Wprowadzenie

Instytut Debaty Eksperckiej i Analiz – QU
oraz podnoszenia standardu życia i zam
wykorzystujący ilościowe metody badaw
Skupiamy
zarówno wybitnych nauk
Pożądanatów.
struktura
wsparcia
gospodarce.
w ramachi aktywnych
wspólnej w
polityki
rolnejWierzymy, że
przyczyniaposię2020
do podnoszenia
ogólnej w
Unii Europejskiej
roku
na rozwiązaniach
oraz celesię
polityki
krajowej wsłużących
świetle podnosze
szych
badań.modernizacyjnych
globalnych
wyzwań

wobec polskiego rolnictwa

Badanie „Wpływ reformy oświaty na dos
obejmuje wybrane aspekty oceny skutkó
minacja etapu gimnazjum, z jednej strony

Autorzy:
drIwonaNurzyńska(ORCID:0000‑0002‑3389‑0359)
drMirosławDrygas(ORCID:0000‑0003‑4162‑4138)
Recenzjanaukowa:prof.drhab.WalentyPoczta
Redakcjaikorekta:AgataGruszczyńska
Redakcjatechnicznaiprzygotowaniedodruku:PracowniaRegister
Zdjęcienaokładce:Valcho/Fotolia
Drukioprawa:ProprintUsługiPoligraficznePiotrPiwkowski

Copyright©byFundacjaEuropejskiFunduszRozwojuWsiPolskiej2021
Copyright©byInstytutRozwojuWsiiRolnictwaPAN2021
Copyright©byAuthors2021

ISBN:978‑83‑955139‑6‑1(FundacjaEFRWP)
ISBN:978‑83‑89900‑63‑0(IRWIRPAN)
DOI: 10.53098/9788389900630

Wydawca:
FundacjaEuropejskiFunduszRozwojuWsiPolskiej
ul.Miedziana3A,00‑814Warszawa
www.efrwp.pl
InstytutRozwojuWsiiRolnictwaPAN
ul.NowyŚwiat72,00‑330Warszawa
www.irwirpan.waw.pl
PublikacjęopracowanowramachForumInicjatywRozwojowychFundacjiEFRWP.
Warszawa,wrzesień2021

Pożądana struktura wsparcia w ramach
wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej
po 2020 roku oraz cele polityki
krajowej w świetle globalnych wyzwań
modernizacyjnych wobec polskiego
rolnictwa

autorzy: dr Mirosław Drygas, dr Iwona Nurzyńska

Spis treści
Wprowadzenie
1. Propozycja reformy WPR z 2018 roku w kontekście globalnych wyzwań
związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i zmian
klimatycznych
1.1.		 Nowy model wdrażania wspólnej polityki rolnej
1.2.		 Cele WPR na lata 2021–2027
1.3.		 Nowa zielona architektura WPR
1.4.		 Proponowane instrumentarium w filarze I w nowej WPR
1.5.		 Proponowane instrumentarium w filarze II
1.6.		 Monitorowanie i ewaluacja PS WPR
2. Europejski Zielony Ład
2.1.		 Europa jako gospodarka zero‑emisyjna
2.2.		 Jak powiązać Europejski Zielony Ład z polityką rolną UE?
2.3.		Przyszłość unijnego rolnictwa w świetle realizacji Strategii
„od pola do stołu” i działań na rzecz bioróżnorodności
2.4.	Jak nowa WPR wpisuje się w realizację celów Zielonego Ładu?
2.5. Wymiar globalny Europejskiego Zielonego Ładu
3. Wieloletnie Ramy Finansowe i nowe instrumenty unijnego wsparcia
w latach 2021–2027
3.1.		Negocjacje budżetowe w sprawie długoterminowego
finansowania programów unijnych na nowy okres finansowania
3.2.		 Nowy mechanizm finansowania programów unijnych
3.3.	Alokacje dla Polski w ramach nowego MFF 2021–2027
przeznaczone na finansowanie polityki rolnej
4. Potencjalne szanse i zagrożenia dla rozwoju sektora rolnego w Polsce
wynikające z proponowanej polityki rolnej
4.1.		 Największe wyzwania dla polskiego rolnictwa
4.2.	Dotychczasowe priorytety wsparcia polskiego rolnictwa i wsi
w ramach WPR w Polsce – analiza krytyczna
4.3.	Kluczowe założenia Planu Strategicznego i ich ocena wobec wyzwań
stojących przed polskim rolnictwem i obszarami wiejskimi
5. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
Bibliografia

5

9
9
12
15
17
20
22
23
23
26
29
36
42
45
45
49
52
57
57
60
86
95
109

Wprowadzenie
W historii Unii Europejskiej (UE) jak dotychczas nie zanotowano tak długo trwa‑
jących uzgodnień ostatecznego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na kolej‑
ny okres programowania. W tym przypadku nie można winić wyłącznie pandemii
COVID-19, choć i ta wywarła pewien wpływ na tempo i dotychczasowe rezultaty.
Można stwierdzić, że dużo większe znaczenie miały zmiany struktury politycznej
nowo wybranego jesienią 2019 roku Parlamentu Europejskiego (PE) z silną repre‑
zentacją przedstawicieli partii zielonych w różnych krajach członkowskich, a co za
tym idzie – także zmienionego składu kolegium komisarzy w Komisji Europejskiej
(KE). Znalazło to swój wyraz w formie dużo większego nacisku na środowiskowo
‑klimatyczne aspekty WPR w stosunku do poprzedniego składu i struktur poli‑
tycznych tych instytucji. Zdecydowane pogłębienie propozycji reformy w kierunku
celów środowiskowo‑klimatycznych napotyka na coraz silniejszy opór i krytykę
zdecydowanej większości krajów członkowskich, co wynika przede wszystkim
z obaw rolników, w tym niemieckich, francuskich, włoskich, jak również polskich.
Podstawowym elementem wyrażanej krytyki jest zbyt niski planowany budżet oraz
brak wystarczających zachęt w relacji do zapowiedzianych w dokumentach strate‑
gicznych wyzwań i celów w perspektywie 2030 roku.
Uwarunkowania reformy WPR na lata 2021–2027 zostały w szerokim zakresie
przedstawione w ramach publikacji Forum Inicjatyw Rozwojowych już w 2018 roku.
Szczególne miejsce w tym opracowaniu zajęło omówienie Komunikatu KE z 29 li‑
stopada 2017 roku pt. Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności1. Z perspektywy
czasu można stwierdzić, że Komunikat zawierał wszystkie główne kierunki propo‑
nowanych zmian WPR, w tym m.in. takie jak np.: nowy model wdrażania, pogłębie‑
nie subsydiarności, zwiększenie stopnia ukierunkowania na rezultaty, wzmocnienie
instrumentarium związanego z dostarczaniem dóbr publicznych i usług na rzecz
ekosystemu, zarządzania ryzykiem, poszerzony zakres stosowania instrumentów
finansowych, czy wreszcie aspekty zdrowotne konsumentów związane ze zmia‑
nami wzorców konsumpcji, wpływającymi na potrzebę dostosowania kierunków
produkcji rolniczej do popytu i potrzeb zaopatrzenia rynku.

1

Drygas M., Nurzyńska I., System dopłat bezpośrednich w ramach WPR. Uwarunkowania zmian i propozycje
rozwiązań, Forum Inicjatyw Rozwojowych, EFRWP, Warszawa 2018, s. 9–13.
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Wszystkie powyżej zasygnalizowane obszary zmian WPR znalazły odzwierciedle‑
nie w późniejszym okresie we wnioskach legislacyjnych KE oraz zdominowały dys‑
kusję i negocjacje w Trilogu2.
Kolejny etap prac to upublicznienie przez Komisję Europejską projektu budżetu
w maju 2018 roku, a następnie w czerwcu tego roku projektów podstawowych roz‑
porządzeń WPR na lata 2021–20273. Prace nad nowym kształtem WPR uległy pew‑
nemu zahamowaniu w związku z przeprowadzonymi w maju 2019 roku wyborami
do Parlamentu Europejskiego, a następnie jesienią tego roku konstytuowaniem
składu i struktury nowej Komisji Europejskiej. Na tempo negocjacji przyszłego
kształtu WPR w Trilogu pomiędzy nowymi składami Parlamentu Europejskiego (PE)
i Komisji Europejskiej (KE) oraz Radą negatywnie wpłynęła intensywnie rozszerza‑
jąca się pandemia COVID-19. W tej sytuacji niemieckiej prezydencji nie udało się
zakończyć całości prac w zakładanym terminie, tj. do końca 2020 roku. Spowodo‑
wało to również konieczność wydłużenia do dwóch lat okresu przejściowego, czyli
na lata 2021–2022, wdrażania aktualnej WPR. W międzyczasie nowa KE przedłożyła
koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), który to akt spowodował koniecz‑
ność inkorporacji do prawodawstwa UE założeń EZŁ. Oznaczało to rozpoczęcie nie‑
mal od nowa prac nad ostatecznym kształtem przyszłej WPR.

2
3

Negocjacje między Radą, Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim.
Bruksela, dnia 2.5.2018 r. COM(2018) 321 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO,
RADY EUROPEJSKIEJ, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO‑SPOŁECZNEGO I KOMITETU
REGIONÓW Nowoczesny budżet dla Unii, która chroni, wspiera i broni Wieloletnie ramy finansowe na lata
2021–2027 {SWD(2018) 171 final.
Brussels, 1.6.2018 COM(2018) 392 final 2018/0216 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by
Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the Europe‑
an Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development
(EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council
and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council {SEC(2018) 305 final} –
{SWD(2018) 301 final.
Brussels, 1.6.2018 COM(2018) 393 final 2018/0217 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPE‑
AN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common
agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 {SWD(2018) 301 final} – {SEC(2018) 305
final}.
Brussels, 1.6.2018 COM(2018) 394 final 2018/0218 (COD) Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common
organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricul‑
tural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and
the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down
specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying
down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands.
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Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie propozycji rozwiązań i mechanizmów polityki rolnej, zarówno unijnej, jak i krajowej, właściwych do zaadresowania kluczowych wyzwań stanowiących barierę wzrostu konkurencyjności
i efektywności polskiego rolnictwa. W opracowaniu zostaną wykorzystane istnie‑
jące wyniki badań i analiz. Pomimo dokonania kwerendy bardzo szerokiego materiału analitycznego i obszernej literatury przedmiotu, należy jednak już w tym
miejscu wskazać na istniejące ograniczenia, które rzutują na wnioski i rekomenInstytut Debaty Eksperc
dacje płynące z opracowania. Podstawowe ograniczenie ma charakter obiektywny
oraz podnoszenia stand
i wynika z braku zakończenia toczących się dyskusji nad ostatecznym kształtem
wykorzystujący ilościow
wspólnej polityki rolnej i brak rozstrzygnięć w zakresie istotnych aspektów propo‑
tów. Skupiamy zarówno
nowanych zmian. Oznacza to, że pewne założenia i wnioski w opracowaniu będą
i aktywnych w gospoda
musiały zostać przeanalizowane ponownie po ogłoszeniu ostatecznych rozwiązań.
przyczynia
Już jednak na obecnym etapie trwające prace nad znaczną reorientacją WPR
w kie‑ się do podn
się
na
rozwiązaniach słu
runku rolno‑środowiskowo‑klimatycznym oraz społecznym (socjalnym) rodzą fun‑
badań.
damentalne pytania o istotę przyszłej WPR. Autorzy celowo formułują je wszych
sposób
nieco dyskusyjny:
Badanie „Wpływ reform
1. Czy proponowana reforma WPR jest faktycznie głęboką reformą czy obejmuje
tylko dal‑wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
szą jej ewolucją?
z drugiej zaś sprawia, że
młodzież
2. Czy propozycja WPR 2020+ to jest jeszcze polityka rolna? Czy może jestz perspektywy
to w co‑
raz większym stopniu polityka społeczna ukryta pod hasłami walki zeniż
zmiana‑
w ośrodkach miejsk
mi klimatycznymi i stałym pogarszaniem się stanu bioróżnorodnościtem,
wskutek
aspiracjami środow
rosnącej intensyfikacji produkcji rolniczej?
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
W tym kontekście wydaje się, że na dalszy plan schodzi kwestia bezpieczeństwa
edukacji ponadpodstaw
żywnościowego UE. Można domniemywać, że kryje się za tym założenie możliwo‑
władze publiczne oraz i
ści zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego wskutek importu z innych krajów
w ramach zawartych przez UE kilkudziesięciu umów handlowych4.
Punktem wyjścia opisy

Wprowadzen

swoją sytuację ekonom
Rozważając sformułowane powyżej pytania, jako kluczowe należy uznać, że
sektor
świadczać istotnych og
rolno‑żywnościowy, tak jak każdy inny, napotyka na wcześniej nienotowane wy‑
nych regionach Polski,
zwania środowiskowe i klimatyczne. Jest to pochodną dużego udziału w global‑
m.in. odległość od duży
nie zachodzących zmianach jakości środowiska. Warto podkreślić, że rolnictwo
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
4
Ferrari, E., Chatzopoulos, T., Perez Dominguez, I., Boulanger P., Boysen‑Urban K., Himics, M., wyższych.
M’barek, R., Istotnie w ok
Cumulative economic impact of trade agreements on EU agriculture – 2021 update, EUR 30496 EN, Publi‑
– nie ma znaczenia spo
cations Office of the European Union, Luxembourg, 2021, ISBN 978-92-76-27157-4, doi:10.2760/501873,
transformacji. W rezulta
JRC123037.
czącą barierą do dalsze
7

Badanie zostało przepro
Metoda analityczna RD
m.in. w modelowaniu s

wykorzystuje w procesach produkcyjnych około 40% światowych zasobów ziemi,
jest odpowiedzialne za 21% globalnej emisji gazów cieplarnianych oraz zużywa
około 70% zasobów słodkiej wody5. Stąd też już we wspomnianym na wstępie Ko‑
munikacie z 2017 roku KE sygnalizowała konieczność zwiększenia budżetu na dzia‑
łania rolno‑środowiskowo‑klimatyczne6.
Jak to miało zazwyczaj miejsce, tak i tym razem w trakcie dyskusji nad zmianami
WPR pojawiło się szereg krytycznych opinii i ocen, jak również nawet dość rady‑
kalnych propozycji zmian, wynikających z realnych potrzeb sektora oraz pogłębia‑
jącego się procesu globalizacji. Z powszechną krytyką spotyka się obowiązujący
system płatności bezpośrednich, który z jednej strony ma w dużym stopniu cha‑
rakter socjalny, uzależniający silnie dochody rolnicze od dotacji unijnych, a z dru‑
giej pozwala kierować ogromne fundusze publiczne do bardzo dużych podmiotów
gospodarczych niewymagających wsparcia publicznego. Radykalnej krytyce, jako
niewnoszącej zapowiadanych efektów, zostało poddane tzw. zazielenienie, wpro‑
wadzone w ramach reformy WPR z 2013 roku7. Do tych, ale także innych aspektów
dyskusji na pożądanym kształtem polityki rolnej, autorzy podejmują próbę odnie‑
sienia się.

5

6

7

Ferreira, I., Kirova, M., Montanari, F., Montfort, C., Moroni, J., Neirynck, R., Pesce, Arcos Pujades, A., Lopez
Montesinos, E, Pelayo, E., Diogo Albuquerque, J., Eldridge, J., Traon, D. (2019). Research for AGRI Committee – Megatrends in the agri‑food sector, European Parliament, Policy Department for Structural and
Cohesion Policies, Brussels.
Preparing the ground for raising long‑term ambition UE. Climate Action Progress Report 2019, Report from
the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, 31.10.2019, COM (2019) 559 final.
Greening: a more complex income support scheme, not yet environmentally effective, Special Report, Eu‑
ropean Court of Auditors, No 27, Brussels 2017.
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1. Propozycja reformy WPR z 2018 roku w kontekście
globalnych wyzwań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa żywnościowego i zmian
klimatycznych
1.1. Nowy model wdrażania wspólnej polityki rolnej
W pakiecie propozycji reformy Komisja Europejska zaproponowała tzw. nowy model wdrażania (ang. new delivery model), zgodnie z którym kraje członkowskie będą
zobligowane do przygotowania jednego strategicznego dokumentu operacyjnego,
którym będzie Plan Strategiczny WPR (PS WPR) obejmujący planowane interwen‑
cje zarówno dla pierwszego, jak i drugiego filara. Propozycja legislacyjna zakłada
możliwość włączenia instrumentarium o charakterze regionalnym.
Nowy model wdrażania zakłada pogłębienie zasady subsydiarności8 oraz opiera
się na pryncypiach dobrego rządzenia (good governance). Propozycja wprowadze‑
nia w znacznie szerszym zakresie zasady subsydiarności z założenia zapewnia
możliwość zastosowania podejścia oddolnego (bottom‑up approach) w procesy
tworzenia i wdrażania PS WPR. Oznacza to w gruncie rzeczy zaangażowanie jak
najszerszego grona partnerów społecznych, pozwalające lepiej dostosować ofertę
wsparcia do rzeczywistych potrzeb artykułowanych na poziomie lokalnym przez
potencjalnych beneficjentów i innych interesariuszy.
Jedną z najważniejszych propozycji, ale coraz bardziej pozostającą w sferze de‑
klaracji, zawartych w pakiecie projektów definiujących nowy model wdrażania
WPR jest zmiana orientacji realizowanej polityki ze wsparcia oferowanego z tytu‑
łu prowadzenia działalności rolniczej zgodnie z wymogami UE (compliance‑based)
na wsparcie powiązane z osiąganymi wynikami (performance‑based). To nowe po‑
dejście oznacza, że zdefiniowane w prawodawstwie wymogi – jak np. omówiona
w dalszej części opracowania warunkowość środowiskowa – będą musiały i tak
być spełnione9, natomiast wysokość płatności powinna być uwarunkowana od uzy‑
skania konkretnych wyników. Czynności kontrolne dotyczące spełniania wymogów

8

9

Active Subsidiarity. A new wave of thinking. Report of the Task Force on Subsidiarity, Proportionality and
„Doing Less More Efficiently”, European Commission, Brussels, July 2018.
Na przykład proponowana tzw. wzmocniona warunkowość zamiast aktualnie realizowanego zazielenie‑
nia.

9

UE będą zadaniem w pełni realizowanym przez kraje członkowskie10. Jak jednak
pokazano w dalszej części analizy, rodzi się zasadnicze pytanie o dobór wskaźni‑
ków, które te konkretne wyniki (efekty) będą obrazowały. Te przyjęte na obecnym
etapie sugerują pytanie, o jakich ambitniejszych wymiernych wynikach myśleli ci,
którzy proponowali zmiany.
Nowy model wdrażania ma zapewnić zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
w szczególności dla potencjalnych beneficjentów. Jest to zapowiedź powtarzana
w zasadzie każdorazowo w dyskusji przed kolejnymi okresami programowania.
Jednakże na ogół nowo wprowadzane regulacje zamiast uproszczeń wprowadzały
kolejne bariery i utrudnienia administracyjne, szczególnie po stronie administra‑
cji rolnej. Spotykało się to z krytyką analityków i ewaluatorów, a w szczególności
przedstawicieli rolników z krajów członkowskich UE na forum COPA‑COGECA11.
Niejako w odpowiedzi na tego typu zarzuty KE wprowadziła na zasadzie obliga‑
toryjności konieczność uwzględnienia w PS WPR propozycji zmniejszenia obcią‑
żeń biurokratycznych oraz oceny ponoszonych kosztów administracyjnych. Takie
podejście powinno dotyczyć wszystkich szczebli administracji włączonej w proces
opracowywania i wdrażania PS WPR. Począwszy od formułowania polityki i usta‑
nawiania zasad jej realizacji, poprzez kontrole, monitoring i ewaluację, a skończyw‑
szy na wymogach wobec potencjalnych beneficjentów. Zdaniem KE tylko w ten spo‑
sób będzie można zapewnić od lat podnoszone uproszczenie WPR.
Na szczeblu politycznym uproszczenie powinno przejawiać się w prostym sformu‑
łowaniu proponowanych interwencji i związanych z tym kryteriów dostępu tak, aby
było to łatwe do zrozumienia przez rolników.
W tym momencie warto zwrócić uwagę na fakt, co ma także często miejsce w Pol‑
sce, że kraje członkowskie mają nawyk nadmiernie rygorystycznej inkorporacji
prawodawstwa UE do krajowych przepisów wykonawczych. A te w wielu przypad‑
kach nie są niezbędne, a w gruncie rzeczy nawet nie wynikają z unijnych podsta‑
wowych aktów prawnych.
10

11

Note from Presidency to Special Committee on Agriculture: Post 2020CAP reform package, no 14450/19,
Brussels, 27 November 2019.
COPA‑COGECA to organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze z sie‑
dzibą w Brukseli. Polskę w COPA‑COGECA reprezentują: Federacja Branżowych Związków Producentów
Rolnych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Związek
Zawodowy Rolników „Ojczyzna”, Związek Zawodowy Rolnictwa „Samoobrona”, Krajowy Związek Rolni‑
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych.
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W kontekście uproszczenia prowadzonych kontroli niezbędnym będzie masowe
wykorzystywanie nowoczesnych i innowacyjnych technologii z zakresu sztucz‑
nej inteligencji i cyfryzacji. Mogłoby to istotnie zmniejszyć koszty administracyjne
wdrażania WPR. I właśnie zgodnie z deklaracjami instytucji wdrażających działa‑
nia WPR uproszczeń należy poszukiwać w procesie coraz szerszej cyfryzacji i wy‑
korzystania powszechnie dostępnych aplikacji na urządzenia przenośne (tablety,
smartfony).
Instytut Debaty Eksperc
oraz podnoszenia stand
Wykorzystanie teledetekcji daje możliwość zmniejszenia liczby kontroli wykorzystujący
przepro‑
ilościow
wadzanych fizycznie w terenie i pozwala na lepsze wykorzystanie zasobów. Dane
tów. Skupiamy zarówno
pozyskiwane z programu satelitarnego Sentinel mogłyby również pomóc w ogra‑
i aktywnych w gospoda
niczeniu liczby kontroli na miejscu i uzupełnić monitorowanie działań w ramach
przyczynia się do podn
Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (ang. IACS)12.
się na rozwiązaniach słu
badań.
W projektach regulacji prawnych i innych dokumentach towarzyszącychszych
Komisji
Europejskiej, jak i ze strony krajów członkowskich oraz organizacji rolniczych pod‑
Badanie „Wpływ reform
kreślana jest konieczność podtrzymania w przyszłej WPR wspólnych elementów,
obejmuje wybrane aspe
co pomimo pogłębienia subsydiarności pozwoli na zachowanie jej wspólnotowego
charakteru. Wśród tych elementów wymieniane są np.: ambitniejsze celeminacja
i równeetapu gimnazju
z
drugiej
warunki konkurowania. Jednakże ten drugi element ma bardziej życzeniowy
cha‑zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
rakter niż rzeczywisty, co w szczególności jest podnoszone przez kraje członkow‑
skie o relatywnie niskim poziomie stawki płatności bezpośrednich.
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
Nowy model wdrażania WPR został przedstawiony przez KE jako rozwiązanie
sys‑ do dalszej na
czających
temowe, które pozwala krajom członkowskim na znacznie większy stopień
decy‑
w niniejszym badaniu i n
zyjności, a zarazem – trzeba dodać – odpowiedzialności, niż ma to miejsceedukacji
w obec‑ponadpodstaw
nym okresie programowania. W stosunku do aktualnego okresu programowania
władze publiczne oraz i
będzie to polegało na przesunięciu części zadań i obowiązków z poziomu kom‑
petencji KE na poziom krajów członkowskich. W szczególności dotyczyć to
będzie wyjścia opisy
Punktem
zdefiniowania krajowych potrzeb, których zaspokojenie będzie służyło osiąganiu
swoją sytuację ekonom
celów UE wskutek realizacji PS WPR. Jednakże należy pamiętać, że PS WPR
będzie
świadczać istotnych og
ostatecznie zatwierdzany przez KE. Szczegółowe rozwiązania dotyczące np. kry‑
nych regionach Polski,
teriów kwalifikowalności w każdym typie interwencji, czy też specyficznych zasad
m.in. odległość od duży
kontroli beneficjentów na etapie wdrażania operacji będą w gestii krajów człon‑
racjach i nastawieniu m
kowskich.
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
12
Szerzej na ten temat patrz: https://ec.europa.eu/agriculture/content/evaluation‑study‑analysis‑admini‑
transformacji. W rezulta
strative‑burden‑arising‑cap_en.
czącą barierą do dalsze

Wprowadzen
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1.2. Cele WPR na lata 2021–2027
Jak wynika z dotychczasowej pragmatyki KE, cele główne sformułowane dla WPR
na lata 2021–2027 są w dużym stopniu tożsame z realizowanymi w aktualnym
okresie programowania, jak również pierwotnymi zawartymi w Traktacie Rzym‑
skim. Zgodnie z intencją KE trzy cele główne są ukierunkowane na rozwiązywanie
problemów związanych z: rolnictwem, środowiskiem i klimatem oraz sferą spo‑
łeczną na obszarach wiejskich i zostały zdefiniowane w następujący sposób:
1. poprawa odporności sektora rolnego na różnego rodzaju kryzysy oraz podno‑
szenia konkurencyjności i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego dla
obywateli UE (rolnictwo),
2. zwiększenie wkładu rolnictwa na rzecz środowiska, dobrostanu zwierząt i mi‑
tygowania zmian klimatu w wyniku realizacji działań rolno‑środowiskowo
‑klimatycznych (środowisko i klimat),
3. podtrzymywanie żywotności i witalności obszarów wiejskich poprzez tworze‑
nie pozarolniczych miejsc pracy oraz polepszanie dostępu do szerokiej palety
usług publicznych (obszary wiejskie).
Warto odnotować, że treść wskazana w pkt. 3 w projekcie Rozporządzenia Rady
z lipca 2021 r., uległa modyfikacji i przyjęła następujące brzmienie „Wzmocnienie
tkanki społeczno‑ekonomicznej na obszarach wiejskich”.
Ponadto zgodnie z klasyfikacją przyjętą przez Komisję Europejską zaproponowano
dziewięć następujących przyszłych celów szczegółowych WPR:
1. Zapewnienie stabilnych dochodów w rolnictwie.
2. Poprawa konkurencyjności rolnictwa.
3. Wzmocnienie siły przetargowej rolników w łańcuchu żywnościowym.
4. Działania mitygujące zmiany klimatyczne.
5. Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi.
6. Ochrona krajobrazu i bioróżnorodności.
7. Wspieranie wymiany pokoleń w rolnictwie.
8. Podtrzymywanie żywotności obszarów wiejskich.
9. Wspieranie produkcji żywności „zdrowotnej” i zdrowego odżywiania.
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Pierwsze trzy cele są ukierunkowane na rolnictwo, kolejne trzy na środowisko
i klimat oraz pozostałe trzy na kwestie rozwoju obszarów wiejskich. Jednakże
analizując merytoryczną wagę celów wskazanych jako ukierunkowane na rozwój
obszarów wiejskich, należy stwierdzić, że tylko cel ósmy w pełni odpowiada takiej
klasyfikacji. Natomiast dwa pozostałe należy ocenić i zaliczyć do grupy ukierun‑
kowanej na wsparcie rozwoju rolnictwa. Stąd też można wysnuć wniosek, że projektowane zmiany WPR spowodują jeszcze silniejsze skupienie się na rolnictwie
Instytut Debaty Eksperc
kosztem rozwoju wsi. Analiza propozycji budżetowych prezentowana woraz
dalszej
podnoszenia stand
części opracowania wzmacnia takie właśnie wnioskowanie.
wykorzystujący ilościow
tów. Skupiamy zarówno
Co więcej, w proponowanych rozwiązaniach legislacyjnych łatwo zauważyć prze‑
i aktywnych w gospoda
sunięcie w kierunku zwiększenia udziału polityki spójności w kwestiach rozwo‑
przyczynia
ju obszarów wiejskich. Jako potwierdzenie tak sformułowanego wniosku
można się do podn
się
na rozwiązaniach
słu
uznać zachęcanie do zapewnienia zwiększenia synergii działań finansowanych
ze
badań.
wszystkich funduszy unijnych w dokumentach KE, a także wskazanie w szych
PS WPR,
w jaki sposób (z jakich źródeł) będą finansowane potrzeby wsi, których z budżetu
Badanie „Wpływ reform
WPR sfinansować nie będzie można.
obejmuje wybrane aspe
minacja
Innym ważnym aspektem zmian WPR jest znacznie silniejsze skupienie
się naetapu gimnazju
z
drugiej
rozbudowanych celach środowiskowo‑klimatycznych, które stają się w zasadziezaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
celami przekrojowymi, obejmującymi w praktyce prawie wszystkie planowane
do wsparcia operacje. Jednocześnie KE wskazuje na konieczność uwzględnienia
niż w ośrodkach miejsk
w przygotowywanych przez kraje członkowskie PS WPR także regulacji prawnych
tem, aspiracjami środow
właściwych dla pozostałych polityk unijnych dotyczących środowiska i klimatu.
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
Jeśli bliżej przyjrzymy się propozycjom Komisji Europejskiej, to zauważamy,
żeponadpodstaw
edukacji
interwencje WPR związane z realizacją szczegółowych celów środowiskowo
władze publiczne oraz i
‑klimatycznych mają:

Wprowadzen

•

•
•

Punktem wyjścia opisy
mieć większy niż do tej pory udział w mitygowaniu zmian klimatycznych
i rów‑
swoją
sytuację ekonom
nocześnie lepszej adaptacji do następujących zmian, jak również wzrostu
po‑
świadczać istotnych og
zyskiwania energii z odnawialnych źródeł,
nych regionach Polski,
sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi oraz efektywnemu zarządzanium.in.
zasoba‑
odległość od duży
mi naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze,
racjach i nastawieniu m
ponad
wnieść znaczący wkład w ochronę bioróżnorodności, wzmocnienie że
usług
na połowa miesz
wyższych.
Istotnie w ok
rzecz ekosystemu oraz w zachowanie siedlisk i walorów krajobrazu.
– nie ma znaczenia spo
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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Tak sformułowane potencjalne efekty zmian WPR jednoznacznie wiążą się ze zmia‑
ną struktury wsparcia proponowanego w projekcie budżetu WPR. Wynika to zarów‑
no z projektów nowych regulacji prawnych, jak i znajduje silne odzwierciedlenie
w dokumencie programowym nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli
von der Leyen13, w uzgodnieniach dokonywanych na kolejnych szczytach Rady oraz
w propozycjach zgłaszanych w trakcie kolejnych etapów negocjacji w Trilogu.
Realizacji tak zdefiniowanych celów głównych i szczegółowych ma także służyć
realizacja celów przekrojowych WPR, które w projektach regulacji prawnych KE
zdefiniowała w sposób następujący:
1. Zintensyfikowanie transferu wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej.
2. Wdrażanie zasady zrównoważonego rozwoju.
3. Unowocześnienie i uproszczenie we wszystkich możliwych wymiarach.
Jak to wynika z samej istoty rzeczy, cele przekrojowe będą musiały znaleźć od‑
zwierciedlenie w PS WPR we wszystkich planowanych działaniach i operacjach.
W świetle ambitnych celów stawianych przyszłej WPR, w tym przede wszystkim
w zakresie polityki agro‑środowiskowo‑klimatycznej, KE przypisuje fundamen‑
talną rolę do sprawności i efektywności funkcjonowania instytucji odgrywających
wiodąca rolę w Systemie Wiedzy i Innowacyjności w Rolnictwie (ang. Agricultural
Knowledge and Innovation System – AKIS) we wszystkich krajach członkowskich.
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań i ich szybka transmisja do praktyki rolniczej
możliwa jest do realizacji w warunkach harmonijnej współpracy i synergii dzia‑
łań wszystkich głównych aktorów systemu. Jednakże warunkiem pierwotnym jest
przywiązywanie należytej wagi do odpowiadającego wyzwaniom strumienia zasi‑
lania finansowego publicznych, ale i prywatnych instytucji i organizacji14.

