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Synopsis. Poruszono problematykê wp³ywu �wiatowej Organizacji Handlu na proces liberalizacji handlu artyku-
³ami rolno-¿ywno�ciowymi. W badaniach pos³u¿ono siê wska�nikami wsparcia i protekcji OECD. Wyniki badañ
wskazuj¹, ¿e poziom wsparcia sektora rolnego w krajach rozwiniêtych wykazuje silniejsz¹ tendencjê spadkow¹ w
czasie trwania negocjacji nad kszta³tem przysz³ego porozumienia, ni¿ w okresie jego wdra¿ania.

Wstêp
Sektor rolny i handel miêdzynarodowy produktami rolnymi by³ przed rozpoczêciem Rundy

Urugwajskiej traktowany w ramach GATT1 w sposób odmienny ni¿ pozosta³e sektory gospodarki,
co polega³o g³ównie na pozostawieniu pañstwom cz³onkowskim wiêkszej swobody w stosowaniu
instrumentów interwencjonizmu i protekcji. Rosn¹cy poziom wsparcia w sektorze rolnym krajów
rozwiniêtych, zw³aszcza w krajach UE, USA, Kanadzie i Australii, sta³ siê jednak powodem napiêæ
w stosunkach miêdzynarodowych. Od rozpoczêcia Rundy Urugwajskiej podjêto wiêc starania w
celu stworzenia jednolitego systemu regulacji i zasad handlu produktami rolnymi oraz wspierania
sektora rolno-¿ywno�ciowego [Hathaway, Ingco 1995]. Runda Urugwajska, zakoñczona ostatecz-
nie sukcesem i podpisaniem Porozumienia w sprawie rolnictwa w 1994 roku, by³a jednak jedynym
dotychczas udanym dzia³aniem podjêtym przez WTO zmierzaj¹cym do liberalizacji handlu artyku-
³ami rolnymi. Czy oznacza to wiêc, ¿e od jej zakoñczenia proces liberalizacji polityki wobec sektor
rolnego uleg³ zahamowaniu a dzia³ania podejmowane przez WTO s¹ nieefektywne?

Celem opracowania jest okre�lenie znaczenia WTO w dynamizowaniu procesu liberalizacji
handlu artyku³ami rolnymi z wykorzystaniem metodologii pomiaru wsparcia i protekcji stosowanej
przez OECD oraz odpowied� na pytanie o skuteczno�æ dzia³añ podejmowanych przez WTO.

Materia³ i metodyka badañ
W opracowaniu pos³u¿ono siê trzema wska�nikami wsparcia i protekcji wybranymi celowo z zesta-

wu wska�ników wsparcia dla rolnictwa opracowywanych i publikowanych przez OECD: %PSE2, NPC3

oraz NAC4. Wska�niki  te s³u¿¹ do oceny wp³ywu instrumentów polityki rolnej na producentów rolnych
Pierwszy z zastosowanych wska�ników, wska�nik wsparcia producentów rolnych PSE, okre�la

warto�æ rocznego pieniê¿nego transferu brutto od konsumentów i podatników na rzecz producen-
tów rolnych, który jest wynikiem stosowanych �rodków polityki wsparcia rolnictwa. Wska�nik

* Praca naukowa wspó³finansowana ze �rodków na naukê w latach 2009-2010 jako projekt badawczy w³asny
UEP pt. Polityka rolna w warunkach globalizacji. Do�wiadczenia krajów wysokorozwiniêtych w wyniku
Porozumienia w sprawie rolnictwa GATT/WTO.

1 GATT uznawany jest za protoplast �wiatowej Organizacji Handlu, która powsta³a dopiero w 1995 roku.
2 Producer Support Estimate.
3 Nominal Protection Coefficient.
4 Nominal Assistance Coefficient.



