz strategii walki ze zmianami klimatu;
x obejmowa siln i elastyczn polityk rozwoju wsi wspomagajc podnoszenie konkurencyjnoci, modernizacji i zrównowaenia sektora rolnospoywczego;
x wspomóc odwrócenie trendu staego spadku udziau rolników w acuchu
dostaw ywnoci;
x zapewnia utrzymanie rolnictwa we wszystkich czciach UE i rozwija
potencja gospodarczy obszarów wiejskich;
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x mie na celu wzrost konkurencyjnoci i orientacj rynkow oraz zapewnia rolnikom waciwe narzdzia do radzenia sobie ze wzrastajcym ryzykiem cenowym i fluktuacj dochodów23.
Ponadto odnotowano, i WPR jest znaczcym narzdziem promowania
innowacji. Wiele pastw sprzeciwia si moliwoci wprowadzenia górnego limitu patnoci bezporednich dla duych gospodarstw indywidualnych.
Skierowano równie zalecenie dla KE, aby w swoich dalszych pracach
nad ksztatem WPR po 2013 r. zbadaa moliwoci pastw czonkowskich
w lepszym ukierunkowaniu wsparcia, aby udao si lepiej wykorzystywa pienidze podatników. Ponadto, zachcono KE do odniesienia si do uwag poszczególnych czonków Wspólnoty dotyczcych sposobów na uproszczenie
WPR.
W odpowiedzi na komunikat KE z listopada 2010 roku równie niektóra
parlamenty krajowe pastw czonkowskich zabray gos w debacie o przyszoci
WPR. W maju 2011 r. rezolucj w sprawie tego komunikatu wyda czeski senat.
Jest to bardzo ogólnikowy, krótki dokument podkrelajcy znaczenie WPR. Zawarto w nim jednake jasne stwierdzenie, e priorytetem WPR powinno si sta
wzmocnienie prawdziwej konkurencyjnoci europejskiego rolnictwa, a w tym
podniesienie wydajnoci wszystkich czynników produkcji dziki innowacjom
i postpowi technicznemu. Miaoby temu towarzyszy wzicie pod uwag równie zrównowaonego wykorzystywania ziemi oraz wpywu rolnictwa na stan
rodowiska. Podkrelono równie kwesti uwzgldnienia specyfiki poszczególnych regionów we wsparciu, a zwaszcza konieczno dodatkowego wsparcia
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Czeski Senat opowiedzia si za utrzymaniem dwóch filarów WPR i za brakiem wspófinansowania
ze rodków krajowych I filaru. Jeli chodzi o patnoci bezporednie, to przeciwstawiono si okresowi przejciowemu we wprowadzaniu jednakowej stawki
patnoci, które powinna by jednakowa w caej UE. Patnoci te powinny by
skierowane jedynie do aktywnych rolników. Wysoko i struktura budetu WPR
powinny by zachowane.
Niemiecki Bundesrat podkreli24, i kwestia wprowadzenia maksymalnego ograniczenia poziomu patnoci bezporednich otrzymywanych przez pojedynczego beneficjenta (tzw. capping) powinna by dogbnie przeanalizowana.
Co wicej, w swojej rezolucji Bundesrat opowiedzia si za utrzymaniem rodków pochodzcych z takiego ograniczenia w danym kraju. Uzna równie za
waciwe przyznanie pastwom czonkowskim moliwoci realokacji tak uzyskanych rodków na inne cele. Równie w przypadku ograniczenia moliwoci
23

Council of the European Union (2011), 3077th Council meeting. Agriculture and Fisheries.
Press release. Brussels, 17 March 2011.
24
Bundesrat (2010) Resolution of the Bundesrat. Communication from de Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social committee and the
Committee of the Regions: The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and
territorial challenges of the future, COM(2010) 672. Official Document 771/10 (Resolution).
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uzyskiwania patnoci jedynie przez tzw. aktywnych rolników, Bundesrat wypowiedzia si negatywnie. W opinii czonków tej izby niemieckiego parlamentu
takie zapisy s zbdne, gdy moliwo ograniczenia grupy beneficjentów patnoci istnieje w obecnie obowizujcych rozwizaniach prawnych i moe by
stosowana przez poszczególne pastwa. Bundesrat opowiada si równie za
wzmocnieniem pozycji producentów rolnych w acuchu ywnociowym
i utrzymaniem instrumentów rynkowych WPR. Jeli za chodzi o rozwój obszarów wiejskich, to zdaniem Bundesratu jest on centralnym elementem WPR. Poza koniecznoci jeszcze skuteczniejszej realizacji celów tego obszaru WPR, jak
konkurencyjno, wzmocnienie kapitau ludzkiego, jakoci ycia i ochrony rodowiska, wskazano na konieczno wprowadzenia cilejszej wspópracy pomidzy WPR i funduszami strukturalnymi.
W opinii wielu innych pastw koncepcja ograniczenia patnoci do aktywnych rolników jest suszna, ale problemem byoby okrelenie definicji takiego rolnika. Nieco inaczej problem ten jest postrzegany przez Grecj. Komisja
ds. produkcji i handlu oraz komisja ds. Unii Europejskiej tamtejszego parlamentu we wspólnej opinii podkreliy, i w zwizku z obecnym kryzysem moe pojawi si nowa grupa rolników. Bd to osoby z miast. Zdaniem greckich parlamentarzystów ta grupa powinna by wspierana podobnie, jak ju dziaajcy
rolnicy i mie moliwo uzyskania pomocy na inwestycje25.
W debacie na temat przyszoci patnoci bezporednich wiele stron podkrela wci ogromne zrónicowanie stosowanych systemów patnoci take na
poziomie poszczególnych pastw czonkowskich. Tak uwag zawiera m.in.
rezolucja niemieckiego Bundesratu z grudnia 2010 r.
W toku dyskusji nad propozycjami KE wyra nie zarysoway si cztery
podejcia do reformy systemu patnoci bezporednich. Warianty te to:
¾ „fair trade” – jednakowa wysoko patnoci na 1 ha w caej UE;
¾ obiektywne kryteria – uwzgldnienie warunków ekonomicznych i przyrodniczych przy wyznaczaniu poziomu patnoci;
¾ podejcie pragmatyczne (zwane równie tunelowym lub korytarzowym) –
podzia rodków pomidzy poszczególne pastwa skorygowany tak, aby
kade otrzymywao co najmniej okrelone minimum redniej dla caej UE;
¾ podejcie hybrydowe – poczenie obiektywnych kryteriów i podejcia
pragmatycznego.
Debata publiczna po opublikowaniu komunikatu KE, poza kwesti bardziej sprawiedliwego systemu patnoci bezporednich, koncentrowaa si na
propozycji zazielenienia WPR. Wikszo pastw wyraaa przede wszystkim
obawy o koszty nowych zobowiza ponoszone zarówno przez rolników, jak
i administracj publiczn pastw czonkowskich. Co wicej, brak precyzyjnego
25

Opinion of the Standing Committee for Production and Trade and the Special Standing
committee for European Affairs of the Hellenic Parliament concerning the European Commissions Communication: The CAP towards 2020: meeting the food, natural resources and
territorial challenges of the future, COM(2010) 672.
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okrelenia, jakie wymogi i zobowizania tworzyyby to zazielenienie sprawia, i
debata jest bardzo utrudniona. W pierwszej poowie 2011 r. KE przedstawia
jedynie propozycje dziaa, które stanowiyby kryteria do przyznania tych patnoci i s to:
x trwae uytki zielone;
x trwaa pokrywa glebowa;
x Natura 2000;
x odogowanie;
x dywersyfikacja upraw.
W opiniach poszczególnych pastw czonkowskich na temat propozycji
zazielenienia patnoci bezporednich pojawia si wiele gosów wspólnych.
Podkrela si konieczno elastycznego doboru kryteriów z uwagi na zrónicowanie przyrodnicze Europy. Ogromne wtpliwoci budzi sama koncepcja takich
patnoci, co wynika z faktu, i obecnie obowizuje ju wiele wymogów rodowiskowych wynikajcych z dobrej praktyki rolnej oraz z zasady wzajemnej
zgodnoci (ang. cross-compliance). Wielu uczestników debaty podkrela, i takie dodatkowe kryteria sprawi, i podzia WPR na dwa filary stanie si mniej
przejrzysty, a sama polityka jeszcze bardziej niezrozumiaa dla szerokiej opinii
spoecznej oraz wielu rolników. Nie wiadomo, na jakiej podstawie miayby by
wyrónione kryteria „zazielenienia” i czemu nie mogyby by one wczone do
ju istniejcych wymogów. Ponadto podkrela si wyra n sprzeczno pomidzy zazielenieniem i uproszczeniem WPR. Dodatkowo, wskazuje si na trudno wprowadzenia jednakowych standardów na tak bardzo zrónicowanym
przyrodniczo obszarze.
otewski sejm skoncentrowa swoj uwag na kwestii poziomu patnoci
bezporednich26. Zdaniem otewskich parlamentarzystów dystrybucja rodków
pomidzy pastwa czonkowskie powinna si opiera na nastpujcych kryteriach: powierzchnia UR, PKB per capita i koszty utrzymania UR (biece koszty
utrzymania maszyn rolniczych, amortyzacja, koszty paliwa, koszty pracy). Natomiast w przypadku podziau rodków na dziaania dotyczce rozwoju obszarów wiejskich wród kryteriów powinny znale  si: PKB, obszary Natura 2000,
UR, lasy i warto dodana brutto.
Tak ogólnikowe konkluzje wikszoci pastw czonkowskich daj KE
bardzo szerokie pole manewru i w zasadzie nie daj adnego zarysu przyszego
ksztatu WPR. W zwizku z tym nadal nie wiadomo, w jakim kierunku bdzie
ewoluowaa wspólna polityka rolna.

26

Opinion of the Saeima of the Republic of Latvia on the Common Agricultural Policy Reform After 2013.
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6.

Oddziaywanie zmian w wysokoci patnoci bezporednich i ONW na
kondycj polskiego rolnictwa
W dotychczasowych pracach nad reform WPR nie przewiduje si zasadniczych zmian w poziomie patnoci bezporednich. Jednake warto oszacowa,
jak takie zmiany wpynyby na kondycj i poziom konkurencyjnoci polskich
gospodarstw rolnych. Ocena oddziaywania zmian opiera si na wynikach bada
zaprezentowanych w publikacji F. Adinolfiego, J. Little’a i A. Massota “The
CAP towards 2020: Possible scenarios for the reallocation of the budget for
direct payments”27. Wyliczenia w niej zawarte oparto na kilku wska nikach
uznanych za reprezentatywne dla komponentów, które maj tworzy patnoci
bezporednie i zostay okrelone w komunikacie KE z listopada 2010 r. dotyczcym reformy WPR, którymi s: podstawowy komponent dochodowy; „zielony” komponent (zwizany z dbaoci o rodowisko naturalne); dodatkowy
komponent dochodowy na obszarach o specyficznych uwarunkowaniach przyrodniczych oraz dobrowolny komponent zwizany ze szczególnymi zobowizaniami podejmowanymi przez beneficjenta. Wska niki uwzgldnione w badaniu
zawiera tabela 5. Pokazano w niej równie, jak zmieniaby si udzia Polski
w budecie WPR, gdyby dany wska nik by jedynym kryterium podziau rodków oraz jak kwot zyskaaby lub stracia Polska, przy zaoeniu i czny budet WPR nie zostaby zmieniony.
Tabela 5. Zmiana udziau w budecie WPR i wielkoci otrzymywanych rodków przez Polsk w zalenoci od przyjtego wska nika
Wska nik

A

Filar I
A
B
1
2

959 
 -1167 

-382 

184 
 -1094 

1247 

5295 

77 

Filar II
B

1
2
UR


-552
Tereny zalesione

 -1289
Pastwiska stae

 -1017
Obszar Natura 2000


-821
UR wykorzystywane przez rolnictwo ekologiczne

 -1264
Rolnictwo ekstensywne


-452
Zatrudnienie w rolnictwie (AWU)


951
Powierzchnia ONW


-858
A: Zmiana w % udziale w budecie UE.
B: Zmiana budetu dla danego pastwa: 1 – w %; 2 – w mln euro.
ródo: Opracowanie wasne na podstawie: F. Adinolfi, J. Little, A. Massot (2011), op. cit.

Wyniki przedstawione we wspomnianym opracowaniu wskazuj, i maksymalnie warto rodków otrzymywanych przez Polsk w ramach filaru I spadaby o 53% jej obecnej wartoci, a filaru II o 76%. Natomiast maksymalny
wzrost wynosiby odpowiednio: 154% i 33%. Informacje te wykorzystano
w niniejszym badaniu do oszacowania zmian wska nika przepywów pieni27

F. Adinolfi, J. Little, A. Massot (2011), op. cit.
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nych w gospodarstwach objtych Polskim FADN w przypadku obnienia i podwyszenia poziomu podstawowych patnoci, tj. jednolitej patnoci obszarowej
oraz patnoci do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania. Wykorzystano dane z roku 2009 dotyczce rónych typów gospodarstw rolnych
wyrónianych przez FADN28.
Wyniki przedstawiaj zmiany poziomu wska ników przepywów pieninych dla gospodarstw indywidualnych znajdujcych si w bazie Polskiego
FADN. Wród wska ników obliczanych w ramach FADN znajduj si dwa
wska niki odnoszce si do poziomu przepywów pieninych. Wska nik Przepyw pieniny (1) (SE526) oznacza zdolno gospodarstwa rolnego do samofinansowania swojej dziaalnoci i tworzenia oszczdnoci w ramach dziaalnoci
operacyjnej29. Natomiast Przepyw pieniny (2) (SE530) odnosi si do zdolnoci gospodarstwa rolnego do samofinansowania swojej dziaalnoci i tworzenia
oszczdnoci30.
Obnienie patnoci bezporednich i patnoci ONW o odpowiednio 53%
i 76% wizaoby si z bardzo rón skal zmniejszenia si poziomu wska ników
przepywów pieninych w poszczególnych typach gospodarstw rolnych, co jest
bezporednio zwizane z przecitn wielkoci posiadanych UR objtych patnociami w zalenoci od typu prowadzonej dziaalnoci rolniczej (tab. 6). Najbardziej widoczny byby on w gospodarstwach specjalizujcych si w uprawach
polowych, gdzie wska nik Przepyw pieniny (1) obniyby si do 85% jego
obecnej wysokoci, a wska nik Przepyw pieniny (2) do 74%. Zbliony poziom zmian dotyczyby gospodarstw o produkcji mieszanej, gdzie poziom
wska ników wyniósby odpowiednio: 87% i 80% aktualnej wysokoci. W najmniejszym stopniu obnienie otrzymywanych patnoci widoczne byoby w poziomie wska ników przepywów pieninych w gospodarstwach zajmujcych
si ogrodnictwem, gdzie spadek signby 1-2 p.p.
Podwyszenie patnoci bezporednich i patnoci ONW o odpowiednio
154% i 33% oddziaywaoby podobnie. Zmiany te byoby równie najbardziej
odczuwalne w gospodarstwach specjalizujcych si w uprawach polowych
i w gospodarstwach mieszanych, a najmniej w gospodarstwach ogrodniczych
(tab. 7).

28

M. Bocian, B. Malanowska (2011), Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczce w Polskim FADN w 2009 roku. Cz I. Wyniki standardowe.
IERiG -PIB, Warszawa.
29
Przepyw pieniny (1) obliczany jest nastpujco: sprzeda produktów + inne przychody +
sprzeda zwierzt – koszty zakupu zwierzt + saldo dopat i podatków dotyczcych dziaalnoci operacyjnej + saldo dopat i podatków dotyczcych inwestycji.
30
Przepyw pieniny (2) obliczany jest nastpujco: Przepyw pieniny (1) + sprzeda
rodków trwaych – zakupy i inwestycje w rodkach trwaych + stan zobowiza na koniec
roku – stan zobowiza na pocztek roku.
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych w publikacji: M. Bocian, B. Malanowska (2011), op. cit.

Tabela 6. Wpyw obnienia patnoci JPO o 53% i patnoci ONW o 76% na poziom wska nika przepywów finansowych
w zalenoci od typu gospodarstwa rolnego
Zwierzta ywe
Uprawy
Uprawy
Uprawy
Krowy
Zwierz.
L.p. Wska nik
Symbol
Mieszane
w systemie
polowe
ogrodnicze
trwae
mleczne
ziarnoerne
wypasowym
Przepyw
98263
171536
72243
70700
88322
138429
62934
1. pieniny(1) SE526
Przepyw
56014
93844
33277
41191
46265
90166
41669
2. pieniny(2) SE530
3. JPO
SE632
22368
2273
5977
9152
12372
13368
11834
4. ONW
SE622
3439
576
1290
3454
4395
3391
2837
Przepyw pieniny (1)
83794
169894
68095
63224
78425
128767
54506
5. po obnieniu patnoci
Przepyw pieniny (2)
41545
92202
29129
33715
36368
80504
33241
6. po obnieniu patnoci
7. 5/1 x 100
85
99
94
89
89
93
87
8. 6/2 x 100
74
98
88
82
79
89
80
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych zawartych w publikacji: M. Bocian, B. Malanowska (2011), op. cit.

Tabela 7. Wpyw podwyszenia patnoci JPO o 154% i patnoci ONW o 33% na poziom wska nika przepywów
finansowych w zalenoci od typu gospodarstwa rolnego
Zwierzta ywe
Uprawy
Uprawy
Uprawy
Krowy
Zwierz.
L.p. Wska nik
Symbol
Mieszane
w systemie
polowe
ogrodnicze
trwae
mleczne
ziarnoerne
wypasowym
Przepyw
98263
171536
72243
70700
88322
138429
62934
1. pieniny(1) SE526
Przepyw
56014
93844
33277
41191
46265
90166
41669
2. pieniny(2) SE530
3. JPO
SE632
22368
2273
5977
9152
12372
13368
11834
4. ONW
SE622
3439
576
1290
3454
4395
3391
2837
Przepyw pieniny (1)
po podwyszeniu
133845
175227
81873
85934
108825
160135
82095
5. patnoci
Przepyw pieniny (2)
po podwyszeniu
6. patnoci
91596
97535
42907
56425
66768
111872
60830
7. 5/1 x 100
136
102
113
122
123
116
130
8. 6/2 x 100
164
104
129
137
144
124
146

Podsumowanie
Dotychczasowa dyskusja na temat przyszoci WPR po 2013 roku zostaa
zapocztkowana ju podczas tzw. health check. Pocztkowo debata zainicjowana przez KE koncentrowaa si wokó szeciu pyta:
1. Jaka powinna by wielko budetu przeznaczonego na WPR?
2. Kto powinien finansowa polityk roln?
3. Co powinno si sta z bezporednim wsparciem dochodów rolniczych?
4. Jak naley si zaj problemem fluktuacji cen i bezpieczestwa ywnociowego?
5. Które dobra publiczne powinny by wspierane przez WPR?
6. Jak naley promowa rodowiskowe dobra publiczne?31
Naley równie pamita, e nawet sama KE nie mówi jednym gosem,
jeli chodzi o wielko budetu przeznaczanego na WPR oraz zakres i rodzaj
stosowanych instrumentów polityki rolnej. Poszczególne dyrekcje generalne
maj róne interesy. Dyrekcja ds. Rozwoju Regionalnego chciaaby przej polityk rozwoju obszarów wiejskich, za Dyrekcja ds. Handlu opowiada si za
likwidacj dziaa znieksztacajcych handel.
Liczne analizy prowadzone w rónych orodkach naukowo-badawczych
i eksperckich wskazuj na to, i nawet bardzo radykalne zmiany ksztatu WPR,
jak np. likwidacja wszystkich instrumentów filaru I, nie wpyn znaczco na
wielko produkcji i skal odogowania ziemi32. Jednake mog istotnie zmniejszy poziom wartoci dodanej brutto (ang. gross value added – GVA). Problem
ten moe by szczególnie odczuwalny w przypadku rolnictwa nowych pastw
czonkowskich, gdzie odnotowywany poziom wska nika GVA nadal jest znacznie niszy ni wród pozostaych czonków Wspólnoty. Spadek poziomu GVA
bdzie wymusza intensyfikacj przemian strukturalnych, które w wielu wypadkach nieco spowolniy ze wzgldu na wsparcie uzyskane przez sektor rolny nowych pastw czonkowskich ze strony wspólnej polityki rolnej.
Natomiast debata na poziomie pastw czonkowskich w roku 2011 skoncentrowaa si na kwestii nowego systemu patnoci bezporednich. Obecnie
powszechnie akceptowany jest pogld, i obecny system patnoci wymaga
zmian, gdy jest niesprawiedliwy i prowadzi do bardzo duych rónic w poziomie patnoci.
Te rónice nie dotycz jednak tylko i wycznie patnoci bezporednich,
co najlepiej pokazuje relacja pomidzy uzyskiwanymi w ramach WPR rodkami
a wpacanymi przez poszczególne pastwa czonkowskie kwotami (tab. 8).

31

V. Zahrnt (2011), op. cit., p. 2.
Przykadem takiej analizy jest badanie omówione w pracy: A. Renwick et al. (2011), Policy
Reform and Agricultural Land Abandonment. Referat ten zosta przedstawiony podczas 85th
Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Warwick University 18-20 April
2011.
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Tabela 8. Wska nik transferów WPR (wpywy/skadka) w roku 2013
Beneficjenci
Wzgldna
Wska nik
Wska nik
Wska nik
Patnicy netto
netto
równowaga
Bugaria
6,23
Hiszpania
1,1
Luksemburg
0,29
Litwa
4,43
Austria
0,99
Holandia
0,39
Wgry
3,92
Francja
0,97
Belgia
0,47
Rumunia
3,74
Dania
0,95
Malta
0,54
Polska
3,01
Finlandia
0,92
Niemcy
0,61
otwa
2,60
Szwecja
0,63
Grecja
2,59
Wielka Brytania
0,66
Estonia
2,49
Wochy
0,70
Sowacja
2,49
Cypr
0,80
Czechy
2,10
Irlandia
1,89
Sowenia
1,48
Portugalia
1,43
ródo: Houses of the Oireachtas, Joint Committee on Agriculture, Fisheries and Food
(2010), Fourth report. Report on the common agricultural policy post-2013, Figure 6.

Zdaniem KE najwikszym problemem obecnie przygotowywanej reformy
WPR jest ogromne zrónicowanie sytuacji rolnictwa w poszczególnych pastwach czonkowskich i sektorach tej gazi gospodarki. Ta rónorodno moe
oznacza, i najlepiej odpowiadajce na potrzeby sektora instrumenty wsparcia
mog nie by jednakowe w caej UE. Oznacza to, i dla zwikszenia konkurencyjnoci europejskiego rolnictwa niezbdne moe by wprowadzenie alternatywnych podej do wspierania rolników33. Mankamentem takiego alternatywnego rozwizania jest trudno w uzyskaniu sprawiedliwej WPR. Naturalnie
problem sprawiedliwoci ma charakter filozoficzny, a w tym przypadku raczej
polityczny, jednake ma równie bezporednie przeoenie na wymiar ekonomiczny i ostateczny ksztat reformy.
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II. Wieloletnie ramy finansowania UE 2014-2020 i uwarunkowania prac
nad nimi
Wstp
Trudno dyskutowa o polityce rolnej bez odnoszenia si do kwestii zwizanych z budetem i finansami publicznymi oraz ogólnej sytuacji makroekonomicznej. Naley przy tym mie na uwadze kluczowe czynniki wpywajce na
ostateczny ksztat polityki rolnej oraz sposoby i mechanizmy oddziaywania poszczególnych grup nacisku na instrumenty wsparcia sektora rolnego.
Punktem wyjcia do wszelkich analiz propozycji w zakresie wspólnej polityki rolnej po 2013 roku oraz wysokoci budetu przeznaczonego na jej realizacj powinno by odwoanie si do wyników bada na temat determinant
ksztatu i skali wsparcia rolnictwa. Prace w tym zakresie pozwalaj na ocen
propozycji KE i poszczególnych pastw czonkowskich w kontekcie dotychczasowych dowiadcze odnoszcych si do ksztatowania polityki wobec rolnictwa. Interesujcym punktem wyjcia s wyniki przedstawione w pracy
P. Dutta i D. Mitry1 wskazujce na to, e nastawienie ideologiczne rzdu w odniesieniu do prowadzonej polityki oraz skala nierównoci s czynnikami silnie
oddziaujcymi na skal ochrony sektora rolnego. Wskazuje to na moliwo
wykorzystywania w dalszych badaniach podejcia opartego na funkcji politycznego wsparcia (ang. political support function)2 oraz podejcia wykorzystujcego tzw. przecitnego wyborc.
Niemniej jednak na tym etapie prac nad przyszym ksztatem WPR oraz
wysokoci rodków przeznaczonych na jej realizacj kluczowym punktem odniesienia jest kondycja finansów publicznych UE oraz jej poszczególnych
pastw czonkowskich. Z tego powodu niniejsza cz raportu koncentruje si
na omówieniu dziaa podejmowanych przez UE w celu wyjcia z kryzysu,
w jakim znalazo si kilka pastw strefy euro oraz kryzysu, jaki dotyczy UE jako Wspólnoty.