13

14

Unia, która mierzy wyżej. Mój program dla Europy. Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej (2019–2024). Ówczesna kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der
Leyen, Brussels 2019.
Charakterystykę i ocenę funkcjonowania polskiego AKIS w opracowaniu: Kania J., Vinohradnik K., Two‑
rzyk A. (2014): AKIS and advisory services in Poland. Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS
project. Online resource: www.proakis.eu/publicationsandevents/pubs.
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Zakłada się, że powinno to przynieść wielorakie efekty, poczynając od podniesie‑
nia poziomu innowacyjności i stopnia konkurencyjności nie tylko sektora rolno
‑spożywczego, ale także działalności prowadzonej w sferze pozarolniczej. To samo
dotyczy praktycznego stosowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Wprowadzen

Jeśli chodzi o trzeci cel szczegółowy, jak już wcześniej wspomniano, który można
przyrównać do motta każdej kolejnej propozycji zmian WPR, szczególnie
podno‑
Instytut
Debaty Eksperc
szonego przez potencjalnych beneficjentów. W praktyce w różnym stopniu
osiąga‑
oraz podnoszenia stand
nym przez twórców prawodawstwa unijnego, a przede wszystkim krajowych
prze‑
wykorzystujący
ilościow
pisów wykonawczych, a także po stronie biurokratycznych praktyk stosowanych
tów. Skupiamy zarówno
przez agencje płatnicze.
i aktywnych w gospoda
przyczynia się do podn
się na rozwiązaniach słu
1.3. Nowa zielona architektura WPR
szych badań.
Jednym z najważniejszym elementów propozycji KE odnośnie przyszłej WPR
Badanie „Wpływ reform
z punktu widzenia silniejszego zorientowania tej polityki na problematykę rolno
obejmuje wybrane aspe
15
‑środowiskowo‑klimatyczną jest tzw. nowa zielona architektura . Wyciągając
minacja
wnioski z krytyki obecnie realizowanego tzw. zazielenienia (ang. Greening)
orazetapu gimnazju
16
z
drugiej
mając na względzie podjęte zobowiązania na forum światowym , KE zapropono‑zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
wała fundamentalną zmianę w formie tzw. wzmocnionej warunkowości (obowiąz‑
kowe minimalne wymagania). Nowe wymogi zastępujące dotychczasoweniżzaziele‑
w ośrodkach miejsk
nienie oraz zasadę wzajemnej zgodności mają zapewniać osiąganie zakładanych
tem, aspiracjami środow
wyższych celów środowiskowo‑klimatycznych. W przeciwieństwie do aktualnego
czających do dalszej na
okresu programowania nie będzie na to zarezerwowany budżet w ramach
filara I, badaniu i n
w niniejszym
natomiast spełnianie podwyższonych wymogów będzie warunkiem obowiązko‑
edukacji ponadpodstaw
wym do spełnienia dla potencjalnych beneficjentów wsparcia z WPR.
władze publiczne oraz i

Nowym instrumentem wsparcia w filarze I będą tzw. eko‑schematy (ang.
Ecowyjścia opisy
Punktem
‑schemes), obowiązkowe dla krajów członkowskich, a dobrowolne dla swoją
rolników,
sytuację ekonom
o jeszcze wyższym poziomie wymogów w stosunku do wzmocnionej warunkowo‑
świadczać istotnych og
ści środowiskowej. Poziom wymogów w ramach instrumentarium filara II także
nych regionach Polski,
będzie podniesiony w stosunku do aktualnego okresu programowania, a tak jak
m.in. odległość od duży
w przypadku eko‑schematów korzystanie z tego instrumentu będzie dobrowolne
racjach i nastawieniu m
dla rolników.
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
15
Zwana też warunkowością środowiskową.
– nie ma znaczenia spo
16
Na przykład w związku z celami zrównoważonego rozwoju FAO (ang. sustainable development goals –
transformacji. W rezulta
SDGs) na forum ONZ.
czącą barierą do dalsze
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Rycina 1.1. Nowe wzmocniona zielona architektura WPR
Obecna architektura

Nowa, wzmocniona zielona architektura

Obowiązkowe
dla rolników

Ekoprogram
w filarze I

Działania
klimatyczno
‑środowiskowe
w filarze II

Zazielenienie
Nowa, wzmocniona
warunkowość

Zasada wzajemnej
zgodności

Normy
GAEC

Obowiązkowa
dla rolników

Obowiązkowa
dla rolników

+
Działania
klimatyczno
‑środowiskowe
w filarze II

Dobrowolne
dla rolników

Dobrowolne
dla rolników

Poziom wymagań

Wymogi
SMR
Źródło: MRiRW.

Na rycinie 1.1 przedstawiono w sposób poglądowy różnice między „zielonymi” wy‑
mogami obowiązującymi w aktualnym, wydłużonym o dwa lata w ramach okresu
przejściowego okresie programowania i planowanymi do wdrożenia w kolejnym
na lata 2023–2027.
Na proponowaną nową, wzmocnioną warunkowość środowiskową składają się
w praktyce cztery następujące bloki zagadnień:
•

środowisko i klimat – dyrektywa ptasia i siedliskowa, ramowa dyrektywa wod‑
na, dyrektywa azotanowa; standardy GAEC w zakresie zmian klimatu, wody,
gleby, bioróżnorodności i krajobrazu,

•

zdrowie ludności, zwierząt i upraw – identyfikacja i rejestracja zwierząt, rozpo‑
rządzenia dotyczące zezwoleń na stosowanie pestycydów, dyrektywy o zrów‑
noważonym stosowaniu pestycydów, dyrektywa zakazującą stosowania hor‑
monów, prawo żywnościowe, notyfikacja chorób,
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•

dobrostan zwierząt – ochrona zdrowia cieląt, trzody i innych zwierząt utrzymy‑
wanych do celów produkcyjnych,

Wprowadzen

•

usługi doradztwa rolniczego (ang. Farm Advisory Services – FAS) – usługi do‑
radcze związane z edukacją rolników w zakresie wzmocnionej warunkowości,
odporności na środki przeciwdrobnoustrojowe, regulacji UE w zakresie zdro‑
wia ludności, zwierząt i upraw, dobrostanu zwierząt, bioróżnorodności,
zarzą‑
Instytut
Debaty Eksperc
dzania ryzykiem, szeroko rozumianej innowacyjności, zarządzania gospodar‑
oraz podnoszenia stand
stwem.
wykorzystujący ilościow
tów. Skupiamy zarówno
W kontekście nowej zielonej architektury WPR niezwykle istotnym jest przyto‑
i aktywnych w gospoda
czenie głównych tez zawartych w wystąpieniu Ursuli von der Leyen w trakcie za‑
przyczynia
twierdzania składu nowej Komisji Europejskiej na posiedzeniu Parlamentu
Euro‑ się do podn
się
na
rozwiązaniach słu
pejskiego w Brukseli 27 listopada 2019 r. W wystąpieniu stwierdziła, że Europa
badań.
nie ma już chwili do stracenia. Im szybciej podejmiemy działania, tym szych
większe
będziemy mieli korzyści dla naszych obywateli, ale i konkurencyjności gospodarki
Badanie „Wpływ reform
oraz dobrobytu. W swoim wystąpieniu Przewodnicząca zapowiedziała nową unijną
obejmuje
strategię zrównoważonego rozwoju, czyli Europejski Zielony Ład (EZŁ), który
jest wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
koniecznością dla żywotności naszej planety i ludzi – a również dla gospodarki.
z drugiej
Szerzej o EZŁ piszemy w dalszej części opracowania, ale już w tym miejscu
wartozaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
zaznaczyć, że KE postrzega Zielony Ład jako narzędzie, które pomoże ograniczyć
emisję, ale i zwiększyć liczbę tworzonych miejsc pracy. Przewodnicząca
za‑
niżKE
w ośrodkach
miejsk
pewniła też, że zadba w przyszłości o to, aby w umowach handlowych ztem,
krajami
aspiracjami środow
trzecimi zawrzeć rozdziały o zrównoważonym rozwoju i europejskich czających
standar‑ do dalszej na
dach produkcji rolniczej.
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i

1.4. Proponowane instrumentarium w filarze I
w nowej WPR

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
Zaproponowane na lata 2021–2027 rodzaje płatności w ramach płatności
bezpo‑
świadczać istotnych og
średnich są prawie w całości kontynuacją aktualnego okresu programowania. Na
nych regionach Polski,
skutek opóźnienia we wdrażaniu nowych zasad WPR to instrumentarium zacznie
m.in. odległość od duży
obowiązywać dopiero od 2023 r. Nowością jest wprowadzenie nowej płatności śro‑
racjach
i nastawieniu m
dowiskowej (eko‑schematów) oraz zlikwidowanie tzw. zazielenienia, którego
ele‑
że ponad
menty stały się składowymi tzw. nowej warunkowości. W strukturze budżetu
na połowa miesz
wyższych.
Istotnie w ok
filar I WPR wyróżniono pięć następujących rodzajów płatności:
– nie ma znaczenia spo
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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Badanie zostało przepro
Metoda analityczna RD
m.in. w modelowaniu s

1. podstawowe wsparcie dochodów na rzecz stabilizacji, wypłacane wszystkim
aplikującym rolnikom, którzy spełniają wymagania tzw. warunkowości środo‑
wiskowej oraz posiadają gospodarstwo o minimalnej wielkości ustalonej przez
kraj członkowski. Zaproponowano, aby na ten typ płatności przeznaczać 60%
budżetu na filar I WPR,
2. uzupełniające, redystrybucyjne wsparcie dochodów, płatność obligatoryjna
ukierunkowana ma małe i średniej wielkości gospodarstwa. W gestii krajów
członkowskich będzie ustalenie stawki na ha, liczby uprawnionych hektarów
oraz dolnego i górnego progu wielkości powierzchni gospodarstwa, do której
będzie wypłacane wsparcie,
3. uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników, pierwszy raz rozpo‑
czynających działalność rolniczą w formie płatności na ha – nie mniej niż 2%
budżetu na filar I17,
4. związane wsparcie dochodów, szeroki zakres wyboru, w tym nowa możliwość
w formie wsparcia produktów nierolniczych mogących zastępować surowce
kopalne jako surowiec w biogospodarce, łącznie 13% plus 2% na rośliny strącz‑
kowe budżetu w filarze I;
5. eko‑schematy – obligatoryjne do zaplanowania dla krajów członkowskich,
a dobrowolne dla rolników wsparcie z tytułu praktyk korzystnych dla środowi‑
ska i klimatu o podwyższonych wymogach ponad warunkowość środowiskową,
ustalenie kryteriów dostępu i budżetu będzie w gestii krajów członkowskich
(min. 25% budżetu filaru I).
Do krajów członkowskich będzie też należało zdefiniowanie takich kategorii, jak:
prawdziwy (aktywny) rolnik, młody rolnik, działalność rolnicza, hektary kwalifiku‑
jące się do płatności bezpośrednich. W kontekście celu niniejszego opracowania
jest to bardzo istotne, gdyż wbrew powszechnym opiniom, Polska ma możliwość
określenia tych kategorii, na nowo definiując istniejący system wsparcia w ramach
płatności bezpośrednich, a jednocześnie stwarzając możliwości przyśpieszenia
niezbędnych przemian struktury agrarnej.

17

Zgodnie z ostatnimi propozycjami MRiRW Polska planuje przeznaczyć 3%.

18

Dla zobowiązań i praktyk rolno‑środowiskowo‑klimatycznych ponad poziom pod‑
stawowy kraje członkowskie będą musiały zdefiniować takie kategorie, jak kwalifi‑
kujące się użytki rolne, wzmocnioną warunkowość, minimalne wymogi dotyczące
nawożenia, ochrony roślin, dobrostanu zwierząt oraz inne obligatoryjne wymogi
ustanowione w krajowym i unijnym prawie, w tym prośrodowiskowe działania kon‑
serwujące. Mogą to być różnorodne działania, ale zgodne z obszarami wskazanymi
jako wspierane w filarze I.
Instytut Debaty Eksperc
oraz podnoszenia stand
Zgodnie z ustaleniami w Trilogu, w filarze I ograniczenie łącznej wielkości
płatnowykorzystujący
ilościow
ści bezpośrednich (ang. capping) na gospodarstwo ma być dobrowolne dla kratów. Skupiamy zarówno
jów członkowskich. W przypadku jego wprowadzenia przez dany kraj członkowi aktywnych w gospoda
ski obowiązywać będzie 85% redukcja płatności na gospodarstwo od poziomu
przyczynia się do podn
60 tys. euro i 100% redukcja powyżej 100 tys. euro18. Będzie istniała możliwość
się na rozwiązaniach słu
dobrowolnego odliczenia kosztów zatrudnienia siły roboczej.
szych badań.
Ponadto w ramach filara I kraje członkowskie będą miały możliwość, częściowo –
Badanie „Wpływ reform
podobnie jak to miało miejsce w latach 2014–2020 – utworzenia funduszu na poten‑
obejmuje
cjalne interwencje sektorowe łagodzące skutki nieprzewidzianych fluktuacji
rynko‑wybrane aspe
etapu gimnazju
wych, katastroficznych zjawisk pogodowych czy też zagrożeń w hodowli minacja
zwierząt,
z
drugiej
zaś sprawia, że
typu ASF. Sektory objęte specjalnymi rodzajami interwencji to:
z perspektywy młodzież
• warzywa i owoce,
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
• pszczelarstwo19,
czających do dalszej na
• wino,
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
• chmiel,
władze publiczne oraz i
• oliwa z oliwek i oliwki stołowe,

Wprowadzen

•

18

19

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
Zgodnie z propozycjami MRiRW w 2. wersji Planu Strategicznego WPR Polska planuje wprowadzenie
cappingu płatności podstawowych na poziomie 100 tys. euro (100% redukcja nadwyżki powyżej
100 tys. Istotnie w ok
wyższych.
euro).
– nie ma znaczenia spo
Zgodnie z propozycjami MRiRW w 2. wersji Planu Strategicznego WPR Polska planuje wprowadzenie
transformacji. W rezulta
wsparcia w dwóch sektorach: owoców i warzyw oraz pszczelarstwie.
czącą barierą do dalsze

inne sektory – np.: ryż, len i konopie.
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Badanie zostało przepro
Metoda analityczna RD
m.in. w modelowaniu s

Fundusze na ten rodzaj interwencji musiałyby być pozyskiwane ze środków prze‑
znaczonych na podstawowe płatności bezpośrednie wspierające dochody rolników
w ramach filara I WPR, a więc pomniejszając dostępną pulę na podstawowe rodza‑
je płatności obszarowych.

1.5. Proponowane instrumentarium w filarze II
W związku z propagowanym przez KE pogłębieniem wspomnianej wcześniej zasa‑
dy subsydiarności i przekazaniem większej swobody w opracowywaniu PS WPR na
kraje członkowskie nie zostały zdefiniowane ścisłe ramy programowania. Wprost
przeciwnie zaproponowane zostały przykładowe obszary interwencji, jednakże
ściśle powiązane z zakładanymi celami głównymi, szczegółowymi i przekrojowymi
WPR.
I tak w filarze II KE zaproponowała osiem następujących obszarów interwencji,
są to:
•

wymiana wiedzy i informacji,

•

rozpoczęcie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw
wiejskich,

•

narzędzia zarządzania ryzykiem,

•

współpraca,

•

inwestycje,

•

zobowiązania środowiskowe, klimatyczne i inne,

•

ograniczenia naturalne lub inne ograniczenia specyficzne dla obszaru,

•

niekorzystne warunki specyficzne dla obszaru wynikające z określonych obo‑
wiązkowych wymogów.

Zadaniem krajów członkowskich jest natomiast precyzyjne zaprojektowanie i zde‑
finiowanie działań, w tym kryteriów dostępu/kwalifikowalności potencjalnych be‑
neficjentów. Wskazane przez KE obszary interwencji mają zastąpić około 70 dzia‑
łań i poddziałań obowiązujących w aktualnym okresie programowania.

20

W ramach filara II zaproponowano obligatoryjnie minimalne poziomy wydatków:
na program LEADER 5% oraz na realizację trzech celów szczegółowych w ramach
działań rolno‑środowiskowo‑klimatycznych20 WPR nie mniej niż 35% budżetu21.

Wprowadzen

Jako obowiązkowe dla krajów członkowskich przewidziano wprowadzenie instru‑
mentów zarządzania ryzykiem bez określenia minimalnego poziomu wydatków na
ten cel. Przewidziano także możliwość stosowania wsparcia w formie instrumen‑
Instytut Debaty Eksperc
tów finansowych, włączając w to kapitał obrotowy, oraz możliwość łączenia
orazśrod‑
podnoszenia stand
ków pozyskanych w ten sposób z grantami z innych źródeł.
wykorzystujący ilościow
tów. Skupiamy zarówno
Zwiększono maksymalną wielkość wsparcia dla młodych rolników rozpoczynają‑
i aktywnych w gospoda
cych działalność rolniczą do 100 tys. euro22.
przyczynia się do podn
się nastra‑
rozwiązaniach słu
Kraje członkowskie będą natomiast musiały wykazać w projektach planów
szych
badań.
tegicznych, w jaki sposób zapewnią koordynację, komplementarność, a co
za tym
idzie – synergię pomiędzy środkami wydatkowanymi z Europejskiego Funduszu na
Badanie „Wpływ reform
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFARD) i innych funduszy ukierunkowanych
obejmuje wybrane aspe
na rozwój obszarów wiejskich.
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
Tak zarysowane przez Komisję Europejską wymogi stwarzają krajom członkow‑
z perspektywy młodzież
skim możliwość zaproponowania innych instrumentów, których implementacja
wynika z przeprowadzonej analizy SWOT23 oraz zidentyfikowania potrzebniż
rozwojo‑
w ośrodkach miejsk
wych we współpracy z szerokim gronem interesariuszy reprezentującychtem,
poziom
aspiracjami środow
lokalny i regionalny. Warunkiem jest wpisywanie się proponowanych rozwiązań
czających do dalszej na
w osiąganie celów wskazanych w projektach rozporządzeń.
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
Podejście takie musi być wykazane w projekcie Planu Strategicznego, co postrze‑
władze publiczne oraz i
gać należy jako właściwe, mając na uwadze endogenne potrzeby społeczności lo‑
kalnych.
Punktem wyjścia opisy

20

21

22

23

swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
Działania mitygujące zmiany klimatyczne, Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz
Ochrona krajobrazu i bioróżnorodności.
racjach i nastawieniu m
Zgodnie z aktualną propozycją w limit mogą być wliczane wydatki (max. do 60%) na wsparcie obszarów
że ponad połowa miesz
zaliczanych do ONW.
W Polsce aktualnie podniesiono premię dla młodych rolników ze 100 do 150 tys. zł. Stanowi wyższych.
to mniej niż Istotnie w ok
połowa możliwego do udzielania wsparcia, wynoszącego według aktualnych regulacji 75 tys. euro.
– nie ma znaczenia spo
Analiza silnych i słabych stron, a na tym tle zidentyfikowanie szans i zagrożeń (ang. Strengths, Weaknestransformacji. W rezulta
ses, Opportunities and Threats – SWOT).
czącą barierą do dalsze
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1.6. Monitorowanie i ewaluacja PS WPR
Niezwykle ważnym, a jak się wydaje ciągle w Polsce nie do końca uwzględnianym
i dostrzeganym, elementem zmian w procesie wdrażania przyszłej WPR jest pro‑
pozycja corocznego rozliczania ponoszonych wydatków w powiązaniu z osiągany‑
mi wynikami24.
Dla lepszego zrozumienia istoty realizowanego monitoringu i dokonywanych ewa‑
luacji realizacji sformułowanych w PS WPR celów istotnym jest zaprezentowanie
definicji czterech wskaźników wykorzystywanych w tych procesach:
1. Nakłady (input) – nakłady finansowe, pracy oraz zasoby materiałowe zaanga‑
żowane we wdrożenie danej interwencji,
2. Produkt (output) – to, co zostało wyprodukowane lub osiągnięte w wyniku zre‑
alizowanej interwencji, np. liczba beneficjentów, liczba szkoleń dla bezrobot‑
nych na wsi,
3. Wynik (result) – natychmiastowe efekty pojawiające się po zrealizowaniu inter‑
wencji, np. poprawa dostępności komunikacyjnej po zbudowaniu drogi, uczest‑
nicy szkoleń, którzy znaleźli zatrudnienie,
4. Wpływ (impact) – długoterminowe skutki społeczno‑ekonomiczne, które moż‑
na zaobserwować po pewnym okresie po wdrożeniu interwencji, która może
oddziaływać na bezpośredniego, jak i pośredniego adresata interwencji, wy‑
kraczające poza granicę interwencji25.
Warto podkreślić, że jedną z propozycji realizacji monitoringu i ewaluacji PS WPR
jest ciągłe weryfikowanie postępów w osiąganiu celów i zadeklarowanych na kolej‑
ne lata wielkości. W przypadku opóźnień przekraczających 25% zadeklarowanego
poziomu KE będzie wzywała kraje członkowskie do przygotowania planu napraw‑
czego, a w krańcowej sytuacji może zmniejszyć, a nawet zawiesić finansowanie.

24

25

W dyskusji kraje członkowskie podnoszą argument, że byłoby to zwiększenie biurokracji pomimo szczyt‑
nych haseł i proponują dokonywanie rozliczeń ponoszonych wydatków w powiązaniu z uzyskanymi pro‑
duktami nie częściej niż co dwa lata.
Opinion No 7/2018, European Court of Auditors, Brussels 2018.
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2. Europejski Zielony Ład
2.1. Europa jako gospodarka zero‑emisyjna
Nowa Przewodnicząca Komisji Europejskiej (KE), Ursula von der Leyen, w swoim
politycznym exposé na rozpoczęcie kadencji nowo powołanej KE sformułowała
cele dla Europy na najbliższe pięć lat, a także w dłuższej perspektywie. Głównym
dokumentem strategicznym definiującym te ambitne cele jest Europejski Zielony
Ład (ang. European Green Deal), który ma stanowić bazę dla europejskiego prawa
o klimacie oraz nadać prawny wymiar celowi neutralności klimatycznej do 2050
roku. Europejski Zielony Ład (EZŁ), jako nowa strategia na rzecz zrównoważonego
rozwoju, została przyjęta przez KE 11 grudnia w 2019 roku. Celem głównym EZŁ jest
„…przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy
będzie neutralny dla zasobów naturalnych”26.
Strategia zawiera silną deklarację polityczną, która obecnie we współpracy z kra‑
jami członkowskimi musi zostać „przełożona” na konkretne programy i działania,
wykorzystując do tego dostępne zasoby finansowe, przede wszystkim fundusze
unijne, ale także wprowadzając nowe dedykowane mechanizmy finansowania zie‑
lonej transformacji. Zasadniczym założeniem twórców strategii EZŁ jest uruchomienie silnego impulsu inwestycyjnego w całej UE i zaangażowanie kapitału prywatnego w finansowanie nowych zielonych inwestycji. Ważnym kolejnym celem
EZŁ jest ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywny‑
mi skutkami związanymi z pogarszającym się stanem środowiska. To bardzo waż‑
ny element strategii, wskazujący, że w sposób jednoznaczny jakość środowiska
naturalnego (a de facto jego zły stan) negatywnie wpływa na poziom życia i stan
zdrowia mieszkańców krajów unijnych.
Europejski Zielony Ład to strategia obejmująca całość gospodarki unijnej i doty‑
kająca wszystkich jej sektorów. Szczególny nacisk został położony na „…ochronę,
zachowanie i poprawę kapitału naturalnego UE”, co oznacza, że kluczowe zaintereso‑
wanie zostało skierowane na rolnictwo i szerzej sektor rolno‑spożywczy. Dzieje się
tak ze względu na przestrzenny charakter działalności rolniczej oraz fakt, że jedna
26

Europejski Zielony Ład (2019), Komisja Europejska, Bruksela, https://ec.europa.eu/info/strategy/prio‑
rities-2019-2024/european‑green‑deal_en (pobrane 12.01.2020).
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z głównych działalności gospodarczych użytkuje kluczowe nieodnawialne zasoby,
jakimi są gleba i woda. Strategia zakłada także tworzenie możliwości pozyskiwania
nowych źródeł dochodów dla producentów rolnych związanych z rozwojem bio‑
gospodarki i wzmocnieniem pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. Intencją
KE jest uruchomienie trwałej transformacji europejskiego rolnictwa, która zbuduje
jego odporność na możliwe przyszłe zjawiska kryzysowe. Nie oznacza to jednak, że
rolnictwo, czy szerzej system żywnościowy, jest tym, który jako jedyny ma ponosić
skutki i ciężar przekształcania unijnej gospodarki w kierunku bardziej przyjaznej
klimatowi i zeroemisyjnej.
Ogłaszając w 2019 r. Europejski Zielony Ład, KE uznała, iż zmiana klimatu, utra‑
ta różnorodności biologicznej, zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego, utrata
lesistości i degradacja gleb są zjawiskami wzajemnie powiązanymi, co wymaga
zmiany sposobu produkcji, przetwórstwa, handlu i konsumpcji. Nadrzędnym ce‑
lem tych wysiłków musi być zachowanie, ochrona i odtworzenie ekosystemów
oraz umożliwienie rolnikom dalszego prowadzenia działań niezbędnych do tego,
aby zapewnić Europejczykom pełnowartościową, przystępną cenowo i bezpiecz‑
ną żywność, przy jednoczesnym zagwarantowaniu godnych warunków życia dla
swoich rodzin. Inicjatywami flagowymi w ramach EZŁ są dwie strategie przygo‑
towane przez KE kilka miesięcy później po ogłoszeniu EZŁ, które wprost odnoszą
się do rolnictwa i szerzej do sektora rolno‑spożywczego. W dniu 20 maja 2020 r.
KE przedstawiła Strategię „od pola do stołu” (The Farm to Fork Strategy27, F2F)
oraz Strategię na rzecz bioróżnorodności (The Biodiversity Strategy28). Dodatkowo,
zgodnie z założeniami KE obie te strategie wpisują się w cele tzw. unijnego Planu
Odbudowy po kryzysie COVID-19 (the EU’s Recovery Plan29), który ma doprowadzić
do trwałej transformacji rolnictwa europejskiego, wzmacniając jego odporność na
możliwe przyszłe kryzysy30.
W pierwszej połowie 2020 r., w komunikacie przygotowanym przez Prezydencję
Chorwacką31, przedstawiciele rządów krajów unijnych dostrzegli fakt, że WPR prze‑
sunęła już swój główny punkt zainteresowania wyłącznie z bezpieczeństwa żywno‑
27

28

29
30

31

Farm to Fork Strategy, https://eur‑lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea0f9f73-9ab2-11ea-9d2d-0
1aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.
Biodiversity Strategy, https://eur‑lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:a3c806a6-9ab3-11ea-9d2d-0
1aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF.
European Recovery Plan, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_1_en.pdf.
Commission working paper, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food‑farming‑fisheries/sustaina‑
bility_and_natural_resources/documents/analysis‑of‑links‑between‑cap‑and‑green‑deal_en.pdf.
Komunikat Prezydencji na posiedzenie Rady (ds. Środowiska i Rybołówstwa) w dniu 27 stycznia 2020 r.,
Bruksela, 15 stycznia 2020 r. 5174/20.
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ściowego i dochodów rolników na szerszy zestaw celów, w tym produkcję żywno‑
ści w zrównoważony sposób. Jak wskazano w komunikacie Rady, rolnictwo musi
przyczyniać się do realizacji unijnych celów klimatycznych do 2050 r. zgodnie z za‑
łożeniami EZŁ i powinno stanowić część rozwiązania problemu negatywnych skut‑
ków zmian klimatu oraz wyzwań związanych z ograniczeniem emisji. Jednocze‑
śnie Rada pod przewodnictwem Chorwacji podkreślała kluczową rolę europejskich
rolników w zapewnieniu Europie bezpieczeństwa żywnościowego. Doceniła
takżeDebaty Eksperc
Instytut
znaczenie krajowych Planów Strategicznych dla rolnictwa i wsi jako fundamen‑
oraz podnoszenia stand
talnego elementu nowego modelu wdrażania WPR po 2023 roku w krajach
człon‑
wykorzystujący
ilościow
kowskich, który musi odwoływać się do zrównoważonych praktyk rolniczych, ta‑
tów. Skupiamy zarówno
kich jak rolnictwo precyzyjne, rolnictwo ekologiczne (w tym zwiększenia obszarów
i aktywnych w gospoda
upraw ekologicznych), agroekologia, agroleśnictwo oraz stosowanie bardziej rygo‑
przyczynia się do podn
rystycznych norm w zakresie dobrostanu zwierząt. Ponadto, zgodnie z komunika‑
się na rozwiązaniach
słu
tem, środki takie jak eko‑schematy (eco‑scheme) powinny nagradzać rolników
za
szych badań.
osiąganie wyższych efektów w realizacji celów środowiskowych i klimatycznych,
w tym w zarządzaniu dwutlenkiem węgla w glebie i jego składowaniem, w stoBadanie „Wpływ reform
sowaniu alternatywnych środków ochrony roślin oraz poprawie gospodarowania
obejmuje
składnikami odżywczymi w celu podniesienia jakości wody i ograniczenia
emisji. wybrane aspe
minacja
W Planie Strategicznym kraje muszą wykazać, jak różne schematy pomocy
w obuetapu gimnazju
z
drugiej
filarach WPR będą wpisywały się w realizację krajowych i regionalnych potrzebzaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
oraz przyczyniały się do osiągania celów WPR32. Z kolei nowy Parlament Europejski
(PE) dostrzegał33, że Europa nie jest w stanie samodzielnie osiągnąć obecnych
ce‑
niż w ośrodkach
miejsk
lów dotyczących powstrzymania utraty różnorodności biologicznej w skali
całego
tem, aspiracjami środow
świata i niezbędna jest współpraca globalna w tym obszarze, aby powstrzymać
czających do dalszej na
negatywne trendy. Jednocześnie PE wskazał, że poszczególne kraje członkowskie
w niniejszym badaniu i n
startują z różnych punktów wyjścia i mają odmienne zasoby, zatem mają
prawoponadpodstaw
edukacji
obierać różne drogi realizacji zakładanych celów neutralności klimatycznej do
władze publiczne oraz i
2050 roku.

Wprowadzen

Punktem wyjścia opisy
W przypadku rolników, których zaangażowanie w proces realizacji celów
swoją klisytuację ekonom
matycznych jest fundamentalne, niezbędne jest, aby nowa WPR oferowała
nieświadczać istotnych og
zbędne narzędzia, ale przede wszystkim wsparcie finansowe, które pozwoli
nych regionach Polski,
odpowiedzieć na nowe wyzwania. Odpowiednie zachęty i wsparcie finansowe na
m.in. odległość od duży
inwestycje służące przejściu na bardziej zrównoważone praktyki agrotechniczne,
racjach i nastawieniu m
przeciwdziałające degradacji gleby, muszą adekwatnie waloryzować poniesione
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
32
Szerzej o nowym modelu wdrażania WPR piszemy w cz. 1 opracowania.
– nie ma znaczenia spo
33
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu
transformacji. W rezulta
(2019/2956(RSP)), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_PL.pdf.
czącą barierą do dalsze
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nakłady i utracone korzyści34. Zapobieganie klęskom żywiołowym, gotowość na
wypadek ich wystąpienia i reagowanie na nie, muszą stanowić cel solidnego in‑
strumentu solidarności wyposażonego w wystarczające środki finansowe, które
muszą być zagwarantowane w PS WPR na lata 2023–2027.

2.2. Jak powiązać Europejski Zielony Ład z polityką rolną UE?
Realizacja Europejskiego Zielonego Ładu wymaga po pierwsze inkorporacji jego
założeń do prawodawstwa UE, także tego związanego w WPR. Wiele z propozy‑
cji Zielonego Ładu w sposób oczywisty nie było uwzględnionych w propozycjach
wniosków legislacyjnych KE z 2018 roku dotyczących przyszłej WPR. Natomiast bez
wątpienia konieczne jest podjęcie działań na rzecz ochrony i przywrócenia w stop‑
niu maksymalnym naturalnych ekosystemów, z których korzysta rolnictwo i które
gwarantują bezpieczeństwo żywnościowe europejskich społeczeństw.
EZŁ to także konieczność kompleksowej zmiany podejścia i sposobu myślenia
o kreowaniu polityk w tak ważnych obszarach, jak wytwarzanie i dystrybucja
czystej energii oraz jej wykorzystania w gospodarce w procesach produkcyjnych,
transporcie, handlu i konsumpcji. Bowiem to sektor energetyczny jest największym
emitentem gazów cieplarnianych (ang. Greenhouse Gases, GHG) na świecie. Jednak‑
że, jak szacują autorzy artykułu opublikowanego w 2021 r. w „Nature Food”, w 2015 r.
sektor rolno‑spożywczy (food system) odpowiadał w 1/3 za światową emisję GHG.
Dla porównania w Raporcie IPCC (Special Report on Land and Climate Change) te
szacunki wynosiły od 21% do 37% globalnej emisji GHG, przy czym udział krajów
wysoko rozwiniętych w globalnej emisji wyniósł 27%, a krajów rozwijających się,
w tym Chin aż 73%35.
W 2023 r., po latach burzliwych dyskusji, które w 2017 r. rozpoczęły zapowiedzi
kolejnej reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), oraz po dwóch latach okresu przej‑
ściowego, mają wejść w życie zapowiedziane zmiany. Wieloletnie Ramy Finansowe
2021–2027 (WRF) oraz Instrument Odbudowy (w ramach mechanizmu Next Gene‑
ration EU) zaproponowane na posiedzeniu Rady 27 maja 2020 r. i ostatecznie zatwierdzone w grudniu 2020 r. z łącznym budżetem w wysokości 1,85 biliona euro

34

35

Szerzej: Nurzyńska I. (2020), Znaczenie członkostwa w Unii Europejskiej dla rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, Polska wieś 2020, Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Scholar i FDPA, Warszawa, s. 95–114.
Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions (2021), Crippa M. et al,
Nature Food, https://www.nature.com/articles/s43016-021-00225-9#Sec25 (dostęp 14.03.2021).
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będą głównymi instrumentami realizacji celów zielonej transformacji w ramach
EZŁ. Ambitnym zamiarem KE jest przeznaczenie 30% wydatków w wieloletnich
ramach finansowych w latach 2021–2027 na cele klimatyczne. W okresie 2021–2027
ponad 356 mld euro zostanie przeznaczone na finansowanie WPR, z czego 40%
ma być powiązane z celami prośrodowiskowymi, w tym na zachowanie i ochronę
rolniczych zasobów naturalnych.
Instytut Debaty Eksperc
W nowym okresie wspólnotowego programowania i finansowania na lata
oraz2021–
podnoszenia stand
2027 przed polityką rolną postawiono wiele zadań. WPR ma odpowiedziećwykorzystujący
nie tylko
ilościow
na wyzwania spowodowane zmianą klimatu, postępującym spadkiem bioróżno‑
tów. Skupiamy zarówno
rodności w Europie, starzeniem się społeczności rolniczej, odchodzeniem z rolnic‑
i aktywnych w gospoda
twa osób młodych i „wypadaniem” ziemi rolniczej z produkcji. WPR ma za zadanie
także zapewnić ochronę interesów rolników w łańcuchu żywnościowymprzyczynia
poprzez się do podn
się
na rozwiązaniach słu
adekwatny ich udział w wartości dodanej wytwarzanej w rolnictwie i zagwaranbadań.
tować godny poziom dochodów rodzin rolniczych, które nadal pomimo szych
pozytyw‑
nych zmian kształtują się na niższym poziomie (poniżej 50%) niż w pozarolniczych
Badanie „Wpływ reform
sektorach gospodarki unijnej, jak wskazuje rycina 2.1 prezentująca kształtowanie
się dochodu rolniczego na tle dochodów średnich w EU-28 w oparciu o obejmuje
dane DG wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
Agri z 2018 r.
z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
niż w ośrodkach miejsk
Rycina 2.1. Porównanie dochodu z rolnictwa ze średnim wynagrodzeniem tem, aspiracjami środow
w gospodarce, EU-28
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
50%
46,5%ponadpodstaw
edukacji
42,7%
42,7% 43,0%
45%
40,7%
władze publiczne oraz i
39,8% 40,5%

Wprowadzen

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34,8%

37,1%

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
Źródło: DG
Agri 2018.
transformacji.
W rezulta
czącą barierą do dalsze

29,1%

30,4%

33,2%

27,5%
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Dziewięć nowych szczegółowych celów WPR (patrz więcej rozdział 1. opracowania)
w latach 2021–2027 można zgrupować w trzy główne kategorie:
a) ekonomiczne (dochód, rynek, łańcuch wartości),
b) środowiskowe (klimat, zasoby naturalne, bioróżnorodność),
c) społeczne (odnowa pokoleniowa, zatrudnienie i usługi publiczne na obszarach
wiejskich).
Cały zestaw celów z kategorii „środowisko” znalazł odzwierciedlenie w propozy‑
cjach zmian WPR, które KE przedstawiła w 2018 r. Z punktu widzenia celów EZŁ
bardzo ważnym elementem nowej WPR jest nowa zielona architektura, w której
kluczowe znaczenie odgrywają tzw. eko‑programy w ramach systemu wsparcia
dochodów rolniczych (system wsparcia bezpośredniego). Eko‑programy (lub eko
‑schematy) wprowadzają większą elastyczność, jeśli chodzi o realny zakres wy‑
mogów i pomocy finansowanej w ramach I filara WPR. W założeniu eko‑programy
powinny być komplementarne dla innych elementów zielonej architektury, zdefi‑
niowanych jako nowe zasady warunkowości przyznawania pomocy w ramach do‑
płat bezpośrednich (zasady wzajemnej zgodności, Kodeks Dobrych Praktyk Rol‑
niczych i Środowiskowych (GAEC) oraz wymogi SMR) oraz znane już programy
agro‑środowiskowo‑klimatyczne w II filarze WPR.
Po fali krytyki dotyczącej niskiej skuteczności w ramach nowej zielonej architek‑
tury znikają płatności na zazielenienie (greening payments) wprowadzone w 2013 r.,
których ostateczny kształt zasadniczo oddalił się od początkowych założeń KE. Pod
presją krajów członkowskich wprowadzono bowiem wiele derogacji powodują‑
cych osłabienie zakładanej siły oddziaływania pro‑środowiskowego tego mecha‑
nizmu, ograniczenie obszaru gruntów rolnych objętych wymogami zazielenienia
oraz zmniejszenie liczby gospodarstw zmuszonych do zmiany swoich praktyk
rolniczych36. Planowane zmiany WPR, w tym nowa zielona architektura, wymaga‑
jąca zmian praktyk agrotechnicznych i adaptację metod zwiększających zdolność
sekwestracji węgla w glebie, powoduje, że krytycznym punktem nowego modelu
wdrażania WPR staje się system doradztwa rolniczego i transferu innowacji (ang.
Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS). Niedofinansowana służba
doradztwa rolniczego w Polsce może w dużym stopniu ograniczyć dostęp naszych

36

Polska jest tego doskonałym przykładem, gdzie 3/4 gospodarstw deklaruje mniej niż 10 ha, co z automa‑
tu wyłącza je z obowiązku dywersyfikacji upraw będącego elementem zazielenienia.
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rolników do bardzo ważnego wsparcia i praktycznej wiedzy, jak implementować
nowe wymagania środowiskowe do codziennej praktyki rolniczej. Może być to
istotną barierą w początkowym okresie wdrażania PS WPR.

