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Synopsis. Artykuł przedstawia zmiany zachodzące we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej spowodowane 
dokonującym się procesem globalizacji, a także negocjacjami prowadzonymi pomiędzy krajami wysoko i słabo 
rozwiniętymi w ramach Rundy Negocjacyjnej Doha Światowej Organizacji Handlu.

Wstęp
W związku ze zbliżającym się nowym okresem programowania w Unii Europejskiej oraz coraz 

większymi wyzwaniami wynikającymi z globalizacji, istnieje obecnie potrzeba gruntownej reformy 
Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W swoim aktualnym kształcie kosztuje ona europejskich podatników 
około 54 mld euro rocznie, co stanowi ponad 40% ogólnego budżetu UE. Jednocześnie stanowi problem, 
który ma znaczenie dla sytuacji krajów rozwijających się. Dzięki rozbudowanemu w ramach WPR 
systemowi wsparcia, opartego w szczególności o subsydia eksportowe i taryfy celne, UE obok USA, 
stała się wiodącym eksporterem produktów rolnych w skali światowej. Taka polityka okazała się jednak 
niesprawiedliwa wobec mniej zasobnych graczy na rynkach rolnych, a szczególnie krajów rozwijających 
się. Tanie unijne produkty rolne sukcesywnie zalewały lokalne rynki w różnych częściach świata, a nawet 
doprowadzały do ich zapaści. Obniżyły także ceny siły roboczej w tych krajach i w wielu przypadkach 
pogłębiły istniejące tam często skrajne ubóstwo. 

Z drugiej jednak strony rolnictwo jest integralną częścią europejskiej gospodarki i europejskiego 
społeczeństwa. Jeżeli chodzi o efekty pośrednie, to jakiekolwiek większe ograniczenie europejskiej 
działalności rolnej spowodowałoby spadek PKB i utratę miejsc pracy w powiązanych z rolnictwem 
sektorach gospodarki, przede wszystkim w obrębie łańcucha dostaw żywności, który jest zależny od 
podstawowego sektora rolnego UE, w szczególności w zakresie niezawodnego dopływu wysokiej 
jakości, konkurencyjnych surowców, ale również i w sektorach nieżywnościowych. Pociągnęłoby ono 
za sobą negatywne skutki również dla działalności pozarolniczej, takiej jak turystyka, transport, usługi 
publiczne i lokalne. 

Sprzeczne interesy krajów rozwijających się i rozwiniętych, w tym krajów Unii Europejskiej sprawia-
ją, że Runda Negocjacyjna Doha Światowej Organizacji Handlu, która rozpoczęła się w tym katarskim 
mieście w 2001 roku i która miała trwać pięć lat, nie zakończyła się jeszcze i jej efekty są, jak do tej 
pory, w dużym stopniu niezadowalające. 

Celem artykułu jest ukazanie aktualnych i planowanych w przyszłości zmian Wspólnej Polityki 
Rolnej Unii Europejskiej, będących odpowiedzią na negocjacje prowadzone w ramach ostatniej rundy 
negocjacyjnej WTO. 

Spory negocjacyjne w ramach Rundy Doha WTO
9-13 listopada 2001 roku w Doha, w Katarze odbyła się IV Konferencja Ministerialna Światowej 

Organizacji Handlu. Głównym osiągnięciem konferencji były ustalenia dotyczące podjęcia nowej rundy 
rozmów o liberalizacji wymiany międzynarodowej. Nowa runda miała trwać cztery lata i zakończyć się 
w 2005 roku. Nazwano ją Rundą Doha lub Rundą Rozwoju (Development Round), ponieważ rokowania 
miały uwzględniać potrzeby i interesy krajów rozwijających się we wszystkich negocjowanych obsza-
rach i doprowadzić do istotnych dla tych krajów ułatwień handlowych. Największe ustępstwa miały być 
poczynione dla krajów najbiedniejszych, by pomóc w przezwyciężeniu ich ubóstwa. 
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Długookresowym celem miało być stworzenie rynkowego, ale uczciwego systemu handlowego za 
pośrednictwem fundamentalnych reform, szczególnie w dziedzinach będących w centrum zainteresowania 
zarówno państw wysoko rozwiniętych, jak i rozwijających się.

