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Synopsis. Celem artykułu była symulacja skutków zniesienia mechanizmów interwencji rynkowej na sytuację 
ekonomiczną producentów rolnych w Polsce w 2020 roku. Uzyskane rezultaty porównano do wyników scenariusza 
zakładającego kontynuację interwencji rynkowej w aktualnej formie. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem 
modelu równowagi cząstkowej CAPRI. Analiza symulacyjna wykazała, iż zniesienie interwencji rynkowej miałoby 
negatywny wpływ zwłaszcza dla producentów buraków cukrowych oraz, choć w mniejszym stopniu, producentów 
mleka i wołowiny. Brak istotnych różnic w poziomie osiąganych dochodów pomiędzy przyjętymi scenariuszami 
zaobserwować można w odniesieniu do producentów reprezentujących takie kierunki produkcji, jak: zboża, warzywa 
i uprawy wieloletnie oraz trzoda chlewna. 

Wstęp
Jednym z podstawowych celów przyświecających tworzeniu WPR była stabilizacja rynku produktów 

rolnych. Realizacja tego celu przez wiele lat sprowadzała się przede wszystkim do szeroko zakrojonej inter-
wencji cenowej oraz stosowania subsydiów eksportowych ujętych, obok innych instrumentów rynkowych 
oraz bezpośredniego wsparcia fi nansowego producentów rolnych, w I fi larze WPR. Jak wskazują założenia 
kolejnych reform ewolucja polityki rolnej UE stopniowo zmierza do ograniczania rynkowych działań inter-
wencyjnych na rzecz wzrostu wagi polityki strukturalnej oraz rozwoju obszarów wiejskich. W dyskusjach 
nad docelowym kształtem WPR kwestia zakresu i form interwencji rynkowej jest bardzo żywa głównie 
ze względu na presję związaną z ograniczaniem budżetu rolnego, jak również krytykę kontrowersyjnego 
sposobu redystrybucji instrumentów w ramach I fi laru. Jeden z zaproponowanych przez Komisję Europej-
ską scenariuszy zakłada całkowite zniesienie wsparcia rynkowego i dochodów [Draft Communication... 
2007-2009]. Można jednak powiedzieć, że ze względu na wagę dopłat bezpośrednich w stabilizacji docho-
dów rolniczych oraz kreowaniu dóbr publicznych związanych z występowaniem zewnętrznych efektów 
gospodarowania w rolnictwie i na obszarach wiejskich, koncepcja zniesienia tego instrumentu jest mało 
prawdopodobna [Czyżewski, Stępień 2010]. Utrzymanie płatności bezpośrednich, obok działań zawartych 
w fi larze II, jest kwestią niezwykle istotną zwłaszcza z punktu widzenia interesów polskiego rolnictwa 
związanych z potrzebą kontynuacji przemian w zakresie struktur agrarnych i wytwórczych [Poczta 2010]. 
Ze względu na już przyjęte i realizowane radykalne założenia1, wdrożenie scenariusza zaproponowanego 
przez KE w większym stopniu dotyczyć może natomiast interwencji rynkowej.

Celem artykułu była symulacja wpływu zniesienia rynkowych mechanizmów interwencyjnych na 
dochody producentów wybranych produktów rolnych w Polsce. W przyjętym scenariuszu (scenariusz 1) 
założono likwidację wszystkich instrumentów interwencji rynkowej, w tym: kwot mlecznych2, dopłat do 
eksportu, przechowywania, dopłat do konsumpcji, przetwórstwa oraz skupu interwencyjnego. Bez zmian 

*     Artykuł powstał w ramach realizacji projektu badawczego pt. Dochody rolnicze w krajach Unii Europejskiej 
w świetle ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej (N1 12 3461/B/H03/2010/38) fi nansowanego przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

1 Między innymi w ostatnim przeglądzie WPR w 2008 roku (Health Check) zniesienie interwencji na rynku 
wieprzowiny oraz jęczmienia i sorga. Ograniczono również interwencję w stosunku do pszenicy, masła i 
odłuszczonego mleka w proszku. 