Wprowadzen

W latach 2023–2027 WPR będzie realizowana w ramach nowego modelu wdraża‑
nia oferującego państwom członkowskim większą swobodę i elastyczność w pro‑
gramowaniu pomocy unijnej w rolnictwie, a przede wszystkim stwarza potencjał
Instytut Debaty Eksperc
dla większej niż dotychczas synergii między I i II filarem. Zadaniem KE oraz
jest, podnoszenia
aby
stand
ambitne cele EZŁ zostały w sposób wystarczający uwzględnione w planach
stra‑
wykorzystujący ilościow
tegicznych. Służą temu rekomendacje, które pracownicy DG Agri przygotowali pod
tów. Skupiamy zarówno
koniec 2020 r. osobno dla każdego państwa członkowskiego na podstawie pierw‑
i aktywnych w gospoda
szych projektów planów przesłanych do Komisji. Wszystkie kraje członkowskie,
przyczynia się do podn
w tym Polska, otrzymały takie rekomendacje w grudniu 2020 roku.
się na rozwiązaniach słu
szych badań.

2.3. Przyszłość unijnego rolnictwa w świetle realizacji Strategii
Badanie „Wpływ reform
„od pola do stołu” i działań na rzecz bioróżnorodności

obejmuje wybrane aspe
minacja
Strategia „od pola od stołu” na rzecz sprawiedliwego, zdrowego i przyjaznego
dlaetapu gimnazju
z
drugiej
środowiska systemu żywnościowego (F2F) oraz strategia na rzecz bioróżnorod‑zaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
ności ustanawiają zarówno cele trudnoweryfikowalne (np. powstrzymanie
spad‑
ku populacji ptaków i owadów, szczególnie pszczół, występujących na obszarach
niż w ośrodkach miejsk
użytkowanych rolniczo), ale przede wszystkim cele kwantyfikowalne. Pomijając
tem, aspiracjami środow
wymiary politycznej deklaracji, Strategia F2F zaproponowała konkretneczających
cele ilo‑ do dalszej na
ściowe, które UE musiałaby osiągnąć do 2030 roku:
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
• redukcja środków ochrony roślin (szczególnie tych niebezpiecznych) o 50%,
władze publiczne oraz i

•
•

redukcja stosowania nawozów mineralnych o 20%,

Punktem wyjścia opisy
przeznaczenie co najmniej 10% gruntów ornych na cele prośrodowiskowe
swoją(ele‑
sytuację ekonom
menty krajobrazu rolniczego),
świadczać istotnych og

nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach
i nastawieniu m
KE oczekuje, że cele strategiczne F2F staną się celami ogólnoświatowymi,
bo tyl‑
że ponad połowa miesz
ko w takiej sytuacji uda się osiągnąć efekty w postaci ograniczenia negatywne‑
wyższych. Istotnie w ok
go wpływu rolnictwa na zmiany klimatu poprzez redukcję gazów cieplarnianych.
– nie ma
W związku z tym czytamy w Strategii F2F, że „…wysiłkom na rzecz zaostrzenia
wy‑znaczenia spo
mogów w zakresie zrównoważoności unijnego systemu żywnościowego transformacji.
powinny
W rezulta
czącą barierą do dalsze

•

przeznaczenie 25% gruntów rolnych pod uprawy ekologiczne.
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towarzyszyć strategie polityczne, które przyczyniają się do podnoszenia standar‑
dów na całym świecie, tak aby uniknąć eksternalizacji i eksportu niezrównoważo‑
nych praktyk”.
Jednakże po ogłoszeniu Strategii F2F w maju 2020 r. pojawiło się wiele krytycz‑
nych opinii, szczególnie ze strony środowisk reprezentujących producentów rol‑
nych37. KE potwierdziła w wypowiedziach swoich przedstawicieli, że wyżej wskaza‑
ne wskaźniki ilościowe dotyczą całej Unii Europejskiej. Nie są to zatem wskaźniki,
do których osiągnięcia muszą dążyć poszczególne kraje członkowskie, ale UE
jako całość, a kraje członkowskie będą obierały własne realne ścieżki dojścia
do celów EZŁ. Indywidualne ścieżki realizacji zadań i dochodzenia do celów F2F
w zakresie stosowania środków ochrony roślin (redukcja o 50%) i zużycia nawo‑
zów mineralnych (o 20%) muszą uwzględniać punkt wyjścia poszczególnych kra‑
jów. Zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach unijnych w Polsce średnie
zużycie środków ochrony roślin na gospodarstwo jest znacząco niższe (w 2018 r.
średnio wydatki na gospodarstwo wyniosły 1180 euro; ok. 60 euro na 1 ha UR) niż
w Niemczech (8900 euro; 88 euro na 1 ha UR), Francji (10 220 euro; 116 euro na 1 ha
UR) czy Niderlandach (10 220 euro; 260 euro na 1 UR)38. W przypadku zużycia na‑
wozów sytuacja kształtuje się w Polsce i wybranych krajach następująco: w 2018 r.
średnio wydatki na gospodarstwo na nawozy wyniosły odpowiednio w Polsce 2880
euro (ok. 147 euro na 1 ha UR), w Niemczech 10 360 euro (113 euro na 1 ha UR), we
Francji 11 280 euro (128 euro na 1 ha UR), a w Niderlandach 7090 euro (180 euro na
1 ha UR)39.
Jeśli chodzi o wymóg przeznaczenia 25% gruntów rolnych na cele produkcji ekolo‑
gicznej, to należy podkreślić, że w Polsce obecnie jest to nieco ponad 3%. Osiągnię‑
cie poziomu 25% gruntów pod produkcję ekologiczną w ciągu 10 lat jest zadaniem
nierealnym. Powierzchnia gruntów pod rolnictwem ekologicznym poniżej 5% wy‑
stępuje także w takich krajach unijnych jak Węgry, Niderlandy, Irlandia, Rumunia,
Bułgaria, Malta i Cypr. Warto odnotować, że w 2018 r. ponad 55% gruntów włą‑
czonych do produkcji ekologicznej w UE-28 znajdowało się w 4 krajach: Hiszpania

37
38

39

Patrz więcej https://swiatrolnika.info/zielony‑lad‑copa‑cogeca.
The Green Deal and the CAP: policy implications to adapt farming practices and to preserve the EU’s natural resources. Annexes, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/629214/IPOL_
STU(2020)629214(ANN01)_EN.pdf.
Dane pochodzą z FADN 2018; analizując dane w przeliczeniu na gospodarstwo w Polsce i innych krajach
unijnych, należy pamiętać o bardzo rozdrobnionej strukturze agrarnej w Polsce; dane w przeliczeniu na
gospodarstwo należy więc przyjmować z ostrożnością, pamiętając, że jest to pewien efekt statystyczny,
a wydatki gospodarstw towarowych mogą znacząco odbiegać od tak definiowanej średniej (w górę).
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(16,7%), Francja (15,1%), Włochy (14,6%) i Niemcy (9,1%). Największy odsetek gruntów
pod rolnictwem ekologicznym znajduje się w Austrii (24%), Estonii (21%) i Szwecji
(20%)40.

Wprowadzen

Uwzględnienie specyfiki lokalnej i odmiennej sytuacji wyjściowej w poszczegól‑
nych krajach członkowskich musi być brane pod uwagę, co zapewnia KE. Dużo
więcej wątpliwości jednak nadal pozostaje niewyjaśnionych. Dotyczą one
długo‑
Instytut
Debaty Eksperc
terminowych konsekwencji wdrożenia EZŁ, a szczególnie celów strategiioraz
F2Fpodnoszenia
dla
stand
41
pozycji Unii Europejskiej jako producenta i eksportera żywności na świecie
. Ko‑
wykorzystujący
ilościow
ronnym argumentem podnoszonym przez środowiska rolnicze jest kwestia braku
tów. Skupiamy zarówno
przedstawienia przez Komisję Europejską odpowiednich analiz wpływu EZŁ i jej
i aktywnych w gospoda
kluczowych elementów na wielkość produkcji rolnej w UE, poziomu dochodów rol‑
niczych, eksportu z i importu do UE artykułów rolno‑spożywczych czy przyczynia
poziomu się do podn
się
na rozwiązaniach słu
ogólnego dobrobytu (mierzonego PKB per capita) w UE.
szych badań.
W tym kontekście warto wspomnieć, że takie symulacje wykonały ekonomiczne
Badanie „Wpływ reform
służby Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (ERS USDA)42, wskazujące
obejmuje
na kilka niepokojących konsekwencji wprowadzenia EZŁ (patrz tabela 2.1).
Anali‑wybrane aspe
minacja
etapu gimnazju
za została opracowana w trzech wariantach (scenariuszach): realizacja celów
EZŁ
z
drugiej
tylko przez UE (scenariusz A); realizacja przez UE oraz najważniejszych partnerówzaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
handlowych UE oraz kraje powiązane historycznie dawnym „dziedzictwem”
kolo‑
nialnym (scenariusz B); realizacja w skali globalnej (scenariusz C).
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i

40

41

42

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
Guyomard, H., Bureau J.-C. et al. (2020), Research for AGRI Committee – The Green Deal and the CAP: policy
implications to adapt farming practices and to preserve the EU’s natural resources. European racjach
Parliament,
i nastawieniu m
Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels, s. 79, https://www.europarl.europa.
że ponad połowa miesz
eu/RegData/etudes/STUD/2020/629214/IPOL_STU(2020)629214_EN.pdf.
Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green
Deal’s Istotnie w ok
wyższych.
Farm to Fork and Biodiversity Strategies (2020), ERS/USDA, Economic Brief No. (EB-30) 59 pp, https://
– nie ma znaczenia spo
www.ers.usda.gov/publications/pub‑details/?pubid=99740 (dostęp 14.03.2021).
transformacji. W rezulta
Ibidem.
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Tabela 2.1. Scenariusze i szacowany wpływ strategii F2F
UE

USA

Świat

–12

0

–1

Ceny (%)

17

5

9

Import (%)

2

–3

–2

Eksport (%)

–20

6

–2

Dochód rolniczy brutto (%)

–16

6

2

Wzrost cen żywności (zmiana w USD p.a. per
capita) po roku obowiązywania

153

59

51

Nie dotyczy

Nie dotyczy

22

–71

–2

–94

Scenariusz A: tylko UE
Produkcja (%)

Wzrost braku bezpieczeństwa żywnościowego
(mln ludzi)
PKB (zmiana w mld USD)

Scenariusz B: oprócz UE także jej partnerzy handlowi zależni od eksportu artykułów rolnych i spożyw‑
czych do UE lub posiadający historyczne więzi z czasów kolonialnych: kraje EFTA (Islandia, Lichten‑
stein, Norwegia, Szwajcaria), Turcja, Ukraina, kraje Afryki, Bliski Wschód i Północna Afryka zdecydują
się przyjąć założenia strategii unijnych; UE wprowadza 50% redukcję w imporcie z krajów, które nie
przyjęły obostrzeń wynikających ze strategii
Produkcja (%)

–11

0

–4

60

1

21

Import (%)

–10

–7

–9

Eksport (%)

–10

–2

–9

8

1

4

651

16

159

Nie dotyczy

Nie dotyczy

103

–186

<–1

–381

Ceny (%)

Dochód rolniczy brutto (%)
Wzrost cen żywności (zmiana w USD p.a.
per capita) po roku obowiązywania
Wzrost braku bezpieczeństwa żywnościowego
(mln ludzi)43
PKB (zmiana w mld USD)
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UE

USA

Świat

Scenariusz C: cały świat (wymiar globalny) w warunkach postulowanej globalnej transformacji
Produkcja (%)

–7

–9

Ceny (%)

53

62

Import (%)

–5

–15

Eksport (%)

2

3

Dochód rolniczy brutto (%)

15

34

Wzrost cen żywności (zmiana w USD p.a.
per capita) po roku obowiązywania

602

512

Nie dotyczy

Nie dotyczy

–133

–74

Wzrost braku bezpieczeństwa żywnościowego
(mln ludzi)
PKB (zmiana w mld USD)
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185
się
na rozwiązaniach słu
szych badań.
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Badanie „Wpływ reform
aspe
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
perspektywy młodzież
Należy jednak zaznaczyć, że wyniki symulacji nie uwzględniły wielu zważnych
aspektów, w tym: przeznaczenia do 25% powierzchni pod produkcją ekologiczną
niż w ośrodkach miejsk
(tylko wyłączenie 10% gruntów rolnych z produkcji zostało uwzględnione
w aspiracjami
ana‑
tem,
środow
lizie), ograniczenia kosztów związanych z obniżeniem marnotrawstwa żywności;
czających do dalszej na
skala korzyści z ograniczenia emisji gazów cieplarnianych czy korzyści wynikają‑
w niniejszym badaniu i n
cych z poprawy stanu zdrowia i dobrostanu ludzi. Analizy przygotowane przez
ERSponadpodstaw
edukacji
bazują na symulacjach z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej i wskazują,
władze publiczne oraz i
Źródło: USDA, Economic Research Service calculations using the GTAP‑AEZ model and USDA,
obejmuje
ERS’s International Food Security Assessment
Model. wybrane

że w perspektywie do 2030 roku wystąpią następujące zjawiska:
•
•

Punktem wyjścia opisy
spadek produkcji rolnej w UE między 7% (scenariusz C – globalna transforma‑
swoją sytuację ekonom
cja) i 12% (scenariusz A – przyjęcie ograniczeń tylko w UE),
świadczać istotnych og

regionach Polski,
wzrost wydatków per capita na żywność; negatywy efekt wystąpi wenych
wszyst‑
kich analizowanych scenariuszach, ale będzie największy w przypadku
m.in.przy‑
odległość od duży
jęcia strategii w skali globalnej, przy czym w UE będzie najwyższy racjach
w ujęciu
i nastawieniu m
bezwzględnym (602 USD rocznie),
że ponad połowa miesz

wyższych. Istotnie w ok

43

Bezpieczeństwo żywnościowe opracowane dla 76 krajów o niskich i średnich dochodach,
a niema
dlaznaczenia spo
– nie
wszystkich krajów uwzględnianych w symulacjach modelu GTAP-AEZ (Global Trade Analysis – AgroEco‑
transformacji. W rezulta
logical Zones).
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•

praktycznie w każdym wariancie UE traci swoją pozycję jako eksporter żywno‑
ści: spadek między 20% (scenariusz A) do 10% (scenariusz B); jedynie wzrost
(2%) byłby możliwy przy wariancie C (globalna adaptacja),

•

prognozowany jest także wzrost braku bezpieczeństwa żywnościowego44 dla
grupy ponad 180 mln ludzi w stosunku do wariantu braku przyjęcia ograniczeń
F2F,

•

skumulowany efekt spadku produkcji i handlu oraz wzrost cen przyczyni się
także do spadku unijnego PKB, szczególnie jeśli zakres transformacji ograniczy
się tylko do państw członkowskich. Jak szacuje ERS, w takiej sytuacji udział UE
w ogólnoświatowym spadku GDP wyniósłby aż 76%, podczas gdyby transfor‑
macja miała zasięg globalny, wówczas ten udział wyniósłby tylko 12%.

Jak pokazują symulacje z wykorzystaniem modeli, spadek produkcji rolnej w UE
wynikać będzie z wyłączenia oraz przeznaczenia 10% użytków rolnych na elemen‑
ty ukierunkowane środowiskowo (zgodnie z dotychczasowymi zasadami WPR tzw.
elementy prośrodowiskowe – EFA – stanowią max. 5% gruntów ornych, z licznymi
ograniczeniami dla rolników, których obszar gospodarstwa nie przekracza 10 ha).
Na ten proces nałoży się ograniczenie powierzchni produkcji rolnictwa konwencjo‑
nalnego wskutek postulowanego przez EZŁ wzrostu areału produkcji ekologicznej
(z 7,5% w 2018 r. do 25% w 2030 r.). Spadek produkcji spowodowany będzie także
obniżeniem plonów z hektara na skutek ograniczenia nakładów na produkcję rolną
(20% ograniczenia zużycia nawozów syntetycznych i 50% ograniczenia stosowania
pestycydów).
Wiele analiz ekonomicznych potwierdza, że różnica między plonami rolnictwa
konwencjonalnego i produkcji ekologicznej wynosi 20–25% na niekorzyść produk‑
cji ekologicznej, przy czym występuje silne zróżnicowanie wydajności zarówno
między poszczególnymi krajami, jak i dla różnych upraw czy rodzajów produkcji45.
Ponadto zdecydowanie większy odsetek gospodarstw ekologicznych w krajach
europejskich odnajdujemy w takich sektorach jak owoce, wino, oliwa, owce i kozy.
Znacznie mniej podmiotów specjalizujących się w produkcji zbóż, roślin oleistych
44

45

Brak bezpieczeństwa żywnościowego mierzony brakiem dostępu do diety 2100 kalorii dziennie; dotyczy
grupy 76 krajów o najniższym i średnim dochodzie.
Guyomard, H., Bureau J.-C. et al. (2020), Research for AGRI Committee – The Green Deal and the CAP: policy
implications to adapt farming practices and to preserve the EU’s natural resources. European Parliament,
Policy Department for Structural and Cohesion Policies, Brussels, s. 68, https://www.europarl.europa.
eu/RegData/etudes/STUD/2020/629214/IPOL_STU(2020)629214_EN.pdf.
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czy mleka decyduje się na wejście w produkcję ekologiczną, choć średnia wielkość
unijnego gospodarstwa jest podobna w rolnictwie ekologicznym i konwencjonal‑
nym, co potwierdzają dane zagregowane FADN na poziomie UE za 2018 r. Jednak
średnia wartość produkcji unijnego gospodarstwa ekologicznego jest niższa od
produkcji statystycznego gospodarstwa konwencjonalnego. Oznacza to, że niższe
plony nie są kompensowane wyższymi cenami, lecz dzięki dotacjom, które są
wyższe w gospodarstwach ekologicznych (średnio 21 800 euro na gospodarstwo
Instytut Debaty Eksperc
ekologiczne versus 13 100 euro na gospodarstwo konwencjonalne), co oraz
sprawia,
podnoszenia stand
że poziom osiąganych dochodów jest porównywalny w obu kategoriach46
.
wykorzystujący
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tów. Skupiamy zarówno
Powstają pytania także o bezpieczeństwo żywnościowe i zagwarantowanie miesz‑
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kańcom Europy żywności dostępnej cenowo. I choć jak deklarują przedstawiciele
przyczynia
DG Agri, EU jest eksporterem netto żywności, zatem tego rodzaju zagrożenie
nie się do podn
się
na
rozwiązaniach słu
47
występuje , to analizy sektorowe pokazują, że zawierane porozumienia handlowe
badań.
przez EU przyniosą zmiany strukturalne w produkcji unijnej. W dyskusji szych
o konsekwencjach (potencjalnych) EZŁ pojawia się także kwestia rynku pracy. Rolnictwo
Badanie „Wpływ reform
ekologiczne jest bowiem bardziej pracochłonne, zatem z jednej strony jest szansa
powstawania większej liczby miejsc pracy w ramach krótkich łańcuchówobejmuje
dostaw wybrane aspe
etapu gimnazju
żywności wysokiej jakości (drobne przetwórstwo czy konfekcjonowanie minacja
i przygo‑
z
drugiej
towanie do sprzedaży żywności ekologicznej), ale z drugiej już dziś wiele krajów,zaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
w tym Polska boryka się z niedoborami siły roboczej w rolnictwie. Pytanie,
na ile
uda się ograniczyć spodziewany dalszy wzrost cen żywności ekologicznej,
który
niż w
ośrodkach miejsk
tylko w pewnym stopniu będzie mógł być mitygowany faktem wzrostutem,
podaży
aspiracjami środow
produkcji rolnictwa ekologicznego. Pozostaje oczywiście kwestia fundamentalna
czających do dalszej na
wpływu EZŁ i strategii F2F na dochody rolnicze. Jest to jedno z największych
wy‑ badaniu i n
w niniejszym
zwań dla WPR. Spadek towarowej produkcji rolniczej musi się przełożyć na
spadek
edukacji ponadpodstaw
dochodów. Analiza budżetu WPR na lata 2021–2027 wskazuje, że nie znalazły się
władze publiczne oraz i
w budżecie na WPR fundusze, które kompensowałyby spodziewany spadek docho‑
dów, który ERS USDA szacuje na 16% w przypadku, gdyby tylko UE zastosowała
Punktem wyjścia opisy
ograniczenia wynikające z F2F.
swoją sytuację ekonom
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Wypowiedzi Johna Clark’a, eksperta ds. handlu w KE, w czasie debaty na Europejskim Forum Rolniczym
transformacji. W rezulta
25 marca 2021 r.
czącą barierą do dalsze
35

Badanie zostało przepro
Metoda analityczna RD
m.in. w modelowaniu s

2.4. Jak nowa WPR wpisuje się w realizację celów
Zielonego Ładu?
Przez lata WPR Unii Europejskiej ewoluowała i podlegała zmianom, które miały
za zadanie przeciwdziałać negatywnym skutkom realizacji nadmiernej intensy‑
fikacji produkcji rolniczej, eksploatacji i degradacji nieodnawialnych naturalnych
zasobów rolniczych. Kolejne reformy stanowią odpowiedź na postulaty opinii pu‑
blicznej, w tym konsumentów i organizacji obywatelskich, wskazujące na wyczer‑
pywanie się zdolności natury do samoodnawiania się oraz zagrożenia wynikające
z nieodwracalnych zmian klimatu. Jedną z najważniejszych zmian w tym kierun‑
ku (zazielenianie polityki rolnej UE) przyniosła reforma z 2013 roku, wprowadza‑
jąca obowiązkowe wymogi w zakresie ochrony i zachowania zasobów natural‑
nych w rolnictwie. Warto także podkreślić argument wskazywany przez wysokich
przedstawicieli KE, że ogromną rolę w ukierunkowywaniu reform stanowią ważne
przesłanki społeczne związane z przyspieszonym spadkiem liczby indywidualnych
gospodarstw rolnych w krajach unijnych, pogarszającą się sytuacją dochodową
gospodarstw domowych rolników i ich malejącym udziałem w wartości dodanej
wytwarzanej w rolnictwie w cenie końcowej produktów rolno‑spożywczych. Kryty‑
cy istniejących mechanizmów wspierania dochodów rolniczych za pośrednictwem
instrumentów wsparcia bezpośredniego w ramach WPR od lat wskazują na ich
negatywne ekonomiczne skutki w postaci stałego wzrostu cen ziemi rolnej i „wy‑
ciekania” kapitału z rolnictwa do podmiotów trzecich48.
Nie sposób nie zauważyć, że propozycje reformy WPR49 z 2017 r. i skonkretyzowane
w propozycjach legislacyjnych w 2018 r. znacząco wyprzedziły zarówno ogłoszenie
Zielonego Ładu (grudzień 2019 r.), jak i kluczowych strategii (F2F, bioróżnorodności)
dotykających bezpośrednio rolnictwa (maj 2020 r.). Do dziś założenia obu ostatnich
dokumentów strategicznych nie zostały w żaden sposób przełożone na obowiązu‑
jące wprost unijne prawo (rozporządzenia), czyli nie stanowią jeszcze one na dziś
źródła prawa unijnego. Co więcej, KE jednoznacznie wskazała w F2F, że oczekuje od
państw członkowskich ustalenia w planach strategicznych konkretnych krajowych
wartości w odniesieniu do celów F2F ograniczenia zużycia pestycydów, nawozów,
czy rozszerzenia produkcji ekologicznej z uwzględnieniem ich szczególnej sytuacji
wyjściowej. W oparciu o te wartości docelowe państwa członkowskie powinny za‑
pewnić niezbędne środki finansowe w swoich planach strategicznych.
48

49

Więcej: https://ec.europa.eu/info/food‑farming‑fisheries/key‑policies/common‑agricultural‑policy/future‑cap_en.
https://ec.europa.eu/commission/publications/natural‑resources‑and‑environment.
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Tymczasem w 2019 r. kraje członkowskie rozpoczęły prace na planami strategicz‑
nymi (PS), co w efekcie doprowadziło do sytuacji, iż diagnozy stanu rolnictwa, oce‑
na słabych i mocnych stron oraz priorytetyzacja potrzeb zawarte w PS w poszcze‑
gólnych krajach nie odnosiły się w dużej mierze do założeń EZŁ czy strategii F2F.
Przykładem tego jest Plan Strategiczny (PS) przygotowany przez Polskę i podda‑
ny konsultacjom społecznym. Pierwsza runda konsultacji zakończyła się 15 lute‑
go 2021 r., a do MRiRW wpłynęło ponad 3000 uwag, wiele z nich odnoszących
Instytutsię
Debaty Eksperc
wprost do braku odniesień w PS do EZŁ. Konieczność silniejszego ukierunkowania
oraz podnoszenia stand
PS na cele F2F, czy szerzej EZŁ znalazło odbicie dopiero w rekomendacjach
do PS
wykorzystujący
ilościow
przekazanych Polsce w grudniu 2020 r. przez KE50. Konsultacje społeczne drugiej
tów. Skupiamy zarówno
wersji PS WPR kończą się 15 września 2021 r., a wersja końcowa Planu powinna
i aktywnych w gospoda
zostać przesłana do KE do końca grudnia 2021 r.
przyczynia się do podn
się na
rozwiązaniach słu
W Strategii F2F Komisja Europejska postuluje, aby nowa WPR wspierała
rolniszychprobadań.
ków w lepszej realizacji celów środowiskowych i klimatycznych poprzez
mowanie modelu działalności bardziej ukierunkowanej na wyniki, konieczność
Badanie „Wpływ reform
spełniania podwyższonych obowiązkowych norm środowiskowych (nowa waobejmuje wybrane aspe
runkowość – enhanced conditionality), a jednocześnie oferując nowe dobrowolne
minacja etapu gimnazju
dla rolników mechanizmy wsparcia dochodów w I filarze WPR (eko‑schematy)
z drugiej
czy możliwości finansowania zielonych inwestycji i technologii cyfrowych
w II fi-zaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
larze. W centrum pozostaje zadanie i cel zagwarantowania tzw. prawdziwym
rol‑
nikom51/producentom rolnym godziwych dochodów umożliwiających utrzymanie
niż w ośrodkach miejsk
ich rodzin i przetrwanie wszelkiego rodzaju kryzysów. System wsparcia dochodów
tem, aspiracjami środow
rolniczych poprzez płatności bezpośrednie musi być ukierunkowany na wsparcie
czających do dalszej na
dochodu tych rolników, którzy faktycznie uprawiają ziemię i produkują, realizując
w niniejszym badaniu i n
cele prośrodowiskowe. Jak wskazuje F2F państwa członkowskie muszą
zagwa‑ponadpodstaw
edukacji
rantować stosowanie tego wymogu, co będzie przedmiotem analizy i oceny planów
władze publiczne oraz i
strategicznych oraz monitorowane w trakcie ich realizacji. W swoim dokumencie
roboczym pokazującym elementy łączące WPR i Zielony Ład Komisja52 stwierdza,
Punktem wyjścia opisy
że reforma WPR może przyczynić się do realizacji EZŁ, tylko jeśli uzgodnione
swojąpod‑
sytuację ekonom
czas procesu negocjacyjnego z KE kluczowe założenia EZŁ znajdą swojeświadczać
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ciedlenie w PS WPR, a propozycje wsparcia będą odpowiadały skali wyzwań.
nych regionach Polski,
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racjach i nastawieniu m
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50
https://www.gov.pl/web/wprpo2020/rekomendacje‑ke‑dla‑planow‑strategicznych.
51
Zdefiniowanie kryteriów definiujących kategorię prawdziwego (aktywnego) rolnika jest zadaniem
dla Istotnie w ok
wyższych.
każdego kraju członkowskiego.
– nie ma znaczenia spo
52
Dokument roboczy służb Komisji Analiza powiązań między reformą WPR a Zielonym Ładem, SWD(2020) 93
transformacji. W rezulta
final.
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W Strategii F2F wskazano na szanse, jakie oferuje nowy instrument wsparcia do‑
chodów rolników, czyli tzw. „eko‑schematy”, dla tych, którzy zdecydują się pod‑
jąć zobowiązania proekologiczne znacząco przewyższające minimalne standardy
w ramach obowiązkowej nowej podwyższonej warunkowości. Według deklaracji
KE, zasadnicza różnica jeśli chodzi o eko‑schematy w porównaniu z dobrowolny‑
mi programami rolno‑środowiskowo‑klimatycznymi (PRŚK) w II filarze WPR ma
polegać na tym, że będą one zaprojektowane przez państwa członkowskie i dosto‑
sowane do specyfiki lokalnej. Wydaje się jednak, że taka spora swoboda w kształ‑
towaniu szczegółowych kryteriów dostępu do pomocy w PRŚK w latach 2014–2020
również występowała i była szeroko wykorzystywana przez kraje członkowskie53.
W ramach tego nowego instrumentu pomocy państwa członkowskie będą zobo‑
wiązane do skierowania znaczącego finansowania poprzez tzw. ring‑fencing i za‑
gwarantowania w okresie 2023–2027 co najmniej 25% koperty finansowej w ra‑
mach I filara na ich realizację. Przy czym lata 2023–2024 będą traktowane jako
tzw. okres edukacyjny. W tym czasie będzie obowiązywał roczny minimalny limit
wydatków na poziomie 20%, z obowiązkiem pełnej realizacji minimalnego budżetu
do końca okresu programowania. Eko‑schematy (obowiązkowe dla krajów człon‑
kowskich i dobrowolne dla rolników) będą skoncentrowane na promocji realizacji
zrównoważonych praktyk agrotechnicznych, takich jak rolnictwo precyzyjne (ang.
precision agriculture – PA), agroekologia (agroecology), w tym rolnictwo ekologiczne,
uprawy sprzyjające pochłanianiu dwutlenku węgla przez glebę (ang. carbon farming) i agroleśnictwo (ang. agro‑forestry)54 czy podwyższony dobrostan zwierząt.
Promocja stosowania zrównoważonych praktyk agrotechnicznych ma przede
wszystkim za zadanie przywrócić właściwy stan gleby zdegradowanej intensyw‑
nymi metodami produkcji rolniczej i nadmierną ingerencją w jej strukturę (od‑
wracanie gleby w czasie orki) poprzez stosowanie różnych wersji tzw. rolnictwa
konserwującego czy regeneratywnego poprzez ograniczoną uprawę orkową lub
bezorkową (no‑till farming)55, podniesienie poziomu materii organicznej, poprawę
53