Najważniejsze obszary rokowań nowej rundy to: implementacja porozumień WTO, handel usługami, 
dostęp do rynku towarów nierolnych, ochrona praw własności intelektualnej, przejrzystość przepisów 
o zamówieniach publicznych, ułatwienia w handlu (m.in. tekstyliami, artykułami farmaceutycznymi), 
obniżanie kosztów transakcyjnych [Latoszek, Proczek 2006]. Jednym z ważniejszych obszarów tema-
tycznych rundy był obszar rolnictwa. Negocjacje w tym obszarze dotyczyły: dostępu do rynku, wsparcia 
wewnętrznego i subsydiowania eksportu. Jednak negocjacje te okazały się bardzo trudne i doprowadziły 
do polaryzacji stanowisk wśród głównych grup uczestników wymiany handlowej. Najbardziej istotną 
osią sporu stały się kwestie handlu artykułami rolnymi, które są zarówno symbolicznym, jak i realnym 
wymiarem rozwojowych problemów najbiedniejszych państw globu. Bez rozwiązania kontrowersji 
handlowych w tym zakresie, uczestnicy Rundy z Doha z pewnością nie będą mogli mówić o prorozwo-
jowych aspiracjach współczesnej polityki handlowej. 

Rozwój protekcjonizmu rolnego w rozwiniętych gospodarkach przybierał na sile począwszy od lat 50. 
XX wieku, by osiągnąć apogeum w latach 80. XX w., kiedy wiele krajów stosujących tego typu politykę 
wyszło daleko poza samowystarczalność i zaczęło generować nadwyżki w produkcji rolnej. Nadwyżek 
tych można było się pozbyć jedynie stosując subwencje eksportowe oraz różnego rodzaju ograniczenia 
handlowe. To zaś ograniczyło możliwości krajów biednego Południa, które mając komparatywną prze-
wagę w wytwarzaniu artykułów żywnościowych, nie potrafi ły sprostać konkurencji subsydiowanych 
produktów z państw rozwiniętych. Obecna sytuacja, pomimo znaczącej różnicy zdań pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi a Unią Europejską, nadal konserwuje stan nierównomiernego podziału korzyści z wy-
miany międzynarodowej [Cienkus 2009]. 

Toczące się negocjacje w ramach Rundy Doha miały zmienić tę sytuację. W deklaracji przyjęto, że 
specjalne i preferencyjne traktowanie krajów rozwijających się powinno być integralnym elementem 
negocjacji oraz znaleźć odzwierciedlenie w listach koncesyjnych oraz w odpowiednich zasadach. Kraje 
rozwijające się wyrażają jednak niezadowolenie z dotychczasowej liberalizacji handlu, natomiast wiele 
krajów rozwiniętych sprzeciwia się protekcji, a jednocześnie nie jest zainteresowanych otwieraniem swych 
rynków na dobra, w których nie ma przewagi komparatywnej (tekstylia, artykuły rolne). Najważniejszym 
punktem spornym uniemożliwiającym osiągnięcie porozumienia jest międzynarodowy handel rolny. W 
Rundzie Urugwajskiej po raz pierwszy zawarto porozumienie w tej dziedzinie. Jednak trudno uznać to 
za prawdziwy sukces, gdyż jedynie skodyfi kowano istniejące bariery, a zakres liberalizacji był niewielki. 
Obecnie, z jednej strony mamy grupę krajów nastawionych protekcjonistycznie. Reprezentuje je UE i inni 
oponenci liberalizacji, np. Norwegia i Szwajcaria, w których jest bardzo wysoki poziom protekcjonizmu, 
a spośród krajów azjatyckich – Korea Południowa i Japonia. Natomiast kraje rozwijające się, główni 
eksporterzy żywności, domagają się zniesienia wszystkich subwencji eksportowych w rolnictwie i daleko 
posuniętej liberalizacji handlu. Jest to poważne wyzwanie dla UE, która nie jest jeszcze do tego gotowa 
i dla USA, które stosują środki protekcjonistyczne i inne instrumenty wsparcia rynku wewnętrznego. 