1

P. Dutt, D. Mitra (2008), Political Economy of Agricultural Distortion Patterns: The Role of
Ideology, Inequality, Lobbying and Public Finance. Artyku dostpny na stronie:
http://faculty.insead.edu/dutt/Research/Political%20Economy%20of%20Agricultural%20Prot
ection_Dutt-Mitra.pdf. Publikacja zawiera liczne odwoania do literatury przedmiotu w zakresie bada nad czynnikami determinujcymi poziom taryf celnych.
2
Funkcja ta jest wykorzystywana w ekonomii politycznej przy okrelaniu poziomu ce i prezentuje zaleno typu trade-off pomidzy zakóceniami gospodarczymi i zyskami sektora,
którego dotycz ca.
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1. Przegld problemów budetowych i kursu polityki fiskalnej w Polsce
i Unii Europejskiej
1.1. Polityka fiskalna i problemy budetowe w Polsce
Niezbdna w Polsce reforma finansów publicznych powinna zapewni
popraw jakoci polityki fiskalnej i uczynienie z niej skutecznego narzdzia absorpcji szoków asymetrycznych. Naley przy tym pamita, e przed Polsk
wci stoi wyzwanie wejcia do unii walutowej, co wie si z koniecznoci
spenianie kryteriów z Maastricht, take w obszarze polityki fiskalnej. Podstawowe znaczenie przy wejciu do strefy euro ma fakt, i oznacza to eliminacj
moliwoci prowadzenia samodzielnej polityki pieninej. Oznacza to, e czonek unii walutowej pozbawia si moliwoci korzystania z bardzo skutecznego
mechanizmu sucego wygadzaniu cykli koniunkturalnych. Przy tym ograniczeniu rol mechanizmów absorpcji szoków przejmie polityka fiskalna, rynek
produktów i pracy. Waciwa polityka fiskalna powinna sprawnie reagowa na
zmiany w sferze realnej, by antycykliczna i odporna na naciski polityczne.
Antycykliczno polityki fiskalnej ma trzy wymiary:
x przestrze dla dziaania automatycznych stabilizatorów koniunktury;
x antycykliczno dyskrecjonalnej polityki fiskalnej (wprowadzenie regu
fiskalnych czy wieloletniego budetowania);
x wspieranie rozwoju gospodarczego.
Polityka fiskalna w Polsce w latach 1996-2009 bya zazwyczaj ekspansywna. Najczciej wystpujc pozycj polityki fiskalnej byo procykliczne
rozlu nienie (6 lat) oraz antycykliczne rozlu nienie (4 lata) (rys. 1).
Rysunek 1. Pozycja polskiej polityki fiskalnej w latach 1996-2010

CAPB – skorygowane cyklicznie saldo pierwotne (ang: cyclically-adjusted primary balance).
ródo: Gajewski P., Skiba L. (2010), Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze do strefy
euro w kontekcie uwarunkowa i dowiadcze innych pastw. Narodowy Bank Polski, Biuro
ds. Integracji ze Stref Euro (BISE), Warszawa, Rys 4.2.
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Ta poluzowana polityka fiskalna w poprzednich latach sprawia, i saldo
budetowe Polski jest gorsze ni przecitnie w UE. Saldo strukturalne pogorszyo si na skutek dziaa dyskrecjonalnych, jak obnika skadki rentowej i stawek
podatku PIT. Natomiast pogorszenie si salda cyklicznego byo niewielkie ze
wzgldu na mniejsze ni w wikszoci pastw UE zautomatyzowanie polityki
fiskalnej i stosunkowo dobr kondycj gospodarki.

1.2. Polityka fiskalna i problemy budetowe w UE
Kryzys finansowy i konieczno wsparcia wielu banków przez niektóre
pastwa UE znaczco odbiy si na sytuacji gospodarczej tych pastw, co doprowadzio do prac nad wzmocnieniem systemu nadzoru finansowego na poziomie caej Wspólnoty3. W zasadzie to w przypadku pastw strefy euro mówi
si o bli niaczych kryzysach – wiatowym kryzysie finansowym i kryzysie zaduenia publicznego (ang. sovereign debt crisis). Spowodowao to w pastwach
strefy euro powane skutki dla sytuacji makroekonomicznej po latach znacznej
stabilnoci (tab. 1).
Tabela 1. Wybrane wska niki makroekonomiczne dla pastw strefy euro
w okresie 1989-1998 i 1999-2008
Wska nik
19891999-2008
1998
Realny PKB (% zmiany)
2,2
2,1
Realny PKB per capita (% zmiany)
1,9
1,6
Zatrudnienie (% zmiany)
0,6
1,3
Wydajno pracy (% zmiany)
1,6
0,8
Bezrobocie (% siy roboczej)
9,3
8,3
Inflacja (%)
3,3
2,2
Realna dugoterminowa stopa procentowa (%)
4,7
2,4
Bilans fiskalny (% PKB)
-4,3
-1,7
Dug publiczny brutto (% PKB)
68,6
68,6
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych: Y. Papantoniou (2011), The Lessons of
the Eurozone Crisis that Should Shape the EU’s G20 Stance, Friends of Europe, Brussels,
table 1, 2 i 3.

wiatowy kryzys finansowy, który przerodzi si w kryzys gospodarczy
oraz strukturalne problemy poszczególnych pastw sprawiy, i w ostatnich latach dug publiczny narasta w bardzo szybkim tempie (tab. 2).
3

Szeroko temat ten zosta omówiony w raporcie: S. Verhelst (2011), Renewed financial supervision in Europe – final or transitory? Royal Institute for International Relations, Egmont
Paper 44, Gent.
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Tabela 2. Dug publiczny w wybranych pastwach UE (jako odsetek PKB)
Pastwo
2007
2010
2010/2007
x100%
Francja
64
84
131
Grecja
96
128
133
Irlandia
25
77
308
Hiszpania
36
65
181
Niemcy
65
77
118
Portugalia
64
86
134
Wielka Brytania
44
78
177
Wochy
103
119
116
ródo: Opracowanie wasne na podstawie: A. Fabre (2010), La zone euro à l’automne 2010:
les politiques économiques sur le fil du rasoir? Question d’Europe n°185, Foundation Robert
Schuman Policy Paper.

Jednake to kryzys ekonomiczny odbi si bardzo powanie na kondycji
finansów publicznych. W 2010 r. dug sektora publicznego brutto w UE wzrós
cznie do poziomu ok. 85% PKB w strefie euro i 80% w skali caej UE 4 .
Ocenia si, e kryzys ekonomiczny w latach 2008 i 2009 doprowadzi do spadku
PKB porównywalnego z utrat czterech lat wzrostu gospodarczego5. Ponadto
w wielu pastwach UE w okresie 10 lat poprzedzajcych kryzys nasilia si
nierównowaga makroekonomiczna. Jest ona widoczna w odnotowanych
znacznych rozbienociach w rachunkach obrotów biecych i zmianach
konkurencyjnoci 6 . Skala problemów budetowych poszczególnych pastw
czonkowskich jest bardzo róna, co dobrze pokazuje poziom deficytu
strukturalnego w 2010 r. (rys. 2). Konsolidacja budetowa jest warunkiem
koniecznym, lecz niewystarczajcym poprawy sytuacji finansów publicznych
w wielu pastwach UE. Kluczowym czynnikiem pozwalajcym przyspieszy
proces sanacji byby dugofalowy wzrost gospodarczy.

4

Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionów. Roczna wizja
wzrostu gospodarczego: wsparcie caociowej odpowiedzi UE na kryzys, COM(2011) 11.
5
Komisja Europejska (2011), Roczne sprawozdanie gospodarcze. Zacznik 2 –
Sprawozdanie makroekonomiczne, COM(2011) 11, s. 7.
6
Ibidem, s. 6.
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Rysunek 2. Poziom deficytu strukturalnego w pastwach UE
w roku 2010 r. i redniookresowy cel budetowy
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ródo: Komisja Europejska (2011), Roczne sprawozdanie gospodarcze. Zacznik 2 –
Sprawozdanie makroekonomiczne, COM(2011) 11, wykres 12.

Zaostrzenie problemu nierównowagi finansów publicznych w wielu pastwach strefy euro wie si ze stanem ich finansów publicznych u progu kryzysu. Wczeniejsze i ostrzejsze wystpienie problemów byo spowodowane przez:
¾ wysoki wyjciowy poziom dugu publicznego;
¾ wysoki strukturalny deficyt sektora publicznego;
¾ osabione tempo wzrostu potencjalnego PKB;
¾ dugookresow presj powodujc pogbianie si deficytu pierwotnego
na skutek niekorzystnych przemian demograficznych;
¾ wzrost oprocentowania obligacji z powodu rosncej premii za ryzyko.
Symulacja kondycji finansów publicznych przeprowadzona przez P. Gajewskiego7 wskazuje, i dugookresowa równowaga fiskalna wystpuje sporód
wszystkich pastw UE jedynie w Estonii i Szwecji. Blisko równowagi w roku
2050 byyby równie Bugaria i Wgry, za wszystkie pozostae pastwa cechowaoby zaduenie sektora publicznego przekraczajce to odnotowane
w Grecji w 2010 roku.
Dotychczasowe dziaania realizowane na poziomie UE maj jednak charakter „akcji gaszenia poaru”. W zwizku z tym jedynie odwlekaj faktyczne
zmaganie si z problemami. Waniejsze ni wsparcie poszczególnych czonków

7

P. Gajewski (2011), Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii Europejskiej,
„Gospodarka Narodowa” nr 10/2011, s. 21-38.
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UE borykajcych si z problemem braku pynnoci jest wprowadzenie reform
strukturalnych8.
Problematyka polityki fiskalnej i kwestii budetowych na poziomie Unii
Europejskiej jest tematem bardzo zoonym. Wyra nie wida tutaj podzia
czonków Wspólnoty i co, co mona nazwa „Europ dwóch prdkoci”. Kluczowe dziaania i problemy UE w zakresie polityki fiskalnej odnosz si do strefy euro, czyli grupy obecnie 16 pastw, które przyjy wspóln walut. Pozostae 11 pastw wydaje si obecnie jedynie biernym widzem wikszoci dziaa
podejmowanych na poziomie UE.
Wprowadzenie euro przebiego bez wikszych trudnoci, a wiele obaw
i przewidywa ekspertów dotyczcych kwestii gospodarczych i politycznych nie
sprawdzio si9. Niewtpliwie jednak wzrosa zoono systemu gospodarczego,
a co za tym idzie zarówno zarzdzanie nim, jak przewidywanie dalszego rozwoju sytuacji na rynkach pastw strefy euro stao si trudniejsze.
Naley podkreli dynamik rozwoju kryzysu wypacalnoci i problemu,
przed którym stoi strefa euro. Najlepiej oddaje to przykad Grecji. W kwietniu
2010 r. oprocentowanie krótkoterminowych poyczek zaciganych przez Grecj
wynosio 20%, co oznaczao wzrost o 10 p.p. w cigu kilku miesicy. Gdyby
cae zaduenie Grecji zostao zrolowane przy takiej stopie oprocentowania, to
koszt obsugi dugu wzrósby z 6 do 18% PKB, a deficyt budetowy z 8% do ok.
20% PKB10.
Problem Grecji i innych pastw strefy euro coraz bliszych do pójcia
w lady Grecji, jak Portugalia, Hiszpania czy Wochy, ma charakter strukturalny,
u którego róde tkwi niska konkurencyjno tych gospodarek. wiadczy o niej
niski wzrost gospodarczy, deficyt budetowy i zazwyczaj ujemne saldo rachunku biecego bilansu patniczego.
2. Koordynacja polityki na poziomie UE
Nadejcie kryzysu finansowego doprowadzio do pojawienia si licznych
gosów wskazujcych, i problemy strefy euro wynikaj z braku koordynacji
polityki fiskalnej, przy zintegrowanej ju polityce monetarnej. Pojawiaj si
równie opinie goszce, e nie wystarczy koordynacja polityki fiskalnej, ale

8

H. Schneider (2011), Die Europäische Union 2011: Nach der Krise oder noch mittendrin?
AIES-Studien, nr. 1, Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik, Maria Enzersdorf, s. 4.
9
Przywoanie kluczowych obaw i liczne odwoania do publikacji w tym zakresie zawiera
artyku: H. Enderlein, A. Verdun (2009) EMU's teenage challenge: what have we learned and
can we predict from political science?, “Journal of European Public Policy”, Vol. 16 No. 4,
pp. 490-507.
10
S. Dullien, D. Schwarzer (2011), Dealing with Debt Crises in the Eurozone. Evaluation and
Limits of the European Stability Mechanism. Stiftung Wissenschaft und Politik, German
Institute for International and Security Affairs, SWP Research Paper, Berlin, p. 9.
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niezbdna jest jej wspólnotowa integracja11. Warto przy tym wspomnie, i ju
na pocztku lat 60. XX wieku dyskutowano o koniecznoci powoania europejskiego rzdu w celu prowadzenia wspólnej polityki makroekonomicznej12.
W listopadzie 2008 r. Komisja Europejska przyja „Europejski plan naprawy gospodarczej”13. Plan ten mia na celu szybk stymulacj i wzrost popytu
oraz zaufania konsumentów, zapewnienie ochrony najbardziej naraonych na
negatywne skutki kryzysu obywateli UE, a take przygotowanie Europy na czas
po kryzysie i moliwoci zwizane z okresem oywienia gospodarczego. Ponadto plan mia przyspieszy przeksztacanie wspólnotowej gospodarki w gospodark niskoemisyjn. Cele te miay by zrealizowane dziki wykorzystaniu
efektów synergii dziki podejmowaniu skoordynowanych dziaa zarówno
w odniesieniu do poszczególnych obszarów polityki, jak i w kontekcie wspópracy pomidzy poszczególnymi pastwami czonkowskimi UE oraz gremiami
zewntrznymi. Zwrócono równie uwag na konieczno spójnoci pomidzy
dziaaniami podejmowanymi przez Wspólnot w rednim i dugim okresie 14 .
Stwierdzono, i podejmowane dziaania suce stymulacji europejskiej gospodarki powinny by „szybkie, przejciowe, celowe oraz skoordynowane”15.
W 2010 r. KE przedstawia szeroki pakiet regulacji prawnych, które miayby poprawi koordynacj polityki Wspólnoty. Dotyczyy one wzmocnienia
wsparcia nadzoru nad budetem i koordynacji polityki gospodarczej oraz wdraania procedury nadmiernego deficytu, jak m.in. korekty nierównowagi makroekonomicznej16. Propozycje te okrelane jako tzw. szeciopak, czyli pakiet pi-

11

A. Fabre (2010), L’intégration des politiques budgétaires: un enjeu majeur pour le couple
franco-allemand. Fondation Robert Schuman, “Questions d’Europe” no. 174.
12
Zakadano, i ostatnim etapem tworzenia unii gospodarczo-walutowej bdzie powoanie
rzdu zajmujcego si kwestiami gospodarczymi. Szerzej kwestia ta zostaa omówiona w
publikacji: H. Schneider, op.cit., s.5.
13
European Commission (2008), Communication from the Commission to the European
Council. A European Economic Recovery Plan, COM(2008) 800 final, Brussels.
14
W planie przedstawiono szereg planowanych dziaa, które miay zapewni skuteczn walk z kryzysem.
15
European Commission (2008), op. cit., p. 7.
16
Propozycje te to:
x Komisja Europejska (2010), Wniosek. Rozporzdzenie Rady (UE) nr …/.. zmieniajce
rozporzdzenie (WE) nr 1467/97 w sprawie przyspieszenia i wyjanienia procedury nadmiernego deficytu, KOM(2010) 522 wersja ostateczna.
x Komisja Europejska (2010), Wniosek. Dyrektywa Rady w sprawie wymogów dotyczcych
ram budetowych w pastwach czonkowskich. KOM(2010) 523 wersja ostateczna.
x Komisja Europejska (2010), Wniosek. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie skutecznego egzekwowania nadzoru budetowego w strefie euro. KOM(2010)
524 wersja ostateczna.
x Komisja Europejska (2010), Wniosek. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rodków egzekwowania korekty nadmiernych zaburze równowagi makroekonomicznej w strefie euro. KOM(2010) 525 wersja ostateczna.
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ciu rozporzdze i jednej dyrektywy, zostay przyjte przez PE 28 wrzenia
2011 roku.
Semestr Europejski17 to inicjatywa KE, której celem ma by zwikszenie
koordynacji polityki gospodarczej pastw czonkowskich. Obejmuje koordynacj tworzenia krajowych budetów pastwa i programu reform. Nastpnie dyskusji na forum UE podlegaj krajowe programy reform i krajowe programy stabilnoci i konwergencji. Inicjatywa ta ma stanowi instrument ograniczajcy
ryzyko powstawania kryzysów finansowych w przyszoci. Zaoenia przedstawione przez KE w komunikacie o semestrze europejskim podkrelay konieczno lepszego trzymania si zaoe Paktu Stabilizacji i Rozwoju oraz dbao
o unikanie nierównowagi makroekonomicznej18 (rys. 3). W swoim komunikacie
na temat semestru europejskiego KE podkrelia konieczno zrealizowania nastpujcych celów:
I. Poprawa jakoci funkcjonowania istniejcych ju mechanizmów Paktu
Stabilnoci i Rozwoju:
x wzrost skutecznoci ocen zwizanych z paktem dziki lepszej koordynacji ex-ante;
x peniejsze uwzgldnienie priorytetów unijnego nadzoru budetowego
w narodowych ramach fiskalnych;
II. Dziaania dotyczce wysokiego poziomu dugu publicznego i zapewniajce dugoterminowe zrównowaenie fiskalne:
x nadanie nowego znaczenia traktatowemu kryterium dugu publicznego;
x peniejsze uwzgldnienie zalenoci pomidzy dugiem i deficytem;
III. Skuteczniejsze bod ce i sankcje odnoszce si do speniania zasad Paktu
Stabilnoci i Wzrostu:
x oprocentowane depozyty na wypadek nieadekwatnej polityki fiskalnej;
x bardziej rygorystyczne i warunkowe uywanie wydatków UE dla zapewnienia wikszej zgodnoci z zasadami Paktu Stabilnoci i Wzrostu;
x powtarzajce si naruszenia Paktu byyby poddawane szybszemu rozpatrywaniu;
x bardziej rygorystyczne stosowanie regulacji dotyczcej Funduszu Spójnoci.

x Komisja Europejska (2010), Wniosek. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniajce rozporzdzenie (WE) nr 1466/97 w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji
budetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych. KOM(2010) 526 wersja
ostateczna.
x Komisja Europejska (2010), Wniosek. Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie zapobiegania zaburzeniom równowagi makroekonomicznej i ich korygowania.
KOM(2010) 527 wersja ostateczna.
17
Jest równie nazywany europejskim okresem oceny.
18
Szerszy opis zawiera komunikat KE: Wirtschaftliche Interdependenz meistern: Kommission
schlägt verstärkte wirtschaftspolitische Steuerung in der EU vor, IP/10/561, 12 Mai 2010.
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W styczniu 2011 r. KE przedstawia komunikat „Roczna wizja wzrostu
gospodarczego: wsparcie caociowej odpowiedzi UE na kryzys” 19 . Jest to
pierwszy taki dokument. Powsta on w zwizku z nowym cyklem zarzdzania
w UE. W dokumencie zaznaczono, i obecnie kluczowe znaczenie ma
koncentracja na trzech obszarach:
1. potrzebie rygorystycznej konsolidacji finansów publicznych w celu wikszej
stabilizacji makroekonomicznej;
2. reformie rynku pracy na rzecz wyszego zatrudnienia;
3. rodkach na rzecz wzrostu.
W dokumencie pooono szczególny nacisk na dziaania na poziomie
pastw czonkowskich, gdy to one maj podstawowe znaczenie dla uniknicia
„scenariusza straconej dekady” 20 . Dokonana analiza krajowych programów
reform wskazuje, i wiele z nich nie uwzgldnia wystarczajco ambitnych celów,
aby wspólnie moliwe byo osignicie wska ników wyznaczonych dla caej
UE w strategii „Europa 2020”. Gównym jednak mankamentem tych
programów jest brak rednio- i dugookresowej strategii rozwoju gospodarczego.
W ramach strategii „Europa 2020” kadzie si nacisk na problem makrofinansowych i strukturalnych nierównowag. Podkrelono równie konieczno
koordynacji polityki makroekonomicznej w ramach unii gospodarczej i walutowej. Potrzeba ta wynika z faktu znacznego zwikszenia si wzajemnych zalenoci pomidzy gospodarkami strefy euro. W strategii wymieniono dziaania
koordynacyjne, które musz by zrealizowane w celu zmniejszenia ryzyka wystpowania w przyszoci niekorzystnych efektów ubocznych integracji. Wskazano na konieczno przygotowania:
x „ram prawnych dla dokadniejszego i szerszego nadzoru nad pastwami
strefy euro: oprócz poprawienia dyscypliny budetowej, nadzorem gospodarczym naley równie obj nierównowag makroekonomiczn
i rozwój konkurencyjnoci, w szczególnoci w celu uatwienia dostosowa wynikajcych z prowadzonej polityki;
x ram prawnych umoliwiajcych dziaanie w obliczu zbliajcych si zagroe stabilnoci finansowej strefy euro jako caoci;
x odpowiedniej reprezentacji strefy euro na zewntrz, która umoliwi zdecydowane dziaania w obliczu wiatowych wyzwa gospodarczych i finansowych”21.

19

Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionów. Roczna wizja
wzrostu gospodarczego: wsparcie caociowej odpowiedzi UE na kryzys, COM(2011) 11.
20
Komisja Europejska (2011), Roczne sprawozdanie gospodarcze. Zacznik 1 –
Sprawozdanie z postpu prac dotyczcych strategii „Europa 2020”, COM(2011) 11, s. 3.
21
Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji – Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównowaonego rozwoju sprzyjajcego wczeniu spoecznemu, KOM(2010)
2020, Bruksela, 3.3.2010.
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ródo: Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku
Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionów, Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej
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COM(2010)367, zacznik 2.
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Rysunek 3. Schemat funkcjonowania semestru europejskiego

Moliwo wprowadzenia dziaa koordynujcych polityk budetow
czy gospodarcz pastw strefy euro przewiduje artyku 136 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z tym artykuem dla „zapewnienia prawidowego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej” Rada moe podejmowa dziaania dotyczce:
¾ wzmocnienia koordynacji i nadzoru ich dyscypliny budetowej;
¾ okrelenia kierunków polityki gospodarczej, aby byy zgodne z kierunkami przyjtymi dla caej Unii i zapewnienia nadzoru nad nimi.
KE zapowiedziaa przygotowanie specjalnej tablicy wyników, która ma pokazywa gówne wska niki gospodarcze, a w tym: wydajno, jednostkowe koszty
produkcji, aktywa zagraniczne netto, salda na rachunku biecym, dug publiczny, zaduenie sektora prywatnego, stop bezrobocia, realny kurs walutowy.
Unia walutowa sprawia, i niezbdna jest koordynacja polityki fiskalnej.
Zgodno polityki monetarnej i fiskalnej ma dwa aspekty:
x zapewnienie spójnoci polityki monetarnej i fiskalnej;
x harmonizacja polityki fiskalnej poszczególnych pastw.
Pierwotne rozwizania w zakresie funkcjonowania unii walutowej, czyli Pakt
stabilnoci i wzrostu 22 , stanowi prób „kompromisu midzy scentralizowan
polityk pienin i zdecentralizowan polityk budetow, czyli form ich
midzynarodowej koordynacji. W unii walutowej policy-mix staje si efektem
interakcji midzy wiksz liczb graczy (jeden bank centralny i kilka rzdów).
Komplikuje to koordynacj i zwiksza prawdopodobiestwo rozwiza odlegych od optymalnych, poniewa wadze fiskalne podejmuj decyzje na poziomie narodowym, a bank centralny na szczeblu wspólnoty.”23.
Wród wielu propozycji zmian w Pakcie przewijaj si gosy mówice o:
a) koniecznoci zastpienia przez automatyzm dotychczasowego dyskrecjonalnego sposobu podejmowania decyzji w sprawie uruchamiania procedury nadmiernego deficytu;
b) wprowadzeniu opodatkowania deficytu;
c) koniecznoci skoncentrowania si na poziomie dugu;
d) zwikszeniu przejrzystoci finansów publicznych;
e) stopniowaniu sankcji.
Obecnie system zarzdzania gospodarczego w Unii Europejskiej bazuje
na Pakcie Stabilizacji i Rozwoju oraz strategii „Europa 2020” (rys. 4). Jego uzupenieniem jest Pakt Euro Plus.

22

Pakt ten jest bardzo krytykowany od samego momentu jego przyjcia, gówne zarzuty wobec jego wersji pierwotnej oraz zmian z 2005 r. zawiera artyku: M. Lubiski (2011), Przyszo Paktu stabilnoci i wzrostu. „Gospodarka Narodowa” 1-2/2011.
23
M. Lubiski (2011), op. cit., s. 24.
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Rysunek 4. Schemat gospodarczego zarzdzania w UE
Strategia „Europa 2020”

Pakt Stabilizacji i Rozwoju
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sprzyjajcy wczeniu spoecznemu

Cel: stabilne finanse publiczne
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gównych

Nadzór fiskalny: Nadzór nad
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Nadzór makroekonomiczny: Nadzór
nad ogólnymi
makroekonomicznymi
warunkami rozwoju
i zatrudnienia

uzupeniony przez:
Transpozycja
celów UE
na cele
narodowe

PAKT EURO PLUS
(Pastwa strefy euro + 6 pastw innych pastw UE)
Powizanie konkretnych rocznych zobowiza pastw czonkowskich majce na celu wsparcie ich konkurencyjnoci
i zatrudnienia oraz wzmocnienia dugookresowej kondycji
finansów publicznych i zapewnienia stabilnoci finansowej.

obowizki napywaj do
Krajowe programy reform
Reformy strukturalne majce na celu transpozycj
strategii „Europa 2020”
w krajowe cele.

okrelone w ramach semestru europejskiego

Krajowe programy
stabilizacji
i konwergencji
Okrelenie redniookresowych strategii
budetowych.

ródo: T. Fischer, S. Hoffmann (2011), European Economic Governance: Wo bleibt die soziale Dimension? „Spotlight Europe” mr. 2011/4, Bertelsmann Stiftung.