54

55

Evaluation study of the impact of the CAP on climate change and greenhouse gas emissions (2018), raport
z badań, Environment Alliance.
Agro‑leśnictwo, inaczej nazywane systemami rolno‑drzewnymi, to sposób gospodarowania ziemią,
w którym produkcja roślinna czy zwierzęca współistnieje na tym samym obszarze z roślinnością drze‑
wiastą i/lub krzewami. To znana od pokoleń forma kształtowania krajobrazu rolniczego, do której wraca
się w tej chwili coraz chętniej, ponieważ przynosi wymierne korzyści dla gospodarstw: podnosi produk‑
tywność użytków rolnych, dostarcza drewna, przyczynia się do zahamowania erozji wietrznej i wodnej
gleby, pomaga zatrzymać wodę w gruncie, chroni wody powierzchniowe, podnosi odporność gospo‑
darstw na zmienność środowiska i rynku oraz ich konkurencyjność.
Orka jest głównym źródłem emisji CO2 do atmosfery.
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zdolności akumulacji w glebie węgla i przez to obniżenie emisji gazów cieplarnia‑
nych, lepsze zarządzanie składnikami pokarmowymi gleby poprzez ograniczenie
ich marnotrawienia (rolnictwo precyzyjne) czy ochronę wód powierzchniowych
(strefy buforowe). Cel 50% redukcji stosowania pestycydów powinien sprzyjać
promocji zintegrowanego systemu ochrony roślin (Integrated pest management –
IPM)56, który spełnia wymogi eko‑programów.
Instytut Debaty Eksperc
Potencjał eko‑programów wyraża się także w możliwości rozwoju nowegooraz
zielone‑
podnoszenia stand
go modelu biznesowego w sektorze rolnym, który jest związany z rozwojem
rynku
wykorzystujący
ilościow
tzw. certyfikatów węglowych. Strategia F2F zakłada, że praktyki agrotechniczne
tów. Skupiamy zarówno
sprzyjające zwiększonej sekwestracji węgla w glebie, także w ramach systemów
i aktywnych w gospoda
agro‑leśnych, są zdecydowanie korzystne dla powstrzymania negatywnych skut‑
ków zmian klimatu poprzez ograniczenie emisji GHG do atmosfery i jakoprzyczynia
takie po‑ się do podn
się
na rozwiązaniach słu
winny być w sposób właściwy wynagradzane.
szych badań.
Jak wskazują analizy, w ramach rolnictwa regeneratywnego istnieją realne szanBadanie „Wpływ reform
se, po zastosowaniu określonych praktyk agroekologicznych, na znaczące obniobejmuje wybrane aspe
żenie kosztów produkcji w gospodarstwie rolnym, obniżenie śladu węglowego
etapu gimnazju
oraz znaczącą poprawę zawartości materii organicznej w glebie. Jakminacja
wskazu‑
57
z
drugiej
ją badania, orka znacząco (od 10 do 30% ) obniża zawartość materii organicznejzaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
w glebie. Unijny ośrodek badawczy Joint Research Centre szacuje, że ponad
45%
58
gleb w Europie ma niską bądź bardzo niską zawartość materii organicznej
. w ośrodkach miejsk
niż
tem, aspiracjami środow
Certyfikowane metody pomiaru obniżenia emisji CO2 do atmosfery w wyniku
zmia‑ do dalszej na
czających
ny sposobu gospodarowania (odpowiedni płodozmian, uprawy okrywowe,wuprawa
niniejszym badaniu i n
bezorkowa, siew bezpośredni etc.) dają szansę dla rozwoju rynku handlu emisjami
edukacji
ponadpodstaw
w rolnictwie na wzór unijnego rynku ETS59, z którego to systemu rolnictwo jest
władze publiczne oraz i
obecnie wyłączone. Problemem są jednak wiarygodne i uznane metody pomiaru
poziomu redukcji emisji na poziomie gospodarstw rolnych, aby system mógł
fak‑wyjścia opisy
Punktem
tycznie stać się źródłem dodatkowego dochodu rolniczego.
swoją sytuację ekonom
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świadczać istotnych og

56

57
58

59

IPM pozwala np. na uprawę roślin i ich kombinację, która stwarza bariery ochronne przed szkodnikami,
nych regionach Polski,
czy stosowanie specjalnych siedlisk dla owadów wspomagających walkę ze szkodnikami.
m.in. odległość od duży
http://www.fao.org/3/a‑bl001e.pdf.
The State of Soil in Europe, https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC68418/lbna‑
racjach i nastawieniu m
25186enn.pdf.
że ponad połowa miesz
The EU Emission Trading System (ETS) covers approximately 11 000 power stations and manufacturing
plants in the Member States plus Iceland, Liechtenstein and Norway, as well as aviation wyższych.
activities in Istotnie w ok
these countries. In total, around 45% of total EU greenhouse gas emissions are regulated by the EU ETS.
– nie ma znaczenia spo
The EU ETS remains the world’s biggest emissions trading market, accounting for over three quarters
transformacji. W rezulta
of international carbon trading.

czącą barierą do dalsze
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Póki co Komisja proponuje, aby do grupy eko‑programów szeroko włączać praktyki
tzw. rolnictwa węglowego (Carbon farming), które nie tylko wspierają działania na
rzecz dekarbonizacji rolnictwa, ale budują podwaliny dla kreowania nowego źró‑
dła przychodu rolniczego w przyszłości. Zgodnie z ogłoszonym Planem Działania
na rzecz Gospodarki Cyrkulacyjnej (the Circular Economy Action Plan60), KE opra‑
cuje stosowne przepisy prawa dla certyfikacji procesu pomiaru ilości sekwestro‑
wanego węgla w glebie, gwarantującego rzetelny pomiar i weryfikowalność, aby
wzmacniać wiarygodność obrotu rynkowego, choć wydaje się to jeszcze odległą
przyszłością61.
Kolejnym bardzo ważnym elementem Zielonego Ładu i strategii F2F jest zagwa‑
rantowanie poprawy pozycji producentów rolnych w łańcuchu żywnościowym
rolnikom i zwiększenie ich udziału w wartości dodanej generowanej przez sektor
rolny. Stale pogarszająca się pozycja rolników w łańcuchu wartości pogłębia i tak
bardzo trudną sytuację dochodową powodowaną także dalszym rozwieraniem się
tzw. nożyc cen w sektorze rolnym62.
Poprawie tej sytuacji ma także służyć Dyrektywa w sprawie nieuczciwych praktyk
handlowych (The EU Unfair Trading Practices Directive) przyjęta w kwietniu 2019 r.,
która zidentyfikowała pewien katalog takich nieuczciwych praktyk63. Obecnie pań‑
stwa członkowskie mają dokonać transpozycji tego prawa na grunt przepisów kra‑
jowych do 2021 r. Polska już tego dokonała64. Warto wskazać, że także płatności
powiązane z produkcją (coupled income support) powinny wspomagać odporność
na cenowe szoki rynkowe na poszczególnych rynkach rolnych (market resilience).

60
61

62

63

64

https://ec.europa.eu/environment/circular‑economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf.
Operationalizing an EU carbon farming initiative, https://op.europa.eu/en/publication‑detail/-/publica‑
tion/10acfd66-a740-11eb-9585-01aa75ed71a1/language‑en.
Ziętara W., Zieliński M., Mirkowska Z., Józwiak W., Systemy i skala produkcji a obciążenia środowiskowo‑klimatyczne, Forum Inicjatyw Rozwojowych, EFRWP, Warszawa 2021.
Wśród takich praktyk są m.in. opóźnienia płatności za produkty szybko psujące się, zbyt późne odwoły‑
wanie zamówień i dostaw, jednostronne zmiany warunków kontraktów, odmowa podpisywania umów
pisemnych, zwrot towaru niesprzedanego czy zepsutego, opłaty marketingowe.
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zapraszamy‑na‑konferencje--nieuczciwe‑praktyki‑handlowe--im‑
plementacja‑dyrektywy-2019633-i‑egzekwowanie‑przepisow.
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Tabela 2.2. Wskaźniki wdrażania Planów Strategicznych i EZŁ

Cele Zielonego Ładu
w odniesieniu do rolnictwa

Redukcja o 50% stosowania
pestycydów, w tym tych
niebezpiecznych do 2030 r.

Wskaźniki wpływu WPR
(zgodnie z załącznikiem I)
oraz wskaźniki kontekstowe
Zrównoważone stosowanie
pestycydów: ograniczenie
ryzyka negatywnego
oddziaływania

Wskaźniki produktu
i rezultatu WPR

Wprowadzen

Zrównoważone stosowanie
Instytut Debaty Eksperc
pestycydów: udział gruntów
oraz podnoszenia stand
rolnych objętych praktykami/
działaniami zrównoważonego
wykorzystujący ilościow
stosowania pestycydówtów. Skupiamy zarówno

Ograniczone zastosowanie
antybiotyków w rolnictwie:
sprzedaży i zastosowania
w hodowli zwierząt

i aktywnych w gospoda
Ograniczone zastosowanie
antybiotyków: udział przyczynia się do podn
gospodarstw zajmujących się
się na rozwiązaniach słu
hodowlą zwierząt objętych
szych badań.
programami ograniczającymi
zużycie antybiotyków
Badanie „Wpływ reform
w hodowli

Ograniczenie strat składników
odżywczych w glebie o 50%
w 2030 r.

Poprawa jakości wody: bilans
brutto składników odżywczych
w glebie

Zrównoważone zarządzanie
minacja etapu gimnazju
składnikami odżywczymi:
udział gruntów rolnychz drugiej zaś sprawia, że
objętych zobowiązaniami
z perspektywy młodzież
w zakresie poprawy
niż w ośrodkach miejsk
zarządzania składnikami
odżywczymi w glebie tem, aspiracjami środow

Objęcie produkcją ekologiczną
25% obszaru ziemi rolnej w UE
do 2030 r.

Ziemia rolnicza objęta
metodami produkcji
ekologicznej

Redukcja o 50% sprzedaży
antybiotyków stosowanych
w hodowli zwierząt
i akwakulturze do 2030 r.

obejmuje wybrane aspe

władze publiczne oraz i
Odsetek ludności wiejskiej
korzystający z dostępu
Punktem wyjścia opisy
do usług i infrastruktury
w ramach wsparcia z WPR
swoją sytuację ekonom

Zakończenie procesu pokrycia
obszarów wiejskich zasięgiem
szerokopasmowego internetu
Wzrost obszaru gruntów
rolnych z przeznaczeniem
na poprawę stanu
bioróżnorodności, w tym
cennych przyrodniczo
elementów krajobrazu

czających do dalszej na
Powierzchnia w ha objęta
wsparciem w ramach w niniejszym badaniu i n
rolnictwa ekologicznego
edukacji ponadpodstaw

Wzrost świadczenia usług
środowiskowych: udział UR
objętych ochroną cennych
elementów krajobrazu
rolniczego

świadczać istotnych og

Odsetek UR objęty
nych regionach Polski,
zobowiązaniami w zakresie
m.in. odległość od duży
ochrony i zachowania cennych
elementów krajobrazu racjach i nastawieniu m
rolniczego

że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
Źródło: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food‑farming‑fisheries/
– nie ma znaczenia spo
sustainability_and_natural_resources/documents/analysis‑of‑links‑between‑cap‑and‑green‑deal_en.pdf.
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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Służby DG Agri KE przygotowały analizę, jak nowa WPR będzie się wpisywać w Zie‑
lony Ład. Z kolei w rozporządzeniu dotyczącym przygotowania Planów Strategicz‑
nych65 zostały zdefiniowanie wskaźniki rezultatu, produktu i wpływu, które wiążą
się z realizacją celów Zielonego Ładu oraz strategii F2F i na rzecz bioróżnorodno‑
ści. Jak wynika z pobieżnej analizy rodzaju zaplanowanych wskaźników, trudno
doszukiwać się wśród nich elementów bardziej ambitnych niż dotychczas.

2.5. Wymiar globalny Europejskiego Zielonego Ładu
Zielony Ład stał się integralną częścią opracowanej przez nową KE strategii mają‑
cej na celu wdrożenie agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju66. KE zmie‑
niała także proces koordynacji polityki makroekonomicznej w państwach człon‑
kowskich w ramach tzw. europejskiego semestru w taki sposób, aby uwzględniał
on cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jednocześnie KE uznaje, że dobrobyt oby‑
wateli musi pozostać priorytetem polityki gospodarczej, ale cele zrównoważonego
rozwoju muszą pozostawać w centrum tej polityki. Rada Europejska, ogłaszając
w grudniu 2019 r. Zielony Ład, zatwierdziła cel osiągnięcia przez Unię neutralności
klimatycznej do 2050 r. (zgodnie z celami porozumienia paryskiego). Rada uznała
jednocześnie, że państwa członkowskie muszą otrzymać odpowiednie wsparcie
finansowe, aby zielona transformacja była racjonalna kosztowo, sprawiedliwa,
wyważona społecznie i uczciwa oraz uwzględniała różnorodną sytuację wyjściową poszczególnych krajów. Jak podkreśla KE, zielona transformacja pociąga za
sobą głębokie zmiany, ale musi przebiegać w sposób sprawiedliwy i sprzyjający
włączeniu społecznemu, co oznacza, że na pierwszym miejscu należy stawiać lu‑
dzi. Realizacja celów Zielonego Ładu nie może odbywać się kosztem żadnej grupy
społeczno‑zawodowej. Jak podkreśla KE „…nie wolno tracić z oczu regionów, sektorów przemysłu i pracowników, którzy będą borykać się z największymi trudnościami”.
Uruchomieniu nowego impulsu dla procesu inwestycyjnego sprzyjać ma także
nowe prawo klimatyczne. Konieczne będą ogromne inwestycje publiczne i większe
wysiłki w celu przekierowania kapitału prywatnego na działania służące klimatowi
i ochronie środowiska. W dniu 4 marca 2020 r. Komisja przyjęła projekt europej‑
skiego prawa o klimacie, a 5 marca 2020 r. przedstawiła ministrom na posiedze‑
niu Rady ds. Środowiska. Projekt jest częścią szerszego pakietu ambitnych działań
65

66

CAP Strategic Plan Regulation, https://eur‑lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-
ab9c-01aa75ed71a1.0003.02/DOC_1&format=PDF.
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
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zapowiedzianych przez Komisję w komunikacie o Europejskim Zielonym Ładzie.
17 września 2020 r. Komisja opublikowała komunikat w sprawie planu dotyczące‑
go celu klimatycznego na 2030 r. wraz z kompleksową oceną skutków. Zmieniła
również swój pierwotny projekt w sprawie europejskiego prawa o klimacie, tak by
uwzględniony w nim został zmieniony unijny cel redukcyjny w wysokości co naj‑
mniej 55% do 2030 r.
Instytut Debaty Eksperc
Jednocześnie UE zdaje sobie sprawę z tego, że ambitnych celów Zielonego
orazŁadu
podnoszenia stand
Europa nie będzie w stanie osiągnąć samodzielnie, gdyż przyczyny zmiany
klima‑
wykorzystujący
ilościow
tu i utraty bioróżnorodności mają wymiar globalny i transgraniczny. Należy także
tów. Skupiamy zarówno
pamiętać, że według szacunków UE jako całość odpowiada w znacząco mniejszym
i aktywnych w gospoda
stopniu za emisje światowe niż pozostała część świata, osiągąjąc przy tym wyso‑
przyczynia się do podn
ką skuteczność realizacji zakładanych celów redukcji emisji. Według najnowszych
sięemisje
na rozwiązaniach słu
danych Europejskiej Agencji Środowiska do 2019 r. UE zmniejszyła ogólne
szych badań.
gazów cieplarnianych o 24% w porównaniu z 1990 r. Oznacza to, że przekroczy‑
67
ła swój cel redukcyjny w wysokości 20% przewidziany na 2020 r. Prawdziwym
Badanie „Wpływ reform
wyzwaniem pozostaje zatem przekonanie unijnych partnerów handlowych spoza
obejmuje
UE, aby również oni się włączyli w proces ograniczania emisji. Bazując na
swoich wybrane aspe
etapu gimnazju
wpływach, wiedzy i zasobach finansowych, a także korzystając ze swojej minacja
silnej po‑
z
drugiej
zycji światowego lidera w dziedzinie działań na rzecz klimatu i środowiska, a takżezaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
ochrony konsumentów i praw pracowniczych, Unia chce mobilizować swoich
są‑
siadów i partnerów do przyłączenia się do działań na rzecz zrównoważonego
niż w roz‑
ośrodkach miejsk
woju. UE chce także odgrywać wiodącą rolę w koordynowaniu międzynarodowych
tem, aspiracjami środow
działań, których celem jest zbudowanie spójnego systemu finansowego wspierają‑
czających do dalszej na
cego zrównoważone rozwiązania.
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
Zarysowany w komunikacie o Zielonym Ładzie wstępny plan działania obejmuje
władze publiczne oraz i
główne polityki i środki niezbędne do osiągnięcia jego celów. Jak jednak wskazuje
KE, plan ten powinien być aktualizowany odpowiednio do potrzeb i wprowadza‑
Punktem wyjścia opisy
nych rozwiązań politycznych, tak aby wszystkie działania i polityki UE przyczyniały
swoją sytuację ekonom
się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, wykorzystując możliwe
sy‑
świadczać istotnych og
nergie we wszystkich obszarach w stopniu maksymalnym.
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
67
Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi europejskiego środowiska w 2020 r. – stan i prognozy na 2020 r.
– nie ma znaczenia spo
w kontekście procesu transformacji w kierunku zrównoważonej Europy, opublikowanymi na platformie
transformacji. W rezulta
wiedzy prowadzonej przez Europejską Agencję Środowiska.
czącą barierą do dalsze

Wprowadzen
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3. Wieloletnie Ramy Finansowe i nowe instrumenty
unijnego wsparcia w latach 2021–2027
3.1. Negocjacje budżetowe w sprawie długoterminowego
finansowania programów unijnych na nowy okres finansowania
Zgodnie z procedurami budżetowymi w 2018 r. jeszcze poprzednia Komisja Euro‑
pejska przygotowała i przedstawiła propozycje kolejnego wieloletniego budżetu UE
(Multiannual Financial Framework 2021–2027 – MFF). Propozycja została ogłoszona
2 maja 2018 r. na długo przed wybuchem pandemii COVID-19. Wkrótce po przedsta‑
wieniu propozycji budżetu KE opublikowała propozycje ustawodawcze we wszyst‑
kich obszarach, w tym w zakresie polityki spójności i polityki rolnej. Propozycja
z maja 2018 roku zakładała, że budżet UE w latach 2021–2027 wyniesie 1279 mld
EUR (1,114% DNB UE-27)68. W tej propozycji KE na wspólną politykę rolną (WPR)
przeznaczyła 365 mld euro (około 1/3 ogólnego budżetu) z zachowaniem tradycyj‑
nego podziału na dwa filary: system wsparcia bezpośredniego i wsparcie rynkowe
(I filar) oraz politykę rozwoju obszarów wiejskich (II filar). W tej pierwotnej propozy‑
cji KE celem zapewnienia większej elastyczności zaproponowała możliwość prze‑
suwania funduszy między filarami, a dokładnie 15% wartości funduszy z I filara do
II filara bez konieczności wnoszenia współfinansowania z budżetu krajowego, o ile
środki te zostaną przeznaczone na cele prośrodowiskowe i klimatyczne. Dodatko‑
wo KE zaproponowała dodatkowe 10 mld euro na Program Horyzont Europa (na
późniejszym etapie kwota została zmniejszona do 5 mld euro), aby wspierać in‑
nowacje w systemach żywnościowych i promować biogospodarkę69, wpisując się
w działania ukierunkowane na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
W okresie 2019–2020 służby nowo ukonstytuowanej Komisji Europejskiej podjęły
współpracę z nowo wybranym (w 2019 r.) Parlamentem Europejskim oraz kolejny‑
mi Prezydencjami, zmieniającymi się co pół roku i przejmującymi przewodniczenie
Radzie, aby zapewnić postęp w negocjacjach między krajami członkowskimi co do
ostatecznego kształtu budżetu i jego akceptację. Na przebieg tych negocjacji miał
niewątpliwie wpływ wybuch pandemii COVID-19, która w 2020 r. szybko rozprze‑
strzeniła się w krajach unijnych i w państwach trzecich, a która istotnie przyczyniła
się do spowolnienia gospodarczego w państwach członkowskich. Kryzys zdrowotny
68
69

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu‑budget‑financing_pl.pdf.
Budget: the CAP after 2020 (June 2018), https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/budget‑may2018-mo‑
dernising‑cap_en.pdf.
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i gospodarczy spowodował, że pojawiło się istotne zagrożenie dla stabilności Eu‑
ropejskiego Jednolitego Rynku, ale także w dłuższym okresie dla spójności spo‑
łecznej i terytorialnej krajów członkowskich UE. Sytuacja gospodarcza i zdolność
fiskalna poszczególnych krajów wyznaczyła możliwości zaoferowania odpowied‑
niego wsparcia finansowego dla obywateli i podmiotów gospodarczych dotkniętych
skutkami obostrzeń sanitarnych, w tym zamykania aktywności całych branż. Skło‑
niło to decydentów unijnych do uruchomienia wspólnotowych działań, które dałyby
silny impuls do pobudzenia inwestycji publicznych i prywatnych o znacznej war‑
tości, które pozwolą odbudować gospodarkę unijną po pandemii COVID-19. W ten
sposób powstał pomysł uruchomienia nowego unijnego instrumentu odbudowy
gospodarczej nazwanej NextGenerationEU. W dniu 20 maja 2020 r. KE zapropono‑
wała poszerzenie dostępnego finansowania w ramach MFF 2021–2027, proponując
jego uzupełnienie o nowy mechanizm o tymczasowym charakterze NextGenerationEU i o łącznej wartości 750 mld euro z przeznaczeniem na ściśle określone cele.
W Komunikacie Komisji70 szczegółowo przedstawiono podział funduszy (mld euro
w cenach z 2018 r.) na poszczególne linie budżetowe z uwzględnieniem nowego
mechanizmu finansowania. W sumie propozycja budżetowa z maja 2020 r. obejmo‑
wała dwa źródła finansowania: MFF 2021–2027 o wartości 1100 mld euro oraz 750
mld euro, dając łączne finansowanie w wysokości 1850 mld euro.
W nowej propozycji fundusze na WPR w ramach MFF 2021–2027 zostały obniżone
i wyniosły już 348 mld euro (ceny 2018), w tym 90 mld euro alokowano na działania
wspierające politykę rozwoju obszarów wiejskich (II filar). W ramach Sekcji budże‑
towej 3. Zasoby naturalne i środowisko, w skład której wchodzi WPR, wprowadzono
możliwości zwiększenia finansowania z mechanizmu NextGenerationEU w łącznej
kwocie 45 mld euro, w tym 15 mld euro w ramach EFRROW oraz 30 mld euro w ra‑
mach nowego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Propozycje te spotkały się
jednak z dużym oporem przede wszystkim ze strony krajów płatników netto do
budżetu unijnego.

70

Budżet UE napędza plan odbudowy Europy. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno‑Społecznego oraz Komitetu Regionów, COM(2020) 442 final,
27 maja 2020, Bruksela, s. 18.
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Dopiero kolejna runda negocjacji już po przewodnictwem Niemiec przyniosła po‑
lityczne porozumienie. W dniu 21 lipca 2020 r. na Szczycie Rady71 szefowie państw
i rządów przyjęli propozycję w sprawie całego pakietu finansowego na lata 2021–
2027 (MFF i NextGenerationEU). Pod presją „krajów oszczędnych” zmniejszono war‑
tość wieloletniego budżetu do poziomu 1074 mld euro (w stosunku do 1100 mld euro
z maja 2020), w ramach którego finansowanie WPR wyniesie w cenach stałych
356 mld euro, z czego 258 mld euro to fundusze z ramach I filara. Zgodnie zInstytut
decyzjąDebaty Eksperc
Rady 40% funduszy WPR musi być alokowane na działania związane z adaptacją
do
oraz podnoszenia
stand
zmian klimatu. W tym celu w ramach sekcji 3. budżetu unijnego (Zasobywykorzystujący
naturalilościow
ne i Środowisko) przewidziano finansowanie w ramach Funduszu Sprawiedliwiej
tów. Skupiamy zarówno
Transformacji, ale oryginalna alokacja 30 mld euro została zmniejszona do 10 mld
i aktywnych w gospoda
euro. Zgodnie z zasadami Trilogu, 10 listopada 2020 r. porozumienie polityczne uda‑
przyczynia
ło się także osiągnąć między Radą Europejską i Parlamentem Europejskim,
któ‑ się do podn
się
na
rozwiązaniach słu
re ponownie stało się przedmiotem kolejnych, tym razem ostatecznych, politycz‑
szych badań.
nych dyskusji na kolejnym Szczycie Rady w grudniu 2020 r. Ostatni etap negocjacji
w sprawie długoterminowego budżetu UE zakończył się 17 grudnia 2020 r., kiedy
Badanie „Wpływ reform
udało się przyjąć kolejny długoterminowy budżet na lata 2021–2027. Ostateczny
obejmuje wybrane aspe
jego kształt przedstawia tabela 3.1.
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i

Wprowadzen

71

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
Special meeting of the European Council. Conclusions, Bruksela 21 lipca 2020, EUCO 10/20; https://www.
transformacji. W rezulta
consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco‑final‑conclusions‑en.pdf.
czącą barierą do dalsze
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Tabela 3.1. Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021–2027 i NextGenerationEU
przyjęte na Szczycie Rady 17 grudnia 2020 r.72 w cenach z 2018 roku
WRF

NextGenerationEU

Razem

1. Jednolity rynek, innowacje
i technologie cyfrowe

132,8 mld EUR

10,6 mld EUR

143,4 mld EUR

2. Spójność, odporność i wartości

377,8 mld EUR

721,9 mld EUR

1 099,7 mld EUR

3. Zasoby naturalne i środowisko

356,4 mld EUR

17,5 mld EUR

373,9 mld EUR

4. Migracja i zarządzanie
granicami

22,7 mld EUR

-

22,7 mld EUR

5. Bezpieczeństwo i obrona

13,2 mld EUR

-

13,2 mld EUR

6. Kraje sąsiadujące i reszta
świata

98,4 mld EUR

-

98,4 mld EUR

7. Europejska administracja
publiczna

73,1 mld EUR

-

73,1 mld EUR

RAZEM WRF

1 074,3 mld EUR

750 mld EUR

1 824,3 mld EUR

Źródło: Komisja Europejska, kwoty w cenach stałych z 2018 r.;
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery‑plan‑europe_pl.
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Kwoty obejmują ukierunkowane wzmocnienie dziesięciu programów łączną kwotą 15 mld euro w po‑
równaniu z porozumieniem z 21 lipca 2020 r. Te programy to „Horyzont Europa”, Erasmus+, Program
UE dla zdrowia, Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami, Prawa i Wartości, Kreatywna Europa,
InvestEU, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, pomoc humanitarna.
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3.2. Nowy mechanizm finansowania
programów unijnych

Wprowadzen

Na tym samym Szczycie w dniu 18 grudnia 2020 r. osiągnięto także porozumienie
w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Rozwoju, który jest zasadniczym
elementem mechanizmu NextGenerationEU. Jak wskazano w Rozporządzeniu73
Rady przyjętym na Szczycie w grudniu 2020 r. dot. tego nowego instrumentu,
musiDebaty Eksperc
Instytut
„...koncentrować się na działaniach służących odbudowie rynków pracy i oraz
ochronie
podnoszenia stand
socjalnej, a także systemów opieki zdrowotnej, służących ponownemu ożywieniu
powykorzystujący
ilościow
tencjału zrównoważonego wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”. Nowy instrument
tów. Skupiamy zarówno
bardzo silnie koncentruje się na konieczności budowy potencjału Unii w zakresie
i aktywnych w gospoda
przyszłej gotowości i zdolności odpowiedzi UE na sytuacje kryzysowe, ale także
starań na rzecz sprawiedliwej transformacji w kierunku neutralnej dlaprzyczynia
klimatu się do podn
się
na rozwiązaniach słu
gospodarki oraz wspierania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w zaradzaniu
badań.
skutkom kryzysu związanego z COVID-19. Znajdujemy tu zatem odwołanieszych
do zało‑
żeń Europejskiego Zielonego Ładu ogłoszonego w 2019 r.
Badanie „Wpływ reform
Ze względu na charakter działań podlegających finansowaniu w ramachobejmuje
mecha‑wybrane aspe
minacja
nizmu NextGenerationEU część funduszy udostępniana w jego w ramach
będzieetapu gimnazju
z
drugiej
miała charakter bezzwrotnego wsparcia (granty), a część zostanie udzielona w for‑zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
mie pożyczek dla państw członkowskich. Na mocy tymczasowego i wyjątkowego
uprawnienia nadanego organom Unii, Komisja Europejska została upoważniona
niż w ośrodkach miejsk
do zaciągania pożyczek na rynku finansowym UE w ramach systemu zasobów
tem, aspiracjami środow
własnych Unii Europejskiej, aby zasilić unijny program odbudowy. Regulacje
unij‑ do dalszej na
czających
ne zakreśliły obszary interwencji, które mogą być wspierane w ramach tego
nowe‑
w niniejszym badaniu i n
go instrumentu, zaliczając do nich:
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i
a) projekty na rzecz przywrócenia zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy,

b) reformy i inwestycje na rzecz ożywienia gospodarczego i zatrudnienia,Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
c) wsparcie dla przedsiębiorstw, szczególnie MŚP, które dotknęły gospodarcze
świadczać istotnych og
skutki kryzysu związanego z COVID-19, w tym bezpośrednie inwestycje finan‑
nych regionach Polski,
sowe w takie przedsiębiorstwa,
m.in. odległość od duży
d) badania i innowacje w odpowiedzi na kryzys związany z COVID-19,
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
73
Rozporządzenie Rady (UE) 2020/2094 z dnia 14 grudnia 2020 r. ustanawiające Instrument Unii Europej‑
transformacji. W rezulta
skiej na rzecz Odbudowy w celu wsparcia odbudowy w następstwie kryzysu związanego z COVID-19.
czącą barierą do dalsze
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e) gromadzenie zapasów niezbędnych produktów oraz sprzętu medycznego,
a także uruchomienie infrastruktury szybkiego reagowania kryzysowego,
f) działania mitygujące zagrożenia dla sprawiedliwej transformacji i gospodarki
neutralnej dla klimatu,
g) działania na rzecz zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19 dla rol‑
nictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
Całość zarysowanych powyżej działań musi być realizowana w ramach progra‑
mów podlegających akceptacji Unii (krajowe plany odbudowy) oraz zgodnie z odpo‑
wiednimi unijnymi aktami ustanawiającymi zasady przygotowania, konsultowania
i funkcjonowania tych programów. Zgodnie z decyzją Rady państwa członkowskie
zgodziły się, że wartość całego wsparcia w ramach mechanizmu NextGenerationEU
wynosi 750 mld euro w cenach 2018, na który składa się kilka dedykowanych linii
i programów wsparcia (tabela 3.2).
Znacząca część NextGenerationEU (360 mld EUR) zostanie przeznaczona na po‑
życzki dla państw członkowskich na projekty finansujące odbudowę i zwiększanie
odporności gospodarczej i społecznej (reformy i inwestycje). UE zaciągnie pożyczki
na rynkach finansowych na warunkach bardziej korzystnych od tych, które mogło‑
by uzyskać wiele spośród państw członkowskich, a następnie dokona redystrybucji
tych kwot. Decyzje o przyznawaniu pożyczek muszą zapaść do 31 grudnia 2023 r.
Aby jednak Komisja mogła rozpocząć zaciąganie pożyczek, konieczna jest ratyfi‑
kacja decyzji w sprawie nowych zasobów własnych przez wszystkie organa władz
narodowych zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi.

50

Tabela 3.2. Struktura wsparcia w ramach mechanizmu NextGenerationEU

Linia pomocy
Europejski
Instrument na
rzecz Odbudowy
i Zwiększenia
Odporności

Wartość
(ceny z 2018 r.)
Pożyczki
360 mld euro
Granty
312,5 mld euro

Przeznaczenie

Wprowadzen

Złagodzenie gospodarczych i społecznych skutków
pandemii koronawirusa oraz zapewnienie, by
Instytut Debaty Eksperc
europejska gospodarka i społeczeństwo były bardziej
oraz
zrównoważone, odporne i lepiej przygotowane
na podnoszenia stand
wyzwania i możliwości związane z transformacją
wykorzystujący ilościow
ekologiczną i cyfrową

tów. Skupiamy zarówno

REACT‑EU

47,5 mld euro

Ekologiczna i cyfrowa odbudowa gospodarkii aktywnych w gospoda
i zwiększenie jej odporności. Fundusze zostaną
przyczynia się do podn
udostępnione poprzez fundusze strukturalne
się na rozwiązaniach słu
i spójnościowe w latach 2021–2022 m.in. w ramach
szych badań.
EFRR czy EFS

Horyzont Europa

5 mld euro

Badania i innowacje, w tym wsparcie poprzez
Badanie „Wpływ reform
instrumenty finansowe

InvestEU

5,6 mld euro

Finansowanie nowych inwestycji niezbędnych
do
minacja
etapu gimnazju
wychodzenia po kryzysie COVID-19

Rozwój obszarów
wiejskich

7,5 mld euro

Fundusz
Sprawiedliwej
Transformacji

10 mld euro

RescEU

1,9 mld euro

Razem

750 mld euro

obejmuje wybrane aspe

z drugiej zaś sprawia, że
Wsparcie inwestycji na obszarach wiejskich z perspektywy młodzież
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
Wsparcie transformacji w kierunku gospodarki
neutralnej dla klimatu
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
Programy związane z ochroną ludności
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i

Punktem wyjścia opisy
ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze

Źródło: opracowanie na podstawie danych Komisji Europejskiej.
swoją sytuację

51

Badanie zostało przepro
Metoda analityczna RD
m.in. w modelowaniu s

Zgodnie z przewidywaniami największymi beneficjentami74 Funduszu Odbudowy
(w cenach bieżących) w części grantowej są Hiszpania (69,5 mld euro), Włochy (68,9
mld euro), Francja (39,4 mld euro), Niemcy (25,6 mld euro) i Polska (23,9 mld euro).
Dodatkowo Polska ma możliwość pozyskania dodatkowych funduszy w ramach po‑
szczególnych linii wsparcia wchodzących w skład NextGenerationEU w kwocie łącz‑
nej ponad 6 mld euro, na którą składają się: 1,6 mld euro (ceny bieżące)75 w ramach
REACT‑EU (alokacja na 2021 r.); 994,7 mln euro w ramach części dedykowanej na
wsparcie obszarów wiejskich w latach 2021–2022 (największy udział z łącznej puli
8 mld w cenach bieżących)76 udostępnionej dodatkowo w ramach EFRROW oraz
w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) 3,5 mld euro (ceny z 2018 r.,
20% łącznej kwoty tego funduszu)77, w tym 2 mld euro w ramach NextGenerationEU
i dodatkowo 1,5 mld euro w ramach budżetu wieloletniego MFF 2021–2027. Jak to
jednak zostało wskazane, nie są to fundusze bezwarunkowe. Przykładem jest FST,
który może stać się dla Polski niedostępny w pełnej wysokości 3,5 mld euro. Ko‑
rzystanie z FST jest uwarunkowane przyjęciem unijnych celów klimatycznych i re‑
dukcji emisji. Na obecnym etapie Polska jest jedynym krajem, który tych celów nie
zaakceptował, stąd wykorzystanie 50% powyższej alokacji jest obecnie zagrożone.