Tabela 1. Szacowane konsekwencje ekonomiczne wynikające z „kompromisowego” scenariusza liberalizacji
Table 1. The estimated economic impact resulting from the „compromise” scenario of liberalization
Grupa krajów/Group of 
the countries

Nadwyżka [mln USD]/
Surplus

Przychody [mln USD]/Incomes Zmiany 
dobrobytowe/

Welfare 
changes

konsumenta/
consument

producenta/
producer

fi skalne z ceł/fi scal 
from duties

przychody 
z eksportu/ 

incomes from 
export

Rozwinięte/Developed 34735 -24403 1652 1189 11983
Rozwijające się/
Developing -18023 19204 -140 16557 1040

Najmniej rozwinięte/Less 
developed -2455 2230 26 1254 -199

Grupa G-20/Group G-20 -11558 12097 381 10951 920
Unia Europejska/EU 23940 -22399 4081 -6039 5623
Stany Zjednoczone/USA -4950 5845 -49 3941 846
Świat/World 14256 -2970 1538 19001 12824
Źródło:/Source: Peters, Vanzetti 2003
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Badania Banku Światowego wskazują jednak, że w wyniku liberalizacji, która nastąpiłaby, gdyby Runda 
Doha zakończyła się sukcesem, dochód wszystkich krajów wzrastałby od 290 do 520 mld USD rocznie, 
aż  do 2015 roku. Z tego 60% wzrostu przypadałoby na kraje rozwijające się [Global Economic…2003].

Szacunki przeprowadzone przez UNCTAD wskazują na różne konsekwencje ekonomiczne liberalizacji 
handlu. Z przeprowadzonych symulacji wynika, że efektem liberalizacji, przy zawarciu między krajami 
kompromisowego porozumienia i zniesienia subwencji eksportowych, będzie wzrost cen światowych 
artykułów rolnych o 3,1%. Ceny wewnętrzne krajów stosujących protekcjonizm ulegną natomiast ob-
niżce. Zmniejszenie interwencjonizmu poprawi sytuację producentów i eksporterów z krajów mających 
przewagę komperatywną w produkcji artykułow rolnych, a pogorszy sytuację producentów chronionych. 
Natomiast w krajach stosujących wyższy protekcjonizm, a zwłaszcza krajach UE, poprawi się sytuacja 
konsumentów. Według tej symulacji duże korzyści dobrobytowe wystąpią w krajach UE, ale związane 
jest to ze znacznym spadkiem renty producenta. Zmniejszą się też wyraźnie przychody z eksportu (tab. 1) 
[Hagemejer, Michałek 2006]. 

Zmiany Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
Wspólna Polityka Rolna powstała w 1958 r. na mocy traktatu Rzymskiego. Jest jedną z najważniejszych 

polityk wspólnotowych. Poprzez swoje dwa fi lary wspiera rolnictwo i obszary wiejskie. Zmieniająca się 
sytuacja na rynkach rolnych, wymagania konsumentów oraz uwarunkowania międzynarodowe prowadzą 
do stałych ewolucyjnych zmian tej polityki. Ostatnia poważna reforma, która nadała kształt Wspólnej 
Polityce Rolnej do 2013 r., miała miejsce w 2003 r. w Luksemburgu.  Główne założenia tej reformy to 
[Stanowisko Rządu... 2009]:
 – oddzielenie dopłat bezpośrednich od faktycznej produkcji (jednak w związku z obawami o to, że 

całkowite oddzielenie płatności od realnie prowadzonej produkcji rolnej może prowadzić do gwał-
townego spadku tej produkcji, kraje członkowskie uzyskały możliwość częściowego powiązania 
produkcji rolnej z otrzymywanymi płatnościami),

 – uzależnienie otrzymywania dopłat bezpośrednich od spełnienia określonych standardów przez gospodarstwo,
 – redukcje skali dopłat bezpośrednich i alokację uzyskanych w ten sposób środków na rozwój wsi,
 – zmiany na najważniejszych rynkach rolnych (w tym – obniżenie cen interwencyjnych na rynku mleka, 

rezygnacja z interwencyjnego skupu żyta),
 – dalsze zwiększenie zakresu i poziomu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.