276 Agnieszka Poczta-Wajda

PSE w ujêciu procentowym wyra¿a udzia³ wsparcia finansowego w ca³kowitych przychodach
producentów rolnych [Producer and Consumer... 2009] Obliczany jest on wed³ug wzoru:
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gdzie:
Q x Pp � warto�æ produkcji liczona w cenach uzyskiwanych przez producenta,
PP      � wsparcie bezpo�rednie dla producentów rolnych, przekazywane drog¹ inn¹ ni¿ przez rynek.

Drugi z zastosowanych wska�ników, wska�nik nominalnej ochrony producentów NPC mierzy
stosunek pomiêdzy przeciêtn¹  cen¹  loco  gospodarstwo  uzyskiwan¹  przez  producentów  rol-
nych, obejmuj¹c¹ p³atno�ci oparte na wolumenie produkcji, a cen¹ �wiatow¹ [Kulawik 2004]. Wska�-
nik ten wyra¿a nominaln¹ stopê protekcji producentów krajowych czyli, mierzy on stopieñ znie-
kszta³cenia cen i obliczany jest wed³ug wzoru:
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gdzie:
PP   � cena producenta,
PO  � warto�æ p³atno�ci opartych na wolumenie produkcji,
PR   � cena referencyjna, najczê�ciej cena �wiatowa.

Z kolei wska�nik nominalnej pomocy dla producentów NAC, oznacza stosunek pomiêdzy war-
to�ci¹ ca³kowitych przychodów brutto gospodarstwa rolnego (w³¹czaj¹c wsparcie) a  warto�ci¹
produkcji wyra¿on¹ w cenach �wiatowych. Wska�nik ten okre�la, ile razy przychody otrzymywane
przez rolników s¹ wy¿sze od tych, które osi¹galiby bez wsparcia. Oblicza siê go wed³ug wzoru [Gay,
Offermann  2006]:
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gdzie:
PP � cena producenta,
PR � cena referencyjna, najczê�ciej cena �wiatowa,
PP� p³atno�æ bezpo�rednia dla producenta.

W celu okre�lenia przeciêtnej dynamiki zmian w poziomie zaprezentowanych wska�ników w
poszczególnych okresach oszacowano proste funkcje trendu liniowego.

Negocjacje rolne na forum WTO w ramach Rundy Urugwajskiej
i po jej zakoñczeniu

Wprowadzenie w szerokim zakresie kwestii wymiany rolnej do porz¹dku obrad sta³o siê mo¿liwe
dopiero podczas ósmej rundy negocjacyjnej GATT � Rundy Urugwajskiej. Przes³ank¹ rozpoczêcia
rudny by³ m.in. wysoki stopieñ interwencjonizmu w sektorze rolnym krajów wysoko rozwiniêtych i
konflikty miêdzy cz³onkami GATT w zakresie handlu rolnego po wprowadzeniu Wspólnej Polityki
Rolnej. 15 kwietnia 1994 roku podpisano Porozumienie w sprawie rolnictwa oraz Porozumienie w spra-
wie stosowania �rodków sanitarnych i fitosanitarnych. Pierwsze z wymienionych porozumieñ doty-
czy³y trzech obszarów: dostêpu do rynku, subsydiów eksportowych oraz wsparcia wewnêtrznego.