Jeden z gównych rozgrywajcych, jeli chodzi o unijne zarzdzanie gospodarcze, czyli Francja, jest pastwem szczególnie lobbujcym za sprawdzeniem mechanizmów europejskiego zarzdzania. Zdaniem Francji zarzdzanie
wspólnotowe powinno si opiera na:
1. szerszej instytucjonalizacji koordynacji polityki makroekonomicznej
w strefie euro;
2. peniejszym nadzorze makroekonomicznym;
3. wzmocnionej kontroli finansowej na poziomie UE i poziomie midzynarodowym;
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4. zorientowanej na wzrost strategii gospodarczej opartej na europejskiej polityce przemysowej;
5. ochronie przed dumpingiem ze strony pastw rozwijajcych si.
Kryzys finansowy pogorszy sytuacj wielu pastw strefy euro i doprowadzi do podejmowania dziaa dora nych. W maju 2010 roku stworzono Europejski Mechanizm Stabilizacji Finansowej (ang. European Financial Stability
Mechanism). Mechanizm ten ustanowiono rozporzdzeniem Rady (UE) nr
407/2010. W jego preambule odwoano si do art. 122 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej24, w którym przewidziano moliwo udzielenia przez UE
pomocy finansowej pastwu czonkowskiemu, które boryka si z trudnociami
lub jest nimi bardzo zagroone, jeli wynikaj one z „nadzwyczajnych okolicznoci pozostajcych poza jego kontrol”. W omawianym rozporzdzeniu
stwierdzono, i „trudnoci takie mog by spowodowane powanym pogorszeniem midzynarodowego otoczenia gospodarczego i finansowego”. Pomoc ma
charakter warunkowy i moe by przyznana w formie poyczki lub linii kredytowej. Ten instrument ma dostarcza poyczek maksymalnie sigajcych cznie
60 mld euro.
Natomiast w czerwcu 2010 r. czonkowie strefy euro powoali Europejski
Fundusz Stabilizacji Finansowej (ang. European Financial Stability Facility).
Fundusz ten to firma powoana przez 16 pastw nalecych do strefy euro.
Funkcjonuje w ramach prawa luksemburskiego. Celem tego podmiotu jest realizowanie wsparcia finansowego dla pastw strefy euro, które znalazy si
w trudnej sytuacji. EFSF wraz z Niemieckim Biurem Zarzdzania Dugiem moe wydawa obligacje lub inne instrumenty dune w celu zdobycia funduszy
koniecznych do udzielania poyczek. Emisje bd gwarantowane przez pastwa
czonkowskie strefy euro do kwoty 440 mld euro25.
W listopadzie 2010 r. przyjto rozporzdzenie dotyczce powoania Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ang. European Systemic Risk Board ESRB)26 oraz przyznania jej okrelonych uprawnie27. Proces jej tworzenia zosta zapocztkowany przez KE w listopadzie 2008 r., kiedy to powoano specjaln grup pod przewodnictwem Jacquesa de Larosière, której zadaniem byo
przygotowanie raportu zawierajcego rekomendacje dotyczce sposobu wzmocnienia europejskiego systemu nadzoru nad systemem finansowym. W zaprezen24

Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana. Dz. U. UE C 115, 9
maja 2008 r.
25
Informacja o udziale kadego z pastw znajduje si
na stronie EFSF:
http://www.efsf.europa.eu/about/ index.htm.
26
Regulation (EU) no 1092/2010 of the European Parliament and the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (Official Journal of the European Union, L 331).
27
Council Regulation (EU) no 1096/2010 of 17 November 2010 conferring specific tasks
upon the European Central Bank concerning the functioning of the European Systemic Risk
Board (Official Journal of the European Union, L 331).
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towanym w lutym 2009 r. raporcie wskazano m.in. na konieczno powoania
specjalnego gremium, którego zadaniem byoby nadzorowanie caego systemu
finansowego. W komunikacie KE z marca 2009 r. pt. „Driving European Recovery” uznano propozycje przedstawione w raporcie Larosière’a za godne
wdroenia. Zadaniem ESRB jest wdraanie zalece Midzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Rozrachunków Midzynarodowych, Forum Stabilnoci
Finansowej i G-20. Przewodniczcym ESRB ma by w pierwszej picioletniej
kadencji prezes Europejskiego Banku Centralnego, a sam ten bank ma zapewni
Radzie odpowiednie zaplecze analityczne, statystyczne, administracyjne i logistyczne.
ESRB jest czci Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ang.
European System of Financial Supervision – ESFS), w skad którego wchodz
równie:
x Europejski Komitet ds. Ubezpiecze i Emerytur (European Insurance and
Occupational Pensions Authority – EIOPA);
x Europejski Organ Nadzoru Bankowego (European Banking Authority –
EBA);
x Europejski Komitet ds. Gied i Papierów Wartociowych (European Securities and Markets Authority – ESMA);
x Wspólny Komitet Europejskich Organów Nadzoru (Joint Committee of
the European Supervisory Authorities – ESAs).
W marcu 2011 r. Parlament Europejski przyj zmian Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego
dla pastw czonkowskich, których walut jest euro. W swojej rezolucji PE
stwierdzi, i „kluczowe jest wyjcie poza rodki tymczasowe zorientowane na
stabilizacj strefy euro oraz e Unia powinna rozwin zarzdzanie gospodarcze,
midzy innymi za pomoc strategii politycznych i instrumentów majcych na
celu wspieranie trwaego wzrostu w pastwach czonkowskich; uwaa, e
wzmocnienie paktu stabilnoci i wzrostu, europejskiego semestru i strategii UE
2020 oraz zmiana w art. 136 TFUE dotyczcym europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego s jedynie pierwszym krokiem w tym kierunku”28. Wprowadzone
zmiany okrelaj procedury przyjmowania regulacji wyznaczajcych warunki
i zasady przyznawania pomocy oraz wszelkie procedury z tym zwizane.
Podczas szczytu Rady Europejskiej w marcu 2011 r. uchwalono, i powoany zostanie Europejski Mechanizm Stabilnoci (ang. European Stability Mechanism). Bdzie on uruchamiany za wspólnym porozumieniem, czyli jednomylnie, jeli bdzie to konieczne dla ochrony stabilnoci finansowej strefy euro
jako caoci. Od lipca 2013 r. Europejski Mechanizm Stabilnoci przejmie rol
28

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla pastw czonkowskich, których walut jest euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE)).
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Europejskiego Instrumentu Stabilnoci Finansowej oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej. Nowy instrument bdzie umoliwia udzielenie
poyczek na czn kwot 500 mld euro. Kwota ta ma by systematycznie dostosowywana do faktycznych potrzeb, dziki udziaowi pastw UE spoza strefy
euro oraz MFW w realizacji zada tego mechanizmu. Sposób, w jaki ma funkcjonowa Europejski Mechanizm Stabilnoci zosta przedstawiony w konkluzjach z posiedzenia Rady, na której uchwalono jego utworzenie29.
W czerwcu 2011 r. Komisja Europejska przygotowaa ca seri projektów dokumentów wewntrznych zawierajcych zalecenia dla poszczególnych
pastw czonkowskich w sprawie ich krajowych programów reform oraz opini
na temat zaktualizowanego programu konwergencji30. Okrelono równie zalecenia w sprawie wdraania ogólnych wytycznych dotyczcych polityk gospodarczych pastw czonkowskich, których walut jest euro31. Dokumenty te s
bardzo lakoniczne i maj ogólnikowy charakter. Stanowi jedynie powtórzenie
zaoe krajowych programów reform.
Za istotny krok w kierunku koordynacji polityki na poziomie UE uznaje
si przyjcie Paktu euro-plus zwanego równie paktem konkurencyjnoci lub
paktem na rzecz euro. Zosta on zawarty podczas posiedzenia Rady w marcu
2011 roku. Przystpiy do niego pastwa strefy euro oraz Bugaria, Litwa, otwa, Polska i Rumunia. Celem tego paktu jest wzmocnienie ekonomicznego
wymiaru unii walutowej, wzrost konkurencyjnoci i osignicie koordynacji polityki ekonomicznej. To wszystko ma doprowadzi do wzrostu spójnoci. Wyznaczono pi celów paktu, którymi s:
x rozwijanie konkurencyjnoci;
x wspieranie wzrostu poziomu zatrudnienia;
x dziaanie na rzecz zrównowaenia finansów publicznych;
x wzmacnianie stabilnoci finansowej;
x koordynacja polityki podatkowej.
29

Rada Europejska (2011) Konkluzje 24–25 marca 2011 roku, EUCO 10/1/11 REV 1, Bruksela.
30
Dokument dotyczcy Polski to: Komisja Europejska (2011), Zalecenie dotyczce Zalecenia
Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawierajcego opini Rady
na temat zaktualizowanego programu konwergencji na lata 2011-2014 przedstawionego
przez Polsk{SEC(2011) 729 wersja ostateczna}. SEK(2011) 824 wersja ostateczna, Bruksela.
Dokumentowi temu towarzyszy ocena krajowego programu reform i programu konwergencji:
Komisja Europejska (2011), Wewntrzny dokument roboczy Komisji. Ocena krajowego programu reform i programu konwergencji przedstawionych w 2011 r. przez Polsk towarzyszcy dokumentowi: Zalecenie dotyczce Zalecenia Rady w sprawie Krajowego Programu Reform przedstawionego w 2011 r. przez Polsk oraz w sprawie wydania opinii Rady dotyczcej
zaktualizowanego programu konwergencji Polski na lata 2011-2014{SEK(2011) 824 wersja
ostateczna}. SEK(2011) 729 wersja ostateczna, Bruksela.
31
Komisja Europejska (2011), Zalecenie dotyczce Zalecenia Rady w sprawie wdraania
ogólnych wytycznych dotyczcych polityk gospodarczych pastw czonkowskich, których walut jest euro {SEK(2011) 737 wersja ostateczna}. SEK(2011) 828 Bruksela.
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Pakt pozostawia pastwom czonkowskim znaczn swobod w ksztatowaniu wasnej polityki. Jednoczenie zakada podejmowanie wspólnych dziaa.
Co roku szefowie pastw wchodzcych w jego skad maj ustala zestaw konkretnych dziaa przewidzianych do realizacji w danym roku. W wietle kryzysu
finansów publicznych objawiajcego si w mniejszym lub wikszym wymiarze
w wielu pastwach czonkowskich, kluczowego znaczenia nabieraj dziaania
zwizane z koniecznoci zrównowaenia stanu finansów publicznych.
W pierwszym rzdzie naley oceni zasadno ponoszonych wydatków. Poza
tym najwiksz uwag powinny skupia obszary problemowe, takie jak zrównowaenie systemu opieki spoecznej, zdrowotnej oraz systemu rentowoemerytalnego. W dokumencie wymieniono dwa przykadowe kroki w tym kierunku, tj.:
– powizanie systemu emerytalnego z krajow sytuacj demograficzn,
a w szczególnoci powizanie efektywnego wieku emerytalnego z oczekiwan dalsz dugoci ycia;
– ograniczenie moliwoci przechodzenia na wczeniejsz emerytur oraz
wprowadzanie ukierunkowanych na zatrudnianie osób starszych instrumentów polityki zatrudnienia.
KE podejmuje kolejne kroki w procesie tworzenia ram legislacyjnych dotyczcych koordynacji polityki makroekonomicznej. W dokumencie z 23 listopada 2011 r. przedoya propozycj Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczcych monitorowania i oceny
wstpnych planów budetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego deficytu w pastwach czonkowskich strefy euro (COM(2011)821)32. W propozycji tej
KE wprowadza uzupenienie semestru europejskiego o wspólne ramy czasowe
dotyczce przygotowania i przyjcia budetów krajowych pastw strefy euro.
Miayby one wyglda nastpujco:

do 15 kwietnia przedoenie KE redniookresowego planu fiskalnego;

do 15 pa dziernika zaprezentowanie projektu ustawy budetowej (projekt
byby analizowany przez KE, zwaszcza w odniesieniu do: prognozowanego salda sektora instytucji rzdowych i samorzdowych w relacji do PKB
oraz w rozbiciu na podsektory, projekcji dochodów i wydatków w relacji
do PKB, przy zaoeniu niezmienionych polityk rzdu, dochodów i wydatków oraz ich gównych skadowych w relacji do PKB);

do 31 grudnia przyjcie i opublikowanie ustawy budetowej.
Gdyby projekt budetu zawiera „powane niespójnoci” pomidzy projektem planu budetowego a zobowizaniami wynikajcymi z Paktu Stabilnoci
i Rozwoju, KE mogaby wystpi o przygotowanie nowego projektu.
Poza tym propozycja KE przewiduje konieczno wprowadzenia przez
pastwa czonkowskie regu fiskalnych obejmujcych cay sektor instytucji rz32

Propozycja ta jest cile zwizana z planem wprowadzenia obligacji stabilizacyjnych,
o czym mowa w dalszej czci tego rozdziau.
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dowych i samorzdowych oraz niezalene rady fiskalne suce monitorowaniu
ich wdraania.
Poza projektem rozporzdzenia COM(2011)821 KE przygotowaa równie propozycj rozwiza dotyczcych nadzoru budetowego i gospodarczego
nad pastwami strefy euro – projekt rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budetowego nad pastwami czonkowskimi strefy euro dotknitymi lub zagroonymi powanymi
trudnociami w odniesieniu do ich stabilnoci finansowej (COM(2011)819).
Wzmocniony nadzór nad pastwami czonkowskimi borykajcymi si z problemami stabilnoci finansowej oznacza konieczno przedkadania KE i innym
wspólnotowym instytucjom zwizanym z nadzorem finansowym i stabilnoci
finansow zdezagregowanych danych na temat instytucji finansowych oraz konieczno przeprowadzania testów podatnoci tych instytucji na trudnoci. Pastwo czonkowskie zobowizane jest równie do przekazywania wszelkich danych na temat zakóce równowagi makroekonomicznej. Co wicej, Rada na
wniosek KE mogaby zleci pastwu czonkowskiemu ubieganie si o dodatkow pomoc finansow, jeli jego kondycja mogaby negatywnie odbi si na
funkcjonowaniu caej strefy euro. Ponadto, pastwo czonkowskie otrzymujce
pomoc musiaoby przygotowa „projekt programu dostosowawczego sucego
przywróceniu solidnej i zrównowaonej sytuacji gospodarczej i finansowej oraz
przywróceniu moliwoci danego pastwa do samodzielnego finansowania si
w peni na rynkach finansowych”. Program ten byby zatwierdzany przez Rad,
a KE monitorowaaby postpy w jego wdraaniu.
Kolejne miesice 2011 roku przynosiy kolejne próby wprowadzenia skutecznego rozwizania stale powikszajcych si problemów w coraz wikszej
liczbie pastw strefy euro. Wród wielu propozycji bardzo czsto pojawiaa si
kwestia wprowadzenia obligacji stabilizacyjnych. Zakada si, i wprowadzenie
takich obligacji suyoby:
¾ lepszemu zarzdzaniu w obliczu obecnego kryzysu i zapobieganiu podobnym kryzysom zaduenia w przyszoci;
¾ wzmocnieniu stabilnoci fiskalnej w strefie euro;
¾ poprawie efektywnoci rynku;
¾ uatwieniu transmisji impulsów polityki pieninej33.
Dyskutowano nad trzema rozwizaniami w tym zakresie:
1. Pene zastpienie obligacji narodowych przez obligacje stabilizacyjne ze
wspólnymi i wielorakimi gwarancjami. Rozwizanie to byoby najbardziej
daleko idce, zarówno jeeli chodzi o integracj Wspólnoty, jak i poziom
ryzyka moralnego i wymagaoby wprowadzenia zmian traktatowych.

33

Kwestie te, jak i warunki wstpne wprowadzenia obligacji stabilizacyjnych szczegóowo
omówiono w dokumencie: European Commission (2011), Green paper on feasibility of introducing Stability Bonds, COM(2011)818.
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2. Czciowe zastpienie obligacji narodowych przez obligacje stabilizacyjne
ze wspólnymi i wielorakimi gwarancjami. Pastwa narodowe nadal wprowadzayby na rynek swoje obligacje, a jednoczenie funkcjonowayby obligacje stabilizacyjne UE. Kluczow kwesti byoby tu okrelenie proporcji
finansowania przez emisj obligacji stabilizacyjnych i obligacji krajowych.
3. Czciowe zastpienie obligacjami stabilizacyjnymi emisji obligacji przez
pastwa czonkowskie przy ustanowieniu kilku, jednak nie wspólnotowych
gwarancji. To najbardziej zawone rozwizanie, co oznacza bardzo ograniczone korzyci z jego wprowadzenia.
Kade z rozwiza wymagaoby wprowadzenia wzmocnionego nadzoru nad
polityk fiskaln pastw czonkowskich i koordynacji polityki makroekonomicznej. Co wicej, przyjte rozwizania musz by zgodne z traktatem i musz
by uwaane przez inwestorów za bezpieczn inwestycj34.
Kwestia wprowadzenia obligacji stabilizacyjnych jest jedynie drobnym
rozwizaniem majcym suy rozwizaniu biecych problemów strefy euro.
W odniesieniu do kompleksowych rozwiza rozwaa si pi elementów konicznych zmian w funkcjonowaniu strefy euro i caej UE, a s to: wspólnotowe
quasi-ministerstwo finansów do okrelania i wdraania zasad fiskalnych 35 ;
wspólny nadzór bankowy; wasne róda dochodów; wspólnotowe uregulowanie
i zabezpieczenie depozytów bankowych; wspólnotowa reprezentacja w instytucjach midzynarodowych i mechanizmy zapewnienia demokratycznej legitymizacji tych procesów.
Wielu komentatorów sytuacji UE podkrela istnienie rozbienych interesów poszczególnych pastw lub grup pastw. Powszechnie wyrónia si trzy
bloki, cho w zalenoci od szczegóowych propozycji rozwiza przynaleno
do nich, a nawet samo ich istnienie jest spraw pynn. Wród tych bloków
znajduj si: blok niemiecki, który dy do wprowadzenia wspólnotowych zasad
i rodków oszczdnociowych; blok aciski domagajcy si wzrostu gospodarczego oraz blok anglosaski majcy tendencj do poluzowania zwizków
z UE36.
W zwizku z tym rozwaa si bardzo róne scenariusze dalszych losów
Unii Europejskiej. Wród nich wymienia si:
x nierównomierne tempo procesu integracji pastw UE – tzw. Europa
dwóch prdkoci;
x utworzenie unii politycznej, czemu musiayby towarzyszy zmiany
w traktacie;
34

Szersze omówienie wszystkich opcji zawiera informacja KE: European Commission (2011),
European Commission Greek Paper on the feasibility of introducing Stability Bonds,
MEMO/11/820.
35
Propozycj takiego ministerstwa opisano m.in. w publikacji: B. Marzinotto, A. Sapir, G. B.
Wolff (2011), What kind of fiscal union? Bruegel Policy Brief, issue 6.
36
Podzia taki wystpuje m.in. w publikacji: M. Leonard (2011), Four Scenarios for the reinvention of Europe, European Council on Foreign Relations.
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x zmniejszenie strefy euro;
x federacyjne zintegrowanie UE.
3. Prace nad przygotowaniem wieloletnich ram finansowych na lata 20142020
Tworzenie kolejnej perspektywy finansowej to dugotrway proces. Rozpoczyna si od trwajcych ok. 1,5 roku przygotowa technicznych i dyplomatycznych, w trakcie których pastwa czonkowskie przedstawiaj szczegóy
swoich stanowisk. W przypadku perspektywy na lata 2014-2020 proces ten rozpocz si pod koniec 2010 roku. Po tym czasie nastpuje dyskusja na forum
Rady i ostateczne gosowanie, gdzie wymagana jest jednomylno. Kolejnym
etapem jest uzyskanie porozumienia midzyinstytucjonalnego pomidzy Rad,
Parlamentem i Komisj. W tej fazie moliwe s jedynie drobne zmiany w rozstrzygniciach przyjtych na forum Rady.
Obecne negocjacje bd znacznie bardziej skomplikowane ni poprzednie.
Po pierwsze, tym razem bdzie w nich uczestniczyo a 27 pastw, a po drugie,
bd si one toczyy w obliczu wci pogbiajcego si kryzysu ekonomicznego. Zarówno perspektywa finansowa, jak i coroczne budety UE nie speniaj
funkcji klasycznie przypisywanych centralnym budetom krajowym (alokacja,
redystrybucja i stabilizacja). Cho pojawiay si propozycje zwikszenia budetu UE z obecnego 1% PKB do 2-3% PKB37, to z uwagi na bardzo gboki kryzys, wielu czonków Wspólnoty i konieczno podejmowania przez silniejsze
pastwa dziaa pomocowych, ta propozycja nie moe by przyjta.
W 2010 roku KE w dokumencie dotyczcym przegldu funkcjonowania
budetu zaproponowaa kilka mechanizmów, które miayby uelastyczni budet
UE38, do których naleay:
x uelastycznienie moliwoci realokacji, co pozwolioby na transfery rodków w ramach gównych pozycji budetowych w danym roku, przy jednoczesnym naoeniu okrelonych limitów transferowych;
x moliwo przesuwania rodków do przodu i do tyu w ramach danej pozycji gównej wieloletnich ram finansowych, co pozwolioby na podejmowanie dziaa antycyklicznych;
x moliwo przesunicia na kolejny rok kwot, które nie zostay wykorzystane w danym roku, przy wyznaczonych limitach takich transferów;

37

N-J. Brehon (2010), Le budget européen: quelle négociation pour le prochain cadre
financier de l’Union européenne? Fondation Robert Schuman, “Questions d’Europe” no 170171.
38
European Commission (2010), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the
Regions and the national parliaments. The EU Budget Review {SEC(2010) 7000 final}.
COM(2010) 700 final, Brussels.
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x zwikszenie i/lub rozszerzenia zakresu stosowania Instrumentu Elastycznoci i Rezerwy na Pomoc Nadzwyczajn oraz moliwo poczenia
tych dwóch narzdzi.
Przedstawiono równie propozycje nowych róde dochodów wasnych
Wspólnoty. Instrumenty te miayby stopniowo zastpi dotychczas stosowane
róda, a znalazy si wród nich:
a) opodatkowanie sektora finansowego podatkiem od transakcji finansowych;
b) dochody z aukcji w ramach systemu handlu emisjami gazów;
c) europejski VAT;
d) opata dotyczca transportu lotniczego;
e) europejski CIT;
f) europejski podatek energetyczny.
W czerwcu 2011 r. Parlament Europejski przyj rezolucj 39 autorstwa
hiszpaskiego deputowanego Salvadora Garriga Polledo (EPP) w sprawie nowych wieloletnich ram finansowych. Okrelono w niej stanowisko PE przed negocjacjami trójstronnymi nad propozycj, któr pod koniec czerwca formalnie
przedstawi Komisja Europejska. Parlamentarzyci nie zgodzili si na zamroenie wydatków UE, co proponowao pi pastw czonkowskich w grudniu 2010
r. publikujc tzw. list piciu (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Holandia i Finlandia). Zamroenie budetu oznaczaoby konieczno rezygnacji z niektórych
priorytetów Wspólnoty okrelonych w strategii „Europa 2020”. Wybór tych
priorytetów musiaby by dokonany przez pastwa opowiadajce si za zamroeniem budetu. PE uzna, e dla realizacji priorytetów zapisanych w strategii
naley zwikszy budet UE o 5%, co oznacza wzrost do 1,11% DNB z obecnych 1,06%. Stwierdzono ponadto, i wsparcie dla najwikszych obszarów polityki UE, tj. polityki rolnej i polityki spójnoci, powinno pozosta na co najmniej
niezmienionym poziomie. Co wicej, uznano, e niezbdne jest uniezalenienie
budetu UE od pastw czonkowskich poprzez zastpienie wpaconych przez
nich skadek systemem rodków wasnych.
Komisja Europejska przedstawia swoj propozycj wieloletnich ram finansowych w czerwcu 2011 roku. Projekt kolejnej perspektywy finansowej by
przygotowywany i prezentowany w szczególnym okresie kryzysu w wielu pastwach strefy euro i towarzyszcego mu kryzysu samej idei integracji europejskiej.
Zdaniem KE przygotowany przez ni wieloletni budet Wspólnoty jest
innowacyjny, a wszystkie wydatki powizano z realizacj strategii „Europa

39

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania
w przyszo – nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej,
zrównowaonej i sprzyjajcej integracji spoecznej (2010/2211(INI)).
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2020” 40 . Zapowiedziano równie, i nowy wieloletni budet bdzie prostszy
oraz bardziej przejrzysty i sprawiedliwy. Budet UE ma siga ok. 1% dochodu
narodowego brutto Wspólnoty i ma zawiera przychody z nowych róde finansowania wydatków UE, którymi ma by VAT oraz podatek od transakcji finansowych. Obecnie ponad 85% rodków w budecie UE stanowi skadki pastw
czonkowskich, których poziom wynika z wartoci dochodu narodowego brutto
poszczególnych pastw czonkowskich.
Rozwaa si trzy opcje prezentacji wydatków budetowych. Pierwsza
z nich to utrzymanie dotychczasowego sposobu podziau rodków. Wad tego
rozwizania jest jego nieelastyczno oraz brak powizania ze strategi Europa
2020. Drugie z proponowanych uj wydatków przewiduje wprowadzenie struktury odpowiadajcej strategii „Europa 2020”. Wprowadzenie takiej struktury
wymagaoby rozbicia dzisiejszych bloków wydatków i wczenie ich do wielu
rónych dziaów. Mankamentem tego rozwizania, poza wszelkimi niedogodnociami zwizanymi ze zmian, jest trudno w precyzyjnym zakwalifikowaniu
wielu wydatków do konkretnych zada strategii. Ostatnie z proponowanych
rozwiza ma charakter hybrydowy i przewiduje wprowadzenie nowych dziaów w oparciu o strategi „Europa 2020”, przy jednoczesnym zachowaniu lub
ewentualnych drobnych zmianach struktury budetu.
Zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) art.
312 wieloletnie ramy finansowe powinny obejmowa okres przynajmniej 5 lat.
Taka dugo okresu funkcjonowania wieloletnich ram finansowych odpowiada
eurodeputowanym, gdy umoliwioby to zrównanie go z kadencj Parlamentu
Europejskiego i KE. Rozwaane s równie inne opcje:
x „5 + 2” – siedmioletni okres programowania, przy czym przegld budetu
odbyby si najpierw po 3,5 roku, a potem ponownie po 5 latach;
x „7” – utrzymanie dotychczasowego rozwizania;
x „5 + 5” /„7 + 3” – dziesicioletni okres programowania obejmowaby nie
tylko przegld budetu, ale weryfikacj, czy dane pastwo lub region
nadal spenia kryteria upowaniajce do wspierania w ramach funduszu
spójnoci czy funduszy strukturalnych.
W propozycji kolejnych wieloletnich ram finansowych KE przedstawia
równie swoj opini na temat reformy wasnych róde finansowania UE. Artyku 311 ust. 3 TFUE umoliwia Radzie wprowadzenie nowych kategorii dochodów wasnych UE. Dochody wasne Wspólnoty zostay wprowadzone
w 1970 roku i obejmoway tradycyjne róda dochodów, jak ca. Z czasem zaczy ewoluowa i obecnie s niepowizanymi z celami politycznymi UE rodkami, których wysoko jest powizana z wyznaczonymi agregatami statystycz40

European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. A budget for Europe 2020 {SEC(2011) 867 final} {SEC(2011) 868 final},
COM(2011) 500 final, Part I, Brussels, p. 1.
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nymi. Co wicej, tym zmianom towarzyszyo wprowadzenie mechanizmu korekty wysokoci skadki paconej przez pastwa czonkowskie. W 1984 r. na
szczycie europejskim w Fontainebleau stwierdzono, i „pastwo, które ma nadmierne obcienia budetowe /zwizane ze skadk do budetu Wspólnoty/
w stosunku do swojej relatywnej kondycji moe skorzysta z korekty /skadki/
w odpowiednim momencie”41. Zaproponowane przez KE nowe róda dochodów wasnych to te same instrumenty, które wymieniono we wczeniej omówionym dokumencie KE o numerze COM(2010)700. Struktura dochodów budetu Wspólnoty ma si istotnie zmieni (rys. 5). Z kocem 2013 roku ma by
zlikwidowana dotychczasowa skadka krajowa wyliczana w oparciu o VAT. Ponadto rabat brytyjski ma by zlikwidowany. W propozycji KE nie ma informacji
o wysokoci planowanego podatku od transakcji finansowych, za w przypadku
dochodów z VAT wyznaczono górny limit na poziomie 2 p.p.