2       Szerzej na temat wpływu likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i dochodową producentów rolnych 
w Polsce i pozostałych krajach UE patrz: Baer-Nawrocka, Kiryluk-Dryjska [2010 ab].
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pozostawiono natomiast system dopłat bezpośrednich. Uzyskane wyniki dotyczące 2020 roku, porównano 
z rezultatami dla drugiego scenariusza (scenariusz 2), zakładającego kontynuację interwencji rynkowej 
w aktualnej formie, czyli zachowanie status quo. Analizę wyników badań symulacyjnych poprzedzono 
przedstawieniem zakresu interwencji rynkowej w Polsce obejmującego lata 2006-2009.

Metodyka badań
Badania przeprowadzone zostały przy użyciu modelu równowagi cząstkowej sektora rolnego32 

CAPRI (Common Agriculture Policy Regional Impact Model). Model ten składa się z dwóch modułów 
głównych – podażowego i rynkowego między którymi zachodzą iteracje. Moduł podażowy zawiera 
zestaw regionalnych nieliniowych modeli optymalizacyjnych przewidujących zachowania producentów 
rolnych. Zmienne te agregowane są na poziomie modeli krajowych, a następnie kalibrowane przy użyciu 
technik programowania matematycznego PMP (z ang. Positive Matheatical Programming). Rezultaty 
kalibrowania wykorzystywane są przez moduł rynkowy, który jako niestochastyczny globalny model 
wielotowarowy rozwiązuje stany równowagi dla ponad 40 nieprzetworzonych oraz przetworzonych 
produktów rolnych w 60 krajach lub 28 blokach handlowych krajów [Britz, Witzke 2008]. Model CA-
PRI uwzględnia wszystkie instrumenty interwencji stosowane w ramach WPR stąd umożliwia analizę 
wpływu zmian w polityce rolnej na sektor rolny w Unii Europejskiej w ujęciu krajowym i regionalnym 
(na poziomie NUTS 2). 

Wyniki badań
W tabeli 1 przedstawiono wydatki z budżetu UE związane z działaniami interwencyjnymi w ramach 

fi laru I w Polsce w latach 2006-2009. Wydatki te, zarówno w ujęciu bezwzględnym, jak i względnym 
(mierzonym jako udział w wydatkach UE ogółem z EFGR) w analizowanym okresie uległy podwojeniu. 
Wynika to ze zwiększenia poziomu środków fi nansowych na dopłaty bezpośrednie z odpowiednio: 807 
mln euro do ponad 1562 mln euro. Jednocześnie warto podkreślić, że w badanym okresie bezpośrednie 
wsparcie producentów rolnych stanowiło w graniach 80-89% wydatków w ramach fi laru I. Pozostała 
część środków fi nansowych przeznaczona jest na interwencję na rynkach rolnych. Obejmuje ona między 
innymi takie instrumenty, jak: subsydia eksportowe, dopłaty do prywatnego przechowywana, spożycia, 
przetwórstwa, interwencyjny zakup i sprzedaż produktów rolnych oraz programy wsparcia (żywnościowe 
i działań promocyjnych). Jak wynika z przedstawionych danych udział środków fi nansujących interwencję 
na rynku polskim w wydatkach UE ogółem przeznaczanych na ten cel systematycznie wzrasta. W 2006 roku 
działania te pochłaniały 2,3% wydatków wspólnotowych, podczas gdy w ostatnich analizowanych latach 
blisko 5%. Wahania wydatków na działania rynkowe w granicach 132,7-205,7 mln euro, wynikają z faktu, 
iż zarówno poziom jak i formy wsparcia w ramach tego rodzaju interwencji w dużym stopniu zależą od 
koniunktury na rynku produktów rolnych. Stosowanie mechanizmów w ramach „siatki bezpieczeństwa” ma 
zwłaszcza miejsce w odniesieniu do rynku zbóż oraz po części do rynku mleka i jego przetworów. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że w grupie działań interwencyjnych na rynku mleka i przetworów mlecznych 
systematycznie rośnie znaczenie mechanizmów o charakterze promocyjnym i mających wpływ na wzrost 
konsumpcji artykułów mleczarskich (program „Szklanka mleka”)4. Nacisk na działania promujące spożycie 
ma miejsce również na rynku owoców i warzyw co skutkuje wyraźnym wzrostem wydatków na ten rynek. 
Rozszerza się także zakres wsparcia fi nansowego organizacji branżowych realizujących działania promocyjne 
i informacyjne na rynkach wybranych produktów rolnych (tzw. branżowe kampanie informacyjno-promo-
cyjne) [Bilans 2009]5. Systematycznie wzrasta również poziomu środków fi nansowych przeznaczanych na 
programy żywnościowe, w tym „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”, 
których udział w całkowitych wydatkach na interwencję na rynkach rolnych przekroczył w 2009 roku 50%, 
podczas gdy na początku analizowanego okresu wynosił około 21%. 