W latach 2007-2008 dokonano przeglądu (health check) Wspólnej Polityki Rolnej. Polegał on na 
ocenie WPR zreformowanej w 2003 r., a jej wnioski odnosiły się zasadniczo do okresu do 2013 r. Ponadto, 
przegląd ten wytyczył kierunki przyszłych zmian (po 2013 roku). Wyniki health check oraz liczne opinie 
i analizy prezentowane w krajach członkowskich wskazują na to, że najpoważniejszymi problemami 
stojącymi przed WPR po 2013 r., to [Stankiewicz 2010]:
 – presja na zmniejszenie budżetu WPR,
 – potrzeba uproszczenia i ujednolicenia systemu płatności bezpośrednich,
 – oczekiwania społeczne (wzrost zainteresowania konsumentów wspólnotowych dostępem do żywności 

zdrowej i o wysokiej jakości),
 – ochrona środowiska,
 – rosnące znaczenie wspierania rozwoju obszarów wiejskich – II fi laru WPR,
 – proces globalizacji i związana z nim kwestia liberalizacji światowego handlu produktami rolno-spożywczymi.

Obecnie przed Wspólną Polityką Rolną stoi wiele wyzwań, z jednej strony wyjątkowych, z drugiej 
nieprzewidywalnych, wymagających podjęcia strategicznych i długoterminowych decyzji  odnośnie 
do przyszłości unijnego rolnictwa oraz obszarów wiejskich. Aby skutecznie rozwiązywać wspomniane 
problemy WPR musi być prowadzona w ramach rozważnej polityki gospodarczej i zrównoważonych 
fi nansów publicznych, przyczyniając się do osiągnięcia celów UE. 

Unia Europejska rozpoczęła w 2010 roku dyskusję o tym, jaka ma być polityka rolna po 2013 roku. 
18 listopada 2010 r. ukazał się Komunikat Komisji Europejskiej „WPR do 2020 – sprostać wyzwaniom 
związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi”. Dokument ten mówi o 
celach i zasadach WPR, natomiast nie pokazuje w pełni instrumentów jej realizacji, a także nie prezentuje 
kwot fi nansowych. Podkreślono w nim potrzebę utrzymania silnej Wspólnej Polityki Rolnej, która powinna 
być oparta na dwóch fi larach. Cele strategiczne nawiązują do tych, które były zapisane w „Traktatach 
Rzymskich”, gdzie mówiono o powszechnym dostępie do żywności po cenach przystępnych dla kon-
sumentów oraz o zapewnieniu odpowiednich dochodów dla rolników [Siekierski 2010]. W dokumencie 
tym zaleca się przyjęcie następujących celów strategicznych [WPR do... 2010]: 
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 – utrzymanie potencjału w zakresie produkcji  żywności na obszarze całej UE w celu zagwarantowania 
mieszkańcom Europy długotrwałego  bezpieczeństwa  żywnościowego oraz wniesienia wkładu do 
zaspokojenia wzrastającego popytu na żywność, który według szacunków FAO zwiększy się o 70% 
do 2050 r.; ostatnie przypadki zwiększonej niestabilności rynku, nasilającej się pod wpływem zmiany 
klimatu, wyraźnie uwidaczniają wspomniane tendencje i presje,

 – wsparcia wspólnot rolniczych dostarczających mieszkańcom Europy zróżnicowanej żywności wy-
sokiej jakości produkowanej w sposób zrównoważony zgodnie z wymogami w zakresie ochrony  
środowiska, zasobów wodnych, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin oraz zdrowia publicz-
nego; aktywne gospodarowanie zasobami naturalnymi przez rolnictwo jest kluczowym  środkiem 
do zachowania krajobrazu wiejskiego, walki z utratą różnorodności biologicznej oraz przyczynia się 
do  łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej; stanowi podstawę dla dynamicznego 
rozwoju terytoriów oraz ich długoterminowej efektywności gospodarczej, 

 – zachowania  żywotności wiejskich społeczności, dla których rolnictwo jest istotną dziedziną dzia-
łalności, stwarzającą lokalne miejsca pracy; uzyskanie dzięki temu wielu korzyści ekonomicznych, 
społecznych, środowiskowych i terytorialnych; znaczne ograniczenie lokalnej produkcji może wpłynąć 
na emisję gazów cieplarnianych, wygląd charakterystycznych miejscowych krajobrazów, jak również 
na ograniczenie możliwości wyboru dla konsumenta. 
Formułowane cele strategiczne dotyczące WPR jedynie w niewielkim stopniu uwzględniają postulaty 

krajów słabiej rozwiniętych, przedstawiane w czasie Konferencji Ministerialnych WTO. Liberalizacja 
handlu rolno-żywnościowego postulowana w czasie obrad Rundy Doha oznaczałaby zniesienie barier im-
portowo-eksportowych oraz dotacji eksportowych, a także ograniczenie unijnego wsparcia dla rolnictwa.