Rysunek 5. Struktura dochodów budetu UE w roku 2012 (projekt budetu)
i 2020 (propozycja KE)
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European Commission (2011), Proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union, COM(2011)510 final, Brussels, p. 1.
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie European Commission (2011), Proposal for
a Council Decision on the system of own resources of the European Union, COM(2011)510
final, Brussels, p. 5.

Przewidywana wysoko corocznego budetu na poziomie zobowiza
ma nie przekracza 1,29% DNB, za na poziomie patnoci 1,23% DNB,
a wszystkie pastwa ma obowizywa jednakowa stawka wpat. Inaczej wysoko finansowych ram wsparcia okrelono w dokumencie o numerze COM(500)
2011. Tam stwierdzono, e KE proponuje, aby poziom rodków w ramach wieloletniej perspektywy finansowej sign 1,05% DNB, jeli chodzi o zobowizania, co daoby 1% w odniesieniu do patnoci42. Kolejne 0,02% maj stanowi
potencjalne wydatki spoza wieloletnich ram finansowych oraz 0,04% w wydatkach pozabudetowych na sytuacje nieprzewidywalne. W sumie ma to oznacza
1,11% DNB.
Struktura wydatków w ramach kolejnej perspektywy finansowej ma by
zbliona do obecnej. Najwiksza cz rodków bdzie przeznaczona na rozwój
inteligentny i sprzyjajcy wczeniu spoecznemu (rys. 6). Niespena 2/5 rodków maj by wykorzystane na rozwój zrównowaony. W tej puli znajduj si
rodki przeznaczone na WPR.

42

European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. A budget for Europe 2020 {SEC(2011) 867 final} {SEC(2011) 868 final},
COM(2011) 500 final, Part I, Brussels, p. 5.
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Rysunek 6. Podzia rodków na poszczególne dziay w propozycji KE wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie European Commission (2011), COM 500, p. 6.

Ju we wstpie projektu wieloletnich ram finansowych KE stwierdzono,
i wydatki na rolnictwo stanowi „prawdziw wspóln polityk europejsk
o strategicznym znaczeniu, gdzie ponad 70% finansowania nie ma ju charakteru narodowego i gdzie finansowanie UE jest mniejsze ni 27 narodowych polityk rolnych”43.
Jeli chodzi o WPR przewiduje si, e 30% patnoci bezporednich bdzie uzalenione od spenienia wymogów zwizanych z „zazielenieniem”. Poziom patnoci bezporednich w poszczególnych pastwach czonkowskich ma
by stopniowo wyrównywany, jednake przy uwzgldnieniu wci istniejcych
rónic w poziomie pac oraz kosztów zwizanych z nakadami na prowadzenie
dziaalnoci rolniczej. W okresie 2014-2020 w pastwach, w których patnoci
bezporednie wynosz mniej ni 90% redniej unijnej zlikwidowana zostanie
1/3 rónicy midzy ich obecnym poziomem i t wartoci. rodki na to stopniowe wyrównanie bd pochodziy z pienidzy otrzymywanych na patnoci
bezporednie, w których przekraczaj one redni dla UE. W roku 2013 redni
poziom patnoci bezporednich w UE wynosi 269,1 euro/ha44.
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European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. A budget for Europe 2020 {SEC(2011) 867 final} {SEC(2011) 868 final},
COM(2011) 500 final, Part I, Brussels, p. 2.
44
European Commission (2011), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the
Regions. A budget for Europe 2020 {SEC(2011) 867 final} {SEC(2011) 868 final},
COM(2011) 500 final, Part II – Policy fiches, Brussels, p. 4.
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Planowana jest równie rewizja kryteriów podziau rodków na rozwój
obszarów wiejskich. Zakada si równie wprowadzenie elastycznoci pomidzy
obu filarami WPR, co ma zwikszy skuteczno tej polityki.

W nowym okresie programowania Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich zostanie wczony, wraz ze wszystkimi funduszami
strukturalnymi, do wspólnych ram strategicznych i objty planowanym systemem kontraktów z poszczególnymi pastwami czonkowskimi. Do kontraktów
dla obszarów wiejskich zostan wczone wszystkie instrumenty rozwoju spoeczno-ekonomicznego w wymiarze terytorialnym z rónych funduszy.

Planuje si równie finansowanie spoza wieloletnich ram finansowych,
które miaoby suy wsparciu rolnictwa w sytuacjach nieprzewidywalnych, jak
problemy z bezpieczestwem ywnoci. Byoby ono realizowane w ramach Rezerwy na Pomoc Nadzwyczajn (ang. Emergency Aid Reserve). Ponadto, w ramach Europejskiego Funduszu Globalizacji przewidziane zostaoby wsparcie
dla rolników dotknitych negatywnymi skutkami procesu globalizacji.

Zakada si przeznaczenie 386,8 mld euro na wsparcie rolnictwa. Najwiksza cz tych rodków zostanie wydatkowana na instrumenty wdraane
w ramach Filaru I i wyniesie 281,8 mld euro (rys. 7). rodki na realizacj zada
ujtych w Filarze I znajd si w czci budetu dotyczcej zrównowaonego
wzrostu i bd stanowiy 73,6% przeznaczonej na t cz kwoty. Natomiast
rodki odnoszce si do wsparcia rozwoju obszarów wiejskich bd zapisane
w czci budetu inteligentny i wczajcy rozwój. Udzia Filaru II WPR w wydatkach przewidzianych w ramach tej czci budetu UE to 18,3%. W sumie
rodki zaplanowane na realizacj WPR maj stanowi 36,2% zobowiza budetu UE.
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Rysunek 7. Podzia rodków przeznaczonych na rolnictwo w propozycji KE
wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie European Commission (2011), COM 500, p. 17.

Kolejnym krokiem w procesie przygotowania nowej perspektywy finansowej podjtym przez Komisj Europejsk byo przedstawienie 28 wrzenia
2011 r. wniosku w sprawie podatku od transakcji finansowych w 27 pastwach
czonkowskich Unii Europejskiej. Byby on nakadany na wszystkie transakcje,
których przedmiotem s instrumenty finansowe, przeprowadzane pomidzy instytucjami finansowymi w sytuacji, gdy przynajmniej jedna ze stron transakcji
znajduje si w UE. KE chciaaby, aby podatek ten zosta wprowadzony w 2014
roku. Stawki podatku byyby zrónicowane w zalenoci od przedmiotu transakcji:
x 0,1% - obrót akcjami i obligacjami;
x 0,01% - obrót instrumentami pochodnymi.
KE przewiduje, i rocznie wpywy wynosiyby ok. 57 mld euro. Byyby one
dzielone midzy UE i pastwa czonkowskie. rodki przeznaczone dla UE miayby wynie 15-20 mld euro i stanowiyby jej zasoby wasne. Umoliwiaoby
to czciowe zmniejszenie wkadów pastw czonkowskich. Poszczególne pastwa mogyby podnosi minimaln stawk podatku.
Podsumowanie
Trudno ju dzisiaj stwierdzi, i kroki podejmowane przez UE s wystarczajce. Wydaje si, i w dzisiejszym wiecie recepty, które byy skuteczne
jeszcze w latach 90. XX wieku, dzisiaj mog okaza si nieskuteczne. Sugeruje
si, e pierwszym krokiem w kierunku koordynacji polityki powinno by two74

rzenie polityki fiskalnej, która uwzgldniaaby perspektywy rozwojowe strefy
euro jako caoci oraz sytuacj fiskaln i finansowa, jak i pozycj konkurencyjn
poszczególnych pastw.
Tempo, w jakim UE podejmuje kolejne dziaania, jest jednake z pewnoci zbyt wolne. Wszelkie ruchy maj wrcz charakter dziaa pozorowanych.
Inaczej nie da si okreli oceny pierwszego semestru europejskiego dokonanej
przez Rad Europejsk, która stwierdzia, i „pastwa czonkowskie poczyniy
znaczne postpy w okrelaniu dziaa, dziki którym chc osign gówne cele
i zamierzenia przedstawione w strategii „Europa 2020” na rzecz zatrudnienia
i trwaego wzrostu gospodarczego. Realizacja niektórych z tych celów przebiega
zgodnie z planem, ale realizacja innych (dotyczcych zatrudnienia, efektywnoci
energetycznej, bada i rozwoju, ubóstwa oraz szkolnictwa wyszego) wymaga
dodatkowych wysików”45.
Ocenia si, i obecne problemy strefy euro wynikaj z mankamentów
Traktatu z Maastricht, który nie zawiera rozwiza okrelajcych nastpujce
obszary:
x postpowanie w przypadku bdnej polityki strukturalnej poszczególnych
pastw nalecych do strefy euro;
x instrumenty zarzdzania kryzysowego, w tym m.in. postpowania
w przypadku ataków spekulacyjnych przeciwko pastwom, które s wypacalne, ale cierpi na problem braku pynnoci;
x nadzór bankowy.
Naley zauway, i w dotychczasowym postpowaniu UE w obliczu
kryzysu wyra nie zarysowao si odejcie od tradycyjnych metod postpowania
w UE, na rzecz prób poszukiwania waciwej formy zarzdzania kryzysowego.
Te dziaania oznaczaj zarówno brak legitymizacji demokratycznej (wystarczy
przywoa zbyt ma rol Parlamentu Europejskiego i parlamentów krajowych),
jak równie nie s w peni zgodne z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Co wicej, obecna struktura podejmowania decyzji o kolejnych dziaaniach pomocowych jest bardzo zoona i nieprzejrzysta.

Literatura:
1. Brehon N-J. (2010), Le budget européen: quelle négociation pour le
prochain cadre financier de l’Union européenne? Fondation Robert Schuman, “Questions d’Europe” no 170-171.
2. Communication from the Commission to the European Parliament, the
European Council, the Council, the European Central Bank, the Economic
and Social Committee and the Committee of the Regions, Reinforcing economic policy coordination, COM(2010) 250 final.

45

Rada Europejska (2011), Konkluzje 23-24 czerwca 2011 roku, EUCO 23/11, Bruksela.
75

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Council Regulation (EU) no 1096/2010 of 17 November 2010 conferring
specific tasks upon the European Central Bank concerning the functioning
of the European Systemic Risk Board (Official Journal of the European
Union, L 331).
Dullien S., Schwarzer D. (2011), Dealing with Debt Crises in the Eurozone.
Evaluation and Limits of the European Stability Mechanism. Stiftung Wissenschaft und Politik, German Institute for International and Security Affairs, SWP Research Paper, Berlin.
Dutt P., Mitra D. (2008), Political Economy of Agricultural Distortion Patterns: The Role of Ideology, Inequality, Lobbying and Public Finance. Artyku
dostpny
na
stronie:
http://faculty.insead.edu/dutt/Research/Political%20Economy%20of%20
Agricultural%20Protection_Dutt-Mitra.pdf.
Enderlein H., Verdun A. (2009) EMU's teenage challenge: what have we
learned and can we predict from political science?, “Journal of European
Public Policy”, Vol. 16 No. 4, pp. 490-507.
European Commission (2010), Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee, the Committee of the Regions and the national parliaments.
The EU Budget Review {SEC(2010) 7000 final}. COM(2010) 700 final,
Brussels.
European Commission (2011), Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. A budget for Europe 2020
{SEC(2011) 867 final} {SEC(2011) 868 final}, COM(2011) 500 final, Part
I, Brussels.
European Commission (2011), Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social
Committee and the Committee of the Regions. A budget for Europe 2020
{SEC(2011) 867 final} {SEC(2011) 868 final}, COM(2011) 500 final, Part
II – Policy fiches, Brussels.
European Commission (2011), European Commission Greek Paper on the
feasibility of introducing Stability Bonds, MEMO/11/820.
European Commission (2011), Green paper on feasibility of introducing
Stability Bonds, COM(2011)818.
European Commission (2011), Proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union, COM(2011)510 final, Brussels.
Fabre A. (2010), La zone euro à l’automne 2010: les politiques
économiques sur le fil du rasoir? Question d’Europe n°185, Foundation
Robert Schuman Policy Paper.
76

14. Fabre A. (2010), L’intégration des politiques budgétaires: un enjeu majeur
pour le couple franco-allemand. Fondation Robert Schuman, “Questions
d’Europe” no. 174
15. Fischer T., Hoffmann S. (2011), European Economic Governance: Wo
bleibt die soziale Dimension? „Spotlight Europe” nr. 2011/4, Bertelsmann
Stiftung.
16. Gajewski P. (2011), Nierównowaga finansów publicznych w krajach Unii
Europejskiej, „Gospodarka Narodowa’ nr 10/2011, s. 21-38.
17. Gajewski P., Skiba L. (2010), Problemy polityki fiskalnej Polski na drodze
do strefy euro w kontekcie uwarunkowa i dowiadcze innych pastw.
Narodowy Bank Polski, Biuro ds. Integracji ze Stref Euro (BISE), Warszawa.
18. http://www.efsf.europa.eu/about/ index.htm.
19. Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionów,
Wzmocnienie koordynacji polityki gospodarczej w interesie stabilnoci,
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia – Narzdzia na rzecz silniejszego zarzdzania gospodarczego w UE, COM(2010)367.
20. Komisja Europejska (2010), Komunikat Komisji – Europa 2020. Strategia
na rzecz inteligentnego i zrównowaonego rozwoju sprzyjajcego wczeniu spoecznemu, KOM(2010) 2020, Bruksela, 3.3.2010.
21. Komisja Europejska (2011), Rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wspólnych przepisów dotyczcych monitorowania i oceny wstpnych planów budetowych oraz zapewnienia korekty nadmiernego
deficytu w pastwach czonkowskich strefy euro, COM(2011)821 wersja
ostateczna.
22. Komisja Europejska (2011), Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie wzmocnienia nadzoru gospodarczego i budetowego nad
pastwami czonkowskimi strefy euro dotknitymi lub zagroonymi powanymi trudnociami w odniesieniu do ich stabilnoci finansowej,
COM(2011)819 wersja ostateczna.
23. Komisja Europejska (2011), Zalecenie dotyczce Zalecenia Rady w sprawie krajowego programu reform Polski z 2011 r. oraz zawierajcego opini Rady na temat zaktualizowanego programu konwergencji na lata 20112014 przedstawionego przez Polsk{SEC(2011) 729 wersja ostateczna}.
SEK(2011) 824 wersja ostateczna, Bruksela.
24. Komisja Europejska (2011), Zalecenie dotyczce Zalecenia Rady w sprawie wdraania ogólnych wytycznych dotyczcych polityk gospodarczych
pastw czonkowskich, których walut jest euro {SEK(2011) 737 wersja
ostateczna}. SEK(2011) 828 wersja ostateczna, Bruksela.
25. Komisja Europejska (2011), Komunikat Komisji do Parlamentu
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego
77

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

35.
36.

37.
38.

39.

i Komitetu Regionów. Roczna wizja wzrostu gospodarczego: wsparcie
caociowej odpowiedzi UE na kryzys, COM(2011) 11.
Leonard M. (2011), Four Scenarios for the reinvention of Europe, European Council on Foreign Relations.
Lubiski M. (2011), Przyszo Paktu stabilnoci i wzrostu. „Gospodarka
Narodowa” 1-2/2011, s. 20-40.
Marzinotto B., Sapir A., Wolff G. B. (2011), What kind of fiscal union?
Bruegel Policy Brief, issue 6
Papantoniou Y. (2011), The Lessons of the Eurozone Crisis that Should
Shape the EU’s G20 Stance, Friends of Europe, Brussels.
Rada Europejska (2011) Konkluzje 24–25 marca 2011 roku, EUCO
10/1/11 REV 1, Bruksela.
Rada Europejska (2011), Konkluzje 23-24 czerwca 2011 roku, EUCO
23/11, Bruksela.
Regulation (EU) no 1092/2010 of the European Parliament and of the
Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk
Board (Official Journal of the European Union, L 331).
Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 23 marca 2011 r.
w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do
mechanizmu stabilizacyjnego dla pastw czonkowskich, których walut
jest euro (00033/2010 – C7-0014/2011 – 2010/0821(NLE)).
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie
inwestowania w przyszo – nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na
rzecz Europy konkurencyjnej, zrównowaonej i sprzyjajcej integracji
spoecznej (2010/2211(INI)).
Rozporzdzenie Rady (UE) nr 407/2010 z dnia 11 maja 2010 r. ustanawiajce europejski mechanizm stabilizacji finansowej, Dz. U. UE L 118.
Schneider H. (2011), Die Europäische Union 2011: Nach der Krise oder
noch mittendrin? AIES-Studien, nr. 1, Austria Institut für Europa und Sicherheitspolitik, Maria Enzersdorf.
Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Wersja skonsolidowana. Dz.
U. UE C 115, 9 maja 2008 r.
Verhelst S. (2011), Renewed financial supervision in Europe – final or
transitory? Royal Institute for International Relations, Egmont Paper 44,
Gent.
Wirtschaftliche Interdependenz meistern: Kommission schlägt verstärkte
wirtschaftspolitische Steuerung in der EU vor, IP/10/561, 12 Mai 2010.

78

Andrzej Czyewski*, Anna Matuszczak**

III. Krajowy i unijny budet rolny dla Polski. Próba okrelenia proporcji,
wspózalenoci oraz efektów dla sektora rolnego
1. Krajowe wydatki na sektor rolny w latach 1996-20111
1.1. Makroekonomiczne uwarunkowania budetu rolnego2
Rozwaajc miejsce badanego sektora w gospodarce, nie sposób oderwa
go od uwarunkowa makroekonomicznych. Jest to wane ze wzgldu na fakt, i
tendencje ogólnogospodarcze maj bezporedni wpyw na tendencje sektorowe.
Rolnictwo jest dziaem gospodarki powizanym szczególnie z gospodark
w ramach przepywów midzygaziowych, a tym samym ma wpyw, poprzez
sprzenia na sprawno dziaania caego organizmu gospodarczego [Czyewski, Henisz-Matuszczak 2006]. Dodatkowo, zarówno pozytywne, jak i negatywne zjawiska zachodzce w skali makro przenosz si na rolnictwo i jego otoczenie, wywoujc, z pewnym opó nieniem, odpowiednie reperkusje [Czyewski,
Poczta, Wawrzyniak 2006/3]. Innymi sowy, z jednej strony koniunktura rolnicza jest integraln czci koniunktury ogólnogospodarczej, z drugiej za – jej
pochodn.
Na pocztku transformacji gospodarczej Polski (tj. po 1989 r.) warunki
makroekonomiczne nie byy sprzyjajce. W wyniku przeksztace systemowych
rolnicy dotkliwie odczuli drastyczny spadek realnych dochodów. Bezporednio
przed 1989 r. noyce cen zwieray si na korzy gospodarstw rolnych – ceny
produktów rolnych rosy znacznie szybciej anieli rodków do ich produkcji,
które byy jeszcze kontrolowane i subsydiowane. Jednak po 1990 r. sytuacja
odwrócia si radykalnie – zliberalizowano ceny; na skutek wysokiej inflacji relacja cen produktów sprzedawanych przez rolników do nabywanych przez nich
obniya si do drastycznego poziomu 37% (w latach 1990-92 w stosunku do
1989 r.). Wanie wtedy poprzez mechanizm cenowy nastpi znaczcy transfer
dochodu wytwarzanego w rolnictwie do sektorów pozarolniczych [Zegar 1998,
s.191]. Korzystne dla rolnictwa relacje cenowe obserwowane byy w latach
1992, 1994-1995 i 2000. W pozostaych okresach byy one ujemne, co sprzyjao
wypywowi do otoczenia wytworzonej w rolnictwie nadwyki ekonomicznej.
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Naley pamita, i istnieje cisy, wprost proporcjonalny zwizek pomidzy
parytetem dochodów rolniczych i pozarolniczych a indeksem noyc cen; niekoniecznie za dodatnia korelacja wystpuje pomidzy dochodami a wska nikiem
produkcji brutto [Wo 1993, s. 43]. Dowodem na to jest fakt, i to wanie noyce cen w latach 90. byy jednym z podstawowych czynników pogorszenia sytuacji dochodowej producentów rolnych w odrónieniu od pozostaych dziaów
gospodarki narodowej, w których spadek dochodów zwizany by gównie z sytuacj produkcyjn3. Jednoczenie w caej omawianej dekadzie dochody rolnicze byy trwale nisze ni pozarolnicze.
Na pocztku badanego okresu miao miejsce przeludnienie wsi
w warunkach wzrostu bezrobocia ukrytego na skutek powrotu choporobotników z miasta na wie oraz radykalnego zmniejszenia zatrudnienia w PGR-ach
i rolniczych spódzielniach produkcyjnych. Wynikao to z ogólnie negatywnej
tendencji charakteryzujcej rynek pracy w latach 1990-1993. Pó niej tendencja
si odwrócia (por. rys. 1) – rejestrowane bezrobocie obniyo si, na co niewtpliwie wpyna poprawiajca si koniunktura gospodarcza w drugiej poowie
lat 90. Najniszy poziom bezrobocia w okresie transformacji gospodarki Polski
zanotowano w 1998 r. Narastajce take w rolnictwie bezrobocie oraz brak perspektyw odwrócenia tych negatywnych tendencji byo dowodem nasilania si
kryzysu w sektorze rolnym. Gospodarka chopska generowaa bezrobocie utajone, co objawiao si tym, i gospodarstwa rolne nie byy w stanie zapewni pracy wszystkim czonkom rodziny chopskiej. Szacowano, e w latach najwyszego rejestrowanego bezrobocia w Polsce (2000-2003) na wsi mieszkao ponad ¼
zarejestrowanych bezrobotnych oraz dodatkowo ok. 1,7 mln osób stanowicych
bezrobotnych ukrytych (s to osoby nie znajdujce zatrudnienia w gospodarstwach o prawie zerowej wydajnoci pracy) [Wo 2000, s. 37].

3

Np. udzia w dochodów z produkcji rolnej w dochodach rolniczych ogóem obniy si
z 77% w 1990 r. do 41% w 2001 r. W tym okresie dochód z zarobkowania zwikszy si z 11
do 25%, za dochód z tytuu wiadcze spoecznych – z 6 do 24% [Zegar 2003, s.19; Zarzecki
1996/2, s. 19].
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Rysunek 1. Wybrane wska niki makroekonomiczne dla Polski
z lat 1996-2011 w % (PKB, inflacja, bezrobocie)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie www.stat.gov.pl.

Naley zwróci uwag, i bezrobocie na wsi jest problemem rodzin
chopskich, ale z punktu widzenia caego spoeczestwa (w czasie krótkim) jest
ono korzystnym rozwizaniem [Wo 2001, s. 46], gdy faktycznie koszt utrzymania osób bezrobotnych przesuwany jest na rodzin chopsk, a nie obcia
caego spoeczestwa. Chodzi zarówno o rzeczywiste, biece koszty, jak
i koszty alternatywne równe kosztom nowych miejsc pracy, jakie naleaoby
stworzy dla bezrobotnych w sektorach pozarolniczych. Naturalnie, z punktu
widzenia pojedynczego gospodarstwa rolnego jest to niekorzystne gównie ze
wzgldu na zmniejszajce si zdolnoci akumulacyjne, a tym samym inwestycyjne oraz wzrastajc rol wiadcze socjalnych w tych gospodarstwach.
Obecny stan koniunktury gospodarczej, przy pezajcym wzrocie gospodarczym i wzgldnie niskim wska niku inflacji stwarza stosunkowo korzystne warunki dla sektora rolnego4. Wiadome jest, i popyt na produkty rolnoywnociowe w warunkach stabilizujcego si wzrostu gospodarczego nie
zmniejsza si ze wzgldu na relatywnie wysok sztywno dochodow popytu
na te artykuy. Jednoczenie mona uzna, e okres ten jest korzystny ze wzgldu na zwierajce si noyce cen, gdy ceny artykuów nabywanych malej
szybciej (bd te rosn wolniej) anieli sprzedawanych przez producentów rolnych. Dosy niepokojca pozostaje jednak niezbyt niska stopa bezrobocia, która
istotnie utrudnia przemiany strukturalne na wsi, a zwaszcza blokuje odpyw
uwalnianych (znacznych), dotychczas czynnych w rolnictwie zasobów pracy,
4

Wprawdzie notowany za rok 2010, jak i planowany na 2011 r., wska nik inflacji by
wzgldnie niski, niemniej sytuacja na rynkach paliwowych i ywnociowych w Polsce, UE
i na wiecie zmienia si obecnie na tyle istotnie, i spodziewany jest znaczcy jego wzrost.
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gdy kreowane warunki makroekonomiczne nie stwarzaj alternatyw zatrudnienia. Po wyra nym spadku, którego przyczyn byo otwarcie europejskich rynków pracy, poziom bezrobocia ustabilizowa si na poziomie, o którym trudno
powiedzie, e jest naturalny (ok. 11%)5. Dodatkowo poziom bezrobocia jest
wysoce zrónicowany regionalnie, co przejawia si np. trzykrotnie wyszym
wska nikiem bezrobocia anieli przecitnie w kraju w niektórych powiatach
(np. braniewskim, piskim, bartoszyckim), charakteryzujcych si stosunkowo
niskim stopniem uprzemysowienia, a jednoczenie bdcymi rejonami typowo
rolniczymi. Poza tym bezrobotni z obszarów wiejskich s zazwyczaj nisko wyksztaceni, niemobilni oraz pozostaj dugotrwale bez pracy.
Podsumowujc mona stwierdzi, e w latach korzystnej koniunktury gospodarczej w pierwszym okresie transformacji gospodarki Polski (poowa lat dziewidziesitych), rolnictwo w Polsce nie konsumowao rosncego dochodu narodowego
w stopniu nalenym (ani w sposób bezporedni przez rosncy popyt na ywno,
a tym samym dochody rolnicze, ani w poredni – budetowy, poprzez retransfer
i redystrybucj nadwyki ekonomicznej) efektom tego wzrostu. Sytuacja istotnie
zmienia si w okresie bezporednio przed- i poakcesyjnym, o czym wiadcz strumienie rodków finansowych przepywajce do omawianego sektora.