Regulacje w zakresie dostêpu do rynku obejmowa³y m.in. kwestiê stopniowej redukcji ce³. Stawki
celne w okresie implementacji w krajach rozwiniêtych zosta³y obni¿one �rednio o 36%, ale nie mniej
ni¿ 15% dla ka¿dej pozycji taryfowej, natomiast w krajach rozwijaj¹cych siê c³a obni¿ono �rednio o
24%, ale nie mniej ni¿ 10% dla ka¿dej pozycji taryfowej. Istotnym elementem by³o tak¿e ustalenie kwot
minimalnego i bie¿¹cego dostêpu do rynku, nazywanych kontyngentami. Porozumienie zobowi¹zy-
wa³o równie¿ kraje cz³onkowskie do taryfikacji oraz zwi¹zania wszystkich ce³ na produkty rolne.
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Z kolei regulacje w zakresie subsydiów eksportowych zobowi¹za³y pañstwa cz³onkowskie WTO
do ich redukcji o 36% w stosunku do okresu bazowego 1986-1990 oraz do niewprowadzania nowych
subsydiów eksportowych na towary, które nie by³y nimi objête w okresie bazowym. Kraje rozwiniête
musia³y te¿ w ci¹gu sze�ciu lat od podpisania Porozumienia ograniczyæ wolumen subsydiowanego
eksportu rolnego o 21%. Kraje rozwijaj¹ce siê w ci¹gu dziesiêciu lat mia³y obni¿yæ poziom subsydiów
o 24%, a wolumen subsydiowanego eksportu o 14%. Ograniczenia w stosowaniu subsydiów ekspor-
towych dotyczy³y przede wszystkim krajów UE, gdy¿ ich udzia³ w warto�ci subsydiów przypadaj¹-
cych na wszystkie kraje WTO wynosi³ w latach 1995-1998 blisko 90% [Tangermann 2003].

Trzecia grupa postanowieñ Porozumienia w sprawie rolnictwa dotyczy³a ograniczenia wspar-
cia wewnêtrznego przez kraje cz³onkowskie WTO. Instrumenty wewnêtrznej polityki wspierania
rolnictwa podzielono na trzy grupy, tzw. skrzynki. Skrzynka ¿ó³ta (amber box) obejmowa³a �rodki
bezpo�redniego oddzia³ywania na produkcjê, które zniekszta³ca³y procesy rynkowe, np.: ceny
interwencyjne, dop³aty do �rodków produkcji. Poziom wsparcia bêd¹cy wynikiem dzia³ania instru-
mentów zawartych w skrzynce ¿ó³tej, mia³ byæ zredukowany o 20% w ci¹gu sze�ciu lat, a w przy-
padku krajów rozwijaj¹cych siê w ci¹gu lat dziesiêciu. Do skrzynki niebieskiej (blue box) zakwalifi-
kowano �rodki powoduj¹ce minimalne zak³ócenia w handlu i mechanizmach rynkowych5 . Za³o¿ono,
i¿ poziom wsparcia bêd¹cy wynikiem tych instrumentów nie bêdzie obni¿any, chyba, ¿e przekroczy
poziom z 1992 roku. W skrzynce zielonej (green box) zebrano instrumenty, które nie posiadaj¹
bezpo�redniego negatywnego wp³ywu na wolny handel i procesy rynkowe6 . �rodki wsparcia w
ramach tej skrzynki nie podlega³y redukcji.

Porozumienie w sprawie rolnictwa jest w zasadzie pierwszym i jedynym, jak do tej pory, kom-
pleksowym, wielostronnym porozumieniem liberalizuj¹cym miêdzynarodowy handel rolny, cho-
cia¿ badania prowadzone nad efektywno�ci¹ przyjêtych regulacji wskazuj¹, ¿e by³a ona mniejsza
ni¿ zak³adano [Czy¿ewski, Poczta-Wajda 2010]. Ilo�ciowe efekty postanowieñ dla poziomu wspar-
cia, protekcji i handlu by³y umiarkowane. Rozbicie instrumentów wsparcia na trzy pud³a i poddanie
redukcji tylko skrzynki ¿ó³tej umo¿liwi³o manipulacje w zakresie stosowanych instrumentów i utrzy-
manie przez kraje rozwiniête wsparcia na tym samym poziomie. Sukcesem Rundy Urugwajskiej jest
natomiast zmiana w strukturze tego wsparcia w kierunku wsparcia bezpo�redniego.