Można postawić pytanie, jaki skutek przyniosłyby takie rozwiązania dla rolnictwa UE. Prawdopo-
dobny jest scenariusz, według którego odchodzenie od wsparcia rynkowego spowoduje obniżenie cen 
żywności na rynku wewnętrznym do poziomu cen światowych.  Zbyt głębokie redukcje taryf celnych w 
UE mogą jednak sprawić, że import stanie się tańszy, wypierając z rynku produkcję wspólnotową. Poza 
tym wycofanie się przez UE z subwencjonowania eksportu oznaczać może pogorszenie konkurencyjno-
ści europejskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych i spadek sprzedaży unijnych produktów rolnych. 
Z punktu widzenia pojedynczego gospodarstwa rolnego będzie to zmiana niekorzystna. W szerszym 
kontekście, utrzymywanie sztucznie zawyżonych cen rodziło jednak wysokie koszty interwencji i w 
ostatecznym rachunku obciążało podatników. 

Interwencja, poza oddziaływaniem na ceny, w coraz większym stopniu polega na regulacyjnym mecha-
nizmie rynkowym. Wpływ na to mają nie tylko negocjacje w ramach WTO, ale również  proces globalizacji. 
W efekcie tych zmian w polityce rolnej zmniejsza się prawdopodobieństwo wysyłania mylnych sygnałów z 
rynku do producentów rolnych. Dotychczas, producenci przy rozbudowanych mechanizmach oddziaływania 
interwencyjnego przez ceny, w większości orientowali się bardziej na interwencję i zmiany w jej rozwiązania 
niż na rynek. Oznaczało to często, że producenci rolni produkowali pod programy interwencyjne, a nie na 
potrzeby rynku. Co więcej, poprzez określony lobbing i presje polityczną ich reprezentantów politycznych i 
związkowych, wpływali na określone szczegółowe rozwiązania lub korekty w uruchamianych mechanizmach 
i ich poszczególnych instrumentach. W istocie była to gra na określone rozwiązania interwencji, a nie szukanie 
poprawy wyników ekonomicznych [Rembisz 2010]. Jest to ważny argument za tym, by płatności bezpośrednie 
pozostały jednym z głównych instrumentów WPR. Są one rekompensatą za obniżenie cen rolnych na rynku 
wewnętrznym i otwarcie granic. Uwzględnić przy tym należy fakt, że płatności bezpośrednie są akceptowaną 
przez WTO formą interwencji w sektorze rolnym, w przeciwieństwie do cen gwarantowanych, ceł lub sub-
wencji eksportowych [Czyżewski, Stępień 2010]. 

Podsumowanie
Presja wewnętrzna i zewnętrzna, a przede wszystkim naciski krajów rozwijających się w ramach 

negocjacji Rundy Doha, powodują konieczność reformowania zasad i celów WPR. Polityka rolna UE 
zmienia się w kierunku mniejszej ochrony rynku oraz redukcji zakłóceń w handlu i na rynkach rolnych. 
Można się spodziewać, że dalsze reformy w przyszłości będą również kontynuacją tego kierunku zmian. 
Z dużym prawdopodobieństwem można jednak założyć, że nie uda się zachować dotychczasowego po-
ziomu wsparcia. WPR staje się bardziej ukierunkowana na potrzeby rynku, poprzez oddzielenie wsparcia 
rolników od kierunków produkcji rolnej. Rolnicy uzyskują płatności bezpośrednie coraz słabiej powią-
zane z kierunkiem produkcji rolnej. Dzięki temu podejmują decyzje produkcyjne w większym stopniu 
kierując się sytuacją rynkową i relacjami czynników produkcji w ich gospodarstwie a nie wysokością 
dopłaty do produktu. Zwiększa to ich rynkowe nastawienie i konkurencyjność. Tym samym, płatności 
bezpośrednie powinny służyć zapewnieniu stabilności ekonomicznej rolnictwa, a także bezpieczeństwa 
żywnościowego i środowiskowego, nie będąc w sprzeczności z postanowieniami Rundy Doha.
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