1.2. Budet rolny Polski
O znaczeniu, jakie przywizuje si do rolnictwa oraz regulacji w sektorze
rolno-ywnociowym wiadczy jego udzia w wydatkach budetu pastwa.
Do 2003 r. opinie o wydatkach w ramach budetu rolnego [Czyewski
1997-2011] napaway pesymizmem. Istniay przesanki by sdzi, i nieracjonalne schadzanie koniunktury po 1997 r. postawio rolnictwo w obliczu narastajcego kryzysu. De facto, od pocztku transformacji gospodarczej w Polsce
trudno uzna, e rolnictwo byo priorytetem w polityce rzdu – udzia wydatków
na sektor rolny w wydatkach budetowych wykazywa tendencje stagnacyjne,
z niebezpiecznymi spadkami, jak w 2002 r. do poziomu poniej 2% (por. rys. 2).
Ponadto miay miejsce sytuacje, kiedy to nie wydzielano bd nie wykorzystywano rodków budetowych na realizacj szeregu uchwalonych wczeniej celów. Czynione przez lata zaniechania wiadczyy o postpujcej marginalizacji
problemów rozwoju rolnictwa, wsi i rynków rolnych w kolejnych budetach
pastwa. Do roku 2003 sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych wobec pozarolniczego otoczenia nie ulegaa poprawie; przeciwnie, dystans cywilizacyjny
dla wikszoci z nich wzrasta, a degradacja pogbiaa si. Przewidywane
w ustawach budetowych nakady nie byy w stanie zaagodzi podstawowych
problemów rolnictwa i polskiej wsi, takich jak chociaby dysparytet dochodów,
wyksztacenia czy stanu infrastruktury spoecznej.
5

Przyjmuje si, e w gospodarkach rozwinitych poziom bezrobocia naturalnego wynosi 45%. Szacunki dotyczce gospodarki polskiej wskazuj na poziom 7-8%.
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Tabela 1. Udziay wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne
oraz KRUS w budecie pastwa na tle podstawowych
wska ników makroekonomicznych w latach 1996-2011
Przed integracj z UE 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Wydatki budetowe
pastwa: •ogóem (1) 101751 127736 143441 142095 154141 182258 183970 193408
w mln z
•Rolnictwo i rozwój
2965,8 3470,1 2370,6 3147,3 3759,6
3470 3261,3 4428,9
wsi i rynki rolne (2)
w mln z
Udzia % 2:1
2,93
2,41
2,31
2,27
2,43
1,9
1,98
2,29
Udzia wydatków na
rolnictwo, rozwój wsi
i rynki rolne wraz
z KRUS w wydatkach
7,91
8,44 12,47 11,87 11,49
10,6 10,68 10,36
budetowych ogóem
Po integracji z UE
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011*
Wydatki budetowe
pastwa: •ogóem (1)
w mln z
•Rolnictwo i rozwój
wsi i rynki rolne (2)
w mln z
Udzia % 2:1

198250 208864 224040 258952 310433 321745 301083 313501

5729,4 7999,5 8379,1
2,89

3,29

3,74

17137

19617

19380

12901

12704

6,62

6,32

6,02

4,28

4,05

Udzia wydatków na
rolnictwo, rozwój wsi
i rynki rolne wraz
z KRUS w wydatkach
10,69 10,22 10,43 12,47
11,4 11,32
9,58
9,09
budetowych ogóem
*Dane wedug projektu Ustawy Budetowej na rok 2011.
- gruba linia oznacza dat wprowadzenia budetu rodków europejskich zmieniajcego relacj
rubryk: 2:1 i ostatniej (3)
ródo: Opracowanie wasne na podstawie Wykonania Ustaw Budetowych na rok 1996
(s.2/8), 1997 (s. 2/8), 1998 (s.2/9), 1999 (s.2/8), 2000 (s. 2/14 ), 2001, 2002, 2003, 2004, projektu Ustawy Budetowej na rok 2005, a take 2005 oraz A. Czyewski, Opinia o budecie na
2002 r. w czci dotyczcej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, „Wie Jutra”, 2002/3,
s.2-5, A. Czyewski, Opinia o ustawie budetowej na 2003 r. w czci dotyczcej rolnictwa,
rozwoju wsi i rynków rolnych, Druk Sejmowy nr 918, „Wie Jutra” 2003/1(54), A. Czyewski,
Opinia o ustawie budetowej na 2004 r. w czci dotyczcej Rolnictwa, rozwoju wsi
i rynków rolnych, „Wie Jutra” 2004/1, A. Czyewski, Opinia o ustawie budetowej w czci
dotyczcej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych odpowiednio na 2005, 2006, 2007, 2009,
2010 i 2011, Dzia Analiz i Opracowa Tematycznych Kancelarii Senatu RP.
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Rysunek 2. Udzia wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne
w budetach pastwa oraz PKB w latach 1997- 2011
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udzia wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w budecie pastwa w latach 1997-2009
udzia wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w PKB
akcesja do UE

- porównania do poprzednich lat odnosz si do zapisów w ustawach budetowych.
- wydatki na sektor rolny to wydatki na Rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wraz z budetami
wojewodów oraz rezerwami celowymi z pominiciem rodków na wspófinansowanie i prefinansowanie celów i programów unijnych a take KRUS.
ródo: jak w tabeli 1.

Najwikszym jednak problemem by brak systemowych rozwiza na
rzecz wsparcia przemian strukturalnych w badanym sektorze, które porednio
mogyby da szans wzrostu dochodów producentów rolnych [Czyewski
2001]6. Nie wspierano take dostatecznie procesów inwestycyjnych, co w sposób trway osabiao procesy reprodukcji w rolnictwie poprzez nisk stop
skadników majtkowych. Nie byo szansy na realizacj sprawdzonej w wysokorozwinitych krajach zasady – przez wzrost dochodów i inwestycji w rolnictwie
i na wsi do szybszych zmian strukturalnych. Zatem trudno byo mówi o dostosowywaniu struktur rolnych do wymogów nowoczesnej gospodarki rynkowej.
Bezporednio przed akcesj Polski do UE mówiono, e rolnictwo polskie i wie
maj ju za sob okres tzw. „konstruktywnej destrukcji” [Czyewski 19972009].

6

Niestabilno gospodarcza wpywaa na procesy rozwojowe sektora, co odzwierciedlao si
take w sytuacji dochodowej rolników, od której z kolei zaleaa ich zdolno do sprostania
konkurencji na rynkach krajowych i zagranicznych. W wyniku tego, rolnicy, poprzez mechanizm rynkowy, realizowali (w formie dochodów pierwotnych) okoo 75-77% wytworzonej
wartoci dodanej brutto. Uwzgldnienie podatków i obowizujcych wiadcze koryguje t
wielko do 2/3. Oznacza to, e okoo 33% wytworzonej wartoci dodanej przejmowana bya
przez cz nierolnicz gospodarki.
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Tabela 2. Dynamika wydatków budetowych na sektor rolny wedug wybranych
dziaów budetu w latach 2005-2011 (w %)
Wyszczególnienie
2005 2006 2007 2008 2009 2009c) 2010 2011
Wydatki z budetu rol- 39,8
4,7 104,5 53,9
- 28,8 -7,5
negoa)
26,5
KRUS
-8,2
4,4
1,2
4,1
8,1
- -5,0 -2,3
Wydatki z budetu rol4,7
4,5 38,3 30,6
7,4 -1,9
nego plus KRUS
13,6
rodki z UE razemb)
59,2 28,1
8,1 26,4
9,2
- - 1,8
42
a)

Wydatki z budetu rolnego (wydatki z budetu na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne i ryboówstwo obejmuj czci budetu pastwa bezporednio zwizane z sektorem rolnym: cz
32 – Rolnictwo, cz 33 – Rozwój wsi, cz 35 – Rynki rolne, cz 62 – Ryboówstwo,
cz 85 – Budety województw, cz 83 – Rezerwy celowe (które obejmuj rodki przeznaczone na cele krajowe oraz rodki na wspófinansowanie i finansowanie programów
z udziaem bezzwrotnych funduszy z UE, a take dopat obszarowych i innych patnoci
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej).
b)
rodki z UE razem to suma rodków z UE oraz wydatków na prefinansowanie Wspólnej
Polityki Rolnej i Rybackiej oraz programów operacyjnych. W tabeli uwzgldniono odrbno
finansowania wydatków ze rodków unijnych oraz fakt, e zwrot wydatków refinansowanych
wystpuje z ponad rocznym odroczeniem.
c)
Projekt ustawy budetowej na rok 2010 tworzony jest w oparciu o nowy zapis ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Dlatego te, na 2010 rok w wydatkach budetu pastwa nie zaplanowano rodków na spat poyczek na prefinansowanie WPR. W 2009
roku rodki te zaplanowano w wysokoci 9356 mln z. W celu uzyskania porównywalnoci
planowanych wydatków na rolnictwo w 2010 roku z rokiem poprzednim, kwot t naley
odj od kwoty wydatków na rolnictwo w roku 2009.
ródo: Zestawienie wasne na podstawie opinii projektów ustawy budetowej w czciach
dotyczcych rolnictwa A. Czyewskiego opublikowanych w miesiczniku „Wie Jutra”
01/2004, 01/2005, 01/2006, 01/2007, 01/2008, 01/2009, 01/2010, 1-2/2011 oraz opinie projektów ustaw na kolejne lata 2004-20010 opublikowane przez Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Dzia Informacji i Ekspertyz.

Od roku 2003 notuje si wyra ne „odbicie” w postaci trwaego, realnego
wzrostu wydatków budetowych na sektor rolny, co zmienio dotychczasowe
tendencje. Po raz pierwszy pojawia si szansa na bezporedni popraw sytuacji dochodowej krajowych producentów rolnych oraz procesów reprodukcji
w ich gospodarstwach. Przeamywanie sytuacji recesyjnej w Polsce dokonywao
si poprzez popraw warunków makroekonomicznych funkcjonowania gospodarki, w których dostrzegano szanse na zahamowanie rosncej degradacji polskiego rolnictwa oraz wsi. Zwikszone nakady budetowe nie byy oczywicie
w stanie od razu rozwiza podstawowych problemów sektora rolnego w Polsce, gdy wymaga to wielu lat konsekwentnej polityki rolnej. Warto przypomnie, i jeszcze w 2002 r. udzia Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych
w wydatkach budetowych wynosi 1,98%, dlatego mona przyj, i w stosunku do okresu poprzedzajcego czonkostwo Polski w UE udzia ten w latach
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2007-2009 tj. ju po trzech latach czonkostwa niemale si potroi, by w latach
2010-2011 ustabilizowa si na poziomie powyej 4% w ogóle wydatków budetowych (bez rodków UE i KRUS; por. tab. 1). W tym miejscu trzeba podkreli, i od roku 2010 w funkcjonowaniu budetu rolnego nastpia zmiana,
gdy Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), przej obsug utworzonego
1.01.2010 r. budetu rodków europejskich i przez to sta si centraln instytucj
obsugujc dochody, wydatki oraz deficyt powstajce w rozliczeniach z UE.
Poskutkowao to oddzieleniem tych rodków od dochodów, wydatków i deficytu
krajowego budetu7. Tym samym tylko w wymiarze rachunkowym nastpio
obnienie udziau wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne po 2010 r.
(por. tab. 1 i tab. 2), gdy faktycznie wydatki na te tytuy wraz z budetami wojewodów oraz rezerwami celowymi byy 2010 r. realnie wysze o 28,84% w porównaniu z rokiem poprzednim. Natomiast w 2011 r. rodki te bd realnie nisze o 7,55% ni w roku poprzednim. Natomiast rodki te powikszone o wydatki na KRUS daj udzia blisko 9,1% w ogóle wydatków budetowych, a jednoczenie o 5,95% realnie mniej ni rok wczeniej, kiedy to udzia ten wynosi
9,58%.
Analiza obserwowanych powyej wielkoci pozwolia na modelowanie
odpowiednich zalenoci i tendencji. Badany16-letni okres zosta podzielony na
trzy podokresy: pierwszy do integracji z UE (1996-2003), drugi po integracji
z UE (2004-2009), trzeci za dotyczy lat 2010-2011, kiedy to utworzono budet
rodków europejskich, o czym bya mowa wyej. Kad z oszacowanych funkcji zweryfikowano merytorycznie, przetestowano istotno parametrów jak i caego modelu oraz oceniono rozkad normalnoci reszt, wykorzystujc test Shapiro-Wilka8. Pierwsze trzy funkcje dotycz tendencji wydatków budetowych
pastwa ogóem, wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne,
bez i z KRUS (por. tab. 3). I tak, stwierdzi naley, e przed integracj Polski
z UE wydatki budetu pastwa ogóem rosy szybciej anieli wydatki na sektor
rolny. Dodatkowo, biorc pod uwag wartoci absolutne, te pierwsze przyrastay
rednio rocznie przecitnie jak wskazuje oszacowany model o 12,5 mld z, za
na sektor rolny o 156,13 mln z, a przy uwzgldnieniu KRUS – o 1588,1 mln z,
czyli odpowiednio o 9,95%, 8,5% oraz 16%. Tym samym mona uzna, e wydatki na ubezpieczenia spoeczne byy bardzo wanym czynnikiem dynamizujcym wydatki budetu rolnego.

7

Innymi sowy, idzie o to, i w wydatkach na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne do 2010 r.
bya uwzgldniana kwota zwizana z poyczk na prefinansowanie WPR, co podnosio ogóln pul wydatków na powysze tytuy. Obecnie (od 2010 r.) wydzielenie tej kwoty w ramach
BGK skutkuje niemoliwoci bezporednich porówna wydatków na róne tytuy przed
2010 r.
8
Jeli warto prawdopodobiestwa p bya wiksza od 0,05, wówczas nie byo podstaw do
odrzucenia hipotezy o normalnoci reszt modelu.
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Tabela 3. Funkcje tendencji wydatków budetowych pastwa ogóem, wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, bez i z KRUS (t=1 dla 1996 r.)
Wyszczególnienie

Wydatki budetowe
pastwa ogóem

Wydatki na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne

Wydatki na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki
rolne wraz z KRUS

dla t8
97,3+12,52·t
2657+156,13·t
9141,1+1588,1·t
(1996-2003)
dla t>8 i t14
–60,76+27,35·t
–23714,8+3196,1·t –13458,7+3634,2·t
(2004-2009)
dla t>14
1218,24–
111027–
901797–
(2010-2011)
130,1·t+4,6·t2
12489,9·t+396,5·t2
112431·t+3616·t2
udzia warian98,9%
95,9%
94,3%
cji wyjanionej
Test Shapirop=0,7312>0,05
p=0,2141>0,05
p=0,9675>0,05
Wilka
ródo: Opracowanie wasne za pomoc programu STATISTICA 9.0.
W kolejnym okresie 2004-2009 zauwaalne jest odwrotne zjawisko –
mianowicie dynamika wydatków na sektor rolny bya wysza anieli budetu
ogólnokrajowego (mimo e ta ostatnia take „przyspieszya”, co zwizane byo
z wejciem we wzrostow faz cyklu koniunkturalnego). Spowodowane to mogo by koniecznoci zwikszenia finansowania krajowego (w ramach wspói prefinansowania), by moliwe byo pozyskanie rodków unijnych. Analizujc
wartoci bezwzgldne wydatki budetu krajowego w tym okresie przyrastay
rednio rocznie o 27,3 mld z, za na sektor rolny o 3196,1 mln z, a przy
uwzgldnieniu KRUS – o 3634,2 mln z, czyli rednio odpowiednio o 9%,
10,3% oraz o 12%. Aspekt spoeczny uwzgldniony w wydatkach na sektor rolny znacznie zmienia analizowan krzyw (por. rys. 4 i 5). Mona powiedzie,
e w okresie przedakcesyjnym wydatki na KRUS byy swoistym stabilizatorem
wydatków na analizowany sektor (by moe zwizane to byo z ich wzgldnie
wysok pul). Owa funkcja stabilizacyjna polegaa na „przyspieszaniu” wydatków w okresach ich sabszego wzrostu (zwaszcza w okresie 1996-2003) oraz
„zwalnianiu”, „chodzeniu”, gdy przyrastay dynamiczniej (2004-2009).
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Rysunek 3. Wydatki budetowe pastwa ogóem w latach 1996-2011
– wartoci faktyczne i modelowane (w mld z)
Wydatki budetowe pastwa ogóem (w mld z)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z tabeli 1.

Rysunek 4. Wydatki budetowe na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne w latach
1996-2011 – wartoci faktyczne i modelowane (mln z)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z tabeli 1.
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Rysunek 5. Wydatki budetowe na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne wraz
z KRUS w latach 1996-2011 – wartoci faktyczne i modelowane (mln z)
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KRUS (w mln z)

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000
1
1996

3

5

1998

2000

7

9

2002

2004

11
2006

13
2008

15
2010

Obserw.
Przewidy w.

ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z tabeli 1.

Od roku 2009 notowany jest spadek wydatków zarówno w budecie ogólnokrajowym, jak i w badanym sektorze. Jednake przyczyny tych spadków s
rozbiene. Wydatki z budetu ogólnokrajowego obniyy si nieznacznie
w zwizku z wygaszeniem dynamicznego wzrostu gospodarczego, uwarunkowanego globalnym kryzysem finansowym. Niemniej, nie zarysowuje si tu tendencja spadkowa, co potwierdza rosncy ich poziom w 2011 r. Natomiast wyra ny spadek wydatków na sektor rolny jest w duej mierze pozorny, ze wzgldu na wczeniej wspomniany fakt, i w wydatkach na rolnictwo, rozwój wsi i
rynki rolne do 2010 r. bya uwzgldniana kwota zwizana z poyczk na prefinansowanie WPR. Obecnie (od 2010 r.) wydzielenie tej kwoty w ramach BGK
skutkuje niemoliwoci bezporednich porówna wydatków na róne tytuy
przed 2010 r.
Kolejno podjto prób wskazania na zalenoci pomidzy wydatkami
z budetu ogólnokrajowego a wydatkami na sektor rolny bez i z KRUS. Na podstawie przeprowadzonej analizy mona stwierdzi, e wydatki na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne s wzgldnie silnie, dodatnio skorelowane z wydatkami
budetowymi pastwa ogóem (por. tab. 4). Oszacowano wprawdzie model liniowy, niemniej zauwaalne jest, i w okresie przedintegracyjnym rolnictwo nie
byo priorytetem w polityce rzdu – udzia wydatków na sektor rolny w wydatkach budetowych wykazywa tendencje stagnacyjne, o czym bya mowa wyej,
a co skutkowao pogarszaniem si sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych
wobec pozarolniczego otoczenia.
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Tabela 4. Zalenoci midzy wydatkami budetowymi pastwa ogóem,
wydatkami na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, bez i z KRUS
Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi
i rynki rolne wraz
z KRUS versus
wydatki na
rolnictwo, rozwój
wsi i rynki rolne
wydatki na rolnicwydatki na rolnicwydatki na rolnictwo, rozwój wsi
two, rozwój wsi
two, rozwój wsi i
i rynki rolne wraz
i rynki rolne wraz
rynki rolne (w mln
z KRUS (w mln z)
z) = 78,47 · wydat- z KRUS (w mln z)
= 1,062 · wydatki
= 107,54 · wydatki
ki budetowe pana rolnictwo, rozstwa ogóem (w mld budetowe pastwa
ogóem (w mld z) – wój wsi i rynki rolz) – 8335,5
ne (w mln z) +
268,9
14773,3
R2=82,3%
R2=89,6%
R2=98%

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi
Wyszczególnienie i rynki rolne versus
wydatki budetowe
pastwa ogóem
Funkcja regresji

Wspóczynnik
determinacji R2
Test ShapiroWilka
Wspóczynnik
korelacji

Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi
i rynki rolne wraz
z KRUS versus
wydatki budetowe
pastwa ogóem

p=0,3678>0,05

p=0,9436>0,05

p=0,7657>0,05

0,90713

0,95036

0,99003

ródo: Opracowanie wasne za pomoc programu STATISTICA 9.0.

Rysunek 6. Zaleno midzy wydatkami budetowymi pastwa ogóem
a wydatkami na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne
Korelacja: r = 0,90713
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z tabeli 1.
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Od przystpienia do UE notuje si wyra ny trway i realny wzrost wydatków budetowych na sektor rolny, co odwraca dotychczasowe tendencje,
o czym bya mowa wyej. Naturalnie, jest to take bezsprzeczna determinanta
poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych i wsparcie ich moliwoci
reprodukcyjnych. Powysza zaleno moe by take interpretowana w ten
sposób, i osignicie pewnego, wyszego poziomu wydatków (a i dochodów)
budetowych ogóem (180-200 mld z) pozwolio zauway, i sektor rolny jest
take wanym celem finansowania budetowego. Moe to potwierdza tez, e
w bogaccych si gospodarkach rolnictwo zapewne si kurczy, wnoszc niewiele do PKB, ale nie sabnie, gdy zrozumienie uomnoci procesów reprodukcji
w nim zachodzcych i koniecznoci zwrotu nadwyki ekonomicznej, która „wycieka” do jego otoczenia, warunkuje sprawny jej retransfer przez mechanizm
budetowy.
Analiza drugiej zalenoci dotyczcej relacji wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne z KRUS wzgldem wydatków budetowych pastwa ogóem wskazaa na stosunkowo wysok dodatni wspózaleno obu zmiennych.

Rysunek 7. Zaleno midzy wydatkami budetowymi pastwa ogóem
a wydatkami na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne z KRUS.
Korelacja: r = 0,95036
wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne
wraz z KRUS (w mln z)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z tabeli 1.
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Rysunek 8. Zaleno midzy wydatkami na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne bez i z KRUS
Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wraz z
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z tabeli 1.

Jednoczenie mona stwierdzi, e rosnce o 10 mld z wydatki ogólnobudetowe pocigaj za sob wzrost wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki
rolne rednio o 0,75 mld z. Na podstawie powyszej funkcji mona przyj, i
w okresie preakcesyjnym nie zapomniano zupenie o sektorze rolnym, jak by to
mogo wynika z wczeniejszych rozwaa. Owszem, zaniedbano kwestie rozwiza systemowych sucych przemianom strukturalnym, ale miaa miejsce
ich substytucja koniecznymi zobowizaniami spoecznymi poprzez KRUS (por.
rys. 7).
Trzecia analizowana zaleno dotyczca wydatków na rolnictwo, rozwój
wsi i rynki rolne bez i z KRUS (mimo i metodologicznie nie do koca poprawna, ze wzgldu na siln autokorelacj obu zmiennych) pozwolia zauway, i
KRUS zwiksza rednio rocznie wydatki na sektor rolny o 14,8 mld z. Jednoczenie mona stwierdzi, e rosnce wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki
rolne minimalnie wpyway na zwikszenie wydatków na KRUS (podnosiy je
redniorocznie o 6,2%) (por. rys. 8).

1.3. Proporcje wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne
Ogólny budet rolny podzielony jest na wydatki realizujce potrzeby
wzgldem rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych9. Ponisza tabela (por. tab.
9

Analiza w tym wypadku rozpoczyna si od roku 2000, kiedy to w ustawie na tene rok dokonano nowego podziau. Zgodnie z postanowieniami ustawy o dziaaniach administracji rzdowej, budet ówczesnego Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej usytuowany
dotychczas w czci 19, obj trzy nowe czci klasyfikacji budetowej: cz 32 – urzd ministra ds. rolnictwa, cz 33 – urzd ministra ds. rozwoju wsi, cz 35 – urzd ministra ds.
rynków rolnych.
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5) wskazuje na udzia poszczególnych czci budetu w wydatkach rolnych ogóem bdcych w gestii waciwego ministra. Wyra nie mona zaobserwowa, i
wydatki na poszczególne czci s róne i zmieniaj si w zalenoci od istniejcych potrzeb i celów polityki rolnej.
Tabela 5. Udzia wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne (bez rodków
z UE po 2003 r.) w budecie na sektor rolny ogóem w latach 2000- 2011 (%)
Wyszczególnienie
Rolnictwo
Rozwój wsi
Rynki rolne
Wyszczególnienie
Rolnictwo
Rozwój wsi
Rynki rolne

2000
31,1
42,1
26,8
2004
20,2
50,1
29,7

Przed akcesj do UE
2001 2002 2003
rednia
21,8
26,5
19,7
24,8
57,4
61,1
52,7
53,3
20,8
12,4
27,6
21,9
Po akcesji do UE
2005 2006 2007
2008 2009 2010 2011
19,9
25,2
6,6
3,3
5,1
10,2
11,6
55,7
65,7
88,6
88,7
89,2
78,2
80,2
24,4
9,1
4,8
8,0
5,7
11,6
8,2

rednia
12,8
74,5
12,7

ródo: Opracowanie wasne na podstawie Ustaw Budetowych z lat 2000-2011, informacji
o projektach ustaw budetowych z ARR i ARMiR, oraz ekspertyz budetu rolnego sporzdzanego przez A. Czyewskiego dla odpowiednich komisji sejmowych i senackich RP.

Powysza analiza dowodzi, i w badanym okresie nastpiy znaczce
zmiany zarówno ilociowe, jak i strukturalne wydatków. Podzia rodków w ramach poszczególnych czci nie nastpowa równomiernie. Niemniej, mona
uzna, e do roku 2006 r. proporcje wydatkowania byy wzgldnie zrównowaone. Od 2007 r. mamy do czynienia z istotn zmian struktury wydatkowania
w ramach omawianych czci budetu rolnego – dobitnie zwiksza si udzia
rodków na rozwój wsi, kosztem dwóch pozostaych pozycji. Jest to wynikiem
priorytetów WPR, kadcej coraz wikszy nacisk wanie na kwestie obszarów
wiejskich. Znaczca jest take uwaga, i udzia wydatków na tene cel, mimo i
relatywnie wysoki od pocztku, uleg w cigu 12 lat podwojeniu, za udzia wydatków na rolnictwo oraz rynki rolne spad okoo 3-krotnie, oczywicie w warunkach nominalnie rosncych wydatków budetu rolnego.
Uprzednie obserwacje potwierdza wynik badania zalenoci pomidzy
udziaem wydatków na rozwój wsi a udziaem wydatków na rolnictwo w wydatkach na badany sektor ogóem. Analiza ta wykazaa wzgldnie siln ujemn
korelacj. Tym samym mona uzna, e nastpia swoista „zamiana” w priorytetach finansowania budetowego – z rolnictwa na rozwój wsi.
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Rysunek 9. Udzia wydatków na rozwój wsi wzgldem udziau wydatków
na rolnictwo w wydatkach na badany sektor ogóem
Korelacja: r = -0,9031
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Udzia wydatków na rozwój wsi (w %) = – 1,658* Udzia wydatków na rolnictwo (w %) +
95,28%
wspóczynnik determinacji R2=80%; test Shapiro-Wilka p=0,8896>0,05
ródo: Opracowanie wasne na podstawie danych z tabeli 1.