3.3. Alokacje dla Polski w ramach nowego MFF
2021–2027 przeznaczone na finansowanie polityki
rolnej
W minionych okresach finansowania i programowania unijnego Polska tradycyjnie
pozostawała jednym z największych beneficjentów funduszy w ramach wspólnej
polityki rolnej. Nasz kraj jest także jednym z największych beneficjentów uczestnic‑
twa w Jednolitym Rynku Europejskim (JRE)78 (ryc. 3.1). Zgodnie z analizami z wyko‑
rzystaniem modelu ekonometrycznego, eksperci niemieccy wskazali, że najwięk‑
szymi beneficjentami udziału w JRE (najwyższy wzrost przychodów w stosunku do
74

75

76

77

78

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_
resilience_facility_.pdf.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/react‑eu_allo‑
cations_2021_2.pdf.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/eafrd_-_ngeu.
pdf.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/just_transition_
fund_allocations_05.11_v2_0.pdf.
Więcej na ten temat: Nurzyńska I. (2018), Polska jako beneficjent Wspólnej Polityki Rolnej, w: Wilkin J.,
Nurzyńska I., Polska Wieś 2018. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Naukowe Scholar i FDPA, Warszawa,
s. 135–156.
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okresu bazowego) pozostają najwyżej rozwinięte gospodarki unijne, w tym Niemcy
jako gospodarka oparta na produkcji przeznaczonej na eksport. Warto zatem odno‑
tować, że Polska znalazła się na 8. pozycji w tym zestawieniu.

Wprowadzen

W nowym budżecie 2021–2027 w ramach WPR udział Polski będzie wynosił około
8% alokacji przeznaczonej na finansowanie w ramach I filara z kwotą 21,6 mld euro
w cenach z 2018 roku (22,5 mld euro w cenach bieżących). Największymi
bene‑
Instytut
Debaty Eksperc
ficjentami finansowania w ramach I filara są: Francja z blisko 51 mld euro
(19%),
oraz podnoszenia stand
Hiszpania i Niemcy (po 24 mld euro, 13%), Włochy (25 mld euro, 9%).
wykorzystujący ilościow
tów. Skupiamy zarówno
i aktywnych w gospoda
przyczynia się do podn
Rycina 3.1. Korzyści płynące z integracji JRE. Wzrost przychodów
się na rozwiązaniach słu
79
(w mld EUR, rok bazowy 2014 )
szych badań.
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z perspektywy młodzież
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tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
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władze publiczne oraz i
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Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
Źródło: A new modern Multiannual Financial Framework for the European Union, COM(2018)98 final, Bruksela
świadczać istotnych og
2018, s. 5–6; https://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&from=en.
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
Analiza przygotowana w oparciu o modelowanie ekonometryczne. Wykres pokazuje wzrost przychodów
– nie ma znaczenia spo
związany z udziałem w JRE w stosunku do roku bazowego. Więcej: Gabriel Felbermayr, Jasmin Gröschl,
transformacji. W rezulta
Inga Heiland (2018), Undoing Europe in a New Quantitative Trade Model, ifo Working Paper Nr 250.
czącą barierą do dalsze
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Tabela 3.3. Udział Polski w budżecie filara I WPR w latach 2021–2027
w tys. mln EUR
Udział alokacji
w łącznym
budżecie EFRG
dla EU-27
w latach 2021–
2027 (ceny 2018)

Łączny budżet
EFRG dla EU-27
w latach 2021–
2027 (ceny 2018)

Alokacja dla
Polski z EFRG
(ceny 2018)

Alokacja dla
Polski z EFRG
(ceny bieżące80)

2021

2 998,90

3 003,90

7,9%

38 104,60

2022

3 030,00

3 935,10

7,9%

38 364,10

2023

3 061,20

3 066,30

8,0%

38 501,40

2024

3 092,40

3 097,40

8,0%

38 608,20

2025

3 123,60

3 128,60

8,1%

38 715,10

2026

3 154,80

3 158,80

8,1%

38 821,90

2027

3 186,00

3 129,00

8,2%

38 928,80

21 646,90

22 519,10

8,0%

270 044,10

Lata

2021–2027

Źródło: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu‑budget/long‑term‑eu‑budget/
2021-2027/spending/budget‑pre‑allocations_en.

W drugim filarze, po latach kiedy Polska była największym beneficjentem EFRROW,
odnotowujemy spadek alokacji w latach 2021–2027.

80

Przeliczenie cen stałych w ramach alokacji w budżecie unijnym odbywa się z wykorzystaniem wskaźnika
inflacyjnego 2% rocznie.

54

Tabela 3.4. Udział Polski w budżecie filara II oraz w całkowitym budżecie WPR
w latach 2021–2027 w mln EUR w cenach 2018

Wprowadzen

Lata

Alokacja
dla Polski
z EEFRROW

Alokacja EFRROW
dla EU-27 na lata
2021–2027

Alokacja dla
Polski w ramach
WPR
(I+II filar)

2021

1 612,00

14 787,90

4 610,90

2022

1 320,00

12 108,90

4 350,00

2023

1 320,00

12 108,90

4 381,20

2024

1 320,00

12 108,90

4 412,40

2025

1 320,00

12 108,90

4 443,60

2026

1 320,00

12 108,90

4 474,80

50 930,80

2027

1 320,00

12 108,90

4 506,00

Badanie „Wpływ reform
51 037,70

2021–2027

9 532,00

87 441,30

31 178,90

Alokacja WPR
(I+II filar) dla
EU-27

Instytut Debaty Eksperc
oraz podnoszenia stand
52 892,50
wykorzystujący ilościow
50 473,00
tów. Skupiamy zarówno
50 610,30
i aktywnych w gospoda
50 717,10
przyczynia się do podn
się na rozwiązaniach słu
50 824,00
szych badań.

obejmuje wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
Źródło: https://ec.europa.eu/info/strategy/eu‑budget/long‑term‑eu‑budget/
2021-2027/spending/budget‑pre‑allocations_en.
z perspektywy młodzież
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
W tym okresie Polska otrzyma z budżetu UE 9,5 mld euro (11%) z łącznej czających
wartości do dalszej na
finansowania w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Największym
benefi‑ badaniu i n
w niniejszym
cjentem ponownie jest Francja (10,5 mld euro, 12%), Włochy (9,7 mld euro, edukacji
11%). Pol‑ponadpodstaw
ska alokacja stanowi 3. w kolejności. Łącznie Polsce przyznano na lata 2021–2027
władze publiczne oraz i
357 485,40

kwotę 31 mld euro (8,7%) w cenach z 2018 r. w ramach obu filarów WPR.

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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4. Potencjalne szanse i zagrożenia dla
rozwoju sektora rolnego w Polsce wynikające
z proponowanej polityki rolnej
4.1. Największe wyzwania dla polskiego rolnictwa
Wspólna Polityka Rolna UE po latach wspierania także rozwoju obszarów wiej‑
skich, co szczególnie się odzwierciedliło po rozszerzeniu z 2004 roku o państwa
Europy Środkowo‑Wschodniej81, wraca na trajektorię polityki sektorowej wspiera‑
jącej rolnictwo. Wsparcie to jednak w znacznie większym stopniu niż kiedykolwiek
wcześniej będzie się skupiało na kwestiach środowiskowo‑klimatycznych, co wy‑
nika z zapisów Europejskiego Zielonego Ładu. W tym miejscu warto przypomnieć
w skrócie najważniejsze wyzwania, jakie postawiono w tym względzie przed rol‑
nictwem, aby pozwolić lepiej zrozumieć wyzwania, ale też szanse, jak i zagrożenia
dla rozwoju sektora rolnego w Polsce. W świetle jednoczesnego wydłużania się
okresu uzgadniania ostatecznego kształtu przyszłej WPR w Trilogu przekłada się
to wprost na trudności w procesie przygotowania strategicznego dokumentu ope‑
racyjnego w formie PS WPR odpowiadającego w racjonalny sposób na oczekiwania
potencjalnych beneficjentów, jak również na cele zarysowane na poziomie całej UE
oraz potrzeby rozwojowe polskiego rolnictwa.
EZŁ wkomponowany w WPR jest kompleksowym podejściem do podołania wyzwaniom w procesie budowy zrównoważonego systemu żywnościowego w UE,
bezpośrednio ukierunkowanym na realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ
FAO (SDG) do 2030 roku, prowadzących do zapewnienia zdrowej żywności dla spo‑
łeczeństwa. Kluczowe dla realizacji EZŁ i zapewnienia przejścia na zrównoważone,
zdrowe i sprzyjające włączeniu społecznemu systemy żywnościowe, od produkcji
podstawowej do konsumpcji jest zaangażowanie sfery badań w tworzenie innowacji na rzecz praktyki – innowacji pozwalających stopniowo i systematycznie
zmniejszać stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz emisji gazów cie‑
plarnianych, a także zubożania bioróżnorodności. W tym aspekcie istotne jest rów‑
nież, aby unijny system żywnościowy przyczynił się do osiągnięcia neutralności
klimatycznej. Konsumenci zaś powinni mieć zapewnioną możliwość dokonywania

81

Było to skutkiem przyjęcia Agendy 2000, która zaproponowała szeroko zakrojone wsparcie rozwoju ob‑
szarów wiejskich celem likwidowania luki cywilizacyjnej w tych krajach.
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świadomego wyboru zdrowych, wysokiej jakości lokalnych produktów. Realizacja
celu zapewniającego bezpieczeństwo żywnościowe musi być równoważna z wytwarzaniem bezpiecznej żywności.
Jak więc da się zauważyć, kwestie rozwoju sektora rolno‑żywnościowego w UE
i w Polsce coraz silniej wychodzą poza zakres tradycyjnie sektorowego ich po‑
strzegania. Są one w coraz większym stopniu uzależnione od postępu dokonu‑
jącego się w tempie geometrycznym w wielu dyscyplinach naukowych, które
dostarczają innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla całej gospodarki. Pro‑
cesy te powinny wywoływać modernizacje i unowocześnianie rolnictwa. Jednakże,
jak to zapisano w EZŁ, w kierunkach o znacznie silniej uwypuklonych wektorach
niż to było artykułowane dotychczas. W ten sposób także nowoczesne rolnictwo
staje się coraz silniej uzależnione od wyników badań naukowych prowadzonych
w różnych dyscyplinach naukowych. Znakomitym przykładem może być w tym
przypadku cyfryzacja, sztuczna inteligencja, automatyzacja, techniki satelitarne
itd. Te z kolei wymagają wysokich kwalifikacji i kompetencji zawodowych od bez‑
pośrednich użytkowników. Rolnictwo, tak jak inne działy gospodarki narodowej,
wymaga zapewnienia interdyscyplinarnego i komplementarnego przepływu naj‑
nowszej wiedzy i innowacyjności, aby sprostać wymogom najbliższego dziesię‑
ciolecia.
Jednocześnie polskie rolnictwo pozostaje na innym etapie rozwoju niż ma to miej‑
sce w większości krajów wysoko rozwiniętych grupy EU-15. Inne są potrzeby i wyzwania, które można podsumować w kilku punktach (choć nie jest to lista pełna,
ale skupiamy się na kwestiach fundamentalnych):
1. Nieefektywna struktura agrarna stanowi fundamentalne zagrożenie dla utrzy‑
mania i podnoszenia konkurencyjności polskiego rolnictwa.
2. Rynek ziemi w Polsce jest nieelastyczny, a zjawiskiem doświadczanym przez
rolników w całej Polsce jest głód ziemi, co ogranicza przemiany agrarne i wy‑
mianę pokoleniową w rolnictwie.
3. Niewystarczające jest zaangażowanie producentów rolnych w tworzenie krót‑
kich łańcuchów dostaw, które promują i wspierają lokalne oraz tradycyjne pro‑
dukty, metody produkcji czy systemy żywienia zwierząt oraz zachowanie tra‑
dycyjnych polskich ras zwierząt, a co najważniejsze zwiększają udział rolników
w łańcuchu wartości.
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4. Wzrastające w kolejnych latach niedobory wody ograniczające produkcję rolni‑
czą wymagają natychmiastowych działań, co pokazał m.in. raport EFRWP82.

Wprowadzen

5. Ważnym problemem jest bardzo niski poziom usług energetycznych na obsza‑
rach wiejskich, gdzie rzadko napięcie prądu elektrycznego u odbiorców koń‑
cowych wynosi obowiązujące w całej UE 230V, skala niezbędnych inwestycji
w tym obszarze jest ogromna.
Instytut Debaty Eksperc
oraz podnoszenia stand
6. Rynek polski musi być przygotowany na otwieranie się na towary rolne
z kra‑
wykorzystujący
ilościow
jów trzecich oraz konkurencyjny cenowo import tych towarów do UE (w tym
tów. Skupiamy zarówno
z państw Mercosur)83, gdyż może prowadzić do pogorszenia terms of trade oraz
i aktywnych w gospoda
konkurencyjności rolnictwa polskiego i europejskiego.
przyczynia się do podn
się na rozwiązaniach słu
7. Istnieje obawa, że w ramach WPR po 2020 r. zagwarantowane środki finansowe
szych badań.
nie będą w stanie zapewnić możliwości realizacji ambitnie sformułowanych
celów EZŁ w perspektywie 2030 roku. Na poziomie krajowym może to skutko‑
Badanie „Wpływ reform
wać brakiem możliwości produkcji wysokiej jakości żywności będącej gwaran‑
tem utrzymania żywotnego i zrównoważonego polskiego rolnictwa. obejmuje wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
8. Prowadzona w Polsce polityka rolna, obok korzystania z instrumentarium
perspektywy młodzież
Wspólnej Polityki Rolnej, wymaga również wsparcia z dodatkowych zunijnych,
jak i krajowych mechanizmów finansowych.
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
9. Polskie rolnictwo i wieś są silnie zróżnicowane terytorialnie (regiony),
ale tak‑ do dalszej na
czających
że wewnątrzregionalnie, co nie znajduje w pełni odzwierciedlenia w realizacji
w niniejszym badaniu i n
zróżnicowanej polityki publicznej (patrz także: Monitoring rozwoju obszarów
edukacji ponadpodstaw
wiejskich, projekt realizowany przez EFRWP84).
władze publiczne oraz i

Powyżej zarysowane wyzwania powinny stanowić punkt odniesienia dlaPunktem
aktuali‑wyjścia opisy
zacji strategii rozwoju sektora rolnego, ale także strategicznych dokumentów
swojąope‑
sytuację ekonom
racyjnych na najbliższe dziesięciolecie. Kwestią naczelną i celem staje sięświadczać
pytanie: istotnych og
82

83

84

nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
Analiza kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych dla celów rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich,
EFRWP, Warszawa 2020, https://www.efrwp.pl/dir_upload/download/thumb/fb466d05baa882be90aa4
racjach i nastawieniu m
ede3d7f.pdf.
że ponad połowa miesz
Sustainability Impact Assessment in Support of the Association Agreement Negotiations between the European Union and Mercosur. The London School of Economics and Political Science. Final Report
Decem‑ Istotnie w ok
wyższych.
ber 2020.
– nie ma znaczenia spo
Więcej: https://www.efrwp.pl/forum‑inicjatyw‑rozwojowych/monitoring‑rozwoju‑obszarow‑wiejskich/
transformacji. W rezulta
o‑projekcie‑mrow.
czącą barierą do dalsze
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Jak najefektywniej wydać dostępne, ale coraz bardziej ograniczone środki finanso‑
we? Tej kwestii powinno przyświecać opracowanie PS WPR na lata 2023–2027. Pol‑
ski nie stać na to, aby kontynuować podejście, aby „je wydać w pełni bez względu
na efekty”.

4.2. Dotychczasowe priorytety wsparcia polskiego rolnictwa i wsi
w ramach WPR w Polsce – analiza krytyczna
4.2.1. Polska jako beneficjent budżetu UE
Od 2004 r. Polska pozostaje pełnoprawnym uczestnikiem Jednolitego Rynku Eu‑
ropejskiego (JRE), integracja przyniosła zasadniczy wzrost wymiany handlowej
artykułami rolno‑spożywczymi oraz napływ bezpośrednich inwestycji zagranicz‑
nych (BIZ) w obszarze przemysłu przetwórczego. Obecnie ponad 80% polskiego
eksportu rolno‑spożywczego jest kierowany na rynek wewnątrzunijny, a ponad
90% BIZ w Polsce pochodzi z krajów UE. Członkostwo w UE oznaczało także objęcie
naszego kraju mechanizmami wspólnej polityki rolnej (WPR), w ramach których
możliwe jest kierowanie do rolnictwa i na obszary wiejskie znaczącego wsparcia fi‑
nansowego, uzupełnionego przez krajowe współfinansowanie (zarówno publiczne,
jak i prywatne). Skala korzyści finansowych pozwala postawić tezę, że rolnictwo,
czy szerzej sektor rolno‑spożywczy w ujęciu branżowym, jest największym bene‑
ficjentem unijnego budżetu w Polsce. Również sami rolnicy są de facto jedyną gru‑
pą społeczno‑zawodową, do której kierowany jest stały unijny strumień finansowy
wspierający ich dochody od pierwszego roku naszego członkostwa.
Dedykowany charakter pomocy z budżetu unijnego w ramach WPR stymuluje in‑
westycje i wywołuje efekty mnożnikowe w gospodarce. Po zrealizowaniu projektów
inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu UE, także tych w ramach wsparcia
z WPR, każdy beneficjent otrzymuje refundację poniesionych kosztów w ramach
przyznanej dotacji. Inną formą wsparcia polskich rolników są premie, czyli płatno‑
ści zaliczkowe na poczet realizacji przyszłych przedsięwzięć, które przeszły przez
procedurę weryfikacji formalnej i merytorycznej. Największą jednak pulę środ‑
ków kierowanych do rolnictwa stanowią fundusze, które nie wymagają krajowego
współfinansowania. Co roku tylko w ramach tego ostatniego mechanizmu finanso‑
wania i bezpośredniego wspierania dochodów rolniczych trafia na konta bankowe
polskich producentów rolnych ponad 3 mld euro za pośrednictwem Agencji Re‑
strukturyzacji i Modernizacji Rolnej (ARiMR).
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Na koniec stycznia 2021 roku skumulowane (począwszy od 2004 roku) saldo netto
rozliczeń w ujęciu kasowym (wpływy rejestrowane po wejściu na rachunek NBP
minus wpłaty Polski do unijnego budżetu) między budżetem Polski i budżetem UE
wyniosło ponad 134,7 mld euro (tabela 4.1). Całkowita wartość transferów w ra‑
mach wszystkich polityk unijnych z budżetu UE do Polski w tym okresie wyniosła
198,1 mld euro, a wpłaty do budżetu unijnego, w tym składka członkowska, wyniosły
łącznie 63,4 mld euro. Polska zwróciła do budżetu UE 171 mln euro z tytułu
sankcjiDebaty Eksperc
Instytut
i kar.
oraz podnoszenia stand
wykorzystujący ilościow
tów. Skupiamy zarówno
i aktywnych w gospoda
Tabela 4.1. Transfery z budżetu UE do Polski (od 1 maja 2004 do 31 stycznia 2021 r.)
przyczynia się do podn
w mld euro
się na rozwiązaniach słu
szych badań.
Transfery łącznie w tym:
198,1

Wprowadzen

Polityka spójności

127,8

Wspólna Polityka Rolna, w tym:

63,8

Dopłaty bezpośrednie (ARiMR)

40,3

Interwencje rynkowe (ARR)

1,8

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2013

16,0

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020

4,4

Pozostałe transfery WPR

0,1

Europejski Fundusz Rybacki do 2013

0,7

Europejski Fundusz Morski i Rybacki 2014–2020

0,2

Wpłaty do budżetu

63,4

w tym DNB

42,5

Badanie „Wpływ reform
obejmuje wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
Zwrot do budżetu UE
0,171
nych regionach Polski,
Saldo netto
134,7
m.in. odległość od duży
racjach
i nastawieniu m
Źródło: opracowanie na podstawie danych Ministerstwa
Finansów,
https://www.gov.pl/web/finanse/transfery‑polska‑ue‑unia‑europejska (pobrane że
20.03.2021).
ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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Największy udział (64,5%) w transferach ogółem stanowiły wpłaty z tytułu Europej‑
skich Funduszy Struktualnych i Funduszu Spójności (127,7 mld euro) finansujących
projekty inwestycyjne w ramach europejskiej polityki spójności. Refundacje z bu‑
dżetu unijnego z tytułu wspólnej polityki rolnej (63,8 mld euro) stanowiły 32% łącz‑
nych transferów. Z kolei suma składek członkowskich (42,5 mld euro) wpłaconych
od poczatku członkowstwa (DNB) wyniosła 21,4% łącznych wpływów (198 mld euro).
Od wejścia do UE, Polska pozostaje jednym z największych beneficjentów budżetu unijnego dedykowanego na wsparcie rolnictwa i wsi. W latach 2004–2021 nasz
kraj uzyskał z budżetu unijnego ponad 63,7 mld euro (ryc. 4.1) z tytułu refundacji
wydatków przeznaczonych między innymi na realizację wsparcia bezpośredniego (40,3 mld euro) i politykę rozwoju obszarów wiejskich (ponad 20 mld euro).
Ponad 2/3 łącznych transferów z budżetu unijnego stanowią fundusze na wsparcie

Rycina 4.1. Płatności z budżetu UE w ramach WPR 2004–2020
0,3%

1,5%

7,0%

63,3%

 Dopłaty bezpośrednie
(40,3 mld euro)

25,2%

 Interwencje rynkowe
(1,8 mld euro)
 Rozwój wsi razem do 2013 r .
(16,04 mld euro)

2,8%

 PROW 2014–2020
(4,45 mld euro)
 Wsparcie rybactwa do 2020 r.
(0,9 mld euro)
 Pozostałe transfery WPR
(0,16 mld euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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bezpośrednie dochodów rolniczych w ramach Europejskiego Funduszu Gwarancji
Rolnych (EFGR). Specyfika tego unijnego źródła finansowania powoduje, że pań‑
stwa czlonkowskie nie muszą współfinansować tych transferów z krajowych bu‑
dżetów, w odróżnieniu od funduszy finansujących rozwój obszarów wiejskich (Eu‑
ropejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, EFRROW) czy funduszy
spójnościowych (Polityka Spójności).
Instytut Debaty Eksperc
4.2.2. System wsparcia bezpośredniego i jego funkcja dochodowa
oraz podnoszenia stand
wykorzystujący ilościow
ARiMR od początku członkostwa w UE pozostaje zarówno instytucją wdrażającą
tów. Skupiamy zarówno
pomoc, mając bezpośredni kontakt z beneficjentami, jak i akredytowaną agencją
i aktywnych w gospoda
płatniczą odpowiedzialną za wypłaty środków bezpośrednio na konta beneficjen‑
przyczynia
tów pomocy z WPR. W latach 2004–2021 ARiMR wypłaciła beneficjentom
dopłat się do podn
się
na rozwiązaniach słu
bezpośrednich łącznie ponad 204 mld złotych (stan na 31.01.2021 r.), a realizując
szych pobadań.
kolejne kampanie, ARiMR przekazuje na konta 1,3 mln producentów rolnych
nad 14 mld złotych rocznie wsparcia dochodowego. Liczba składanych wniosków
Badanie „Wpływ reform
o dopłaty bezpośrednie z roku na rok maleje. W 7-letnim okresie finansowania
i programowania w latach 2014–2020 liczba złożonych wniosków spadłaobejmuje
o ponad wybrane aspe
85
etapu gimnazju
47,5 tysiąca (tabela 4.2), zaś w całym okresie poakcesyjnym o blisko 95 tys.minacja
, co ob‑
z
drugiej
razuje skalę dokonujących się przemian agrarnych. Warto przy tym zaznaczyć, żezaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
warunkiem ubiegania się o wsparcie bezpośrednie w Polsce jest posiadanie
(i użyt‑
kowanie) co najmniej 1 ha użytków rolnych.
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
Analiza danych za okres 2014–2019 wskazuje, że spadkowi liczby beneficjentów
czających do dalszej na
(–35 tys.) towarzyszy wzrost obszaru deklarowanego do płatności (+144wtys.
ha), badaniu i n
niniejszym
co potwierdza „wypadanie” części gospodarstw z systemu wsparcia i przepływ
edukacji ponadpodstaw
gruntów (zapewne także w ramach systemu dzierżaw) do beneficjentów pozowładze publiczne oraz i
stających w systemie wsparcia bezpośredniego. W 2019 r. ARiMR wypłaciła bene‑
ficjentom prawie 25 mld złotych86, z czego 15 mld zł (blisko 60% łącznych wydatków)
Punktem wyjścia opisy
to płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego. Ponad 30% stanowiły
swoją sytuację ekonom
wypłaty w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich (29,7%), wsparcie
ry‑
świadczać istotnych og
bactwa stanowiło 1,5%, a wydatki w ramach wspólnotowych mechanizmów organi‑
nych regionach Polski,
zacji rynków rolnych 1,2%.
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
85
Liczba wniosków złożonych jest wyższa niż liczba wydanych decyzji, co jest efektem odmowy przyznania
pomocy w wyniku prowadzonej kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu.
wyższych. Istotnie w ok
86
Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2019 rok (2020), ARiMR,
– nie ma znaczenia spo
Warszawa, https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/2019/C/Sprawozdanie_z_dziatransformacji. W rezulta
lalnosci_ARiMR_za_2019_rok.pdf.
czącą barierą do dalsze
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Tabela 4.2. Realizacja pomocy w ramach systemu wsparcia bezpośredniego w Polsce
w latach 2014–2020
Kampania

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Liczba
złożonych
wniosków

1 353 125

1 355 288

1 351 065

1 343 114

1 335 177

1 317 514

1 305 674

Liczba
wydanych
decyzji
w danej
kampanii

1 351 872

1 351 292

1 346 634

1 339 414

1 319 422

1 305 535

1 099 17186

Deklarowany
14 181 740 14 193 336 14 279 495 14 298 531 14 287 343 14 325 633
obszar w ha
Zrealizowa‑
ne płatności
w mln PLN

14 187

14 316

14 629

14 607

14 591

14 996

..

12 01987

Źródło: Sprawozdania z działalności ARiMR za lata 2014–2019, https://www.arimr.gov.pl/dla
‑beneficjenta/biblioteka/sprawozdania‑z-dzialalnosci‑agencji‑restrukturyzacji‑i-modernizacji
‑rolnictwa.html oraz https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/
Platnosci_bezposrednie/20210226_Platnosci__bezposrednie_.pdf.

Na uwagę zwraca stosunkowo wysoki udział wsparcia w ramach pomocy krajo‑
wej (8%) realizowanej przez ARiMR. W przypadku tej ostatniej formy pomocy to
większość wypłaconej kwoty dotyczyła wypłat za szkody w uprawach rolnych spo‑
wodowane suszą lub innymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które
wystąpiły w latach 2018–2019 (łącznie 1,39 mld złotych).
ARiMR kontynuuje realizację pomocy krajowej w formie dofinansowania oprocento‑
wania kredytów preferencyjnych (która była realizowana już w okresie przedakce‑
syjnym, ale w zdecydowanie większej skali). Większość kredytów preferencyjnych
stanowią linie kredytowe na zakup użytków rolnych (ponad 80% z 1995 udzielonych

87
88

Na dzień 31.01.2021.
Na dzień 31.01.2021.
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Rycina 4.2. Struktura płatności zrealizowanych przez ARiMR w 2019 r.

1,2%

8%

1,5%

59,7%

29,7%
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Instytut Debaty Eksperc
oraz podnoszenia stand
 Wsparcie bezpośrednie
(14,9 mld euro) wykorzystujący ilościow
 PROW 2014–2020 tów. Skupiamy zarówno
(7,4 mld euro)
i aktywnych w gospoda
 Rybactwo 2014–2020
przyczynia się do podn
(0,38 mld euro)
się na rozwiązaniach słu
 Wspólna organizacja
szych badań.
rynków rolnych
(0,29 mld euro)

Badanie „Wpływ reform
obejmuje wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
Sprawozdanie z działalności Agencji i Restrukturyzacji za 2019niż
rok, w
ARiMR,
ośrodkach miejsk
Warszawa, 2020, https://www.gov.pl/web/arimr/sprawozdania-z-dzialalnoscitem, aspiracjami środow
agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa.
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
kredytów). Kwota kredytów udzielonych przez banki w ramach linii preferencyj‑
władze publiczne oraz i
 Pomoc krajowa
(2 mld euro)

nych z dopłatą Agencji wyniosła w 2019 r. 527 mln złotych (347 mln zł to kredyty na
zakup 14,4 tys. hektarów ziemi rolnej). W zdecydowanej większości zakup
UR do‑wyjścia opisy
Punktem
tyczył rolników powiększających swoje gospodarstwa (99,5%), a tylko 9 kredytów
swoją sytuację ekonom
zostało udzielonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego89.
świadczać istotnych og

nych regionach Polski,
Wśród beneficjentów pomocy realizowanej przez ARiMR ponad 97% to osoby fi‑
m.in. odległość od duży
zyczne (na łączną grupę 2,3 mln podmiotów zarejestrowanych w bazie Agencji,
racjach i nastawieniu m
tzw. Ewidencji Producentów, która obejmuje wszystkie podmioty korzystające
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
89
Sprawozdanie z działalności ARiMR za 2019 r., s. 112, https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_
transformacji. W rezulta
strony/223/2019/C/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ARiMR_za_2019_rok.pdf.
czącą barierą do dalsze
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z pomocy). Pozostali beneficjenci to podmioty posiadające osobowość prawną
(48 tys.), a także spółki cywilne (2,4 tys.) oraz jednostki organizacyjne nieposiadają‑
ce osobowości prawnej (7,9 tys.).
W latach 2014–2020 około 3/4 funduszy na WPR UE przeznaczyła na wspieranie
dochodów rolniczych (dopłaty bezpośrednie), co sprawia, że stanowiły one średnio
w latach 2014–2018 26% dochodu rolniczego w UE-28 (agricultural income factor).
W Polsce ten wskaźnik wyniósł nieco ponad 30%90. Jeśli uwzględni się wszystkie
subsydia (finansowane z obu filarów WPR) ten wskaźnik średnio w UE wyniósł 36%
w okresie 2007–2013, choć jego wartość jest silnie zróżnicowana między poszcze‑
gólnymi krajami członkowskimi. Funkcja dochodowa systemu wsparcia bezpo‑
średniego jest więc bardzo silna.
Jeśli chodzi o strukturę udzielonego wsparcia w sektorze rolnym to analiza danych
Agencji wskazuje, że w 2019 r. Polska przeznaczyła: 44,5% koperty krajowej w ra‑
mach systemu wsparcia bezpośredniego na jednolite płatności obszarowe (JPO),
30% na płatności na zazielenienie, 8,9% na płatność redystrybucyjną i 1,9% na płat‑
ności dla młodych rolników. Aż 15% koperty krajowej przeznaczono na płatności
powiązane z produkcją (tabela 4.3), w ramach których ponad 60% stanowią płat‑
ności do krów (30,2%) i bydła mięsnego (34%) – są to dopłaty do sztuki. Płatności
w ramach historycznego wsparcia do powierzchni buraka cukrowego stanowiły
15,6% wsparcia sektorowego.
Zmiany WPR po 2013 r. spowodowały, że w sposób istotny wzrosło znaczenie
płatności sektorowych powiązanych z danym rodzajem produkcji, tzw. płatności
związane (ang. coupled). Stało się tak 10 lat po całkowitym ich zniesieniu w 2003 r.,
co stanowiło wówczas zasadniczy człon reformy WPR z tego okresu. Nie jest to
instrumentarium obowiązkowe, ale poza Niemcami zdecydowały się na jego uru‑
chomienie wszystkie kraje członkowskie. Jest to oczywiście wsparcie selektywne
w tym sensie, że relatywnie ograniczone grupy beneficjentów mają do nich dostęp.