Negocjacje rolne w ramach kolejnej rundy rokowañ, tzw. Rundy Doha tocz¹ siê wokó³ wytyczo-
nych wcze�niej prac w ramach Rundy Urugwajskiej obszarów. W trakcie trwania tej rundy kraje
cz³onkowskie wielokrotnie osi¹ga³y wstêpne porozumienie co do kszta³tu nowej Deklaracji Mini-
sterialnej, jednak pomimo kilkuletnich wysi³ków nie osi¹gniêto ostatecznego kompromisu. W�ród
najwa¿niejszych ustaleñ wymieniæ nale¿y przedstawiony w lutym 2003 roku projekt Harbinsona,
Porozumienie sierpniowe z 2003 roku, przyjêty w 2004 roku pakiet lipcowy, a tak¿e Konferencjê
Ministerialn¹ w Hong Kongu, po której negocjacje rolne zawieszono. W lipcu 2008 roku rozpoczê-
³y siê negocjacje w Genewie, które podobnie jak poprzednie zakoñczy³y siê brakiem ostatecznego
porozumienia. W styczniu 2010 roku cz³onkowie WTO rozpoczêli kolejne konsultacje w kwestii
handlu rolnego oparte na propozycjach z grudnia 2008 roku, aczkolwiek brak jest obecnie przes³a-
nek zwiastuj¹cych szybkie zakoñczenie tych negocjacji.

Wsparcie i protekcja w krajach OECD w trakcie i po zakoñczeniu
Rundy Urugwajskiej

Analizuj¹c zmiany w polityce wsparcia i protekcji wobec producentów rolnych w krajach rozwi-
niêtych w latach 1986-2008 z wykorzystaniem wska�ników %PSE, NAC oraz NPC, zaobserwowaæ
mo¿na ogóln¹ tendencjê spadkow¹ poziomu tych wska�ników (rys. 1-3). Wspó³czynniki kierunko-
we funkcji trendu, które opisuj¹ zmiany w poziomie wspó³czynnika %PSE wskazuj¹, ¿e udzia³
wsparcia finansowego w przychodach producentów rolnych mala³ �redniorocznie o 0,39 punktu
procentowego w przypadku UE, 0,34 � w USA oraz �rednio o 0,5 punktu procentowego dla krajów
OECD. Na spadkow¹ tendencjê wskazuj¹ równie¿ ujemne wspó³czynniki kierunkowe trendu wska�-

5 Do skrzynki niebieskiej zaliczono instrumenty wsparcia bezpo�redniego zwi¹zane z programami ograniczania
produkcji, np.: p³atno�ci od area³u i plonu bazowego, p³atno�ci z tytu³u wy³¹czenia gruntów z uprawy.

6 Do tej grupy instrumentów zaliczono m.in.: �rodki na infrastrukturê, badania i rozwój, promocjê i marketing,
programy rolno�rodowiskowe, bezpo�rednie p³atno�ci wspieraj¹ce dochody producentów.
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ników NPC i NAC. Zauwa¿yæ nale¿y jednak silnie zró¿nicowanie tego procesu w poszczególnych
okresach (tab. 1), co wykazano szacuj¹c funkcje trendu dla trzech ró¿nych podokresów. Zarówno
w przypadku UE i USA, jak i �redniej dla krajów OECD poziom wsparcia i protekcji mierzony
badanymi wska�nikami spada³ w trakcie trwania negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej, czyli w
latach 1986-1994. Jednak w okresie implementacji Porozumienia w sprawie rolnictwa GATT/WTO,
w którym kraje cz³onkowskie zobowi¹zane by³y dostosowaæ swoj¹ politykê roln¹ do wymogów
WTO, poziom badanych wska�ników wykazywa³ tendencjê rosn¹c¹, na co wskazuj¹ dodatnie
wspó³czynniki kierunkowe funkcji trendu wska�ników %PSE, NAC i NPC w latach 1995-2000. Co
ciekawe, po zakoñczeniu procesu implementacji, czyli po roku 2000, poziom wska�ników znowu siê
obni¿y³, a tempo tego spadku by³o szybsze ni¿ przeciêtnie w ca³ym badanym okresie, o czym
�wiadcz¹ wy¿sze ujemne warto�ci wspó³czynników trendów w latach 2001-2008 ni¿ w badanym
okresie 1986-2008. Co wiêcej, zmiany w strukturze wsparcia producentów rolnych, czyli odchodze-
nie od wsparcia rynkowego na rzecz p³atno�ci bezpo�rednich o charakterze decoupled, równie¿
przebiega³y w kierunku zgodnym z za³o¿eniami WTO. Oznacza, to ¿e liberalizacja polityki rolnej w
tych krajach po 2000 roku jest nadal kontynuowana, pomimo braku formalnych zobowi¹zañ ze
strony WTO.