Obniajcy si o punkt procentowy udzia wydatków na rolnictwo powoduje wzrost udziau wydatków na rozwój wsi o 1,66%. Tym samym, uzasadnione jest twierdzenie, e przeobraenia struktury wydatków na poszczególne cele
w ramach sektora rolnego w Polsce dostosowuj si do ksztatu ewoluujcej
WPR, dowartociowujcej od 2004 r. jej II filar zwizany z rozwojem obszarów
wiejskich.
Podjto jednoczenie prób sformuowania funkcji trendu udziau wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w wydatkach na sektor rolny ogóem10. Niestety, cechuje je wzgldnie niski poziom wspóczynnika determinacji11, co wiadczy o tym, e modele w stopniu stosunkowo niewielkim wyjaniaj zmienno analizowanych zmiennych zalenych.
1.4. Modernizacja sektora rolnego i stabilizacja rynków rolnych
Instytucje to niezbdny segment sprawnie dziaajcej gospodarki rynkowej, jej sektorów, w tym zwaszcza sektora rolnego. Rónie si je definiuje
w ujciu podmiotowym i funkcjonalnym [Czternasty, Czyewski 2007]. W rozumieniu niniejszego artykuu oznaczaj one podmioty organizujce i regulujce
zmiany w sektorze rolnym za porednictwem wydatków budetowych, a przez
to inicjujce wzorce zachowa podlegajce ewolucji i okrelajce ich tosa10

Sformuowane funkcje to: Udzia wydatków na rolnictwo (w %) w wydatkach na sektor
rolny= –2,05·t +30,09; Udzia wydatków na rozwój wsi (w %) w wydatkach na sektor rolny =
3,87·t +42,28; Udzia wydatków na rynki rolne (w %) w wydatkach na sektor rolny = –1,83·t
+27,63; gdzie t=1 dla 2000 r.
11
Wspóczynniki determinacji to odpowiednio: 62%, 66% i 44%.
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mo. S one instrumentem poprawy indywidualnych warunków ekonomicznych podmiotów gospodarczych, za zapotrzebowanie na odpowiedni korekt
struktur instytucjonalnych wypywa z koniecznoci osigania pewnego dochodu
oraz sprawnej koordynacji dziaalnoci gospodarczej [Czyewski, HeniszMatuszczak 2006]. Za pomoc wspomnianych instytucji realizowany jest szereg
celów polityki rolnej, tj.: utrzymanie dochodów rolniczych, stabilizacja rynków
rolnych oraz restrukturyzacja i modernizacja sektora rolnego, a take rozwój
infrastruktury sieciowej wsi, czy cele spoeczne i socjalne.
Niestety, jedn z najwikszych saboci rolnictwa, która uwidocznia si
dobitnie w pierwszej dekadzie transformacji gospodarki Polski, a która sukcesywnie ulegaa pogbieniu prowadzcemu do degradacji ekonomicznej sektora
rolnego w okresie przedakcesyjnym, bya sfera jego rozwoju instytucjonalnego.
W momencie przejcia do systemu rynkowego wytworzyy si „pustki instytucjonalne”, które automatycznie znalazy odzwierciedlenie w pogorszeniu warunków gospodarowania, a w konsekwencji w zmniejszajcym si parytecie
dochodowym i niemonoci prowadzenia przez wikszo gospodarstw reprodukcji rozszerzonej [Wilkin 2000/4]. Poniej zwracamy uwag na waniejsze
instytucje, które z jednej strony s wytworami rynku, a z drugiej – koryguj jego
ywioowo w deniu do równowagi rynkowej, jednoczenie poprawiajc
efektywno gospodarowania w rolnictwie i konkurencyjno produktów rolnych. Pozwala to rolnikom na osignicie renty ekonomicznej oraz wzmacnia
pozycj konkurencyjn, m.in. przez wsparcie finansowe tj. subsydia, dopaty
i inne elementy protekcjonizmu pastwowego.
Przy tworzeniu poszczególnych instytucji przypisano im okrelone cele
z obszaru polityki rolnej, i tak powstay: Agencja Rynku Rolnego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – bdce dzi agencjami patniczymi
oraz Agencja Wasnoci Rolnej Skarbu Pastwa (obecnie Agencja Nieruchomoci Rolnych). Instytucj realizujc w pierwszej kolejnoci cele polityki rolnej
jest Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, do zada której w okresie przedakcesyjnym naleao m.in. wspieranie rozwoju infrastruktury sieciowej
wsi. Wyposaono j wówczas w uprawnienia do przyznawania dopat do preferencyjnych kredytów udzielanych na cele inwestycyjne producentom rolnym,
zakadom przetwórstwa rolno-spoywczego, jak równie gminom (Dziennik
Ustaw 1994/1 poz. 2) do dofinansowania produkcji mleka w klasie ekstra, budowy systemu identyfikacji i rejestracji zwierzt hodowlanych, ewidencji gospodarstw rolnych oraz wspófinansowania programów PHARE i SAPARD.
Obecnie, z budetu krajowego, ARiMR realizuje szereg zada w postaci: dopat
do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych, kredytów przeznaczonych na likwidacj skutków klsk ywioowych, pomocy dla zakadów utylizacyjnych, zajmujcych si przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem mczek zwierzcych, dopat do powierzchni upraw rzepaku oraz finansowania: zalesiania gruntów, organizacji grup producenckich, dziaalnoci informacyjnopromocyjnej, identyfikacji i rejestracji zwierzt i in.
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Do realizacji interwencji majcej na celu stabilizacj rynku rolnoywnociowego oraz ochron dochodów uzyskiwanych z rolnictwa powoano
Agencj Rynku Rolnego [Gutowski 1995]. Dziaania interwencyjne ARR
w okresie przedakcesyjnym miay zazwyczaj charakter rynkowy, a nie administracyjny, jednake uwzgldniay wspieranie produkcji i subwencje. Niemniej
nie zastpoway rynkowego mechanizmu ksztatowania cen, a jedynie go
wspomagay i korygoway. Aktywno ARR do dzi koncentruje si na rynkach:
zbó, mleka i jego przetworów, misa, drobiu i jaj, skrobi ziemniaczanej, cukru,
które maj kluczowe znaczenie dla dochodów uzyskiwanych z rolnictwa, a take na rynkach: miodu, owoców i warzyw, suszu paszowego, lnu i konopi oraz
wina. Obecnie dziaalno agencji zwizana jest z administrowaniem mechanizmami WPR, w tym dziaalnoci interwencyjn oraz, w ramach krajowych
patnoci uzupeniajcych, wspófinansowaniem z budetu krajowego mechanizmów WPR, a take dziaaniami niezwizanymi bezporednio z wypatami12.
Jednak, aby moliwa bya realizacja postawionych wobec powyszych instytucji celów, niezbdne s na to odpowiednie rodki. Zakres dziaa agencji
patniczych jest zwizany i zdeterminowany przede wszystkim wielkoci rodków finansowych znajdujcych si w ich dyspozycji, zasilanych poprzez: dotacj budetow, której wielko jest corocznie ustalana w ustawie budetowej,
jak i strumie funduszy unijnych. Jak ju wspomniano, wydatki na sektor rolny,
przedstawiane przez Ministra Finansów w corocznych budetach, drastycznie
spaday do 2002 r., po czym nastpi ich wyra ny i systematyczny wzrost. Jeli
idzie o rodki budetowe przeznaczone na Agencj Rynku Rolnego, to ich dynamika jest zdecydowanie zmienna. Wydatki na ARR w ustawach budetowych
byy wielokrotnie dyskutowanym problemem, co pokazuj wahania ich poziomu
w poszczególnych latach. Dowiadczenia przedakcesyjne wyra nie wskazyway,
i skuteczno dziaa Agencji, zarówno w zakresie podtrzymywania cen skupu
(i dochodów rolniczych), jak te przeciwdziaania ich nadmiernym wzrostom
(stabilizacja rynku) zaleay przede wszystkim od skali rezerw produktów rolnych i ywnociowych pozostajcych w dyspozycji Agencji, tworzenia zapasów
operacyjnych zbó oraz dziaa interwencyjnych na rynkach: zboa, misa,
mleka i jego produktów oraz cukru. Rezerwy i zapasy musz by stabilne i w
odpowiedniej skali. Niestety, wahania w poziomie przyznawanych funduszy
powodoway nierzadko sytuacj, w której Agencja nie moga wypenia zada
ustawowych wynikajcych z koniecznoci uregulowania zobowiza finansowych, utrzymania wymaganego poziomu rezerw pastwowych, kosztów prowadzenia zakupów i utrzymania zapasów interwencyjnych oraz kosztów dziaalnoci Agencji i dostosowywania jej do wymogów Wspólnej Polityki Rolnej UE.
12

Np. na rynku biokomponentów, biopaliw, rolin energetycznych, polegajce na prowadzeniu rejestru wytwórców biopaliw, zatwierdzaniu podmiotów skupujcych, przetwarzajcych
roliny energetyczne oraz kontroli ich wykorzystania. Takim dziaaniem jest kontrola wykorzystania surowców uprawianych na gruntach odogowanych z przeznaczeniem do wytworzenia produktów nieywnociowych.
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Take sytuacja kredytowa Agencji nie bya zadowalajca – zbliay si terminy
spaty zacignitych w latach ubiegych kredytów13 z tytuu dziaa interwencyjnych (np. wykupu zbó w 1998 r.). Konieczna bya restrukturyzacja tego zaduenia, gdy w budecie nie byo rodków na spat rat i obsug wczeniej
zacignitych zobowiza, a wydatki biece z nimi zwizane zasadniczo zredukowayby dziaalno statutow tej instytucji. Pozostaway take deklaracje
zawarte w stanowisku negocjacyjnym zoonym UE, dotyczcym obszaru „Rolnictwo”, których realizacja okazaa si wtpliwa14. Od 2003 r. sytuacja ulega
nieznacznej poprawie. Odnotowany wówczas wzrost mona byo potraktowa
jako zapocztkowanie peniejszego pokrycia interwencyjnej dziaalnoci Agencji przez dotacje budetowe. Jednoczenie wysze kwoty przeznaczane byy na
realizacj zada w odniesieniu do rynku produktów rolnych i ywnociowych
oraz na sfinansowanie kosztów administracyjnych Agencji, w tym wynikajcych
z penionej przez ni nowej funkcji – Agencji patniczej do obsugi finansowej
WPR UE. W budecie Agencji najwicej rodków wydatkuje si na administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej15. Struktura wydatków po
integracji z UE zachowuje relatywnie stae proporcje – najwicej (okoo poowy
rodków) przeznacza si na interwencj rynkow, nastpnie refunduje si poniesione wydatki (okoo 30-40% rodków), reszt stanowi wydatki na dopaty
oraz zwrot kosztów zwizanych z dystrybucj pomocy ywnociowej. Naley
podkreli, i zakres dziaa ARR wzrasta i nowe zadania naoone na Agencj
wymagay zwikszonego finansowania. Byo to widoczne w poziomie absolutnych wydatków na ARR (poza rokiem 2005), ale dynamika tych wydatków
w relacji do wydatków budetowych ogóem (por. rys. 10) oraz wydatków na
sektor rolny ogóem wykazywaa swoist cykliczno (por. rys. 11).

13

Czst praktyk byo posikowanie si przez Agencj kredytem. Ostatecznie zacignite
poyczki musia jednak spaci budet pastwa ze wzgldu na publiczny charakter dziaa
ARR. Por. Skup z dopatami jest korzystny dla rolników i dla rynku, „Biuletyn Informacyjny”
ARR, Warszawa 1999/10, s. 9.
14
Zapowiadano w nim, e w ramach Zintegrowanego Systemu Zarzdzania i Kontroli
Wspólnej Polityki Rolnej Polska bdzie przeznacza rodki budetowe na dostosowanie ARR
do penienia zada agencji interwencyjnej na wzór analogicznych instytucji istniejcych
w UE oraz pokrywa koszty nowych form interwencji na rynku zbó, skrobi ziemniaczanej,
mleka i jego przetworów oraz woowiny.
15
Dziaania interwencyjne ARR w latach 1997-2008 miay miejsce na rynkach rolnych: zbó,
cukru, misa, mleka i jego przetworów, skrobi ziemniaczanej, suszu paszowego, lnu i konopi,
miodu, owoców i warzyw, jedwabników i innych produktów rolno-ywnociowych. Do zada
Agencji naley te wspieranie dostarczania nadwyek ywnoci najuboszej ludnoci UE oraz
wsparcie dziaa promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych.
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Tabela 6. Udzia wydatków na ARR i ARiMR w wydatkach budetowych
pastwa ogóem w latach 1997-2011 (w %)
Przed akcesj do UE 1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003
rednia
Udzia wydatków na
ARR* w wydatkach
0,25 0,22 0,15 0,47 0,35 0,16
0,42
0,29
budetowych pastwa
ogóem
Udzia wydatków na
ARiMR* w wydatkach
0,77 0,36 0,69 0,75 0,98 0,81
0,83
0,74
budetowych pastwa
ogóem
Po akcesji do UE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rednia
Udzia wydatków na
ARR* w wydatkach
0,38 0,27 0,67 0,73 0,47 0,18 0,54 0,33
0,45
budetowych pastwa
ogóem
Udzia wydatków na
ARiMR* w wydatkach
1
0,92 0,87
3
3,7 3,37 1,5 1,64
2,01
budetowych pastwa
ogóem
* dziaalno ARR i ARiMR – wydatki na zadania wasne i zlecone, w tym dotacje przedmiotowe, prefinansowanie zada przewidzianych do finansowania ze rodków UE, wspófinansowanie projektów z udziaem rodków UE wraz z pomoc techniczn w ramach PROW
2007-2013, bez ewentualnych dodatkowych rodków z rezerw celowych.
ródo: Jak w tabeli 1.

Znamiennym jest na przykad, i poziom wydatków nominalnych
w okresie stagnacji gospodarczej (2000-2001) by relatywnie wysoki, porównywalny z okresem bezporednio poakcesyjnym (2004-2005), co mogo by zwizane z dziaaniami na rzecz absorpcji funduszy pomocowych. Zakadajc, i
podstaw przeobrae strukturalnych w polskim rolnictwie s zmiany sytuacji
dochodowej gospodarstw, naley przyj, e wszystko, co suy restrukturyzacji
i modernizacji róde pozyskiwania dochodów przez gospodarstwa, stanowi
podstaw rozwoju omawianego sektora. Z tego punktu widzenia, istotne wydaj
si by wydatki budetu bezporednio wspierajce realizacj celu dochodowego
gospodarstw rolnych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest
kluczow instytucj dla przeobrae strukturalnych na wsi i w rolnictwie. Od jej
wsparcia zaley m.in. rozwój prodochodowej polityki rolnej, a w konsekwencji
wielofunkcyjny rozwój wsi. Analizujc wielko rodków przyznawanych na
wsparcie przeobrae strukturalnych sektora rolno-ywnociowego w okresie
przedakcesyjnym, mona stwierdzi, i byy one zbyt niskie, aby wywoa zauwaalne przemiany jakociowe. Niemniej, byo to podstawowe ródo wspierajce inwestycje w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spoywczym oraz popraw
struktury agrarnej, a take przedsiwzicia w zakresie owiaty, doradztwa i informacji. rodki budetowe przeznaczone na rzecz agencji patniczych w ujciu
absolutnym wzrastay systematycznie, jednak ich udzia zarówno w wydatkach
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budetowych ogóem, jak i wydatkach na sektor rolny (na rolnictwo, rozwój wsi
i rynki rolne) istotnie si waha (por. rys 10 i 11). Niemniej redni udzia wydatków na ARR w wydatkach budetowych ogóem w okresie poakcesyjnym
wzrós 1,5-krotnie w stosunku do okresu przedakcesyjnego. Natomiast redni
udzia wydatków na ARiMR w wydatkach budetowych ogóem w analogicznym okresie zwikszy si 2,7 razy. Przed integracj z UE ARiMR borykaa si
z podobnymi problemami finansowymi jak ARR. Limity wydatków budetowych z przeznaczeniem na statutowe cele Agencji byy ograniczone, za zasadnicza wikszo wydatków Agencji dotyczya spaty zobowiza z lat ubiegych, czego skutkiem byy niewystarczajce rodki na prowadzenie biecych
oraz nowych form dziaalnoci. Byo to o tyle niezrozumiae, i wkrótce
ARiMR przeksztacona zostaa w agencj patnicz obsugujc m.in. Zintegrowany System Zarzdzania i Kontroli Wspólnej Polityki Rolnej w ramach UE,
a przyznane Agencji fundusze ograniczay moliwoci przygotowania si do
penienia tej funkcji. W wietle narastajcych dysparytetów dochodowych gospodarstw rolnych w okresie przedakcesyjnym, konsekwentna redukcja rodków
pomocowych dla rolników bya niezrozumiaa. Zaprzeczao to take oficjalnym
deklaracjom rzdu dotyczcym dziaa na rzecz poprawy ich sytuacji dochodowej16.

Rysunek 10. Udzia wydatków na ARR i ARiMR w wydatkach budetowych
pastwa ogóem w latach 1997-2011 (w %)
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udzia wydatków na ARiMR w wydatkach budetowych ogóem
akcesja do UE

ródo: Jak w tabeli 1.

16

Por. „Pakt dla Rolnictwa i Obszarów Wiejskich” przyjty przez Rad Ministrów we wrzeniu 2000 r.
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Tabela 7. Udzia wydatków na ARR i ARiMR w wydatkach na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne w latach 1997-2011 (w %)
Przed akcesj do UE
1997 1998 1999 2000 2001 2002
2003
rednia
Udzia wydatków na ARR*
15
17,1 11,2 26,6 20,5 8,1
18,4
16,7
w wydatkach na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne
Udzia wydatków na ARiMR*
44,8 27,6 50,5 41,9 57,2 41,1
36,2
42,8
w wydatkach na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne
Po akcesji do UE
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rednia
Udzia wydatków na ARR*
13
7
18
11
7,5 3,09 12,6 8,2
10,1
w wydatkach na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne
Udzia wydatków na ARiMR*
34,7 23,9 23,3 44,5 59,1 62,7 34,5 40,4
40,4
w wydatkach na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne
* dziaalno ARR i ARiMR – wydatki na zadania wasne i zlecone, w tym dotacje przedmiotowe, prefinansowanie zada przewidzianych do finansowania ze rodków UE, wspófinansowanie projektów z udziaem rodków UE wraz z pomoc techniczn w ramach PROW
2007-2013, bez ewentualnych dodatkowych rodków z rezerw celowych
ródo: Jak w tabeli 1.

Rysunek 11. Udzia wydatków na ARR i ARiMR w wydatkach na rolnictwo,
rozwój wsii rynki rolne ogóem w latach 1997-2011 (w %)
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ródo: Jak w tabeli 1.

Odnotowa naley take pogorszenie sytuacji, gdy idzie o dopaty do
oprocentowania kredytów obrotowych na cele rolnicze17. W okresie okooakce17

Zgodnie z Ustaw z 1995 r. s to dopaty do oprocentowania niektórych kredytów bankowych przeznaczonych na zakup rodków obrotowych do produkcji rolniczej, ale take do
produkcji ywnoci metodami ekologicznymi, w ramach postpu biologicznego w rolnictwie
oraz wykonywania skupu produktów rolnych od producentów krajowych, a take przecho100

syjnym wydatki w ujciu nominalnym zaczy wzrasta, niemniej ujcie relatywne (np. w odniesieniu do wydatków budetowych ogóem) wskazuje, e
w okresie dziesicioletnim (1997-2005) mielimy do czynienia ze stagnacj
w tym zakresie (por. rys. 10). Co gorsza, relacja do wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wskazywaa tendencj spadkow (por. rys.11). Naley jednak podkreli, i wydatki na agencje przedstawiane s wraz ze rodkami pomocowymi UE, za wydatki na sektor rolny jedynie z dopatami do ryboówstwa,
bez wliczania w to rodków bezzwrotnych pochodzcych z programów pomocy
przedakcesyjnej UE oraz innych rodków unijnych po integracji. Std mona
twierdzi, e utrzymanie relatywnie staego udziau finansowania agencji w stosunku do rosncych wydatków budetowych ogóem zawdzicza si wsparciu
UE. Konieczna jest take diagnoza istotnego wzrostu funduszy przekazywanych
ARiMR, co wynika z uwzgldnienia zada zleconych realizowanych przez Agencj, a finansowanych ze rodków bdcych w dyspozycji Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz rodków ujtych w rezerwach celowych18. Wyra nie wic
zaznacza si w kolejnych latach progresja wydatków ARiMR jako agencji patniczej, wykonujcej zadania finansowania projektów z udziaem rodków UE,
co podnosi rang tej skdind deficytowej instytucji, a take poprzez zwikszone finansowanie podnosi konkurencyjno realizowanych przez agencje celów.
Poniej przeanalizowano zaleno wydatków na agencje patnicze od
wydatków budetowych pastwa ogóem oraz wydatków na rolnictwo, rozwój
wsi i rynki rolne. Analiza wydatków na ARR wobec wydatków budetowych
pastwa ogóem oraz wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne wykazuje
w pierwszym przypadku przecitn, w drugim wzgldnie silniejsz, dodatni,
statystycznie istotn korelacj. Jednoczenie oszacowane funkcje regresji w stosunkowo niewielkim stopniu objaniaj badane zjawisko (odpowiednio R2=29%
i R2=35%). Tym samym mona stwierdzi, e wsparcie celów realizowanych
przez ARR jest stosunkowo sabo zwizane z sytuacj ogólnobudetow.

wywania produktów. W okresie przedakcesyjnym, tj. w cigu siedmiu badanych lat dopaty
zmniejszyy si ponad 6,2 razy i wynosiy w 2004 r. zaledwie 16% stanu z 1997 r.
18
Chodzi o finansowanie przez ARiMR projektów z udziaem rodków z UE oraz wspófinansowanie kosztów realizacji projektów „Transition Facility”.
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Tabela 8. Zalenoci midzy wydatkami na ARR i ARiMR a wydatkami
budetowymi pastwa ogóem oraz wydatkami na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne.
Wydatki na ARR
versus wydatki
budetowe
pastwa ogóem

Wydatki na ARR
versus na rolnictwo, rozwój wsi
i rynki rolne

Funkcja regresji

Wydatki na ARR
(w mln z) =
4,4045 · Wydatki
budetowe pastwa ogóem
(w mld z) – 58,12

Wydatki na ARR (w
mln z) = 0,05124 ·
Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i
rynki rolne (w mln
z) + 463,84

Wspóczynnik
korelacji
Wspóczynnik
determinacji R2
Test ShapiroWilka

0,58863

0,82168

Wydatki na
ARiMR versus
na rolnictwo,
rozwój wsi i
rynki rolne
Wydatki na ARiMR (w mln z) =
0,56734 · Wydatki na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne (w mln
z) – 1025
0,63139
0,94465

R2=29%

R2=35%

R2=65%

R2=89%

p=0,9896>0,05

p=0,6942>0,05

p=0,6326>0,05

p=0,4724>0,05

Wyszczególnienie

Wydatki na
ARiMR versus
wydatki
budetowe
pastwa ogóem
Wydatki na ARiMR (w mln z) =
45,497 · Wydatki
budetowe pastwa ogóem
(w mld z) – 6093

ródo: Opracowanie wasne za pomoc programu STATISTICA 9.0.

Natomiast analiza wydatków na ARiMR wobec wydatków budetowych
pastwa ogóem wykazuje nieco wysz anieli w przypadku ARR, dodatni,
statystycznie istotn korelacj. Oszacowana funkcja regresji wprawdzie tylko
w 65% objania badane zjawisko, niemniej zaobserwowa moemy, i przez
pierwsze 10 analizowanych lat, tj. do 2005 roku wydatki na cele realizowane
przez ARiMR pozostaway raczej stabilne, a wrcz niezalene od wydatków budetu ogólnego (por rys. 12). Przeomowy by dopiero 2006 rok, kiedy to na
zdecydowanie wiksz ni wczeniej skal zaczto wspófinansowa programy
unijne skierowane do sektora rolnego.
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Rysunek 12. Wydatki na ARiMR (w mln z) wzgldem wydatków budetowych
pastwa ogóem (w mld z) w latach 1997-2011
Korelacja: r = 0,82168
14000

Wydatki ARiMR (w mln z)

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

Wydatki budetowe pastwa ogóem (w mld z)

320

340

0,95 Prz.Ufn.

ródo: Jak w tabeli 1.

Rysunek 13. Wydatki na ARiMR (w mln z) wzgldem wydatków na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne (w mln z) w latach 1997-2011
Korelacja: r = 0,94465
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ródo: Jak w tabeli 1.