90

Agricultural factor income – dochód z rolnictwa, w tym przeznaczony na opłacenie zewnętrznych czyn‑
ników produkcji (pożyczony kapitał, najemna siła robocza, dzierżawy oraz wynagrodzenie własnych
czynników produkcji (praca własna, kapitał i ziemia). Pozwala dokonywać porównań między krajami
członkowskimi, uwzględniając fakt silnych zróżnicowań w tym zakresie w UE. Więcej: https://ec.europa.
eu/info/sites/info/files/food‑farming‑fisheries/farming/documents/cap‑expenditure‑graph5_en.pdf.
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Tabela 4.3. Kwota zrealizowanych płatności w 2019 r. w ramach różnych schematów
pomocy

Rodzaj wsparcia

Kwota płatności
w zł

Wsparcie bezpośrednie, w tym:

9 792 018 259,13

100,0

JPO91

4 355 521 752,54

44,5

Zazielenienie

2 946 097 330,42

30,1

Młody rolnik

184 799 664,11

1,9

Redystrybucyjna (3–30 ha)92

873 437 401,42

8,9

Wsparcie związane (14 schematów),
w tym:
Przejściowa do tytoniu

223 615 209,61

Pomidory

6 003 393,57 2

Truskawki

26 684 573,76

Konopie włókniste

100,0

15,6

1 489 920,26
88 494,25

Bydło

487 483 979,98

34,0

Krowy

432 931 064,42

30,2

Owce

12 768 129,84

Kozy

704 769,46

Rośliny pastewne

Wprowadzen

Liczba złożonych
wniosków

Instytut Debaty Eksperc

1 305
934podnoszenia stand
oraz

wykorzystujący
ilościow
1 305
934

tów. Skupiamy zarówno
i aktywnych w gospoda
872 881
przyczynia się do podn
się na rozwiązaniach słu
szych badań.

161 971

Badanie „Wpływ reform
obejmuje wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i

46 489 361,97

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
Chmiel
22 689 335,14
świadczać istotnych og
Rośliny strączkowe na ziarno
140 367 671,62
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych ARiMR,
i nastawieniu m
Sprawozdanie z działalności ARiMR za 2019 r. (pobrane racjach
21.03.2021).
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
Jest to jednakowa dla wszystkich beneficjentów pomocy stawka płatności przyznawana na 1 hektar.
– nie ma znaczenia spo
W latach 2014–2020 w Polsce płatność dodatkowa (redystrybucyjna) jest przyznawana każdemu benefi‑
W rezulta
cjentowi, który deklaruje więcej niż 3 ha, ale tylko do maksymalnej powierzchni wynoszącej transformacji.
30 ha.
czącą barierą do dalsze
Ziemniak skrobiowy

92

14,6

34 293 424,10

Burak cukrowy

Len

91

1 432 162 110,64

Udział (%)

2 556 176,23
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Obecny system płatności bezpośrednich jest krytykowany w całej UE, gdyż jego
specyfika (płatność do hektara) powoduje, że zdecydowana większość funduszy
(80% wartości) kierowana jest właśnie do dużych producentów rolnych stanowią‑
cych mniejszość (20% ogólnej liczby beneficjentów). To między innymi z tego po‑
wodu w 2013 r. wprowadzono ważny instrument wsparcia dochodów dla małych
i średnich gospodarstw rolnych w postaci płatności redystrybucyjnej. Warto za‑
znaczyć, że znaczenie tej formy płatności zasadniczo wzrasta po 2023 r. właśnie
z powodu skierowania większej uwagi na zachowanie żywotności tej grupy gospo‑
darstw.
Od 2013 r. Polska stosuje to dodatkowe wsparcie dochodów małych i średnich go‑
spodarstw rolnych (tzw. płatność na pierwsze hektary), przeznaczając na nie blisko
9% rocznej koperty krajowej. Każdy rolnik składający wniosek o dopłaty bezpośred‑
nie na więcej niż 3 ha uzyskuje prawo do dopłaty redystrybucyjnej (dopłata nie jest
przyznawana na obszar deklarowany powyżej 30 ha), ale nie ma ograniczenia co
do wielkości gospodarstwa wnioskującego o taką pomoc. W Planie Strategicznym
dla WPR (ang. CAP Plan) na lata 2023–2027 planuje się ograniczenie tej płatności
do gospodarstw posiadających nie więcej niż 50 ha.
Warto także przypomnieć, że zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami unij‑
nymi państwa, w których dopłaty redystrybucyjne stanowią więcej niż 5% krajowej
koperty, mogły zrezygnować z obowiązku stosowania tzw. cappingu (np. tak zrobiła
Rumunia), czyli obniżania wartości dopłat (min. o 5%) po przekroczeniu wysokości
wsparcia w ramach JPO o wartości 150 tys. euro. Można szacować, że liczba takich
beneficjentów w Polsce oscyluje wokół 600 podmiotów. Pomimo iż Polska prze‑
znacza 9% koperty na te dopłaty, jako jedyny kraj członkowski zdecydowała się
na 100% redukcję tych płatności po przekroczeniu 150 tys. euro w całym okresie
2014–2020 i okresie przejściowym do 2023 r.
Po okresie przejściowym obowiązującym w 2014 roku i uruchomieniu pakietu
reform WPR z tego okresu oraz uruchomieniu nowych zasad WPR w 2015 r., Pol‑
ska wprowadziła system wsparcia dla małych gospodarstw (ang. Small Farmer
Scheme – SFS)93. W systemie małych gospodarstw w Kampanii 2016 uczestniczyło

93

Istota tej pomocy polega na ograniczeniu płatności do 1250 EUR rocznie dla beneficjenta, który w zamian
jest wyłączony z kontroli, ale nie respektowania, przestrzegania tzw. zasad wzajemnej zgodności; udział
w systemie SFS jest dobrowolny, ale także mógł być zastosowany „z urzędu”.
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ponad 700 tys. rolników94, którzy zostali do niego włączeni w 2015 r. Od 2016 r. rol‑
nik może jedynie wystąpić z systemu dla małych gospodarstw, z czego skorzystało
około 10 tys. rolników w 2016 r. W 2018 r. liczba producentów rolnych uczestniczą‑
cych w systemie SFS ponownie spadła i wyniosła nieco ponad 622 tys., a w 2019 r.
już tylko 586 tys. (blisko 45% wszystkich beneficjentów w 2019 r.). Obecny projekt
Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023–2027 wskazuje, że w nowym okre‑
sie programowania 2021–2027 ten system nie będzie kontynuowany, pomimo
Instytut iż
Debaty Eksperc
jest to ogromna oszczędność przede wszystkim w sferze kosztów administra‑
oraz podnoszenia stand
cyjnych obsługi wniosków o płatności. Dużym ułatwieniem dla beneficjentów
jest
wykorzystujący
ilościow
natomiast istotnie uproszczona procedura ubiegania się o płatności (nie składa‑
tów. Skupiamy zarówno
ją wniosków, a jedynie deklarują brak zmian z okresem poprzednim). Jednakże
i aktywnych w gospoda
brak kontroli przestrzegania wymogów w zakresie zasad warunkowości w obprzyczynia
szarze cross‑compliance w systemie SFS stanowi potencjalne zagrożenie
dla się do podn
się
na
realizacji ważnych celów, w tym środowiskowych w tych gospodarstwach. rozwiązaniach słu
szych badań.
Powyższe dane dotyczące realizacji mechanizmów wsparcia bezpośredniego
Badanie „Wpływ reform
w Polsce należy analizować w kontekście faktu, że blisko 75% wszystkich bene‑
obejmuje
ficjentów płatności bezpośrednich w Polsce (ponad 990 tys.) nie posiada
więcej wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
niż 10 ha (rycina 4.3), a jedynie nieco ponad 30 tys. gospodarstw (4%) deklaruje
z drugiej zaś sprawia, że
areał przekraczający 50 ha. Udział liczby gospodarstw o obszarze nie większym
perspektywy młodzież
niż 5 ha oscyluje wokół 50%, co jest istotne z punktu widzenia dalszejz analizy
i wnioskowania autorów niniejszej publikacji. Jednocześnie ta grupa
niżgospow ośrodkach miejsk
darstw zgodnie z danymi GUS za 2019 r. użytkuje łącznie 1,8 mln ha (patrz
tatem, aspiracjami
środow
bela 4.4).
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i
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Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2016 rok. ARiMR, War‑
– nie ma znaczenia spo
szawa 2017, s.24; https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ARiMR__
transformacji. W rezulta
2016.pdf
czącą barierą do dalsze
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Rycina 4.3. Beneficjenci płatności bezpośrednich w ramach poszczególnych grup
obszarowych w 2017 r. w Polsce
2%

1%

3%

0%
51%

10%

 1–5 ha
10%

 5,01–10 ha
 10,01–15 ha
 15,01–30 ha
 30,01–50 ha

23%

 50,01–100 ha
 100,01–300 ha
 300 ha i więcej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdanie z działalności ARiMR za 2017 r.
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/223/Sprawozdanie_ARiMR__2017.pdf
(pobrane 25.01.2020).
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Tabela 4.4. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych
O powierzchni użytków rolnych

LATA

Ogółem

0–1 ha

1–2 ha

2–5 ha

5–10 ha

10–15 ha

GOSPODARSTWA
W tysiącach
2010a

1509,1

24,9

300,6

489,8

346,3

151,5

2016

1410,7

22,8

271,2

465,9

309,9

137,3

2017

1405,7

20,5

263,1

449,5

316,0

142,4

2018

1428,8

27,5

285,0

449,0

315,0

142,0

2019

1409,4

27,8

285,5

440,7

306,2

137,7

W odsetkach
2010a

100

1,6

19,9

32,6

22,9

10,0

2016

100

1,6

19,2

33,1

22,0

9,7

2017

100

1,5

18,7

32,0

22,5

10,1

2018

100

1,9

20,0

31,4

22,0

9,9

2019

100

2,0

20,3

31,2

21,7

9,8

POWIERZCHNIA UŻYTKÓW ROLNYCH
W tysiącach ha
2010a

14 859,7

18,5

441,4

1600,1

2467,4

1839,7

2016

14 543,3

17,7

396,2

1507,7

2184,2

1659,3

2017

14 620,3

13,7

389,0

1446,2

2204,7

1706,9

2018

14 669,0

16,9

426,9

1448,7

2224,2

1704,4

2019

14 689,5

17,9

411,8

1415,4

2159,8

1663,5
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O powierzchni użytków rolnych

LATA

Ogółem

0–1 ha

1–2 ha

2–5 ha

5–10 ha

10–15 ha

15 ha
i więcej

W odsetkach
2010a

100

0,1

3,0

10,8

16,6

12,4

57,2

2016

100

0,1

2,7

10,4

15,0

11,4

60,4

2017

100

0,1

2,7

9,9

15,1

11,7

60,5

2018

100

0,1

2,9

9,8

15,1

11,6

60,2

2019

100

0,1

2,8

9,6

14,7

11,3

61,4

Przeciętna powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie w ha
2010a

9,8

0,7

1,5

3,3

7,1

12,1

43,3

2016

10,3

0,8

1,5

3,2

7,0

12,1

43,1

2017

10,4

0,7

1,5

3,2

7,0

12,0

41,4

2018

10,3

0,6

1,5

3,2

7,1

12,0

42,1

2019

10,4

0,6

1,4

3,2

7,1

12,1

42,7

a

Dane PSR
Źródło: Rolnictwo w 2019 roku (2020), GUS.

W tym miejscu warto także odwołać się do wyników badań zrealizowanych i opublikowanych przez EFRWP w 2018 r.95 Autorzy badania zwracali wówczas uwagę
na kwestie, które obrazują fundamentalne problemy polskiego rolnictwa wynikające z nieefektywności struktur agrarnych w Polsce. Wyniki tych badań pozostają aktualne. Do największych barier dla poprawy konkurencyjności polskiego
rolnictwa należy zaliczyć następujące zjawiska:

95

Nurzyńska I., Drygas M., Goraj L. (2018), System dopłat bezpośrednich Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Rola, znaczenie i ewolucja, Warszawa 2018; EFRWP; https://www.efrwp.pl/dir_upload/download/
thumb/8e460efa4d5616426d76892033c0.pdf), Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej, red.
Poczta W. , Rowiński J., EFRWP, CeDeWu, TEP, Warszawa 2019.
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•

zgodnie z danymi GUS z 2019 r. (tabela 4.4) liczba gospodarstw rolnych w Pol‑
sce wyniosła 1,4 mln; jednocześnie pole obserwacji Polskiego FADN (obowiąz‑
kowy system unijnej rachunkowości rolnej) zakłada, że w FADN mamy repre‑
zentację ponad 730 tys. gospodarstw96; z pola obserwacji FADN wyłączonych
jest około 700 tys. gospodarstw rolnych, które nie produkują na rynek, gdyż
wartość ich Standardowej Produkcji (Standard Output) w gospodarstwie nie
przekracza 4000 euro rocznie,
Instytut Debaty Eksperc
oraz podnoszenia stand
• wyniki badań Polskiego FADN wskazują, że dopiero producent rolny,
który
wykorzystujący
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osiąga wartość co najmniej 25 tys. euro standardowej produkcji (SO) rocztów. Skupiamy zarówno
nie jest w stanie wypracować dochód parytetowy z rolnictwa, czyli uzyskać
i aktywnych w gospoda
porównywalne średnie wynagrodzenie netto na osobę w gospodarce pozarol‑
przyczynia się do podn
niczej; liczebność tej grupy wyniosła w 2015 r. niespełna 150 tys., a w kolejnych
się na rozwiązaniach słu
latach uległa zmniejszeniu,
szych badań.
• w Polsce mamy zatem bardzo liczną grupę producentów rolnych (ok. 580 tys.),
Badanie „Wpływ reform
których wartość SO mieści się w przedziale 4000–25 000 euro i które FADN
obejmuje wybrane aspe
zalicza do producentów powiązanych z rynkiem (pozostają w polu obserwacji
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FADN); jednakże grupa ta nie jest w stanie uzyskiwać dochodów parytetowych
z drugiej zaś sprawia, że
w ramach prowadzonej działalności rolniczej,
z perspektywy młodzież
• analizy danych FADN za 2019 r. wskazują, że w Polsce udział gospodarstw
niż w ośrodkach miejsk
rolnych dużych i bardzo dużych (wartość standardowej produkcji tem,
powyżej
aspiracjami środow
97
100 tys. euro) w ich ogólnej liczbie stanowi niespełna 2,5% .
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
Pomimo niewątpliwych zmian w strukturze agrarnej system dopłat bezpośrednich
edukacji ponadpodstaw
do hektara od lat kształtuje rynek ziemi w Polsce, hamując przemiany własnościo‑
władze publiczne oraz i
we oraz przepływ ziemi od niewielkich, często nieprodukujących na rynek, gospo‑
darstw rolnych do większych i bardziej wydajnych. Ograniczenia dostępu Punktem
do ziemi, wyjścia opisy
także w ramach systemu dzierżaw, stały się zasadniczą barierą i fundamentalswoją sytuację ekonom
nie zagrażają poprawie konkurencyjności polskich gospodarstw towarowych.
świadczać istotnych og
Jak wskazują dane GUS, gospodarstwa rolne w grupie do 5 ha (łącznie 754 tys.
nych regionach Polski,
w 2019 r. i 815,3 tys. w 2010 r.) użytkowały w 2019 r. około 12,5% UR (1,8 mln ha)
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
96
Wyniki standardowe Polskiego FADN. Polska razem (rok obrachunkowy 2019), https://fadn.pl/wp‑con‑
tent/uploads/2021/02/WS‑R2019-WS.pdf.
wyższych. Istotnie w ok
97
Więcej: Baer‑Nawrocka A., Poczta W., Polskie rolnictwo na tle rolnictwa Unii Europejskiej (2016), w: Wil‑
– nie ma znaczenia spo
kin J., Nurzyńska I. (red), Polska wieś 2016. Raport o stanie wsi, Wydawnictwo Scholar, FDPA, Warszawa,
transformacji. W rezulta
s. 81–106.
czącą barierą do dalsze
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w Polsce (w 2010 r. – 13,9%). Dane te potwierdzają, że istniejący system wsparcia
bezpośredniego zasadniczo spowalnia proces przepływu ziemi, gdyż dopłaty bez‑
pośrednie pełnią funkcję socjalną, uzupełniając przychody pozarolnicze pozyski‑
wane w tej grupie gospodarstw rolnych. Niestety brak jest danych statystycznych,
które pozwoliłyby wskazać, jaki jest de facto strumień pochodzący z pozarolniczych
źródeł utrzymania.
W latach 2010–2019 obserwowana jest stagnacja w zakresie zmiany średniej po‑
wierzchni gospodarstwa, de facto w każdej grupie obszarowej. Co więcej, nastąpił
spadek średniej w gospodarstwach powyżej 15 ha, co należy zapewne utożsamiać
ze „strategią” podziału dużych gospodarstw na mniejsze spowodowaną „ucieczką”
przed cappingiem dopłat bezpośrednich obowiązującym od 2015 r. i proponowanym
przez KE dalszym zaostrzeniom zasad w tym obszarze po 2020 r. W latach 2010–
2019 łączna liczba gospodarstw w Polsce spadła o 100 tys. i dotyczy to wszystkich
grup obszarowych poza grupą powyżej 15 ha (tu wzrost o 15 tys. gospodarstw), do
której w tym okresie przepłynęło ponad 500 tys. hektarów (przy spadku łącznej
powierzchni UR w Polsce w tym okresie o 170 tys. ha). W okresie niespełna 10 lat
w grupach obszarowych 1–15 ha odpłynęło łącznie prawie 700 tys. ha, w tym część
na funkcje pozarolnicze. W grupie gospodarstw do 5 ha ubyło blisko 215 tys. hek‑
tarów.

4.2.3. Funkcja socjalna płatności bezpośrednich
w małych gospodarstwach
Jednym z kluczowych obszarów negocjacji Polski przed wejściem do UE była wy‑
sokość stawek bezpośrednich, jakie polscy rolnicy mieli dostawać po 2004 r. Ze
strony negocjatorów unijnych brak było zgody na przyznanie polskim rolnikom sta‑
wek zbliżonych do tych, które otrzymywali rolnicy krajów EU-15. Podnoszone były
argumenty dotyczące niższych kosztów produkcji w polskim rolnictwie, niższej
wydajności produkcji rolnej, niższych kosztów życia, a także obawy przez niepo‑
kojami społecznymi i animozjami na linii miasto‑wieś, które miałyby wywołać zbyt
wysokie stawki płatności i skokowe wzbogacenie się polskich rolników z powodu
dopłat. Staraniem strony polskiej udało się uzyskać zgodę na możliwość wprowa‑
dzenia tzw. dopłat uzupełniających (top‑ups) finansowanych z krajowego budżetu,
które stopniowo miały być zmniejszane przy jednoczesnym wzroście stawki JPO
finansowej w 100% z budżetu UE w okresie do 2013 r.
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Rycina 4.4. Stawki podstawowych płatności obszarowych w EUR/ha
w latach 2004–2020
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Rycina 4.5. Kurs EBC stosowany do przeliczania płatności bezpośrednich w PLN/EUR
w latach 2004–2020
5
4,71

4

3,92

4,41

4,23
3,77

3,97

3

3,98

4,10

4,18

2010

2012

2014

4,38

4,30

4,24

4,23

4,32

4,28

2016

2018

4,55

3,39

2
1
0
2002

2004

2006

2008

2020

2022

Źródło: opracowanie na podstawie danych ARiMR.

liczbę kwalifikujących się hektarów. Rycina 4.5 wskazuje, że w warunkach aprecja‑
cji złotego (wzmocnienia jego kursu), czego doświadczaliśmy w latach 2006–2013,
zmniejszało skalę korzyści dla beneficjenta pomimo stałego wzrostu stawki JPO
w stosunku do średniej unijnej, na co zezwalał Traktat Akcesyjny.
Szczególnie w pierwszym okresie silnej zmienności kursu euro miał on dosyć istot‑
ny wpływ na wysokość stawek płatności bezpośrednich wypłacanych beneficjen‑
tom końcowym (tabela 4.5).
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Tabela 4.5. Stawki i rodzaje podstawowych płatności obszarowych w ramach systemu
wsparcia bezpośredniego w latach 2004–2020 (z wyłączeniem płatności związanych
z produkcją)

Wprowadzen

Płatności obszarowe PLN/ha

JPO

UPO

Zazielenienie

Redystrybucyjna

Młody rolnik

2

3

4

5

6

2004

210,53

292,78

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2005

225,00

282,35

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2006

276,28

313,45

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2007

301,54

294,91

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2008

339,31

269,32

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2009

506,98

356,47

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2010

562,09

327,28

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2011

710,57

274,23

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2012

732,06

211,80

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2013

830,30

139,39

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2014

910,87

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

2015

453,70

Nie dotyczy

304,31

170,11

258,97

2016

462,05

Nie dotyczy

310,10

172,79

231,97

2017

461,55

Nie dotyczy

309,77

177,02

214,82

2018

459,19

308,18

178,01

175,62

2019

471,64

2020

483,79
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W 2015 r. weszła w życie reforma WPR z 2013 r., która wprowadziła obowiązkową
płatność na zazielenienie. Płatność ta, ale także płatności dla młodego rolnika, płat‑
ność redystrybucyjna czy wsparcie związane z produkcją, radykalnie pomniejszyła
i pomniejsza wartość koperty krajowej przeznaczonej na podstawowe płatności
obszarowe (JPO). W efekcie od 2015 r. obserwujemy zasadnicze obniżenie staw‑
ki jednostkowej płatności JPO. Był to efekt tzw. ring‑fencingu, czyli konieczności
przeznaczenia minimalnej alokacji wyrażonej w % na obowiązkowy greening, czyli
zazielenienie (30%) oraz płatności dla młodego rolnika (min. 1%, max. 2% koper‑
ty krajowej). Dodatkowo, szczególnie płatności redystrybucyjne (tzw. płatność na
pierwsze hektary w przedziale 3–30 ha) i wsparcie sektorowe pomniejszyło war‑
tość alokacji dostępnej na płatność podstawową (JPO)98 – patrz także tabela 4.5.
W toku prac nad rekomendacjami dla krajowego wymiaru polityki rolnej autorzy
podjęli próbę przeprowadzenia prostego rachunku symulacyjnego, aby uzupełnić
i wesprzeć tezę o coraz bardziej socjalnym charakterze płatności bezpośrednich,
szczególnie w grupie małych gospodarstwa do 5 ha. W tym celu przeprowadzo‑
no analizę i porównano możliwy roczny transfer z tytułu płatności bezpośrednich
w gospodarstwie deklarującym 5 ha do płatności bezpośrednich oraz średni roczny
dochód rozporządzalny w gospodarstwach domowych rolników99. W analizie wyko‑
rzystano dane dotyczące stawek podstawowych płatności obszarowych (JPO, UPO,
Zazielenienie) w latach 2004–2020 oraz dane GUS o kształtowaniu się średniego
dochodu rozporządzalnego na osobę w gospodarstwie domowym rolnika w ana‑
logicznym okresie. W analizie przyjęto pewne uproszczone podejście, gdyż w gru‑
pie gospodarstw do 5 ha występuje zapewne spora grupa gospodarstw domowych
łączących różne źródła dochodu pozarolniczego, ale zgodnie z metodologią GUS
wyłącznym lub przeważającym źródłem dochodu w tej grupie gospodarstw domo‑
wych jest dochód z użytkowanego gospodarstwa rolnego (tabela 4.6).
98

99

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na fakt, że często w dyskursie o wysokości średniej stawki w kra‑
jach UE-12, w tym w Polsce, przyjmuje się tzw. stawki średnie wyliczone jako iloraz wartości koperty
krajowej i liczby deklarowanych w danym kraju hektarów kwalifikujących się do dopłat. Przyjmując takie
podejście, w Polsce w 2019 r. wypłacono w ramach całego systemu wparcia bezpośredniego 14 996 mln
złotych i zadeklarowano do płatności 14 325 633 ha, co daje stawkę średnią (statystyczną) 1045 zł/ha
(244 euro/ha), podczas gdy suma JPO i płatności na zazielenienie wyniosła 788 zł (184 euro/ha); po
uwzględnieniu także stawki płatności redystrybucyjnej (wypłacanej tylko do 27 ha) ta średnia wzrasta do
973 zł/ha (227 euro/ha).
Gospodarstwa domowe rolników – gospodarstwa domowe, których wyłącznym lub głównym (przewa‑
żającym) źródłem utrzymania jest dochód z użytkowanego gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie;
dodatkowym źródłem utrzymania tych gospodarstw może być emerytura, renta lub inne źródło nieza‑
robkowe, praca najemna, praca na własny rachunek bądź wykonywanie wolnego zawodu; oznacza to,
że dochód uzyskiwany ze źródeł dodatkowych jest niższy od dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa
indywidualnego w rolnictwie.
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Tabela 4.6. Rola dopłat bezpośrednich w gospodarstwach o powierzchni 5 ha
w kształtowaniu dochodu gospodarstw domowych rolników w latach 2004–2020

Nominalny
miesięczny dochód
rozporządzalny
na osobę
w gospodarstwie
domowym rolnika
miesięcznie w PLN

Nominalny
roczny dochód
rozporządzalny
na osobę
w gospodarstwie
domowym rolnika
rocznie w PLN

Udział PB
w rocznym
dochodzie
rozporządzalnym
na osobę
Instytut Debaty Eksperc
w gospodarstwie
oraz podnoszenia stand
domowym rolnika
wykorzystujący
ilościow
(gospodarstwa
=
tów. Skupiamy zarówno
5 ha)

Wprowadzen

Rok

Stawka
PB
PLN/
ha

Roczna
wartość PB
w gospodarstwie o pow.
5 ha w PLN

2004

503,3

2517

541

6492

2005

507,4

2537

606

7272

2006

589,7

2949

690

8280

2007

596,5

2982

847

10 164

29%

2008

608,6

3043

887

10 644

29%
obejmuje wybrane aspe

2009

863,5

4317

884

10 608

2010

889,4

4447

1025

12 300

2011

984,8

4924

984

11 808

2012

943,9

4719

1092

13 104

2013

969,7

4848

1156

13 872

2014

910,9

4554

1051

12 612

2015

758,0

3790

1046

12 552

2016

772,2

3861

1151

13 812

28%

2017

771,3

3857

1608

19 296

20%

2018

767,4

3837

1579

2019

788,2

3941

1667

2020

807,6

4038

.

i aktywnych w gospoda
przyczynia się do podn
35%
się na rozwiązaniach słu
36%
szych badań.
39%

Badanie „Wpływ reform

minacja etapu gimnazju
41%

z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
42%
niż w ośrodkach miejsk
36%
tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
35%
w niniejszym badaniu i n
36%
edukacji ponadpodstaw
30%
władze publiczne oraz i
36%

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
18 948
20%
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
20 004
20%
.
. m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
że ponad
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych
ARiMR połowa miesz
oraz GUS (Budżety gospodarstw wyższych.
domowych). Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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Analiza w ramach przyjętych założeń potwierdza, że szczególnie we wczesnym
okresie członkostwa (lata 2004–2011) znaczenie transferów w ramach płatności
bezpośrednich było znaczące, gdyż udział rocznej płatności otrzymywanej przez
gospodarstwo 5 ha w dochodzie rozporządzalnym100 na osobę w gospodarstwie
domowym rolnika wynosił co najmniej 35%, osiągając w 2009 r. aż 41%, a w 2011 r.
42%. Dopiero od 2015 r. ten wskaźnik powoli zmniejsza się, ale wciąż wynosi co naj‑
mniej 20% (tabela 4.6), co oczywiście jest efektem wzrostu dochodu średniego na
osobę w tej grupie gospodarstw domowych. Rola dopłat w całym budżecie domo‑
wym rodziny rolniczej będzie różnić się w zależności od liczby członków gospodar‑
stwa domowego rolnika. Zasadnym wydaje się wniosek, że płatności obszarowe
w gospodarstwach małych (do 5 ha) stanowią ważny dodatek do budżetu domowego (funkcja socjalna), ale nie są to fundusze wystarczające, aby stanowiły
impuls do rozwoju tych gospodarstw.

4.2.4. Polityka rozwoju obszarów wiejskich
Polska od początku swojego członkostwa pozostaje jednym z głównych benefi‑
cjentów polityki rozwoju obszarów wiejskich, która została włączona w szerszym
wymiarze w ramach reformy Agenda 2000, przygotowującej UE na przyjęcie du‑
żej grupy nowych członków o zdecydowanie niższym poziomie rozwoju niż grupa
krajów EU-15. Również w latach 2014–2020 Polsce przyznano największą alokację
funduszy EFRROW w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich, której głównym
celem jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowi‑
skowych. Polski PROW 2014–2020 realizuje wszystkie sześć priorytetów wyznaczo‑
nych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014–2020101.

100

101

Suma bieżących dochodów gospodarstw domowych z poszczególnych źródeł, pomniejszona o zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycznych płacone przez płatnika w imieniu podatnika, o podatki od
dochodów z własności, podatki płacone przez osoby pracujące na własny rachunek, w tym przedstawi‑
cieli wolnych zawodów i osób użytkujących gospodarstwo indywidualne w rolnictwie oraz o składki na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Są to: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich;
zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich
regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządza‑
nia lasami; wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do
obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie; odtwarzanie,
ochrona i wzbogacanie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem; promowanie efektywne‑
go gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym
na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu oraz promowanie włączenia społecznego,
zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Szczegółowy opis prioryte‑
tów także tu: https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia/Centrala/konferencje/18_grudnia_2014/
Broszura_PROW_2014-2020.pdf.
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Rycina 4.6. Alokacja z EFRROW w mln euro wg krajów w latach 2014–2020
po dokonaniu przesunięć między I i II filarem WPR
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Źródło: Polska jako beneficjent Wspólnej Polityki Rolnej, Nurzyńska I. (2018), Raport o stanie wsi.
Polska wieś 2018, red. Wilkin J., Nurzyńska I., FDPA, Warszawa,minacja
s. 135–156.
etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
niż w ośrodkach miejsk
Jednakże, zgodnie z regulacjami unijnymi, Polska skorzystała z możliwości
tem,prze‑
aspiracjami środow
sunięcia 25% alokacji z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów
czających do dalszej na
Wiejskich (EFRROW) na finansowanie systemów wsparcia bezpośredniego
(była
w niniejszym
badaniu i n
to maksymalna wysokość dopuszczalna w ramach regulacji unijnych), coedukacji
pomniej‑ponadpodstaw
szyło środki dostępne na wsparcie z budżetu PROW w naszym kraju (rycina 4.6).
władze publiczne oraz i

Polska była jednym z sześciu krajów członkowskich, które zadecydowały o takim
rozwiązaniu, co jest spowodowane odmiennymi potrzebami modernizacyjnymi
Punktem wyjścia opisy
polskiego rolnictwa. Większość krajów członkowskich zadecydowało o przesunię‑
swoją sytuację ekonom
ciu funduszy z I filara WPR do II filara. Łączna wartość środków przeznaczonych
świadczać istotnych og
na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 (EFRROW plus wkład krajo‑
nych regionach Polski,
wych środków publicznych) wyniosła 13,6 mld euro, w tym z EFFROW 8,7 mld euro.
m.in. odległość od duży
Według stanu na koniec lutego 2021 r. wartość środków publicznych w złotych
racjach
i nastawieniu m
(unijnych i krajowych) dostępnych w PROW 2014–2020 wyniosła 60,4102 mld
złotych
ponad połowa miesz
(w tym 310 mln złotych w ramach zwrotnych instrumentów finansowych).żeOgółem
wyższych. Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
102
Kwota alokacji nie jest stała, gdyż wyrażona w EUR podlega okresowej waloryzacji według przyjętego
transformacji. W rezulta
kursu EUR.
czącą barierą do dalsze
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w ramach PROW 2014–2020 do 28 lutego 2021 r. złożono 5,8 mln wniosków o przyznanie pomocy finansowej, zawarto 5,5 mln umów (w tym są także wydane coroczne decyzje o przyznanie płatności w ramach zobowiązań wieloletnich, w tym
ONW) oraz zrealizowano płatności dla około 35,3 mld złotych103, co stanowiło 60%
dostępnego limitu funduszy PROW. W tym miejscu warto odnotować, że po raz
pierwszy Polska wprowadziła do PROW instrumenty zwrotne. W ramach umowy
o finansowaniu zawartej 30 lipca 2019 r. pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) został utworzony Fundusz Gwa‑
rancji Rolnych (FGR) finansowany ze środków PROW 2014–2020. Jest to pierwszy
zwrotny instrument finansowy uruchomiony i finansowany z EFRROW w Polsce.
Celem FGR jest ułatwienie gospodarstwom rolnym i przedsiębiorstwom przetwór‑
stwa rolno‑spożywczego (MŚP) dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania po‑
przez udzielanie przez BGK (za pośrednictwem banków kredytujących) gwarancji
stanowiących zabezpieczenie do 80% kwoty niespłaconego kapitału kredytu inwe‑
stycyjnego lub obrotowego, udzielonego przez bank kredytujący przedsiębiorcom
MŚP działającym w sektorze rolnym. Kredyty z gwarancją FGR mogą być udzielane
na finansowanie operacji w ramach dwóch poddziałań PROW 2014–2020: Wsparcie
inwestycji w gospodarstwach rolnych (Modernizacja gospodarstw rolnych) oraz
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich roz‑
wój (Przetwórstwo i marketing produktów rolnych). W 2019 r. BGK złożył wniosek
o płatność dotyczący wypłaty pierwszej transzy pomocy na kwotę 51,8 mln zł104.
Tabela 4.7 obrazuje stan wydatkowania środków PROW 2014–2020 w ramach kilku
wybranych schematów pomocowych na koniec lutego 2021 r.

103

104

Należy pamiętać, że kwota wykorzystania środków obejmuje także wydatki poniesione w ramach działań
i zobowiązań wieloletnich podjętych w poprzednich okresach programowania (2004–2006, 2007–2013).
Sprawozdanie z działalności ARiMR za 2019 r., s. 45, https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_
strony/223/2019/C/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_ARiMR_za_2019_rok.pdf.
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Tabela 4.7. Realizacja wybranych działań PROW 2014–2020
(stan na koniec lutego 2021 roku)

Wybrane działania
PROW
2014–2020
Transfer wiedzy
i działalność
informacyjna

Limit środków
publicznych
w mln PLN

Liczba
beneficjentów
wynikająca
Wypłata środków
z zawartych umów
w mln PLN

263,4

24

7,6

Inwestycje w środki
trwałe, w tym:

15 852

39 137

5 721

Modernizacja
gospodarstw
rolnych

9679

32 613

4 209

Rozwój gospodarstw
i działalności
gospodarczej, w tym:

8 948

76 213

4 369

Premie dla
młodych rolników

3 200

22 546

1 744

Premie na
rozpoczęcie
działalności
pozarolniczej

1 558

7 281

654

Restrukturyzacja
małych gospodarstw

3 179

44 081

1 456

Rozwój przedsiębiorczości – rozwój
usług rolniczych

1030

1 727

504

Płatności
dla rolników
przekazujących
małe
gospodarstwa

10,3

575

10

6 103

4 583

3 773

Podstawowe usługi
i odnowa wsi na
obszarach wiejskich

Wprowadzen

Wykorzystanie
limitu (%)

Instytut Debaty Eksperc
oraz podnoszenia stand
3
wykorzystujący
ilościow
tów. Skupiamy zarówno
i aktywnych w gospoda
37,2
przyczynia się do podn
się na rozwiązaniach słu
44,6
szych badań.