Rysunek 1. Zmiany w poziomie wska�nika wsparcia producentów rolnych w krajach OECD,
USA oraz UE w latach 1986-2008
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Producer and Consumer� 1986-2008.
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Rysunek 2. Zmiany w poziomie wska�nika nominalnej ochrony producentów rolnych (NPC)
w krajach OECD, USA oraz UE w latach 1986-2008
�ród³o: jak na rys. 1.
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Zestawiaj¹c okresy wystêpowania tendencji spadkowych poziomu wsparcia i protekcji w UE i
USA z przeprowadzonymi w tych krajach reformami polityki rolnej zauwa¿yæ mo¿na �cis³y zwi¹zek
pomiêdzy tymi dwoma zjawiskami. Odnotowany na pocz¹tku lat 90-tych spadek poziomu wsparcia
w UE jest wynikiem przeprowadzonej w tym czasie Reformy MacSharry�ego. Z kolei wyst¹pienie
silnej tendencji spadkowej badanych wska�ników od roku 2003 jest rezultatem reformy z 2003 roku
i wprowadzenia systemu jednolitych p³atno�ci o charakterze decoupled. Podobnie, nowa ustawa
rolna w USA, tzw. Farm Bill 1996 pozwoli³a USA wype³niæ zobowi¹zania wynikaj¹ce z Porozumie-
nia w sprawie rolnictwa Rundy Urugwajskiej, nie obni¿aj¹c jednocze�nie poziomu wsparcia. Przy-
gotowania do nastêpnej reformy polityki rolnej, jak i reforma Farm Bill 2002, rozpoczê³y w USA od
2000 roku proces intensywnego spadku wsparcia mierzonego badanymi wska�nikami OECD. Po-
zwala to wnioskowaæ, i¿ wiêkszy wp³yw na liberalizacjê handlu artyku³ami rolnymi maj¹ same
negocjacje w ramach WTO i przygotowanie do ewentualnego porozumienia ni¿ implementacja
wprowadzonych porozumieñ. Powodem tej sytuacji mo¿e byæ przed³u¿aj¹cy siê proces negocjacji,
w trakcie którego pañstwa podejmuj¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do ukszta³towania takiej polityki wobec
sektora rolnego, która z jednej strony pozwala na uzyskanie lepszej pozycji negocjacyjnej, a z
drugiej strony przygotowuje kraj do ewolucyjnego wdra¿ania ewentualnego Porozumienia i chroni
przed konieczno�ci¹ nag³ych i drastycznych zmian.

ogenlorarotkes)CPN(ijcketorpzaro]CAN,ESP%[aicrapswwókin�akswakimanyD.1alebaT
jeiksjawgurUeizdnuRopzaroeickartw,dezrpEUzaroASU,DCEOhcajarkw