Rzecz ma si podobnie w przypadku analizy wydatków na ARiMR wobec
wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. Obserwujemy tutaj stosunkowo siln dodatni korelacj, natomiast wzgldnie dobrze dopasowana funkcja
regresji mówi nam o tym, e kady dodatkowy milion z wydany na rolnictwo,
rozwój wsi i rynki rolne zwiksza wydatki na t agencj o nieco ponad pó miliona. To potwierdza wczeniejsze obserwacje o priorytetowym traktowaniu obszarów wiejskich w finansowaniu budetowym, a tym samym instytucji obsugujcej programy na nie skierowane.
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1.5. Spoeczne zabezpieczenia mieszka ców wsi (KRUS)
Specjaln pozycj w strukturze wydatków w budetach rolnych zajmuje
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego (KRUS)19, raz, i nominalnie s to
wydatki najwiksze, dwa, e podlegaj wyra nym zmianom, o czym po czci
wspomniano wyej. Fundusze przekazywane na KRUS, mimo toczcych si od
kilku lat kontrowersji wokó koniecznoci ich zreformowania, niewtpliwie realizuj cel socjalny wobec ludnoci zamieszkujcej tereny wiejskie, który wielokrotnie w analizowanych opiniach budetowych by stawiany jako konkurencyjny wobec celu rozwojowego, zwizanego chociaby z modernizacj gospodarstw. Owa funkcja spoeczna kierowana jest gównie do posiadaczy maych
i bardzo maych gospodarstw rolnych, gdzie w grupie gospodarstw o powierzchni do 5 ha znajduje si 58,8% ubezpieczonych. S to najczciej gospodarstwa samozaopatrzeniowe, nie majce istotnych zwizków z rynkiem, dodatkowo bdce „przechowalni” ukrytego bezrobocia. Warto doda, i ekonomici
zauwaaj, i w okresie transformacji gospodarki polskiej wiadczenia wypacane przez KRUS byy na wsi podstawowym wiadczeniem socjalnym podtrzymujcym egzystencj nie tylko rolniczych emerytów i rencistów, ale caych
rodzin chopskich [Wilkin 2010, Czyewski, Henisz-Matuszczak 2006, s. 117].
Statystyki wskazuj, i take dzi w przecitnym gospodarstwie domowym rolników wiadczenia spoeczne i socjalne, zwaszcza z KRUS, stanowi wyszy
odsetek ich cznych dochodów ni dochody z produkcji rolnej. Zatem to wanie emeryt lub rencista zamieszkay w takim gospodarstwie przejmuje rol
gównego ywiciela rodziny. Szacuje si, e a 28% ludnoci wiejskiej utrzymuje si ze wiadcze spoecznych, jednoczenie agodzc w ten sposób bied, która dotyczy 3-4 mln ludzi [Hrynkiewicz 2010].
Przed przystpieniem Polski do UE udzia wydatków na rolnictwo
i gospodark ywnociow wraz z KRUS, traktowanych cznie, wynosi odpowiednio w 1998 r. 10,16%, w 1999 r. 9,68%, w 2000 r. 9,06%, w 2001 r. 8,7%,
za w 2002 r. 8,68% ogóu wydatków budetowych pastwa. Take proporcja
wydatków na rolnictwo i gospodark ywnociow oraz KRUS
w latach 1997-2002 istotnie zwikszya si na rzecz wydatków socjalnych.
W 1997 r. udzia ten by 2,5-krotnie, w 1998 r. 3,2-krotnie, w 1999 r. a 4,1krotnie, za w 2002 r. a 4,4-krotnie wikszy od wydatków na rolnictwo
i gospodark ywnociow [Czyewski 1997-2008] (por. rys. 14). By to wymowny dowód na wysok i utrzymujc si socjalizacj wydatków budetowych dotyczcych ludnoci rolniczej i odkadanie w czasie problemu restruktu19

Do podstawowych zada KRUS wynikajcych z ustawy o ubezpieczeniu spoecznym rolników nale: obsuga ubezpieczonych rolników i wiadczeniobiorców; kasy (emerytów
i rencistów); przyznawanie i wypata wiadcze emerytalno-rentowych oraz wypadkowych,
chorobowych i macierzyskich oraz wiadcze pozaubezpieczeniowych, wypacanych wraz
ze wiadczeniami z ubezpieczenia spoecznego rolników; realizacja wasnego, dwuinstancyjnego systemu orzecznictwa lekarskiego; dziaalno prewencyjna na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym.
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ryzacji polskiego rolnictwa. Kwestia ubezpiecze emerytalno-rentowych rolników wysuwaa si na czoo wydatków budetowych. Coraz czciej dziao si to
jednak kosztem przemian strukturalnych rolnictwa i gospodarki ywnociowej.
Niestety, nie byy to alternatywne rozwizania. Stawianie dylematu: socjalizowa budet rolniczy czy wspiera przemiany strukturalne w omawianym sektorze byo faszywe. Przez dugi czas naleao wspiera jedno i drugie, robic to
konsekwentnie, acz rozwanie, tj. nie substytuowa wydatków na przemiany
strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich wydatkami socjalnymi. Niestety,
rosnce w wielkociach bezwzgldnych wiadczenia na KRUS w duym stopniu
byy konieczne, gdy wynikay z wieloletnich zaniecha oraz zaniedba i stay
si cen odkadania w czasie przemian strukturalnych w polskim rolnictwie i na
obszarach wiejskich.
Rysunek 14. Udzia wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne
oraz KRUS w ogóle wydatków budetu pastwa (%)
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ródo: jak w tabeli 1.

Koszty spoeczne braku restrukturyzacji sektora rolno-ywnociowego rosy ze wzgldu na fakt dugookresowej niewydolnoci dochodowej gospodarstw
rolnych. Rok 2003 by przeomowy ze wzgldu na zauwaaln zmian w proporcjach udziau wydatków na rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Zmniejszy si udzia wydatków o charakterze socjalnym. O ile w latach 2001-2002,
jak wspomniano wyej, by on ponad 4,4-krotnie wyszy od wydatków na rozwój sektora rolnego i wsi, to w 2003 r. relacja ta zmniejszya si do 3,5krotnoci, za od 2007 r., po raz pierwszy w badanym okresie wielko ta ksztatowaa si poniej jednoci, w 2008 r. byo to 0,59, za w 2009 r. 0,83. Mona
wic powiedzie, i 2003 r. przyniós zahamowanie, a wrcz odwrócenie tendencji do socjalizacji wydatków budetowych na rzecz wzrostu wydatków na
przemiany strukturalne rolnictwa i na obszarach wiejskich. W ostatnich dwóch
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latach (2010-2011) obserwuje si wzgldn stabilizacj wydatków na KRUS na
poziomie ok. 1,25 wydatków na sektor rolny (bez KRUS). Niemniej naley pamita, e zudny jest wzrost wydatków socjalnych wzgldem rodków przeznaczanych na sektor rolny, gdy od dwóch lat wydziela si budet rodków europejskich, przez co nastpio rachunkowe obnienie si udziau wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne po 2010 r., o czym mowa bya wyej. Analiza
ustaw budetowych wskazuje, i w badanym okresie udzia biecych wydatków na KRUS w ogóle projektowanych wydatków budetu pastwa zmniejszy
si o blisko poow (44%). Dowodzi to wyra nej i trwaej tendencji do redukcji
udziau KRUS w wydatkach budetu pastwa. Pamita jednak trzeba, i dugookresowa kumulacja negatywnych skutków niewydolnoci dochodowej gospodarstw rolnych niebezpiecznie narastaa, std spoeczne skutki restrukturyzacji
sektora rolniczego i modernizacji wsi staway si coraz dotkliwsze w warunkach
ogranicze wiadcze KRUS.
Poniej przeanalizowano tendencj dotyczc udziau wydatków na
KRUS w budecie pastwa, posugujc si funkcj trendu (por rys. 15).
Rysunek 15. Udzia wydatków na KRUS w budecie pastwa
Udzia wydatków na KRUS w budecie pastwa (w %)
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ródo: Opracowanie wasne na podstawie tabeli 1.

Jak zauwaono wyej, wydatki na KRUS miay istotny wpyw na socjalizacj budetu rolnego. Obserwujc udziay tyche wydatków w budecie krajowym mona stwierdzi, e w analizowanym okresie malay one blisko o pó
punktu procentowego rocznie, stabilizujc si w latach 2008-2011 na poziomie
nieznacznie wyszym od 5%. Autorzy maj wiadomo, i istnieje potrzeba
zreformowania KRUS poprzez m.in. uzalenienie wysokoci skadek na ubezpieczenie od wysokoci osiganych dochodów itp. Proces ten musi nastpowa
stadialnie i nie moe wyprzedza poprawy sytuacji dochodowej gospodarstw.
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Konkretyzujc t propozycj, trzeba jednak zauway, e ponad 80% gospodarstw rolnych w Polsce osiga dochody tylko dziki subwencjom i dopatom,
dlatego w spodziewanej dalszej reformie systemu ubezpiecze spoecznych rolników mona zaproponowa, by gospodarstwa, które nie osigaj adnych dochodów oraz te o wielkoci ekonomicznej od 4 do 6 ESU, paciy skadki na zasadach zblionych do obecnych. Pozostae gospodarstwa paciyby podatek dochodowy, a skadka na ubezpieczenie byaby ustalona proporcjonalnie do osiganego dochodu [Czyewski 2010, s. 33].
2. Unijne finansowanie celów budetowych w polityce rolnej Polski20
Budet unijny róni si od budetów krajowych, gdy UE nie finansuje
bezporednio zada, które ma w swojej funkcji redystrybucyjnej do spenienia
krajowa polityka fiskalna, natomiast opiera si na zaoeniach o charakterze
ogólnoeuropejskim. Jest stosunkowo niewielki, dziki czemu umoliwia koncentrowanie si na tych dziedzinach, w których wydatkowane z niego rodki
wnosz wysok unijn warto dodan. Finansowane s te dziaania, które
umoliwiaj funkcjonowanie UE, bd ich realizacja jest bardziej opacalna
i efektywna dziki wspólnemu finansowaniu z unijnego budetu. Std te finansuje si z niego m.in. wspólne polityki, które pastwa czonkowskie postanowiy
realizowa na szczeblu UE, jak np. wspólna polityka rolna21.
W ramach rozlicze Polski z UE przepywy finansowe ocenione zostay poprzez uwzgldnienie rodków z UE, rodków na prefinansowanie programów
operacyjnych oraz tych przeznaczonych na finansowanie i wspófinansowanie
wspólnej polityki rolnej i rybackiej, w tym PROW 2004-2006 i 2007-2013 (por.
tabel 9). rodki z UE w badanym okresie zwizane byy przede wszystkim
z finansowaniem funduszu SAPARD (w pierwszych latach czonkostwa), PHARE, SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004-2006, SPO Ryboówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006. rodki te najwyszy poziom osigny w 2005 roku, kiedy planowane
byy na poziomie 3 498,99 mln z (z tego 1 154,05 mln z stanowiy rodki na
SAPARD, a 1 123,4 mln z na SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006). W latach 20062008 fundusze z UE zwizane byy przede wszystkim z finansowaniem SPO
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004-2006. W 2009 roku rodki te ksztatoway si na wzgldnie niskim poziomie (124,48 mln z) w porównaniu do lat ubiegych. Przewidziane
one byy ju tylko w odniesieniu do SPO Ryboówstwo i przetwórstwo ryb
20

Wykorzystano fragmenty artykuu: A. Czyewski, A. Poczta-Wajda, A. Sapa, Przepywy
finansowe midzy Polsk a UE w ramach WPR na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, „Wie i Rolnictwo”, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, 2010/2, s. 109-122.
21
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spoecznego i Komitetu Regionów, Budet z perspektywy „Europy 2020”, KOM
2011/555.
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2004-2006, wyganiciu ulegy bowiem pozostae programy dotychczas finansowane22.
Tabela 9. Rozliczenia Polski z UE w latach 2004-2011 (w mln z)
Wyszczególnienie
rodki z UE
rodki na prefinansowanie SPO
i WPRiR
Wspófinansowanie
i finansowanie
WPRiR w sektorze
ywnociowyma)
rodki wasne UE skadka Polski do
budetu UEb)
rodki z UE
razemc)

2004
1951,7
3405,5

2005
3499,0
5029,4

2006
1935,1
8992,4

2007
2036,0
9778,0

2008
1993,8
12934,0

2009
124,5
16169,5

2010
15993,4

2011
22766,2

2211,4

1804,8

4821,2

4454,5

6766,7

5439,2

4774,3

4726,1

2389,1

10220,7

10322,3

10786,7

12080,1

12573,8

14082,1

15656,4

5357,2

8528,4

10927,5

11814,0

14928,9

16293,9

19167,4

22766,2

a)

Potrzeby resortu rolnictwa w zakresie wydatków w czci 83 - Rezerwy celowe, które
obejmuj rodki na wspófinansowanie i finansowanie programów z udziaem bezzwrotnych
funduszy z UE, a take dopat obszarowych i innych patnoci w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej i Rybackiej
b)
Skadka oszacowana wedug kursu 4,42 z/euro dla 2005r., 3,97 z/euro dla 2006r., 3,9
z/euro dla 2007r., 3,79 z/euro dla 2008r., 3,35 z/euro dla 2009r. oraz 4,41 z/euro dla 2010r.,
3,75 z/euro dla 2011r.
c)
rodki z UE razem to suma pozycji „rodki z UE” i „rodki na prefinansowanie …”.
ródo: Zestawienie wasne na podstawie opinii projektów ustawy budetowej w czciach
dotyczcych rolnictwa A. Czyewskiego opublikowanych w miesiczniku „Wie Jutra”
01/2004, 01/2005, 01/2006, 01/2007, 01/2008, 01/2009, 01/2010, 1-2/2011 oraz opinie projektów ustaw na kolejne lata 2004-20010 opublikowane przez Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu, Dzia Informacji i Ekspertyz; “Informacja o projekcie budetu pastwa
i budetu rodków europejskich na 2011 r. w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych, ryboówstwa oraz pozostaych czci dotyczcych rolnictwa”, MRiRW, Warszawa, pa dziernik 2010 r.

Zgodnie z ustawodawstwem UE, zadania z zakresu programów operacyjnych czy WPRiR s prefinansowane przez budety krajowe pastw czonkowskich. Nastpnie zweryfikowane pozytywnie wydatki s zwracane w terminach
okrelonych przez UE. Od 1.01.2010 roku plan wydatków budetowych na prefinansowanie znajduje si w budecie rodków europejskich. W ramach wydatków z tego budetu, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi w projekcie ustawy budetowej na rok 2011 przewiduje si cznie
22 766,164 mln z. W analizowanym okresie rodki te systematycznie wzrastay
od pierwszego roku czonkostwa (3 405,5 mln z w 2004 roku) z wyjtkiem
2010 roku, kiedy planowane byy na poziomie 15 993,4 mln, tj. niszym ni
22

Wicej na temat rodków UE przewidzianych dla Polski w pocztkowych latach czonkostwa w UE zob. [Czykier-Wierzba 2005].
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w 2009 roku. Korzystanie ze rodków unijnych w ramach funduszy strukturalnych, programów pomocowych wymaga równie odpowiedniego ich wspófinansowania i finansowania. Dlatego te wydatki z budetu rolnego obejmuj
potrzeby resortu rolnictwa w zakresie wydatków zapisanych w rezerwach celowych. Rezerwy celowe w czci przeznaczane s na cele krajowe, a w czci
przeznaczone na finansowanie i wspófinansowanie celów i programów unijnych. Przykadowo w 2011 roku te ostatnie stanowi bd ponad 76,6% rezerw
celowych planowanych na wydatki na rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne i ryboówstwo.
Planowane wydatki zwizane z finansowaniem i wspófinansowaniem
wzrastay z 2 211,4 mln z w 2004 roku do 6 766,739 mln z w 2008 roku.
W kolejnych latach ulegay one obnieniu do planowanego poziomu 4 726,1
mln z w 2011 roku.23 rodki przeznaczone na finansowanie i wspófinansowanie w 2011 roku obejmowa bd midzy innymi patnoci obszarowe, dziaania
interwencyjne na rynku rolnym, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, PO Zrównowaony rozwój sektora ryboówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich 2007-2013, Programy Operacyjne realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójnoci w latach 2007-2013.
Kwoty przyznane Polsce przez UE na rozwój rolnictwa, wsi oraz rynków
rolnych w postaci funduszy unijnych, jak te rodki wyoone na prefinansowanie zada WPRiR (czyli rodki z UE razem) systematycznie wzrastay w latach
2004-2011 (por. tabel 9). Jednoczenie fundusze te stanowiy istotn cz
wszystkich planowanych dla Polski rodków z Unii Europejskiej. W 2011 roku
rodki, które maj by przekazane Polsce z UE razem dla sektora rolnego s
planowane na poziomie 22 766,2 mln z i stanowi bd 31,89% ogóu rodków
pyncych z unijnego budetu (71 390,5 mln z). Jeeli w ramach rodków dla
rolnictwa uwzgldnione zostan poyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego, tj.
w sumie 24 007,31 mln z, to udzia ten wzrasta do poziomu 33,62% ogóu rodków. Chocia kwota ta (bez rodków BGK) nominalnie jest o ponad 7 mld z
wysza ni planowana w 2010 roku, to udzia sektora rolnego w niej, gównie
celów i zada WPRiR jest o okoo 4 punkty procentowe niszy ni w 2010 roku
(gównie ze wzgldu na wzrost ogólnej planowanej sumy rodków dla Polski
z UE w 2011 roku). Naley tu zauway, e udzia ten wykazuje tendencj malejc. Wedug projektów kolejnych ustaw budetowych wynosi on w 2010 roku 35,9%, w 2009 roku 48,49%, w 2008 roku 41,49%, w 2007 roku 43,28%,
a w 2006 roku 43,32%. Liczby te dowodz, i zostaa wyra nie zahamowana
wystpujca od pierwszych lat czonkostwa Polski w UE skonno do wzrostu
udziau WPR we wspólnotowej polityce gospodarczej UE wobec Polski. Oznacza to, e WPRiR wyrosa wyra nie konkurencja w zakresie tytuów, na które
23

Przykadowo, obnienie w 2009 roku w ramach rezerw celowych kwoty, która miaa suy
zabezpieczaniu wspófinansowania i finansowania programów unijnych, zwizane byo m.in.
z wyganiciem finansowania PROW 2004-2006, a take zakoczenia wspófinansowania 4
projektów Transition Facility.
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wydatkowane s rodki przekazywane przez UE w gównej mierze w postaci
programów realizowanych w udziaem funduszy strukturalnych w ramach Narodowych Strategii Ram Odniesienia 2009-2013 oraz programów z udziaem
rodków z Funduszu Spójnoci. Tumaczy to wzgldny spadek udziau WPRiR
we wspólnotowej polityce gospodarczej UE i zahamowanie tendencji do jej
wzrostu zaznaczajcej si w latach 2006-2009. Jednak w 2011 roku pozostan
nadal wysokie beneficja polskiego sektora rolnego i ryboówstwa z tytuu finansowego wsparcia przez rodki przekazywane przez UE.
Rysunek 16. Wydatki na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne, na KRUS
oraz rodki z UE w latach 1996- 2011 (w mln z, w cenach biecych)
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ródo: Jak w tabeli 1.

Niemniej biorc pod uwag planowane wydatki na 2011 rok zauwaymy,
e wydatkowaniu z krajowego budetu 1 z na wspófinansowanie i finansowanie podstawowych celów WPRiR (a zapisanych w rezerwach celowych budetu
pastwa oraz rodkach na poyczki BGK) towarzyszy okoo 4,8 z wydatkowanych z budetu rodków europejskich (22766,2 mln z) na wymienione wczeniej cele wspófinansowania i finansowania z budetu krajowego (oczywicie
po zwrocie do budetu krajowego rodków z budetu UE, co w tym przypadku
nastpi w latach 2011-2012 oraz po opaceniu skadki do budetu UE za
2011 rok; pamita naley o tym, e w przepywach finansowych z UE wystpuj blisko roczne przesunicia). W poprzednich latach wielko ta ksztatowaa
si na poziomie 3,48 z w 2010 roku; 2,69 w 2009 roku; 3,77 z w 2008 roku;
2,53 z w 2007 roku i 2,44 z w 2006 roku. Uwzgldniajc udzia sektora rolnego w rodkach unijnych przyznawanych Polsce, oznacza to, e w 2011 roku na
szeroko pojty sektor rolny i ryboówstwo przypada bdzie 1,53 z. We wczeniejszych latach wska nik ten wynosi 1,5 z w 2010 roku; 1,30 z w 2009 roku;
1,56 z w 2008 roku; 1,10 z w 2007 roku i 1,06 z w 2006 roku. Przecitnie
w latach 2006-2011 relacja ta wynosia 1,34 z (por. rys. 17) [Czyewski 2010].
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Jeeli natomiast w analizowanym okresie oszacuje si rónice midzy przewidywan skadk Polski do budetu UE w stosunku do planowanych rodków
z UE razem w sektorze ywnociowym, to okazuje si, e rónica ta jest dodatnia (z wyjtkiem 2005 r.) i wykazuje tendencj rosnc. Dla 2011 roku rónica
ta wynosi 7 109,8 mln z i jest kwot 3,7 razy wysz ni w 2010 roku.
Rysunek 17. rodki ogóem przekazane Polsce z budetu UE
oraz na sektor rolny i ryboówstwo przypadajce na 1 z wniesionej skadki
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ródo: Jak w tabeli 1.

Z caym wic przekonaniem mona powiedzie, i sektor rolny i wie
w Polsce, a take ryboówstwo s take w 2011 r. beneficjentami netto procesu
integracji Polski z Uni Europejsk. Rok 2011 przerywa wic tendencj spadkow zaznaczajc si w latach 2009-2010 i pod wzgldem korzyci wiadczonych przez UE na rzecz sektora rolnego i ryboówstwa zbliy si do najlepszego
2008 r.
Interesujce wydaje si by zbadanie, czy rodki wpywajce z UE do
sektora rolnego byy komplementarne w stosunku do krajowego finansowania
rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Analizowana zaleno wydatków na
wspomniane cele wzgldem rodków z UE wpywajcych do sektora rolnego
wskazuje na dodatni (jednake nieistotn statystycznie), stosunkowo sab korelacj. Take oszacowany model regresji w niezadowalajcy sposób objania
badane zjawisko (oszacowane parametry s nieistotne statystycznie, a rozkad
reszt nie spenia kryteriów normalnoci). Mona zatem powiedzie, e rosnce
wydatki na sektor rolny z budetu krajowego nie byy „wymuszane” przez rosnce rodki z UE. Trudno zatem mówi o ich komplementarnoci wobec siebie.
Oszacowano take funkcj dotyczc tendencji wielkoci rodków unijnych
wpywajcych do sektora rolnego (por. rys. 18).
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Rysunek 18. rodki z UE wpywajce do sektora rolnego (t=1 dla 2003 r.)
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rodki z UE wpywajce do sektora rolnego (w mln z)= 2123,8*t +3768,8
R2=92,7%; ocena normalnoci reszt – test Shapiro-Wilka p=0,5495>0,05
ródo: Jak w tabeli 1.

Analiza tendencji wielkoci rodków unijnych wpywajcych do sektora
rolnego wskazaa, i beneficjenci zwizani z wsi i rolnictwem otrzymuj przecitnie o 2123,8 mln z wicej z roku na rok. Oszacowana funkcja w relatywnie
wysokim stopniu wyjania badane zjawisko. Pozostaje jedynie pytanie o jej perspektywiczn uyteczno w wietle reformy WPR i nowej perspektywy finansowej na lata 2013-2020. Pierwsze oceny propozycji przedstawionych przez
Komisj Europejsk wskazuj, i nie obserwuje si odejcia od dotychczasowego poziomu wsparcia sektora rolnego. Mona zatem powiedzie, i potwierdza
si zasada, e w rolnictwie krajów UE bdzie si robi to samo – czyli retransferowa wyciekajc nadwyk ekonomiczn, ale inaczej – stosujc czciowo
nowe instrumenty wsparcia dochodów, rozwoju obszarów wiejskich, w duchu
konkurencyjnoci europejskiego rolnictwa z poszanowaniem jednake zasad
zrównowaonego rozwoju badanego sektora.
3. Zwizek sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych i ich procesów reprodukcji w wietle integracji z UE
3.1. Czynniki wytwórcze24
Integracja z UE bya prawdopodobnie najsilniejszym impulsem wzgldnie
dynamicznych i podanych w polskim rolnictwie przemian, take strukturalnych. Dotyczy to przede wszystkim zasobów ziemi, gdy wraz ze wstpieniem
Polski do UE nastpi spadek ogólnej powierzchni gruntów w uytkowaniu gospodarstw rolnych z 19,3 mln ha (w 2002 r.) do okoo 18,3 mln ha (2010 r.),
24

Powszechny Spis Rolny 2010 r. – Raport z wyników,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_psr_raport_z_wynikow_PSR_2010_26071
1.pdf
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a wic o blisko 1,1 mln ha, tj. o 5,5%. Wynika to z przeznaczania gruntów na
cele nierolnicze, np. pod zabudow, inwestycje drogowe itp. Jednoczenie
zmniejszeniu ulega liczba gospodarstw rolnych – w porównaniu z wynikami
PSR 2002, w 2010 r. zmniejszya si ona o 656 tys., tj. o 22,4%, w tym gospodarstw o powierzchni uytków rolnych powyej 1 ha – o 393 tys. (o 20,1%). To
wszystko za doprowadzio do zwikszeniu przecitnej powierzchni gospodarstwa rolnego z 5,76 ha w 2002 do 6,82 ha w roku 2010. Niemniej najwiksz
dynamik spadku w odniesieniu do 2002 r. odnotowano wród gospodarstw
najmniejszych (w grupie obszarowej do 1 ha i 1-5 ha UR), gdzie liczba gospodarstw zmniejszya si odpowiednio o 26,8% oraz o 24,8%. Zmniejszya si take liczba gospodarstw o powierzchni 5-20 ha UR (o 17%). Nie zaobserwowano
szczególnej zmiany w liczbie gospodarstw o powierzchni 20-50 ha. Znaczco
natomiast wzrosa liczba gospodarstw najwikszych, o powierzchni 50 ha i wicej UR – o 34,4%. Naley jednak zauway, e gospodarstwa mae (do 10 ha
UR) nadal stanowi 84,7% ogóu gospodarstw prowadzcych dziaalno.
Jeli idzie o czynnik pracy, to liczba zatrudnionych wycznie lub gównie
w gospodarstwach rolnych w 2010 r. wyniosa 2304 tys. osób, w tym zdecydowana wikszo (96,2%) to pracujcy w gospodarstwach indywidualnych jako
rodzinna sia robocza. Mimo e nie jest moliwe bezporednie porównanie tych
wartoci do wyników PSR z 2002 r. ze wzgldów metodologicznych, rysuje si
delikatna tendencja spadkowa zatrudnionych w rolnictwie.
Dla penego obrazu sytuacji naleaoby wskaza jeszcze na kwestie zwizane z nakadami kapitaowymi w rolnictwie. Przyrastay one dynamicznie
z roku na rok, co zapewne byo skutkiem realizowanych programów wspierajcych przemiany w polskim rolnictwie. Mona take domniemywa, i nastpio
dziki temu pozytywne przeoenie na poziom dochodów osiganych przez gospodarstwa rolne, co zostanie zweryfikowane dalej.
Tabela 10. Dynamika nakadów inwestycyjnych oraz stopa akumulacji
w gospodarstwach rolnych w Polsce w latach 2004-2009 (w %)
Wyszczególnienie
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dynamika nakadów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych
(rok poprzedni=100, ceny biece)
Stopa akumulacji jako relacja
wartoci akumulacji do dochodów
dyspozycyjnych w indywidualnych
gospodarstwach rolnych
Dynamika akumulowanych dochodów z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach rolnych

112,7 110,1 113,8 115,6

17,7

18,6

- 105,1

107

91,5

23,0

18,7

91,9 111,1 121,05

81,3

17,1

19,0

ródo: A. Czyewski, A. Grzelak, Rolnictwo w Polsce na tle sytuacji ogólnoekonomicznej
kraju w okresie kryzysu 2007-2009, „Roczniki Nauk Rolniczych”, Seria G, SGGW, Warszawa
2011.
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Bezporednio po integracji z UE obserwuje si stosunkowo wysok dynamik nakadów inwestycyjnych, czego powodem moga by przede wszystkim korzystna koniunktura w rolnictwie, jak i w gospodarce. Niemniej, naley
mie take wiadomo wystpowania „efektu bazy”, co dotyczy równie badania inwestycji w rolnictwie, ze wzgldu na ich bardzo niski poziom przed integracj z UE. Poza tym, ekonomici twierdz, e denie rolników do modernizacji swoich gospodarstw oraz powikszanie ich zasobów produkcyjnych byo
jednym z celów, poprzez realizacj którego nastpowao dostosowanie gospodarstw do warunków rynkowych. Zauwaa si take interesujcy zwizek midzy dynamik inwestowania i oszczdzania (akumulowania) dochodów w gospodarstwach rolnych (por. rys. 19). Przyrost inwestycji w danym roku skutkuje
spadkiem akumulowanych dochodów w roku nastpnym. Przyczyn tego zjawiska mog by wzgldnie ograniczone oszczdnoci, które wyczerpuj si w warunkach biecych inwestycji. Natomiast realizowane inwestycje nie generuj
jeszcze na tyle wysokich dochodów, by miao to swoje odzwierciedlenie w przyrastajcych oszczdnociach. To wyjania istotna, acz ujemna korelacja (-0,9)
przy R2=81,8%, tj. stosunkowo wysokim objanieniu zmiennoci badanego zjawiska.
Rysunek 19. Dynamika akumulowanych dochodów z przeznaczeniem
na inwestycje w gospodarstwach rolnych wzgldem dynamiki nakadów
inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych
Dynamika akumulowanych dochodów z
przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach
rolnych

Korelacja: r = -0,9046
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Dynamika akumulowanych dochodów z przeznaczeniem na inwestycje w gospodarstwach
rolnych = 213,81 - 0,9950 · Dynamika nakadów inwestycyjnych w rolnictwie,
R2=81,8%; ocena normalnoci reszt – test Shapiro-Wilka p=0,6116>0,05.
ródo: jak w tabeli 1.
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3.2. Dochody rolnicze25
Wzrost wydatków budetowych na rolnictwo oraz analiza przepywów finansowych pomidzy UE a Polsk dostarczaj optymistycznych wniosków co
do efektów czonkostwa polskiego sektora rolnego w strukturach UE. Aby dokona penej oceny, naley jednak bliej przyjrze si wynikom rolnictwa i
scharakteryzowa efektywno tych przepywów. Wsparcie udzielane polskim
rolnikom z budetu unijnego doprowadzio do znacznej poprawy poziomu dochodów w polskim rolnictwie. W roku 2008 dochód na osob penozatrudnion
w rolnictwie by prawie 2,5 razy wikszy ni w roku 2003. Doszo równie do
obnienia dysparytetu pomidzy dochodami rolniczymi a rednim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej (zob. tab. 11).
Tabela 11. Znaczenie dopat z budetu UE w dochodach rolniczych
w Polsce w latach 2003-2010
Wyszczególnienie

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Dochód na osob
penozatrudnion
4 259 10 290 8 252 9 984 12 690 10 609 13118 14335
(AWU*) w rolnictwie
(z)
Dotacje na osob
402
4009
3882
5198
5352
4772 7902 8665
penozatrudnion (z)
Relacja redniego
dochodu rolniczego
do redniego wyna24,2
72,7
78,7
83,2
91,8
84,5
78,7
85,4
grodzenia w gospodarce (w %)**
Udzia dotacji
w dochodzie
9,4
39,0
47,0
52,1
42,2
45,0
60,2
60,4
rolniczym (w %)
*AWU (ang. Annual Work Unit – roczna jednostka pracy) - GUS przyjmuje 2120 godzin
pracy w roku (265 dni x 8 godz.).
**Parytet dochodów rozporzdzalnych na jedn osob w gospodarstwach domowych rolników i pracowników obliczony na podstawie danych GUS za lata 2004-2010.
ródo: Zestawienie wasne m.in. na podstawie prezentacji L. Goraja pt. „Wpyw Wspólnej
Polityki Rolnej na dochody polskich gospodarstw rolnych”, www.minrol.gov.pl.