Badanie „Wpływ reform
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obejmuje wybrane aspe
44,9

minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
55,6
z perspektywy młodzież
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
43,4
czających do dalszej na
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
47
władze publiczne oraz i

Punktem wyjścia opisy
50
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in.
odległość od duży
96
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
49,9
– nie ma znaczenia spo
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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Wybrane działania
PROW
2014–2020
Dobrostan zwierząt

Limit środków
publicznych
w mln PLN

Liczba
beneficjentów
wynikająca
Wypłata środków
z zawartych umów
w mln PLN

Wykorzystanie
limitu (%)

227

45 529

0,188

0,08

6 044

403 239

4 759

80,2

Rolnictwo ekologiczne

3 108

105 507

1 846

60

Płatności ONW

8 645

4 669 224

8 272

95,4

422

62

24,8

5,9

Wsparcie rolników
i MSP dotkniętych
COVID-19

1 228

180 315

1 197

97,6

Wsparcie rozwoju
lokalnego w ramach
LEADER

3 499

18 334

2 136

62,6

60,152.50

5,552,955

35,341

60,3

Działanie rolno
‑środowiskowo
‑klimatyczne

Współpraca

RAZEM
PROW 2014–2020

Źródło: Sprawozdanie miesięczne z realizacji PROW 2014–2020 narastająco z 28 lutego 2021 r.,
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/sprawozdania‑miesieczne‑z-realizacji‑prow-2014-2020.

W okresie trwania intensywnych prac nad Planem Strategicznym dla WPR na
lata 2023–2027 należy szczegółowej analizie poddać te działania, które cieszą
się coraz mniejszym zainteresowaniem beneficjentów, czy w tym przypadku
nie zachodzi sytuacja „nasycenia popytu” na dany rodzaj pomocy (Rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej), czy też problem leży w kryteriach dostępu
i procedurze aplikacyjnej. Wydaje się, że działaniem o nadmiernie skomplikowanej
procedurze jest działanie Zalesienia i tworzenie terenów zalesionych (limit 1,8 mld zł),
w ramach której proces przygotowania wniosku powoduje konieczność zaangażo‑
wania i opiniowania wielu instytucji państwowych (RDOŚ, Lasy Państwowe, Agen‑
cja). Niskie jest też wykorzystanie środków w ramach uruchomionego w 2020 r.
działania Dobrostan zwierząt czy Rolnictwo ekologiczne. Mając na względzie, że są
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to ważne elementy Zielonego Ładu, niezbędna jest krytyczna analiza, co powoduje
niski poziom absorpcji w tych działaniach, pamiętając oczywiście o specyfice i cza‑
sie realizacji takich inwestycji.

Wprowadzen

Krytycznie należy ocenić fakt, że w PROW 2014–2020 Polska nie uruchomiła
działań skierowanych na walkę ze skutkami klęsk żywiołowych, przeznaczając
jednocześnie ogromne środki na te cele z krajowego budżetu (blisko 2Instytut
mld zło‑
Debaty Eksperc
tych w latach 2018–2019 w ramach pomocy suszowej). W tym przypadku wnikliwej
oraz podnoszenia stand
analizie należałoby poddać możliwości alternatywnego wykorzystania funduszy
wykorzystujący ilościow
krajowych na działania, których wsparcie nie jest dostępne z funduszy unijnych,
tów. Skupiamy zarówno
a wspierających proces przemian agrarnych w Polsce i oferujących zachęty fii aktywnych w gospoda
nansowe w tym zakresie.
przyczynia się do podn
rozwiązaniach słu
Ponadto Polska nie wdrożyła pakietu instrumentów Zarządzania ryzykiem się
czyna
Ubezbadań.
pieczania upraw i zwierząt. Instrumenty te umożliwiają wniesienie wkładuszych
finanso‑
wego na rzecz składek z tytułu ubezpieczenia upraw i strat wywołanych klęskami
Badanie „Wpływ reform
żywiołowymi czy występowaniem choroby zwierząt. W latach 2014–2020 Polska
obejmuje
zrezygnowała także z bardzo potrzebnego działania jakim są Narzędzia
stabili‑wybrane aspe
minacja
zacji dochodu, które służą rekompensacie spadku dochodów rynkowych.
W tymetapu gimnazju
z
drugiej
przypadku widać negatywne skutki braku powszechnego obowiązku prowadzeniazaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
rachunkowości rolnej, gdyż jednym z kryteriów dostępu do pomocy jest oszacowa‑
nie spadku dochodu rolnika na podstawie danych historycznych. Brak możliwości
niż w ośrodkach miejsk
udokumentowania takiego dochodu przez część polskich rolników pozbawia
ich
tem, aspiracjami
środow
możliwości dostępu do rozwiązań proponowanych przez Unię Europejską.
W tym do dalszej na
czających
obszarze nastąpiły bardzo duże zmiany wśród polskich rolników, którzy
„spro- badaniu i n
w niniejszym
fesjonalizowali” swoje działania i sposób zarządzania gospodarstw. W tej
grupie
edukacji ponadpodstaw
rolników rachunkowość nie jest praktyką wyjątkową.
władze publiczne oraz i

Punktem wyjścia opisy
swoją sytuację ekonom
świadczać istotnych og
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
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– nie ma znaczenia spo
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4.3. Kluczowe założenia Planu Strategicznego i ich ocena
wobec wyzwań stojących przed polskim rolnictwem
i obszarami wiejskimi
4.3.1. Uwarunkowania przygotowania PS WPR
Prace nad przygotowaniem PS dla Polski są prowadzone w trudnych uwarunko‑
waniach, związanych z ciągle trwającymi uzgodnieniami w Trilogu ostatecznego
kształtu WPR. Tym niemniej jeszcze raz należy podkreślić, że PS nie jest odpowied‑
nikiem realizowanych w ostatnich dwóch okresach programowania programów
operacyjnych PROW. PS w przeciwieństwie do PROW obejmuje interwencje z obu
filarów WPR, jednakże z wyraźnym ograniczeniem działań na rzecz pozarolnicze‑
go rozwoju obszarów wiejskich (ROW). Do takiego wniosku można dojść w prosty
sposób już po przeanalizowaniu proponowanych dziewięciu celów szczegółowych,
z których w zasadzie tylko cel 8 jednoznacznie odnosi się do tego typu przedsię‑
wzięć.
Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości zaplanowania szerszego wsparcia
ROW z innych źródeł, do których zaliczyć można źródła unijne, w tym w ramach
polityki spójności (regionalne programy operacyjne), Krajowy Plan Odbudowy (fi‑
nansowany w ramach mechanizmu NextGenerationUE), a także środki krajowe. To
jednak zależy od porozumienia na szczeblu Rządu RP oraz ciał reprezentujących
samorząd terytorialny na wszystkich szczeblach. W tym miejscu warto zatem
odnotować plany finansowania wsi i rolnictwa w Krajowym Planie Odbudowy
przesłanym do Brukseli. Obok środków wynikających z wieloletnich ram finanso‑
wych uzgadnianych na kolejne okresy programowania polskie rolnictwo i obszary
wiejskie będą mogły skorzystać ze wsparcia ze środków jednorazowego mecha‑
nizmu NextGenerationEU, z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odpor‑
ności. Pierwszy krok w tym kierunku wykonał 4 maja 2021 Sejm RP, przyjmując
ustawę ratyfikującą decyzję o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej.
Ratyfikacja jest warunkiem utworzenia Europejskiego Funduszu Odbudowy oraz
wypłaty Polsce środków na wsparcie finansowe inwestycji zaplanowanych w ra‑
mach Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Plan taki pod nazwą Krajowy Plan Od‑
budowy i Zwiększania Odporności został przyjęty 30 kwietnia 2021 r. przez Radę
Ministrów i następnie przekazany do Komisji Europejskiej. Budżet planu wyno‑
si około 162 mld zł (35,97 mld euro). Dokument stanowi podstawę ubiegania się
o wsparcie z europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odpor‑
ności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Horyzont czasowy realizacji doku‑
mentu zamyka się z końcem sierpnia 2026 r.
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Polska może skorzystać ze wsparcia w kwocie 58,1 mld euro. W wymiarze finansowym w pierwszym rzędzie zaplanowano wykorzystanie w całości bezzwrotnych środków finansowych, czyli 23,9 mld euro. Z części pożyczkowej natomiast
wnioskowano o ponad 12,1 mld euro, z przeznaczeniem głównie na finansowanie
przedsięwzięć związanych z transformacją klimatyczną i cyfryzacją. W KPO zaplanowano około 2,2 mld euro na sferę wsi i rolnictwa. Obok środków na rozwój
i wzmocnienie odporności sektora rolno‑spożywczego wspierane również
będąDebaty Eksperc
Instytut
inwestycje mieszkańców wsi w zakresie termomodernizacji budynków mieszkal‑
oraz podnoszenia stand
nych oraz inwestycje samorządów gmin wiejskich i miejsko‑wiejskich, wykorzystujący
m.in. na
ilościow
modernizację i budowę infrastruktury wodno‑kanalizacyjnej, cyfryzację, wymia‑
tów. Skupiamy zarówno
nę źródeł ciepła i termomodernizację budynków szkół, bibliotek i domów kultury,
i aktywnych w gospoda
wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego, poprawę do‑
przyczynia się do podn
stępu do opieki nad dziećmi do lat 3.
się na rozwiązaniach słu
szych
badań.
• Największa kwota, tj. 1 267 mln euro została zaplanowana na wsparcie
inwe‑
stycji na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych
Badanie „Wpływ reform
i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcu‑
obejmuje
chu dostaw żywności. Zaproponowana maksymalna kwota dofinansowania
na wybrane aspe
1 beneficjenta będącego przedsiębiorcą w okresie trwania inwestycjiminacja
wynosietapu gimnazju
z
drugiej
zaś sprawia, że
10 mln zł i 500 tys. złotych w przypadku rolnika.
z perspektywy młodzież
• Na wsparcie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi niż
w rolnic‑
w ośrodkach miejsk
twie i na obszarach wiejskich przeznaczono kwotę 667 mln euro.
tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
• Na wsparcie zrównoważonej gospodarki wodno‑ściekowej na obszarach
wiej‑ badaniu i n
w niniejszym
skich przeznaczono 204 mln euro.
edukacji ponadpodstaw
władze publiczne oraz i
• Podmioty składające się na system AKIS, w tym podległe lub nadzorowane
przez MRiRW, będą mogły się ubiegać o wsparcie na wzmocnienie infrastruk‑
Punktem wyjścia opisy
tury badawczej. Z osiągniętych wyników prac badawczych, będącychswoją
efektem
sytuację ekonom
pozyskania i wykorzystania nowoczesnej bazy technicznej, będą także
mogli
świadczać istotnych og
korzystać rolnicy i sektor rolno‑spożywczy. Na te cele zaplanowano 490 mln
nych regionach Polski,
euro.
m.in. odległość od duży
racjach
i nastawieniu m
Kierując się następującym zapisem w projekcie PS WPR: Mając na uwadze
tocząże dla
ponad
ce się dyskusje w Planie nie zamieszcza się wstępnej kalkulacji budżetów
po- połowa miesz
wyższych.
szczególnych interwencji, traktując ją jedynie jako podstawę do wskazania zestawu Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
interwencji najistotniejszych z punktu widzenia wyzwań stojących przez rolnictwem
w najbliższych latach, w tej części opracowania odniesiemy się do szerokiej
oferty
transformacji.
W rezulta
czącą barierą do dalsze
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interwencji zaproponowanej w poddanej konsultacjom społecznym przez MRiRW
pierwszej wersji PS WPR w formie kilku propozycji zmian oraz nowych pomysłów
uzupełniających lub też doprecyzowujących i korygujących istniejące zapisy.
Analizując kontekst, w jakim odbywa się dyskusja o reformie WPR, wielu eksper‑
tów zwraca uwagę na wskaźniki obrazujące zależność rolników od subsydiów rol‑
nych105. Jest oczywiście wiele mierników wskazujących na stopień tej zależności.
Jest też wiele różnych definicji dochodu rolniczego, jak wcześniej prezentowany
agricultural factor income. Większość analiz potwierdza jednak, że zależność do‑
chodu rolniczego od dopłat jest wysoka, co stanowi najlepszy dowód na ewolucję
WPR w kierunku coraz silniejszej polityki socjalnej. W Polsce ma to swoje wielora‑
kie negatywne skutki, włącznie z hamowaniem niezbędnych i koniecznych prze‑
mian strukturalnych, a co ważniejsze – niskim stopniem innowacyjności w relacji
do innych działów gospodarki narodowej oraz niską wydajnością czynników pro‑
dukcji w rolnictwie. Rolnictwo, tak jak inne działy gospodarki, musi być traktowane
jako działalność przedsiębiorcza, zorientowana na osiąganie dochodów zapew‑
niających jakość życia na poziomie porównywalnym do innych grup zawodowych.
Prawdziwy (aktywny) rolnik to już nie hobbysta, czy sposób na życie, ale ciężka
praca wymagająca wysokich kompetencji i przygotowania zawodowego nie tylko
w zakresie prowadzenia uprawy roślin i chowu zwierząt, ale też ekonomii, finan‑
sów, marketingu i zarządzania wykorzystującego dostęp do szeroko rozumianej
informacji rynkowej. To zaś wymaga podjęcia przez MRiRW działań skutecznie
pozwalających niwelować asymetrię w dostępie rolników do aktualnej i rzetelnej
informacji rynkowej.
Na przełomie lat 2020/2021 MRiRW poddało pod dyskusję społeczną projekt PSWPR
zawierający bardzo szeroki zakres interwencji generalnie wpisujących się w reali‑
zację celów sformułowanych w projektach wniosków legislacyjnych KE z 2018 roku,
jak i w zapisach później przyjętego EZŁ. Pierwszy projekt PS WPR upubliczniono
w grudniu 2020 roku z pełną świadomością ciągle trwających negocjacji w Trilogu,
których wyniki mogły przynieść jeszcze wiele nieprzewidywanych zmian i korekt.
Niejasne też były kwestie pozostające w kompetencji krajowych organów, w tym
przede wszystkim wielkość wkładu z budżetu krajowego na współfinansowanie PS,
skala i zakres przewidywanego wsparcia wsi i rolnictwa z innych funduszy unijnych,
jak i w Krajowym Planie Odbudowy. W tym kontekście za słuszne należy ocenić
zastosowane podejście do opracowania PS zorientowanego na zaprezentowanie
105

Patrz Alan Matthews (2019), Measuring farmers’ dependence on public payments, http://capreform.eu/
measuring‑farmers‑dependence‑on‑public‑payments.
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bardzo dużej liczby instrumentów wsparcia. Podejście takie, nawet bez przedsta‑
wienia planowanych alokacji finansowych na każdy z proponowanych instrumen‑
tów, dało MRiRW możliwość poznania skali zainteresowania potencjalnych be‑
neficjentów oraz zebrania bogatego materiału umożliwiającego dokonanie wielu
zmian i korekt. Stąd jako najważniejsze zadanie na kolejnym etapie prac należało
uznać takie dopracowanie Planu, aby odpowiadał na dwojakiego rodzaju wyzwania.
Obok zgodności z wymogami prawodawstwa unijnego był tak ukierunkowany,
abyDebaty Eksperc
Instytut
przyspieszyć innowacyjne przemiany w rolnictwie oraz zapewniać bezpieczeństwo
oraz podnoszenia stand
żywnościowe kraju rozumiane jako wytwarzanie produktów typowych dlawykorzystujący
polskiej
ilościow
strefy klimatycznej, przy jednoczesnym realizowaniu ambitnych, dostosowanych
tów. Skupiamy zarówno
do polskich uwarunkowań celów środowiskowo‑klimatycznych. W tym szeroko
i aktywnych w gospoda
zarysowanym kontekście za kluczowe z punktu widzenia celu opracowania auto‑
przyczynia
rzy uznali kwestię zdefiniowania kategorii „aktywnego rolnika”. Autorzy
zapro‑ się do podn
się
rozwiązaniach słu
ponowali, aby pierwszym kryterium w tym procesie ustalić minimalny limitnaudo‑
szych
badań.
kumentowanej sprzedaży o wartości nie mniejszej niż 4000 euro (według
kursu
przyjmowanego na dany rok dla wyliczania stawek płatności bezpośrednich). Za
Badanie „Wpływ reform
takim podejściem przemawia też argument, że 4000 euro jest limitem stanowią‑
cym w FADN dolny próg określający wielkość ekonomiczną gospodarstwa,obejmuje
którego wybrane aspe
minacja
etapu gimnazju
przekroczenie pozwala na zaliczenie do grupy tzw. gospodarstw rynkowych,
do‑
z
drugiej
starczających rocznie ponad 90% towarowej produkcji rolniczej w Polsce. Gospo‑zaś sprawia, że
z perspektywy młodzież
darstw takich jest w Polsce nieco ponad 700 tysięcy. Limit sprzedaży na poziomie
minimum 4000 euro w ciągu roku winno też być podstawowym kryterium
doniż w ośrodkach
miejsk
stępu do wsparcia w obu filarach WPR. Alternatywnie należy rozważyć przyjęcie
tem, aspiracjami środow
odrębnych kryteriów dla I i II filara WPR, np. minimum 5 ha, z wyjątkiemczających
działów do dalszej na
specjalnych dla filara I oraz wyżej uzasadnione 4000 euro rocznej sprzedaży
jako
w niniejszym
badaniu i n
kryterium przyznawania pomocy w filarze II. Gospodarstwa o mniejszej powierzch‑
edukacji ponadpodstaw
ni i mniejszej od minimalnej rocznej sprzedaży należy uprzywilejować w kryteriach
władze publiczne oraz i
dostępu do wsparcia w interwencjach związanych z dywersyfikacją dochodów
i tworzeniem pozarolniczych miejsc pracy.
Punktem wyjścia opisy

Wprowadzen

swoją sytuację ekonom
Warto jednak wskazać, że w wersji 2.0 PS WPR MRiRW zaproponowało kryterium
świadczać istotnych og
rocznej wartości dopłat bezpośrednich, a rolnik aktywny to taki, który otrzymał
nych regionach Polski,
w poprzednim roku dopłaty bezpośrednie o wartości do 5 tys. euro. Ci wszyscy,
m.in. odległość od duży
którzy otrzymali więcej niż 5 tys. euro, będą musieli spełnić jedno z wielu kryteriów
racjach
i nastawieniu m
(np. zarejestrowane zwierzęta w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
lub
że ponad połowa miesz
przychód działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 przychodu gospodarstwa,
wyższych. Istotnie w ok
lub roczna kwota płatności stanowi co najmniej 5% całości przychodu z działalno‑
– nie ma
ści rolniczej, lub dokumenty rejestracyjne podmiotów gospodarczych wskazują,
żeznaczenia spo
rolnictwo jest działalnością wiodącą).
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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4.3.2. Instrumentarium wsparcia oferowane w filarze I
Planu Strategicznego
W filarze I PS WPR zaproponowano pięć typów płatności oraz interwencje sektoro‑
we w pszczelarstwie oraz na rynku owoców i warzyw.
W nowym układzie instrumentarium w filarze I WPR Jednolita płatność obszarowa
(JPO) została zastąpiona Podstawowym wsparciem dochodów do celów zrówno‑
ważoności, przysługującym do wszystkich kwalifikujących się hektarów. Wielkość
stawki nie została jeszcze określona ze względu na brak ostatecznego rozstrzy‑
gnięcia, jaka część budżetu na filar I zostanie przeznaczona na tę płatność.
Druga planowana interwencja to Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie docho‑
dów do celów zrównoważoności. Jest to płatność roczna przyznawana gospodar‑
stwom mającym uprawnienia do płatności podstawowej. Płatność tę zaadresowano
do gospodarstw o powierzchni od 3 ha do 50 ha.
Można stwierdzić, że tak skonstruowane wsparcie ma w dużym stopniu charakter
socjalny, w szczególności w odniesieniu do gospodarstw o małej powierzchni
i tylko w niewielkim stopniu jest w stanie zapewnić realizację celów sformułowa‑
nych w PS WPR, tj.:
•

zahamowania trendu zmniejszania zatrudnienia w rolnictwie wskutek prze‑
ciętnie mniejszych dochodów,

•

zwiększenia odporności gospodarstw rolnych na wahania koniunkturalne,

•

zapobiegania zmienności dochodów z działalności rolniczej i utrzymanie ich na
godziwym poziomie,

•

wyrównania szans rozwojowych małych i średnich gospodarstw nieosiągają‑
cych korzyści w związku z efektem skali (występującym w gospodarstwach
większych), jednak mających perspektywy na trwały rozwój.

Stąd stosownym byłoby ukierunkowanie wsparcia na gospodarstwa o powierzchni co najmniej 5 ha (alternatywnie min. 4000 euro SO), jednakże pod warunkiem
skutecznego równoczesnego aplikowania o wsparcie na inwestycje modernizacyjne, pozwalające na uzyskiwanie dochodu parytetowego z prowadzonej produkcji rolniczej w perspektywie 5–7 lat.
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Kolejna interwencja w filarze I to Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych
rolników. W sytuacji coraz mniejszego zainteresowania młodego pokolenia pracą
w rolnictwie korzystną inwestycją w przyszłość polskiego rolnictwa byłoby podwo‑
jenie stawki wsparcia na ha w stosunku do planowanej w PS, wykorzystując na ten
cel środki finansowe zaoszczędzone w ramach zmniejszenia budżetu na płatności
redystrybucyjne zgodnie z powyżej zaprezentowaną propozycją.
Instytut Debaty Eksperc
Nowym typem płatności w filarze I, obowiązkowym dla krajów członkowskich
oraz podnoszenia stand
a dobrowolnym dla rolników, są eko‑schematy. Ich specyficzny charakterwykorzystujący
wynika
ilościow
z obowiązku rocznego rozliczania budżetu zaplanowanego na ich wsparcie z jed‑
tów. Skupiamy zarówno
nocześnie istniejącą możliwością podejmowania wieloletnich zobowiązań. Pełne
i aktywnych w gospoda
wykorzystanie budżetu na eko‑schematy wymaga precyzyjnego zaprojektowania
przyczynia
w PS WPR zachęt finansowych (odpowiedniej wysokości stawek na hektar),
które się do podn
się
na
rozwiązaniach słu
zapewnią wystarczający popyt na wsparcie finansowe po stronie rolników.
szych badań.
Eko‑schematy obejmują następujące trzy typy interwencji:
Badanie „Wpływ reform
a) praktyki korzystne dla środowiska i klimatu – obejmują wsparcie obejmuje
z tytułu wybrane aspe
15 różnych obszarów działalności rolniczej (zakresów interwencji), minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
b) rolnictwo ekologiczne – interwencje wspierające 5-letnie zobowiązania
w ra‑
mach upraw na gruntach ornych (rolnicze, warzywne, zielarskie i jagodowe
niż w ośrodkach miejsk
w okresie i po konwersji), upraw sadowniczych (podstawowe i ekstensywne
tem, aspiracjami środow
w okresie i po konwersji), a także trwałych użytków zielonych oraz niektórych
czających do dalszej na
upraw paszowych na gruntach ornych,
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
c) dobrostan zwierząt – interwencje na okres jednego roku obejmuje świnie (lo‑
władze publiczne oraz i
chy i tuczniki), bydło (krowy i opasy), owce, kury nioski, brojlery, indyki i konie.

Wprowadzen

Punktem wyjścia opisy
W odniesieniu do produkcji roślinnej w ramach rolnictwa ekologicznegoswoją
koniecz‑
sytuację ekonom
nym jest doprecyzowanie opisu wymogów szczegółowych zawartych w
warun‑
świadczać istotnych og
kach kwalifikowalności dotyczących przeznaczenia plonów w odniesieniu do prze‑
nych regionach Polski,
twórstwa i sprzedaży. Kategoria odpowiedniego przeznaczenia plonu jest daleko
m.in. odległość od duży
niewystarczająca. Proponuje się wprowadzenie wymogu formalnego udokumen‑
racjach
i nastawieniu m
towania wprowadzenia na rynek np. co najmniej 50% wielkości wytworzonej
pro‑
ponad połowa miesz
dukcji z powierzchni objętej wsparciem, wyliczanej na podstawie średnichżeplonów
wyższych.
Istotnie w ok
na danym obszarze (makroregionie FADN) w ciągu poprzedzających 3 lat.
– nie ma znaczenia spo
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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Proponowane interwencje w ramach tzw. wsparcia związanego:
a) płatności do produkcji zwierzęcej (krowy, młode bydło, owce i kozy),
b) płatności do produkcji roślinnej (buraki cukrowe, chmiel, len, konopie, pomido‑
ry, truskawki i ziemniaki skrobiowe),
c) płatności do produkcji białkowych (na paszę i na nasiona).
Płatności związane proponujemy w znacznym stopniu ograniczyć i wspierać te kie‑
runki produkcji, które jak np. białkowe, są inwestycją ukierunkowaną na zmniejszenie importu pasz i jednocześnie na efektywniejsze wykorzystanie rodzimego
potencjału rolnictwa.
W przypadku płatności zwierzęcych i roślinnych stosowniejszym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie instrumentów stabilizacji dochodów na wzór stosowanych
w polityce rolnej w USA w ramach Farm Bill.
Proponowane interwencje sektorowe na rynku owoców i warzyw
Zapowiedzi proponowanych interwencji mają głównie charakter wsparcia zaplecza
organizacyjno‑technicznego oraz bliżej niezdefiniowanych działań na rzecz stabi‑
lizacji cen na rynku. Nie podważając sensu oferowania całego zestawu wsparcia,
istotniejszym jest przede wszystkim zapewnienie wsparcia w formie instrumen‑
tów stabilizacji dochodów. Uzasadnieniem są w tym przypadku coraz częściej ma‑
jące miejsce anomalie pogodowe oraz szoki cenowe.
Proponowane interwencje sektorowe w pszczelarstwie
Wszystkie interwencje zaproponowane na rzecz wzmocnienia pszczelarstwa
w Polsce są celowe i uzasadnione.

4.3.3. Instrumentarium wsparcia oferowane w filarze II
Planu Strategicznego
W filarze II WPR zaproponowano 28 instrumentów wsparcia, co w warunkach ogra‑
niczonych środków budżetowych skłania do sformułowania wniosku o potrzebie
ograniczenia ich liczby i dokonania koncentracji z punktu widzenia realizacji celów
WPR oraz zaspokojenia najpilniejszych potrzeb polskiego rolnictwa. Jak to zostało
wskazane powyżej, jest to zadanie na kolejnym etapie pracy nad PS WPR. Program
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LEADER, jako w zasadzie jedyny instrument wsparcia pozarolniczego rozwoju ob‑
szarów wiejskich, ma zapewnione minimum 5% budżetu. Ze względu na potrze‑
bę i możliwości silnego zaktywizowania społeczności lokalnych rekomendujemy
dwukrotne zwiększenie planowanego nominalnego budżetu. Jest to możliwe do
osiągnięcia wskutek zwiększenia wsparcia krajowego ponad minimalne wielkości
wynikające z projektu budżetu UE na PS WPR.
Instytut Debaty Eksperc
W ramach pozostałych interwencji absolutnie najważniejsze jest zabezpieczenie
oraz podnoszenia stand
wystarczających środków finansowych na inwestycje w gospodarstwach
rolwykorzystujący
ilościow
nych poprawiające innowacyjność, a tym samym konkurencyjność. Inwestycje
tów. Skupiamy zarówno
tego rodzaju mogą być finansowane zarówno w formie dotacji, jak i zwrotnych in‑
i aktywnych w gospoda
strumentów finansowych. Wysoko w hierarchii powinny się lokować premie dla
młodych rolników, także w kwocie wyższej chociażby o 50% w stosunkuprzyczynia
do aktu‑ się do podn
się
na rozwiązaniach słu
alnego okresu programowania. Warte rozważenia jest uwzględnienie w ramach
szych
badań.
instrumentów zarządzania ryzykiem wprowadzenia programu wsparcia
stabilizacji dochodów rolników.
Badanie „Wpływ reform
obejmuje wybrane aspe
Pewną inspiracją może być wsparcie oferowane na przykład na wzór aktualnie
minacja etapu gimnazju
obowiązującej w USA ustawy rolnej106, dlatego w tym miejscu pokrótce omówiony
z drugiej
zostanie ten system. W ramach amerykańskiego Farm Bill producenci rolni
mogązaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
aplikować do następujących programów kompensujących poniesione straty
poten‑
cjalnych dochodów uzyskiwanych z produkcji roślinnej:
niż w ośrodkach miejsk
tem, aspiracjami środow
1. Price Loss Coverage Program (PLC) – program jest ukierunkowany na czających
pokrycie do dalszej na
strat wynikających z obniżenia się średniej rocznej ceny rynkowej poniżej
efek‑ badaniu i n
w niniejszym
tywnej ceny referencyjnej107. Płatności obejmują 85% powierzchni zgłoszonych
edukacji ponadpodstaw
do programu (powierzchnia bazowa) i kwalifikująca się do wsparcia. Raporto‑
władze publiczne oraz i
wanie wielkości produkcji nie jest wymagane.