jarK koR ESP% CPN CAN
udnerteinanwór R2 udnerteinanwór R2 udnerteinanwór R2

DCEO

8002-6891 92,73+t05,0-=y 46,0 05,1+t10,0-=y 97,0 95,1+t10,0-=y 46,0

4991-6891 00,73+t94,0-=y 82,0 25,1+t20,0-=y 75,0 95,1+t10,0-=y 13,0

0002-5991 85,82+t48,0=y 93,0 92,1+t10,0=y 42,0 04,1+t20,0=y 04,0

8002-1002 86,33+t83,1-=y 97,0 43,1+t20,0-=y 38,0 05,1+t30,0-=y 97,0

ASU

8002-6891 51,12+t43,0-=y 22,0 41,1+t00,0-=y 62,0 72,1+t10,0-=y 12,0

4991-6891 79,32+t50,1-=y 77,0 51,1+t10,0-=y 05,0 13,1+t20,0-=y 67,0

0002-5991 47,6+t81,3=y 78,0 20,1+t30,0=y 18,0 60,1+t50,0=y 68,0

8002-1002 70,32+t19,1-=y 39,0 41,1+t20,0-=y 48,0 92,1+t30,0-=y 39,0

EU

8002-6891 71,93+t93,0-=y 73,0 07,1+t20,0-=y 67,0 46,1+t10,0-=y 83,0

4991-6891 80,93+t94,0-=y 01,0 18,1+t50,0-=y 95,0 56,1+t10,0-=y 41,0

0002-5991 58,33+t93,0=y 90,0 43,1+t10,0=y 50,0 15,1+t10,0=y 90,0

8002-1002 98,73+t24,1-=y 36,0 83,1+t30,0-=y 76,0 06,1+t30,0-=y 26,0

.1.syrankaj:o³dór�

Rysunek 3. Zmiany w poziomie wska�nika nominalnej pomocy dla producentów rolnych (NAC)
w krajach OECD, USA oraz UE w latach 1986-2008
�ród³o: jak na rys. 1
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Podsumowanie
1. Porozumienie w sprawie rolnictwa Rundy Urugwajskiej jest jedynym do tej pory wymiernym

efektem negocjacji nad liberalizacj¹ handlu artyku³ami rolno-¿ywno�ciowymi na forum GATT/
WTO. Pomimo nacisków ze strony krajów rozwiniêtych proces negocjacji w ramach wspó³cze-
snej Rundy z Doha przed³u¿a siê. Nie oznacza to jednak, i¿ proces liberalizacji handlu artyku³ami
rolno-¿ywno�ciowymi zosta³ zahamowany.

2. Poziom wsparcia i protekcji wobec sektora rolnego w krajach rozwiniêtych mierzony wska�ni-
kami wsparcia OECD wykazuje od rozpoczêcia negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej ten-
dencjê spadkow¹. Tempo tego spadku jest jednak zró¿nicowane w poszczególnych okresach,
na co wskazuj¹ oszacowane funkcje trendu linowego. Silniejsza tendencja spadkowa wystêpo-
wa³a w trakcie trwania negocjacji w ramach Rundy Urugwajskiej i w ramach Rundy z Doha, ni¿
w trakcie implementacji postanowieñ WTO.

3. Presja wynikaj¹ca z negocjacji na forum WTO, chêæ uzyskania lepszej pozycji negocjacyjnej i
mo¿liwo�æ przygotowania gospodarki oraz sektora na konieczno�æ wdra¿ania ewentualnych
porozumieñ s¹ czynnikami, które sprzyjaj¹ dalszej liberalizacji handlu artyku³ami rolno-¿ywno-
�ciowymi i dowodz¹ tym samym znacz¹cej roli WTO w dynamizowaniu tego procesu. Podpisa-
nie Deklaracji Ministerialnej nie jest warunkiem koniecznym kontynuacji procesu liberalizacji
handlu artyku³ami rolno-¿ywno�ciowymi.

Summary
This paper deals with the issue of the WTO impact on agricultural trade liberalization. The research is based

on the set of the OECD support and protection measures. Results show, that the level of support for the agricul-
tural sector in developed countries has been declining. This decline, however, seems to be stronger during the
negotiation period than during the implementation period. The conclusion is, that although the WTO deals with
some problems in reaching an agreement, it sill has a crucial impact on the process of agricultural trade
liberalization.
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