Syntetyzujc, mona stwierdzi, e na wyra nie poprawiajcy si parytet
dochodów rolniczych wpyw mogy mie przynajmniej trzy czynniki, wród
których wymieni naley: rosncy udzia dopat w dochodzie, relacje rynkowe,
których odzwierciedlenie moemy znale  we wska niku „noyc cen” oraz poczynione nakady inwestycyjne w gospodarstwach rolnych. I tak, rozwaajc
zasilenie dochodu poprzez dotacje, zauway mona stopniowe uzalenienie
25

Wykorzystano fragmenty artykuu: A. Czyewski, A. Poczta-Wajda, A. Sapa, Przepywy
finansowe midzy Polsk a UE w ramach WPR na tle wyników ekonomicznych rolnictwa, „Wie i Rolnictwo”, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, 2010/2, s. 109-122.
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sytuacji dochodowej polskiego rolnictwa od wsparcia z UE. Udzia dotacji
zwizanych z programami unijnymi w dochodzie rolniczym wyniós w 2008
roku 45%, a w 2010 r. przekroczy 60%, co oznacza, i poprawa sytuacji dochodowej rolników jest wynikiem przede wszystkim wsparcia otrzymywanego
z UE. Wyliczony wska nik korelacji pomidzy parytetem dochodów rolniczych
a udziaem dotacji w dochodzie wskazuje na dodatni, siln (85%) i istotn statystycznie wspózaleno (por. rys. 20).
Warto omówi take drugi wany czynnik wpywajcy na dochody gospodarstw rolnych, mianowicie wska nik relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do cen towarów i usug zakupywanych przez gospodarstwa rolne. Poczwszy od 2000 r., przez 10 lat, korzystne zwarcie „noyc cen” miao miejsce
jedynie czterokrotnie, z czego trzykrotnie po przystpieniu do UE (por tab. 12).
Jednake trudno wprost wskaza na zaleno pomidzy sytuacj dochodow
gospodarstw rolnych a „noycami cen”, gdy jest ona wypadkow wielu zmiennych makroekonomicznych, jak chociaby dynamiki PKB, przyjtej opcji w polityce gospodarczej pastwa, kursów walutowych i innych czynników. Jednake
analiza korelacji obu zmiennych nie wykazuje ani silnego (0,25), ani statystycznie istotnego zwizku26.

26

Nawet przyjcie duszego okresu analizy, tj. od 1994 w ujciu rednich trzyletnich (odpowiednio – parytet dochodów rolniczych i „noyce cen” dla lat: 1994-1996: 85,07%
i 102,23%; 1997-1999: 80,17% i 92,9%; 2000-2002: 76,11% i 100,3%) nie daje podstaw, by
twierdzi, i zachodzi silna wspózaleno. Por. A. Czyewski, P. Kuyk, Relacje midzy
otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwinitych i w Polsce
w latach 1991-2008,”Ekonomista”, KeyText, Warszawa 2010/2, s. 207.
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Rysunek 20. Relacja redniego dochodu rolniczego do redniego wynagrodzenia
w gospodarce (w %) wzgldem udziau dotacji w dochodzie rolniczym (w %)
Korelacja: r = 0,85491
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Relacja redniego dochodu rolniczego do redniego wynagrodzenia w gospodarce (w %) =
25,012 + 1,1233 · Udzia dotacji w dochodzie rolniczym (w %)
R2=68%; ocena normalnoci reszt – test Shapiro-Wilka p=0,8481>0,05
ródo: jak w tabeli 1.

Tabela 12. Wska nik relacji cen produktów rolnych sprzedawanych
do cen towarów i usug zakupywanych w Polsce w latach 2000-2009 (w %)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
rok poprzedni = 100
103,0 97,5 90,9 97,5 102,6 96,0 102,0 106,5 91,0 95,0 107,2
ródo: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_rolnictwo_2009.pdf oraz A. awniczak, Odpowied podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – z upowanienia ministra – na interpelacj nr 2406 w sprawie sytuacji w rolnictwie,
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/18472AB9

Jest on wprawdzie dodatni, co daje podstawy do interpretacji, i rosncej
dynamice relacji cen produktów rolnych sprzedawanych do cen towarów i usug
zakupywanych przez gospodarstwa rolne („zwieraniu si noyc cen”) towarzyszy poprawiajcy si parytet dochodów rolniczych. W obliczu tego stosunkowo
sabego zwizku uzna naley, i silniejszy wpyw na dochody maj wyra nie je
stabilizujce dopaty bezporednie, agodzce reperkusje pynce z rynku, co nie
od dzisiaj obserwuje si w krajach, gdzie WPR realizowana jest duej.
Trzecia relacja dotyczy zwizku parytetu dochodów rolniczych z czynionymi w gospodarstwach rolnych inwestycjami i postpujc stop akumulacji.
Analiza korelacji wykazaa jedynie dodatni kierunek zmian, gdy wspóczynniki
korelacji okazay si relatywnie niskie (ok. 0,3) oraz nieistotne statystycznie,
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nawet po uwzgldnieniu odroczenia w czasie efektów inwestycji, co wskazuje,
i sama poprawa relacji dochodowych rolników i nierolników nie oznacza rosncej skonnoci tych pierwszych do inwestowania. Interesujce jest jednak, i
wystpuje istotny i silny zwizek pomidzy dochodami gospodarstw rolniczych
w przeliczeniu na penozatrudnionego a stop akumulacji (por rys. 21)27. rednio biorc przyrost dochodu o 1000 z daje wzrost stopy akumulacji o pó punktu procentowego.
Rysunek 21. Relacja stopy akumulacji (w %) wzgldem dochodu
na osob penozatrudnion (AWU) w rolnictwie (z)
Korelacja: r = 0,71567
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Stopa akumulacji = 14,176 + 0,00052* dochód na penozatrudnionego w rolnictwie
(AWU w z)
R2=39%; ocena normalnoci reszt – test Shapiro-Wilka p=0,1907>0,05
ródo: Jak w tabeli 1.

Naley pozytywnie zinterpretowa owe zjawisko, gdy kiedy na skutek wzrostu
dochodów pojawiaj si moliwoci akumulacyjne, wówczas sprzyja to procesom reprodukcji w gospodarstwach rolnych.
3.3. Handel zagraniczny artykuami rolno-spoywczymi
Pozytywnie natomiast naley oceni wpyw akcesji Polski do UE na bilans
handlu zagranicznego artykuami rolno-spoywczymi. Pierwsze lata czonkostwa pokazay, i polskie produkty ywnociowe posiadaj przewagi kompara27

Zaoono, e efekty akumulacyjne wystpuj z rocznym odroczeniem w stosunku do wygenerowanych dochodów. Zwróci trzeba te uwag na stosunkowo niski wspóczynnik determinacji R2=39%, oznaczajcy wzgldnie niski stopie wyjanienia zmiennoci cechy objanianej.
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tywne w ramach jednolitego rynku, co prawdopodobnie byo najsilniejsz determinant wzrostu dodatniego salda wymiany artykuami rolnoywnociowymi. Tylko w okresie 2004-2006 warto eksportu nimi podwoia si i wyniosa
w 2006 r. okoo 8,5 mld euro. Notuje si take, i dynamika eksportu przez niemal cay badany okres bya wysza anieli eksportu ogóem (por. rys. 22). Natomiast wzrost importu by znacznie wolniejszy, przez co dodatnie saldo wymiany handlowej osigno poziom okoo 3,4 mld $. Co ciekawe, wzrost eksportu i dodatniego salda by najwikszy w wymianie z pozostaymi nowymi
pastwami czonkowskimi [Polski handel.... ,2007]. Dobre wyniki w eksporcie
produktów rolnych w Polsce w ostatnich latach s jednak przynajmniej w czci
okupione niskim wynagrodzeniem osób pracujcych w polskim rolnictwie i
przemyle spoywczym [Poczta, 2009].
Rysunek 22. Dynamika eksportu ogóem oraz eksportu
artykuów rolno-spoywczych Polski w latach 2002-2011
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ródo: Rocznik statystyczny handlu zagranicznego 2010, www.stat.gov.pl.

Rysunek 23. Dynamika importu ogóem oraz importu artykuów
rolno-spoywczych Polski w latach 2002-2011
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ródo: jak w rys.21.
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Rysunek 24. Saldo handlu zagranicznego ogóem Polski
w latach 2002-2011 (w mln $)
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ródo: Analiza wybranych zagadnie i tendencji w polskiej produkcji i handlu zagranicznym
artykuami rolno-spoywczymi w pierwszym póroczu 2011 roku, FAPA-FAMMU, Warszawa
2011.

Rysunek 25. Saldo handlu zagranicznego artykuami rolno-spoywczymi Polski
w latach 2002-2011 (w mln $)
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ródo: Jak w rys. 21.

Innym czynnikiem pozytywnie oddziaujcym na dodatnie saldo wymiany
artykuami rolno-spoywczymi mogy by rodki z UE wpywajce do sektora
rolnego (por. tab. 9). Wprawdzie analiza korelacji wskazuje na przecitne (0,49),
dodatnie, statystycznie istotne wspóistnienie, jednake w doszukiwaniu si zalenoci przyczynowo-skutkowej polepszajcego si dodatniego salda bilansu
handlu zagranicznego artykuami rolno-spoywczymi w zwizku z napywajcym strumieniem rodków unijnych naley wykaza du ostrono. Oszacowany model regresji okaza si wzgldnie sabo dopasowany, co moe wiadczy o tym, e nie jest to jedyny bezporedni czynnik warunkujcy badane zjawisko, a jeden z wielu, gdy silniejszy wpyw mia z caym przekonaniem fakt
integracji z UE i zwizane z nim ujawnienie wspomnianych przewag komparatywnych, jak i rónorakie uwarunkowania makroekonomiczne (przyrastajcy
PKB, relacje kursowe). Mona jednake przypuszcza, e napyw rodków unij120

nych do sektora rolno-spoywczego wpyn korzystnie na sfer wytwórcz czy
przetwórstwa, poprzez czynione tam inwestycje, co porednio mogo wywoa
pozytywne skutki w omawianym saldzie wymiany.
Podsumowanie
Przechodzc do konkluzji, warto podkreli, e:
1. Wydatki budetu w czci powiconej sektorowi rolnemu przez wiele lat
byy wyrazem kompromisu pomidzy tym, co konieczne, a tym, co moliwe. Jednoczenie nie mona powiedzie, e ten sektor gospodarki by w jakimkolwiek stopniu preferowany, co podnosioby jego konkurencyjno
wobec innych gazi. Zasadne natomiast jest twierdzenie, i do 2003 r. wydatki ksztatoway si na stabilnym, ale bardzo niskim poziomie, niepozwalajcym na spenienie zaoonych priorytetów polityki gospodarczej pastwa, majcych na celu restrukturyzacj sektora rolnego28. Tym samym
zwizek wydatków ogólnobudetowych pastwa z wydatkami na sektor
rolny by wzgldnie niewielki.
2. Od 2004 r. sytuacja ulega istotnej zmianie zarówno ilociowej, jak i jakociowej. Analiza ustaw budetowych dowodzi, i gównie dziki wspófinansowaniu funduszy i programów unijnych, a take uzupeniajcemu finansowaniu dopat obszarowych (bezporednich, w tym ze rodków PROW
z II filaru) przez budet krajowy wydatki na sektor rolny realnie wzrosy,
stabilizujc si na poziomie blisko 2,5-krotnie wyszym anieli w okresie
przedakcesyjnym. W tym stanie rzeczy, mona uzna owe wydatkowanie
za zrównowaone, gównie ze wzgldu na kryterium moliwoci realizacji
zaoonych celów wzgldem krajowej polityki rolnej. Jednoczenie zauway naley, i ranga budetu rolnego w wietle budetu ogólnokrajowego
po akcesji do UE realnie wzrosa.
3. Relacja wydatków na rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne w ujciu wzgldnym wyra nie wskazuje na preferencj w finansowaniu rozwoju wsi, istotnie umocnion po integracji z UE. Jednoczenie trzeba podkreli rzeczywisty wzrost udziau wydatków na sektor rolny, wie i obszary wiejskie
w Polsce w ogólnych wydatkach budetu, przy istotnie wyszej zmiennoci
badanych wielkoci. Niemniej zauwaalna jest substytucja celów zwizanych stricte z rolnictwem czy rynkami rolnymi przez cele dotyczce rozwoju wsi, co przejawia si w strukturze wydatków sektorowych. Mona zatem
uzna, e integracja z UE wymusia gradacj realizowanych priorytetów.
4. Analiza udziaów wydatków na agencje patnicze w wydatkach budetowych ogóem oraz sektor rolny pozwala zauway, i w okresie przedakcesyjnym z miernym skutkiem realizowano cele zwizane z restrukturyzacj
28

Chodzio tu np. o wydzielenie rodków na renty strukturalne, zalesianie gruntów, a take
o nakady na realizacj zada z zakresu postpu biologicznego, dopat do mleka w klasie ekstra, budowy systemu IACS (zintegrowany system zarzdzania i kontroli), a take na kontynuacj zada Izb Rolniczych.
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5.

6.

sektora rolnego, wzrostem dochodowoci producentów rolnych czy stabilizacj rynków. Wsparcie dla propodaowej, a przez to prodochodowej polityki rolnej byo zbyt sabe. Po integracji z UE wyra nie wzrasta rola jednej
z agencji – ARiMR, odpowiedzialnej za dystrybucj najwikszej puli dopat zwizanych z rozwojem obszarów wiejskich, co wiadczy o wpisywaniu si w ramy ewoluujcej WPR.
Cele prorozwojowe w budetach byy wyra nie niedowartociowane przed
integracj z UE, co jak mona przypuszcza miao miejsce ze wzgldu na
konkurencyjno celu socjalnego (KRUS). Po integracji z UE sytuacja ulega istotnej zmianie. Zahamowana zostaa dotychczasowa tendencja do socjalizacji wydatków budetowych na rzecz wzrostu wydatków na przemiany strukturalne rolnictwa i na obszarach wiejskich. Analiza ustaw budetowych wskazuje, i na przestrzeni 16 lat udzia biecych wydatków na
KRUS w ogóle projektowanych wydatków budetu pastwa zmniejszy si
o poow. Dowodzi to wyra nej tendencji do redukcji udziau KRUS
w wydatkach budetu pastwa. Mona nawet uzna, e nastpuje zrównowaenie pomidzy obydwoma celami poprzez dowartociowanie tych prorozwojowych, bez deprecjacji celów spoecznych. Warto take zauway,
e wydatki na KRUS w pewnym stopniu peniy klasyczn funkcj stabilizacyjn. Ich modelujca rola polegaa na tym, i w okresie przedintegracyjnym w znaczcym stopniu generoway one dochody rolnicze poprzez transfery socjalne, niwelujc w ten sposób niedostatki wynikajce z zaniedbanych procesów reprodukcji.
Po integracji z UE obserwuje si wyra nie rosncy parytet dochodów rolniczych. Na popraw sytuacji dochodowej gospodarstw rolnych zasadniczy
wpyw miao przede wszystkim pojawienie si dopat bezporednich. Ocenia si, e mniejsze oddziaywanie miay panujce stosunki rynkowe, wyraone wska nikiem „noyc cen”. Naturalnie nie bez znaczenia pozostawa
fakt, i po akcesji do UE nastpowao czstsze ich korzystne zwieranie.
Mona zatem wnioskowa, e poprzez okrelon polityk roln moliwe
jest utrzymanie stabilnego wzrostu dochodów rolniczych w warunkach
zmiennej koniunktury. Innym mierzalnym, pozytywnym zjawiskiem,
zwaszcza w pierwszych latach po integracji, bya zwikszajca si dynamika nakadów inwestycyjnych, które niewtpliwie poprawiy standardy
produkcji oraz stop akumulacji. Ta ostatnia natomiast bya silnie skorelowana z dochodami przypadajcymi na jednego penozatrudnionego, co moe wiadczy o pozytywnej tendencji sprzyjajcej reprodukcji rozszerzonej.
Interesujca jest równie silna, ujemna wspózaleno midzy dynamik
inwestowania i oszczdzania (akumulowania) dochodów w gospodarstwach
rolnych, powodowana prawdopodobnie wzgldnie ograniczonymi oszczdnociami, które wyczerpuj si w warunkach biecych inwestycji. Notuje
si take korzystne tendencje w handlu zagranicznym artykuami rolnospoywczymi, które prawdopodobnie s przede wszystkim wynikiem
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ujawnionych przewag
spoywczego.

komparatywnych

polskiego

sektora

rolno-

Literatura:
1. Czternasty W., Czyewski B. (2007): Struktury kierowania agrobiznesem
w Polsce; Teoria, analiza, tendencje, AE Pozna 2007, s. 27.
2. Czykier-Wierzba D. (2005): Wpyw pomocy Unii Europejskiej na wzrost
konkurencyjnoci polskiej gospodarki i rolnictwa [w:] M. Adamowicz
(red.), Kwestia agrarna w Polsce i na wiecie, Warszawa, SGGW, 351-359.
3. Czyewski A. (1997-2011): Opinie o projektach ustaw budetowych na lata
1997-2011 w czci dotyczcej Rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych,
Dzia 0.10 cz. 32, 33, 35 oraz pozostaych czciach dotyczcych rolnictwa,
sporzdzone na zamówienie Kancelarii Senatu (Biura Informacji i Dokumentacji, Dzia Informacji i Ekspertyz).
4. Czyewski A. (2001): Rola polityki makroekonomicznej w ksztatowaniu
warunków zrównowaonego rozwoju rolnictwa [w:] A. Czyewski (red.)
Wspóczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Zeszyty Naukowe nr 13,
Wyd. AE w Poznaniu, Pozna, s.11.
5. Czyewski A. (2006): Rozliczenia budetowe midzy Polsk a Uni Europejsk w sektorze rolno-ywnociowym jako przesanka poprawy jego konkurencyjnoci po 2004 roku [w:] S. Urban (red.), Agrobiznes 2006, Konkurencja w agrobiznesie - jej uwarunkowania i nastpstwa, Wrocaw, Prace
Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocawiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocawiu, 153.
6. Czyewski A. (2010): Stanowisko w sprawie KRUS [w:] A. Wrutniak, Reformy na zdrowie, „Rolnik dzierawca”, 2010/12.
7. Czyewski A. (2010): Opinia o projekcie ustawy budetowej na 2011 r.
w czci dotyczcej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz ryboówstwa (dzia 0.10 cz. 32, 33, 62, 72, 83, 85), a take planach finansowych na
2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku
Rolnego, Agencji Nieruchomoci Rolnych. Biuro Informacji i Dokumentacji, Dzia Analiz i Opracowa Tematycznych, Kancelaria Senatu.
8. Czyewski A. (2011): Opinia o projekcie ustawy budetowej na 2011 r.
w czci dotyczcej rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz ryboówstwa (dzia 0.10 cz. 32, 33, 62, 72, 83, 85), a take planach finansowych na
2011 r. Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku
Rolnego, Agencji Nieruchomoci Rolnych. „Wie Jutra”, 01/2004,
01/2005, 01/2006, 01/2007, 01/2008, 01/2009, 01/2010, 1-2/2011.
9. Czyewski A., Matuszczak A. (2011): Budet rolny Polski przed i po akcesji do UE, [w:] W. Czternasty (red.), Gospodarka Polski po akcesji do UE.
Wymiar ekonomiczno-spoeczny, Zeszyty Naukowe UEP, Pozna, nr 185.
10. Czyewski A., A. Henisz-Matuszczak (2005): Wymiana handlowa Polski
artykuami rolno-ywnociowym przed i po akcesji do UE, [w] B. Piecho123

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.
23.

wicz (red.) Ekonomiczne i spoeczne skutki integracji Polski z Uni Europejsk dla rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce.
Czyewski A., Henisz-Matuszczak A. (2006): Rolnictwo Unii Europejskiej
i Polski; Studium porównawcze regulatorów i rynków rolnych, AEP, Pozna, wyd.II, s.85, 97.
Czyewski A., Kuyk P. (2010/2): Relacje midzy otoczeniem makroekonomicznym a rolnictwem w krajach wysoko rozwinitych i w Polsce w latach 1991-2008, „Ekonomista”, KeyText, Warszawa, s. 207.
Czyewski A., Poczta A., Wawrzyniak . (2006/3): Interesy europejskiego
rolnictwa w wietle globalnych uwarunkowa polityki gospodarczej, „Ekonomista”, Warszawa.
Czyewski A., Poczta A., Sapa A. (2010): Przepywy finansowe midzy
Polsk a UE w ramach WPR na tle wyników ekonomicznych rolnictwa,
„Wie i Rolnictwo”, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, PAN, nr 2,
s. 109-122.
Czyewski A., Poczta-Wajda A., Sapa A. (2009): Budgetary Expenditures
on Agri Sector in Poland after Integration with the EU in the Light of the
Financial Transfers, Management, University of Zielona Góra, Vol. 13, No
I, 315-326.
Dyka S., Piwowar J., Tomczak F. (1993/15): Gospodarka rolna w systemie
rynkowym, WSI Radom, s. 100.
Dziennik Ustaw 1994/1, poz. 2.
Gutowski K. (1995): Interwencjonizm na rynku rolnym; Dowiadczenia
i perspektywy dziaalnoci ARR, Warszawa , s.19-32.
Henisz-Matuszczak A. (2005): Budetowe finansowanie upowszechniania
doradztwa i postpu biologicznego w rolnictwie polskim przed i po akcesji
do UE, [w:] J. Stankiewicz (red.) Kapita-informacja- jako , Uniwersytet
Zielonogórski, Zielona Góra.
Informacja o projekcie budetu na 2010 r. w czci 21 – Rolnictwo, w czci 22 – Rozwój wsi, w czci 35 – Rynki rolne, w czci 62 – Ryboówstwo oraz pozostaych czciach dotyczcych rolnictwa, 2009, Materia dla
Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Powszechny Spis Rolny 2010 r. – Raport z wyników,
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_rl_psr_raport_z_wynikow_
PSR_2010_260711.pdf.
Skup z dopatami jest korzystny dla rolników i dla rynku, „Biuletyn Informacyjny” ARR, Warszawa 1999/10.
Wilkin J. (2000/4): Polskie rolnictwo w procesie transformacji – mechanizmy, tendencje i efekty przemian, „Problemy Integracji Rolnictwa”, s. 18.

124

24. Wo A. (1996): Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnoywnociowego [w:] Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa
i gospodarki ywnociowej w 1995 roku, IERiG , Warszawa, s.12
25. Wo A. (2000): Rolnictwo wobec narastajcego kryzysu, IERiG , Warszawa.
26. www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/dane-o-prowadzacychpozarolnicza-dzialalnosc-gospodarcza/.
27. www.stat.gov.pl.
28. Zarzecki J. (1996/2): Sytuacja dochodowa rolnictwa chopskiego w okresie
rynkowej transformacji gospodarki, „Wie i Rolnictwo”.
29. Zegar J. St. (1998): Dochody rolników [w:] Rolnictwo polskie w okresie
transformacji systemowej (1989-1997), IERiG , Warszawa.
30. Zegar J. St. (2003): Dochody rolników na progu akcesji do Unii Europejskiej, Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 482, IERiG , Warszawa.

EGZEMPLARZ BEZP ATNY
Nakad: 500 egz.
Druk i oprawa: EXPOL Wocawek