Wprowadzen

Punktem wyjścia opisy
2. Agricultural Risk Coverage Program (ARC – County) – program jest realizowany
na
swoją sytuację
ekonom
poziomie całego hrabstwa. Wsparcie finansowe jest uruchamiane w przypadku,
świadczać istotnych og
gdy poziom uzyskiwanych przychodów jest niższy od gwarantowanych108 dla
nych regionach Polski,
danej uprawy. Płatności na jednostkę powierzchni (akr) są wypłacane według
m.in. odległość od duży
racjach i nastawieniu m
106
Agriculture Improvement Act of 2018, zwany potocznie Farm Bill 2018, został podpisany przez Prezyden‑
że ponad połowa miesz
ta Donalda Trumpa 20 grudnia 2018 roku.
107
Cena ustalana przez Ministra Rolnictwa w USA dla każdej uprawy objętej programem PLC w danym
roku Istotnie w ok
wyższych.
celem zadecydowania, czy konieczne jest uruchomienie płatności kompensujących poniesione straty.
– nie ma znaczenia spo
108
Kwota ustalana przez Ministra Rolnictwa w USA dla każdej uprawy objętej programem ARC w danym
transformacji. W rezulta
roku.
czącą barierą do dalsze
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równej stawki dla wszystkich beneficjentów w hrabstwie i obejmują 85% po‑
wierzchni tzw. akrów bazowych kwalifikujących się do wsparcia. Raportowanie
wielkości produkcji nie jest wymagane.
3. Agricultural Risk Coverage Program (ARC – Individual) – program jest realizowa‑
ny na poziomie indywidualnych farm. Płatności na jednostkę powierzchni (akr)
są wypłacane według indywidualnych stawek wynikających z rzeczywistej
i raportowanej do Agencji Usług Rolniczych (ang. Farm Services Agency – FSA)
wielkości wytwarzanej produkcji na danej farmie i obejmują 65% powierzchni
tzw. akrów bazowych kwalifikujących się do wsparcia.
W warunkach polepszającego się wyposażenia technicznego gospodarstw oraz
dzięki systematycznej poprawie innowacyjności dyskusyjne staje się utrzymywa‑
nie tak szerokiego zasięgu obszarów ONW. Zmiany wprowadzone do delimitacji
wynikające z tzw. regulacji OMNIBUS nie przyniosły racjonalizacji wydatków uzasadnianych jako prośrodowiskowe, natomiast spowodowały niewielkie zmiany
terytoriów zaliczanych do obszarów ONW. Stosownym jest rozważenie zmniej‑
szenia stawek płatności w relacji do aktualnego okresu programowania i przezna‑
czenie w ten sposób uzyskanych oszczędności na interwencje w zakresie OZE oraz
tworzenie i współpracę w krótkich łańcuchach wartości.
Nowe wyzwania stojące przed rolnictwem wynikające z coraz silniejszego ukie‑
runkowania WPR na cele środowiskowo‑klimatyczne doprowadziły do zmargina‑
lizowania w projekcji WPR na lata 2021–2027 problematyki związanej z rozwojem
obszarów wiejskich. Ogłoszenie i włączenie celów wynikających z EZŁ w ramy WPR
doprowadziło do pogłębienia nierównowagi między wielkością zarezerwowanego
budżetu a szacownymi niezbędnymi do poniesienia kosztami na realizacje tak
sformułowanych zadań. W efekcie PS WPR skupia się na rolnictwie, a kwestie roz‑
woju obszarów wiejskich można określić jako śladowe.
W tej sytuacji koniecznym jest szersze uwzględnienie problematyki wiejskiej w pro‑
gramach operacyjnych finansowanych z innych funduszy europejskich oraz w po‑
lityce krajowej.
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5. Podsumowanie, wnioski i rekomendacje
Autorzy podzielają głosy, że nowa WPR po 2021 r. musi być bardziej elastyczna i do‑
stosowana do różnorodnego charakteru rolnictwa i wsi w poszczególnych krajach
członkowskich. Tylko w ten sposób pozwoli to lepiej wykorzystywać endogenne
walory wsi i małych miasteczek, których nierozerwalną częścią jest produkcja
rolna. Siłą unijnego rolnictwa jest bowiem jego różnorodność i ten walor należy
skutecznie wykorzystywać, ale także go chronić. Jak wskazuje wielu krytyków, aktualna WPR nie odpowiada na globalne wyzwania i nie zapewnia bezpieczeństwa
żywnościowego dla mieszkańców UE w długim okresie. Konieczne są dostoso‑
wania WPR do nowych wyzwań, stąd jej silna ewolucja w kierunku problematyki
rolno‑środowiskowo‑klimatycznej, co zapewne wywrze wpływ na zmniejszenie
wolumenu produkcji rolniczej w EU w najbliższych latach. Skutkiem takich zmian
może też być obniżenie konkurencyjności rolnictwa na rynkach globalnych w dłuż‑
szej perspektywie.
Systematyczne od lat zmniejszanie budżetu WPR sprawia, że nie jest ona w stanie
zapewnić harmonijnego i trwałego rozwoju obszarów wiejskich. Dlatego koniecz‑
nością jest jej silniejsze zintegrowanie z polityką rozwoju regionalnego/spójności,
aby potrzeby i aspiracje mieszkańców obszarów wiejskich, także rolników, były
odzwierciedlone w krajowej polityce rozwoju. Głównym priorytetem unijnego rol‑
nictwa powinno być zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego obywatelom
UE. W warunkach dużej niestabilności rynków rolnych, a nawet występowania
szoków cenowych, WPR musi szybciej i skuteczniej reagować na tego typu zja‑
wiska. Tym bardziej że wskutek finansjalizacji rynków rolnych zjawiska te mogą
występować ze znacznie zwiększoną częstotliwością. Aby spełnić te oczekiwa‑
nia, rolnictwo musi być konkurencyjne na rynkach globalnych. Nie jest to łatwe
zadanie, gdyż europejscy rolnicy napotykają na nieekwiwalentną konkurencję
producentów wytwarzających płody rolne o niższych standardach jakościowych,
nieprzestrzegających dobrostanu zwierząt. W ostatnich latach coraz częściej po‑
jawiają się obawy dotyczące renacjonalizacji WPR. Wspólnotowość jest natomiast
jedną z największych wartości WPR, co w warunkach rosnącej konkurencyjności
na rynkach globalnych powinno być najsilniejszym argumentem na zachowanie
jej charakteru. Ma to też wielkie znaczenie z punktu widzenia zaspokojenia po‑
trzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także utrzy‑
mania przestrzeni wiejskiej jako dobra publicznego dla całej społeczności unijnej.
Po upublicznieniu w 2018 r. przez Komisję Europejską stosownych projektów roz‑
porządzeń i projektu budżetu dyskusja nad kształtem WPR po 2020 roku nabrała
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silnej dynamiki, choć nie udało się uniknąć opóźnienia w jej wdrażaniu i koniecz‑
nym stało się wprowadzenie okresu przejściowego, który może trwać nawet dłu‑
żej niż uzgodnione dwa lata.
Powstaje pytanie, czy zaproponowane zmiany w WPR po 2020 r., których podsumowanie znajduje się poniżej, pozwolą na sprostanie tym problemom i potrzebom?
Analiza propozycji zmian WPR wskazuje na jej dalszą ewolucję w kierunku polityki
żywnościowo‑środowiskowej, co wynika głównie z globalnego kontekstu w formie
zmian klimatycznych i kurczących się zasobów naturalnych oraz celów zrównowa‑
żonego rozwoju FAO do 2030 roku (SDGs 2030). Proponowane zmiany WPR wyni‑
kają także z silnej krytyki jej dotychczasowego kształtu, w tym kilku poniżej wymie‑
nionych elementów:
•

dużego zbiurokratyzowania, nadmiernego skomplikowania, złożoności wyma‑
ganej dokumentacji i procedur administracyjnych oraz kontrolnych,

•

słabego ukierunkowania interwencji WPR na najważniejsze problemy rozwoju
wsi i rolnictwa,

•

skomplikowania procedur i niższych od oczekiwań efektów zazielenienia,

•

braku skutecznego instrumentarium zapewniającego zwiększenie odporności
gospodarstw na coraz częściej występujące różnego rodzaju kryzysy i zjawiska
katastroficzne,

•

nieuwzględnianie istniejącego silnego zróżnicowania struktur wiejskich tak
między krajami członkowskimi, jak i wewnątrz każdego z nich,

•

potrzeby zintensyfikowania działań mitygujących i adaptacyjnych do zmian kli‑
matu,

•

potrzeby odejścia od zasady płacenia za spełnianie wymogów na płatności za
osiągane konkretne wyniki.
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Poniżej przedstawiono w skrótowej wersji najważniejsze, zdaniem autorów,
zmiany kształtujące WPR na lata 2021–2027.
•

•

•

•

•

Wprowadzen

Cele WPR na lata 2021–2027 są w zasadzie w dużym stopniu tożsame z celami
realizowanymi w aktualnym okresie programowania, ale projektowane zmiany
powodują jeszcze silniejsze skupienie się WPR na rolnictwie kosztem rozwoju
wsi. Widoczne jest też dążenie do coraz większego udziału polityki spójności
Instytut Debaty Eksperc
w kwestiach rozwoju obszarów wiejskich.
oraz podnoszenia stand
wykorzystujący ilościow
Ważnym aspektem zmian w WPR jest znacznie silniejsze skupienie się na roz‑
tów. Skupiamy zarówno
budowanych celach środowiskowo‑klimatycznych (tzw. nowa zielona archi‑
i aktywnych w gospoda
tektura), które stają się w zasadzie celami przekrojowymi, obejmującymi pra‑
przyczynia się do podn
wie wszystkie planowane interwencje. Znalazło to też silne odzwierciedlenie
się na rozwiązaniach słu
w Zielonym Ładzie (European Green Deal). W budżecie WPR na lata 2021–2027
szych badań.
wzrasta waga środków finansowych ukierunkowanych na rzecz środowiska
i klimatu (min. 40% budżetu).
Badanie „Wpływ reform
Zaproponowany przez KE tzw. nowy model wdrażania opiera się naobejmuje
pryncy‑wybrane aspe
minacja
etapu gimnazju
piach dobrego rządzenia (good governance) oraz na zaleceniu pogłębienia
zasa‑
z
drugiej
dy subsydiarności zapewniającej możliwość zastosowania podejścia oddolne‑zaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
go (bottom‑up approach) w procesie opracowywania Planu Strategicznego
WPR.
Pozwoli to lepiej dostosować ofertę wsparcia do potrzeb artykułowanych
na
niż w ośrodkach
miejsk
poziomie lokalnym.
tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
Kraje członkowskie będą musiały opracować jeden dokument operacyjny
pt. badaniu i n
w niniejszym
Plan Strategiczny WPR 2021–2027, obejmujący pierwszy i drugi filar.
W
kon‑
edukacji ponadpodstaw
tekście pogłębienia stosowania zasady subsydiarności oznaczać to będzie
władze publiczne oraz i
przesunięcie części zadań i obowiązków z poziomu kompetencji Komisji Eu‑
ropejskiej na poziom krajów członkowskich. W szczególności dotyczyć
to bę‑wyjścia opisy
Punktem
dzie zdefiniowania krajowych celów do osiągnięcia na poziomie Planu
Strateswoją sytuację ekonom
gicznego WPR.
świadczać istotnych og

nych regionach Polski,
Krytyka obecnie realizowanego tzw. zazielenienia spowodowała zaproponowa‑
m.in. odległość od duży
nie fundamentalnej zmiany w formie tzw. wzmocnionej warunkowości, zastę‑
racjach
i nastawieniu m
pującej dotychczasowe zazielenienie oraz zasadę wzajemnej zgodności.
Przy
że ponad
czym wymogi warunkowości będą musiały zapewniać osiąganie wyższych
ce‑ połowa miesz
wyższych.
lów niż aktualne. Spełnianie podwyższonych wymogów będzie obowiązkowym Istotnie w ok
– nie ma znaczenia spo
wymogiem dla potencjalnych beneficjentów wsparcia z WPR.
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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•

Do krajów członkowskich będzie należało zdefiniowanie takich kategorii, jak:
aktywny rolnik, młody rolnik, działalność rolnicza czy hektary kwalifikujące się
do płatności bezpośrednich.

•

Planuje się dalsze ograniczenie płatności dla dużych producentów rolnych.
W filarze I będzie obowiązywała stopniowa redukcja płatności na gospodar‑
stwo od poziomu od 60 tys. euro oraz górny pułap o wysokości 100 tys. euro.

•

Nowością jest wprowadzenie w filarze I obowiązkowych dla krajów członkow‑
skich, a dobrowolnych dla rolników, tzw. eko‑schematów, o podwyższonym po‑
ziomie wymogów w stosunku do warunkowości środowiskowej. Poziom wymo‑
gów w ramach instrumentarium filara II także będzie podniesiony w stosunku
do aktualnego okresu programowania.

•

Jako obowiązkowe w filarze II przewidziano wprowadzenie instrumentów za‑
rządzania ryzykiem.

•

Przewidziano także stosowanie wsparcia w formie instrumentów finansowych
oraz możliwość łączenia środków pozyskanych w ten sposób z grantami z in‑
nych źródeł.

•

Możliwe jest włączenie instrumentarium o charakterze regionalnym, oznacza‑
jące w intencji KE rzeczywiste pogłębienie podejścia terytorialnego w konstru‑
owaniu i realizacji Planu Strategicznego WPR.

•

Jedną z najważniejszych propozycji jest odejście od wsparcia opartego na kry‑
terium prowadzenia działalności zgodnie z wymogami UE (compliance‑based)
na wsparcie wynikające z osiąganych wyników (performance‑based).

•

W świetle tak zarysowanych celów przyszłej WPR Komisja Europejska przy‑
pisuje ogromną rolę do sprawności i efektywności funkcjonowania Systemu
Wiedzy i Innowacyjności w Rolnictwie (ang. Agricultural Knowledge and Innovation System – AKIS). Jednakże warunkiem podstawowym jest w tym przypadku
zapewnienie budżetu odpowiadającego wyzwaniom.
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Podsumowując analizę skutków nowych propozycji w zakresie unijnej polityki
rolnej i proklimatycznej, nie sposób pominąć możliwego negatywnego wpływu
EZŁ na sytuację w rolnictwie. Tu zdaje się nadal jest więcej pytań niż odpowiedzi109. Wdrożenie propozycji zawartych w projektach regulacji prawnych przedło‑
żonych przez Komisję Europejską oraz w EZŁ do realnej polityki rolnej rodzi szereg
pytań o potencjalne skutki z tego wynikające dla polskiego i unijnego rolnictwa,
na które jak dotychczas nie są znane odpowiedzi. Kwestie zarysowaneInstytut
poniżejDebaty Eksperc
w pewnym stopniu ujmują także zagadnienia i pytania stawiane w trakcie
oraz konpodnoszenia stand
sultacji społecznych, jakie odbyły się po przedstawieniu przez MRiRW wykorzystujący
projektu
ilościow
PS WPR. Dyskusja i stanowiska różnych środowisk pozwalają sformułować nastę‑
tów. Skupiamy zarówno
pujące kluczowe pytania:
i aktywnych w gospoda
przyczynia się do podn
1. Jak w wyniku realizacji celów EZŁ wzrosną koszty produkcji w poszczególnych
sięuzyski‑
na rozwiązaniach słu
branżach rolnictwa i jakie będą tego finalne skutki po stronie dochodów
szych badań.
wanych przez rolników?

Wprowadzen

Badanie „Wpływ reform
2. W jakiej skali może obniżyć się poziom plonów i wydajności jednostkowych
obejmuje
zwierząt, a tym samym poziom produkcji w każdej z branż, i jak to przełoży
się wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie?
z drugiej zaś sprawia, że
z perspektywy
młodzież
3. Jak takie procesy wpłyną na ceny uzyskiwane przez rolników w łańcuchu
żyw‑
nościowym i jaki będzie ich udział w cenie finalnej w detalu, a także jakniż
finalnie
w ośrodkach miejsk
wzrosną ceny dla konsumentów?
tem, aspiracjami środow
czających do dalszej na
4. Czy ograniczenie rozmiarów produkcji rolniczej i spodziewane obniżenie
atrak‑ badaniu i n
w niniejszym
cyjności rolnictwa z powodu spadku dochodów nie spowoduje dalszego
odpły‑
edukacji ponadpodstaw
wu młodych ludzi ze wsi i braku następców?
władze publiczne oraz i

5. Czy ograniczenie to będzie miało wpływ na ograniczenie skali przetwórstwa
Punktem wyjścia opisy
rolno‑spożywczego w Polsce, a w konsekwencji zmniejszenia zatrudnienia
swoją po‑
sytuację ekonom
zarolniczego na obszarach wiejskich? Dotyczy to w szczególności obszarów
świadczać istotnych og
typowo rolniczych, gdzie chroniczny brak miejsc pracy już spowodował depo‑
nych regionach Polski,
pulację i wysoki poziom migracji zagranicznych w dużej części młodego poko‑
m.in. odległość od duży
lenia,
racjach i nastawieniu m
że ponad połowa miesz
109
Na tak postawione pytania nie odpowiedziała Komisja Europejska, natomiast zrobiło to Ministerstwo
wyższych.
Rolnictwa w USA (USDA) w opracowaniu: Beckman, Jayson, Maros Ivanic, Jeremy L. Jelliffe,
Felix G. Istotnie w ok
Baquedano, and Sara G. Scott. November 2020. Economic and Food Security Impacts of Agricultural
Inputznaczenia spo
– nie ma
Reduction Under the European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies, EB-30, U.S. De‑
transformacji. W rezulta
partment of Agriculture, Economic Research Service.
czącą barierą do dalsze
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6. Jaka będzie skala spodziewanego wzrostu cen detalicznych żywności w efek‑
cie tak przebiegających procesów i jak się to przełoży się na poziom inflacji
i dalsze ubożenie szczególnie grup najsłabiej zarabiających?
7. Czy w krótkim okresie UE (i w odpowiednich proporcjach Polsce) nie grozi utra‑
ta pozycji czołowego światowego eksportera żywności zmuszonego do znacz‑
nego wzrostu importu z innych części świata, żywności niepoddanej tak suro‑
wym i rygorystycznym standardom, jak ma to miejsce w UE?
8. W jakiej skali zmniejszą swoje moce produkcyjne np. zakłady przetwórstwa
rolno‑spożywczego czy krajowe zakłady produkujące chemiczne środki pro‑
dukcji dla rolnictwa i nawozy oraz jak to się przełoży na wskaźniki rozwoju
kraju?
9. W jakim stopniu zmiany te wpłyną na kształtowanie się PKB w Polsce oraz roz‑
wój obszarów wiejskich?
10. Jak generalnie proponowane rozwiązania wpłyną na polski sektor rolny (rol‑
nictwo i otoczenie) w średnim i długim okresie?
W świetle zmian WPR, ale także celów EZŁ (z uwzględnieniem wielu kwestii
otwartych wskazanych powyżej) autorzy sformułowali najważniejsze ich zdaniem zadania, jakie musi realizować WPR w ścisłej synergii z krajową polityką
rolną. Poniżej wymieniono zadania, na które musi być skierowany główny strumień finansowania płynący z budżetu WPR:
•

Zapewniać kontynuację produkcji rolnej w UE, a zatem bezpieczeństwo żywno‑
ściowe społeczeństwu unijnemu (suwerenność żywnościową).

•

Zapewniać dostawy wysokiej jakości żywności (bezpiecznej).

•

Wzmacniać pozycję konkurencyjną europejskiego rolnictwa i przemysłu rolno
‑spożywczego na globalnym rynku.

•

Stabilizować dochody rolnicze poprzez wzrost udziału producentów rolnych
w łańcuchu wartości.

•

Wspierać podtrzymywanie bioróżnorodności na terenach wiejskich.
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•

Wnosić wkład sektora rolnego w łagodzenie zmian klimatycznych poprzez
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

•

Zapobiegać degradacji środowiska, w tym przede wszystkim obszarów cen‑
nych przyrodniczo (High Nature Value).

•

Wspierać tworzenie i wykorzystywanie w praktyce gospodarczej najnowszych
Instytut Debaty Eksperc
osiągnięć nauki poprzez efektywny przepływ wiedzy i innowacji w ramach
sys‑
oraz podnoszenia
stand
temu AKIS.
wykorzystujący ilościow

•

•

Wprowadzen

tów. Skupiamy zarówno
Wspomagać rozwój społeczności wiejskich zarówno w aspekcie modernizacyj‑
i aktywnych w gospoda
nym, jak i społeczno‑kulturowym.
przyczynia się do podn
się na rozwiązaniach
słu
Wspierać zachowanie żywotności społeczno‑ekonomicznej oraz spójności
te‑
szych badań.
rytorialnej obszarów wiejskich.

Badanie „Wpływ reform
Niepodważalnym priorytetowym zadaniem polskiego PS WPR, zresztą zgodnym
obejmuje
z projekcją KE, powinno być zapewnienie przez krajowe rolnictwo/sektor
żywno‑wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
ściowy bezpieczeństwa żywnościowego (food security), zaspakajanego bezpieczną
z drugiej zaś sprawia, że
żywnością (food safety) wytwarzaną z poszanowaniem wymogów środowiskowo
z perspektywy młodzież
‑klimatycznych oraz zgodnie z tzw. podwyższoną warunkowością środowiskową,
zdefiniowanych w prawodawstwie na poziomie UE110, w niezbędnych przypadkach
niż w ośrodkach miejsk
uzupełnianych w prawie krajowym, jednakże bez tworzenia nadmiernych tem,
zobowią‑
aspiracjami środow
zań biurokratycznych powodujących powstawanie dodatkowych kosztówczających
transak- do dalszej na
cyjnych po stronie potencjalnych beneficjentów oraz administracji.
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
Finansowanie polityki rolnej w Polsce w latach 2021–2027 będzie realizowane
władze publiczne oraz i
z kilku źródeł. W zdecydowanej większości fundusze będą pochodziły z budżetu
UE przeznaczonego na WPR w ramach Wieloletnich Ram FinansowychPunktem
na lata wyjścia opisy
2021–2027. W tym okresie Polsce przyznano alokacje z budżetu WPR w wysokości
swoją sytuację ekonom
21,6 mld euro na I filar WPR i 9,5 mld euro na II filar WPR (w cenach 2018 r.)111
. Fundu‑
świadczać istotnych og
sze unijne będą uzupełnione funduszami krajowymi zarówno w formie obowiązko‑
nych regionach Polski,
wego współfinansowania krajowego realizacji pomocy w ramach II filara WPR (min.
m.in. odległość od duży
3,1 mld euro w latach 2023–2027 według II wersji projektu PS WPR). Warto zauwa‑
racjach i nastawieniu m
żyć, że w ramach programu PROW 2014–2020 skala współfinansowania krajowego
że ponad połowa miesz
wyższych. Istotnie w ok
110
Niestety jeszcze nie w ostatecznej wersji.
– nie ma znaczenia spo
111
Zgodnie z regulacjami unijnymi alokacje w unijnym budżecie podlegają waloryzacji w wysokości 2%
transformacji. W rezulta
rocznie.
czącą barierą do dalsze
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wyniosła około 35% łącznych funduszy publicznych wydatkowanych w ramach bu‑
dżetu PROW 2014–2020 i przynajmniej na takim poziomie będzie kontynuowana. Do
tego należy dodać kwoty przeznaczone na rolnictwo i wieś w ramach Krajowego
Planu Odbudowy (KPO), finansowanego w ramach mechanizmu NextGenerationEU
(Instrument Odbudowy), którego projekt Polska przesłała do oceny Komisji Euro‑
pejskiej na początku maja 2021 r. (wstępne szacunki wskazują na wsparcie w wy‑
sokości około 2,2 mld euro). Podsumowując, Polska w okresie 2021–2027 może
dysponować budżetem z funduszy unijnych w łącznej wysokości 33,3 mld euro
(WRF 2021–2027 plus Instrument Odbudowy). Jeśli doliczymy krajowe współfinan‑
sowanie II filara WPR na poziomie 3,1 mld euro, to łącznie skala finansowania rol‑
nictwa i wsi w okresie 2021–2027 wynieść może ponad 36,4 mld euro. W tym miej‑
scu warto również wskazać inne formy wsparcia rolnictwa finansowane wyłącznie
z budżetu krajowego dopuszczalne w ramach pomocy publicznej de minimis (np.
dopłaty kwalifikowane do materiału siewnego, wapnowanie). Biorąc pod uwagę
potencjalny napływ znaczących funduszy na finansowanie polityki kierowanej do
rolników i mieszkańców wsi, wnikliwej analizie należałoby poddać możliwości alternatywnego wykorzystania funduszy krajowych na działania, których wsparcie
nie jest dostępne z funduszy unijnych, a wspierających proces przemian agrarnych w Polsce i oferujących zachęty finansowe w tym zakresie.
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Podsumowując wielowątkową analizę, uwzględniając niedokończony stan rozstrzygnięć zarówno na poziomie unijnym, ale także krajowym, autorzy sformułowali rekomendacje do PS WPR, jak również rozwiązań do krajowego prawodawstwa związanego z polityką rolną.

Wprowadzen

1. Uwzględniając nieefektywną strukturę agrarną, która jawi się dziś jako fun‑
damentalne zagrożenia dla utrzymania konkurencyjności polskiego
rolnic‑
Instytut
Debaty Eksperc
twa w średnim i długim okresie, należy w pierwszej kolejności ukierunkować
oraz podnoszenia stand
wsparcie z WPR na rynkowe gospodarstwa rozwojowe o sile ekonomicznej
wykorzystujący ilościow
powyżej 25 tys. euro (bez określania limitu powierzchniowego) oraz na go‑
tów. Skupiamy zarówno
spodarstwa mające szansę, aby uzyskać ten próg wielkości ekonomicznej po
i aktywnych w gospoda
uzyskaniu dedykowanego wsparcia w oparciu o dobrze zaprojektowany bizne‑
przyczynia
splan (ścieżka dojścia). Jak wskazują wyniki badań, gospodarstwa rolne
poniżej się do podn
się
na rozwiązaniach słu
tego progu nie są w stanie, pomimo kilkunastoletniego wspierania ich docho‑
badań.
dów w ramach systemu wsparcia bezpośredniego UE, wypracować szych
dochodu
parytetowego, co skutkuje istotną stratą społeczną (deadweight). Koncentracja
Badanie „Wpływ reform
wsparcia z funduszy publicznych na gospodarstwach gwarantujących polską
suwerenność żywnościową jest obowiązkiem i koniecznością, jaką obejmuje
ma reali‑wybrane aspe
minacja etapu gimnazju
zować krajowa polityka rolna wspierana z funduszy publicznych (krajowych
z drugiej zaś sprawia, że
i unijnych).
z perspektywy młodzież
2. Docelowo należy rozważyć stopniowe podwyższenie progu wielkości
grunniż w
ośrodkach miejsk
tów z obowiązującego dziś minimalnego obszaru 1 ha do 5 ha, z wyłączeniem
tem, aspiracjami środow
działów specjalnych produkcji rolnej jako kryterium pozwalające na ubieganie
czających do dalszej na
się o wsparcie z tytułu płatności bezpośrednich. Uzasadnieniem takiej
propo‑ badaniu i n
w niniejszym
zycji jest brak możliwości uzyskiwania w gospodarstwach do 5 ha dochodów
edukacji ponadpodstaw
w przeliczeniu na pełnozatrudnionego (AWU) na chociażby zbliżonym poziomie
władze publiczne oraz i
do średniej dla działów pozarolniczych, co nadaje płatnościom w tej grupie ob‑
szarowej typowy socjalny wymiar. Alternatywnie należy rozważyć Punktem
wprowa-wyjścia opisy
dzenie minimalnej wartości Produkcji Standardowej (Standard Output)
o warswoją
sytuację ekonom
tości 4000 euro jako minimalnego progu kwalifikującego rolnika doświadczać
pomocy istotnych og
w ramach polityki rolnej UE.
nych regionach Polski,
m.in. odległość od duży
3. Podwyższenie minimalnego progu uprawniającego do ubiegania się o dopła‑
i nastawieniu m
ty bezpośrednie powinno być powiązane z ofertą wsparcia procesuracjach
restruk‑
że ponad
turyzacji w grupie gospodarstw rolnych do 5 ha (lub wartości SO 4000
euro) połowa miesz
wyższych.
finansowaną z funduszy publicznych, także krajowych. Restrukturyzacja Istotnie w ok
nie ma znaczenia spo
musi gwarantować zachowanie praw nabytych oraz sprawiedliwą –społecznie, rozłożoną w czasie reformę struktur agrarnych, oferującą ekwiwalentne
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze
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rekompensaty utraconych korzyści (np. jednorazowa skumulowana płatność
obszarowa dla gospodarstw, które nie mieszczą się w kryteriach dostępu do
pomocy).
4. Zdefiniowanie kategorii „prawdziwy/aktywny rolnik”. Na nowo należy zdefiniować kategorię aktywnego (zawodowego) rolnika w celu eliminacji praktyk
naruszających przepisy prawa i narażających interes finansów publicznych
państwa. Jako pierwsze kryterium proponujemy ustalić minimalny limit udo‑
kumentowanej sprzedaży o wartości nie mniejszej niż 4000 euro (według kursu
przyjmowanego na dany rok dla wyliczania stawek płatności bezpośrednich).
Za takim podejściem przemawia też argument, że 4000 euro jest limitem sta‑
nowiącym w FADN dolny próg określający wielkość ekonomiczną gospodar‑
stwa, którego przekroczenie pozwala na zaliczenie do grupy tzw. gospodarstw
rynkowych, dostarczających rocznie ponad 90% towarowej produkcji rolniczej
w Polsce. Gospodarstw takich jest w Polsce nieco ponad 700 tysięcy. Proponu‑
jemy, aby limit sprzedaży za minimum 4000 euro w ciągu roku przyjąć jako
podstawowe kryterium dostępu do wsparcia w obu filarach WPR.
5. Upowszechnienie wiedzy o roli dzierżawy jako efektywnego i bezpiecznego
mechanizmu zarządzania gruntami rolnymi w prywatnym obrocie ziemią, co
ureguluje i „ucywilizuje” relacje między właścicielami ziemi, jak i dzierżawca‑
mi. Jest to kwestia kluczowa z punktu widzenia ochrony interesów budżetu
państwa oraz eliminacji ryzyka korekt finansowych w przypadku bezprawnego
pobierania płatności przez osoby nieuprawnione. Działaniom tym musi tak‑
że towarzyszyć stworzenie atrakcyjnego, przejrzystego i stabilnego systemu
dzierżawy ziemi z Zasobu Skarbu Państwa zarządzanego przez KOWR.
6. W okresie kilku lat wychodzenia z kryzysu po pandemii COVID-19 należy zasto‑
sować możliwie jak największe ograniczenie skali tzw. cappingu (ograniczania
wielkości wsparcia dochodów rolniczych) i degresywności płatności bezpo‑
średnich. Będzie to miało ogromne znaczenie z punktu widzenia dochodowości
w rolnictwie, w świetle spodziewanego wzrostu kosztów produkcji rolniczej
oraz dalszego niekorzystnego dla rolnictwa rozwierania się nożyc cen. Przejściowe ograniczenie mechanizmu cappingu i degresywności będzie służyło
stabilizacji dochodów gospodarstw rodzinnych oraz podtrzymywania konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych, ale także wspierało odporność polskiego rolnictwa na ryzyka i szoki cenowe, wysoką nie‑
stabilność uzyskiwanych dochodów czy też katastroficzne zjawiska pogodowe
związane ze zmianami klimatycznymi.

104

7. W związku z przewidywanym dalszym wzrostem inflacji w najbliższych kilku
latach proponuje się podwyższenie nominalnych kwot wsparcia lub ich stosow‑
ną indeksację w czasie w oparciu o obiektywne kryteria (np. wskaźnik CPI) dla
innowacyjnych inwestycji modernizacyjnych pozwalających realizować cele
Europejskiego Zielonego Ładu, w tym na wsparcie gospodarstw w zakresie wy‑
korzystywania OZE do zaspakajania zapotrzebowania na energię elektryczną
oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Preferencyjne wsparcie (wyższa
inten‑
Instytut
Debaty Eksperc
sywność pomocy unijnej) powinna być adresowana do zorganizowanych
grup
oraz podnoszenia stand
rolników.
wykorzystujący ilościow
tów. Skupiamy zarówno
8. W związku z coraz częściej występującymi suszami rekomenduje się uruchoi aktywnych w gospoda
mienie wsparcia na cele związane z gospodarką kurczącymi się zasobami
przyczynia się do podn
wodnymi, wspieranego szerokim zakresem instrumentarium zarządzania
się na rozwiązaniach
słu
ryzykiem (nie tylko ubezpieczenia od skutków suszy czy innych katastrof
at‑
szychsta‑
badań.
mosferycznych). Konieczne jest rozważenie uruchomienia instrumentów
bilizacji dochodów powiązanych z rynkiem na wzór stosowanych od lat w USA,
Badanie „Wpływ reform
takich jak Price Loss Coverage Program (PLC) oraz Agricultural Risk Coverage
obejmuje wybrane aspe
Program (ARC).
minacja etapu gimnazju
z drugiej zaś sprawia, że
9. Należy zagwarantować zdolność do dokonania się zmiany pokoleniowej
perspektywy
młodzież
w polskim rolnictwie poprzez stworzenie systemu silnych zachęt zdla
młodych rolników i nowo wchodzących do rolnictwa (tzw. new entrants)niż
poprzez
w ośrodkach miejsk
preferencje w dostępie do kapitału – także w formie zwrotnych instrumentów
tem, aspiracjami środow
finansowych i ułatwień systemowych w dostępie do dzierżawy ziemi czających
rolniczej do dalszej na
z KOWR (preferencje dla młodych na wzór francuski).
w niniejszym badaniu i n
edukacji ponadpodstaw
10. Konieczne jest dalsze wsparcie rozwoju cyfryzacji jako jednego z podstawładze publiczne oraz i
wowych czynników dynamizującego w najbliższych latach rozwój rolnictwa,
jak i całej gospodarki, ale także zasadniczo ograniczającego barieryPunktem
admini‑wyjścia opisy
stracyjne realizacji instrumentów wsparcia. Rozwiązania cyfrowe muszą
swoją słu‑
sytuację ekonom
żyć ograniczaniu kosztów transakcyjnych realizacji pomocy, a zaoszczędzone
świadczać istotnych og
w ten sposób fundusze winny być kierowane na inwestycyjne wsparcie rolni‑
nych regionach Polski,
ków.
m.in. odległość od duży
i nastawieniu m
11. W świetle ambitnych celów przyszłej WPR i EZŁ fundamentalną rolę doracjach
odegra‑
że ponad połowa miesz
nia będzie miał System Wiedzy i Innowacyjności w Rolnictwie (ang. Agricultural
wyższych.
Knowledge and Innovation System – AKIS), a przede wszystkim jego główni
akto‑ Istotnie w ok
– nie
ma znaczenia spo
rzy ze sfery badań naukowych i doradztwa rolniczego. Koniecznym jest
zatem
zwiększenie środków finansowych przeznaczanych na funkcjonowanie
tych
transformacji. W rezulta
czącą barierą do dalsze

Wprowadzen
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instytucji, a także stworzenie zachęt dla nauki celem zwiększenia zakresu
badań stosowanych na rzecz praktyki rolniczej oraz współpracy z instytucjami świadczącymi usługi doradcze dla rolników. AKIS musi odgrywać klu‑
czową rolę w szerokiej kampanii informacyjnej w mediach oraz szkoleniach
nt. wyzwań związanych z realizacją WPR na lata 2023–2027 oraz sposobów
radzenia sobie z tymi wyzwaniami w formie upowszechniania wiedzy w za‑
kresie zrównoważonych praktyk agrotechnicznych, kierowanych w pierwszej
kolejności do doradców rolniczych, a następnie do rolników.
12. Konieczne jest realne wzmacnianie pozycji rolników w łańcuchu wartości
w rolnictwie poprzez adekwatnie adresowane i zaprojektowane wsparcie
oraz usuwanie praktyk dyskryminujących, poprzez wspieranie grupowych
form organizowania się rolników, w tym specjalizujących się w produkcji eko‑
logicznej i małym przetwórstwie, co sprzyja skracaniu łańcucha żywnościo‑
wego i zwiększa udział producentów rolnych w wartości dodanej generowanej
w sektorze.
13. Uruchomienie wsparcia w ramach zwrotnych instrumentów finansowych,
w tym gwarancji i poręczeń, adresowanych do szerokiej grupy odbiorców,
zwiększających potencjał produkcyjnych małych i średnich zakładów przetwórstwa rolno‑spożywczego, z udziałem akcjonariatu wśród współpracujących rolników.
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Szczególne rekomendacje w zakresie wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich

Wprowadzen

Analiza dokumentów unijnych prowokuje ważne pytania, jak w kolejnych latach
ma wyglądać polityka rozwoju obszarów wiejskich i jej finansowanie w ramach
WPR. W świetle zwiększających się dystansów rozwojowych w relacji wieś‑miasto
w krajach członkowskich UE konieczne jest inne niż dotychczas podejście
do pro‑
Instytut
Debaty Eksperc
blemu rozwoju wsi. Kluczowe na poziomie krajowym jest zagwarantowanie,
aby
oraz podnoszenia stand
zwiększył się udział wspólnotowych funduszy przeznaczonych na realizację
wykorzystujący ilościow
polityki spójności w finansowaniu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Tylko
tów. Skupiamy zarówno
w ten sposób będzie możliwe podtrzymanie żywotności obszarów wiejskich i za‑
i aktywnych w gospoda
trzymanie negatywnych procesów społeczno‑gospodarczych zachodzących już od
przyczynia
kilkunastu lat, takich jak np.: starzenie się rolników, depopulacja obszarów
wiej‑ się do podn
się
na
rozwiązaniach słu
skich związana z niską jakością warunków życia, ograniczony dostęp do usług
badań.
publicznych, brak pozarolniczych miejsc pracy i możliwości realizacji szych
aspiracji
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w: Ekonomia jest piękna, Hard Ł. Milczarek‑Andrzejewska D, Wydawnictwo Nauko‑
we Scholar, s. 336–350.
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