W latach 2006-2008 znaczna część środków w ramach interwencji rynkowej przeznaczona była na 
refundacje eksportowe. Relatywnie największe znaczenie instrument ten odgrywał na rynku cukru. Od 
września 2008 roku na mocy Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 947/2008, refundacje wywozowe dla cukru 
3 Koncepcja równowagi cząstkowej dotyczy jednego rynku bądź sektora i związana jest z teorią podaży i popytu 

Marshalla. Założenie stanu równowagi cząstkowej jest spełnione wówczas gdy na rynku i-tego towaru wielkość 
zrealizowanego popytu równa jest wielkości podaży. 

4 Skalę oddziaływania programu zwiększyło wprowadzenie od roku szkolnego 2007/2008 dopłaty krajowej. Polska, 
spośród wszystkich krajów członkowskich UE uczestniczących w programie, przesunęła się z siódmego na pierwsze 
miejsce, pod względem wykorzystania środków unijnych przeznaczonych na ten cel [ARR-bilans 2009].

5 Obecnie są to między innymi takie programy jak: „Rolnictwo ekologiczne” „Stawiam na mleko i produkty mleczne” 
„Życie miodem słodzone”, „Stół pełen smaków”, „Mięso i jego produkty – tradycja i smak”, „5 x dziennie warzywa 
i owoce”.
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Tabela 1. Wydatki z budżetu UE w ramach fi laru I w Polsce w latach 2006-2009 
Table 1. Expenditures of the fi rst pillar of CAP in Poland in the years 2006-2009 
Wyszczególnienie/
Spexcifi cation

Wydatki z budżetu UE [mln euro]*/
Expenditures [mln PLN]

2006 2007 2008 2009
Interwencja na rynkach rolnych/Interventions in 
agricultural market 183,5(2,3) 132,7(2,7) 205,7(4,9) 187,5(4,7)

– w tym subsydia eksportowe/in which exports refunds 140,6(5,6) 89,2(6,2) 118,9(12,8) 34,6(5,3)
Wydatki według rynków/działań/Expenses by agriculturals market/measures

Zboża/Cereals 27,4 -10,3 3,4 3,7
Refundacje dla produktów przetworzonych non-annex 1/
Refunds on non-Annex 1 products 8,3 7,7 6,3 4,0

Programy żywnościowe/Food programmes 38,9 42,9 54,5 100,0
Cukier/Sugar 80,7 49,5 81,8 0,4
Warzywa i owoce/Fruit and vegetables 10,6 12,0 20,2 41,3
Wsparcie działań promocyjnych/Promotion 0,6 1,5 2,2 2,5
Mleko i przetwory mleczne/Milk and milk products 8,2 18,4 10,2 21,0
Mięso wołowe i cielęce/Beef and veal meat 7,1 3,4 2,7 3,3
Mięso wieprzowe i drobiowe, jaja oraz pozostałe produkty 
zwierzęce/Pigmeat, eggs and poultry, bee-keeping and 
other animal products

4,6 7,3 24,1 10,8

Pozostałe/Other animal products -2,9 0,4 0,3 0,5
Dopłaty bezpośrednie/Direct aids 807,0(2,4) 1076,4(2,9) 1247,6(3,3) 1562,2(4,0)
Fundusz restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego/Sugar 
Restructuring Fund - - - 287,5

Wydatki ogółem w ramach fi laru I/Total expenditures of the 
fi rst pillar 990,5(2,0) 1209,5(2,9) 1453,3(3,4) 2037,2(4,4)

 *w nawiasach podano udział w wydatkach UE ogółem (%)/share in total expenditures of the EU in brackets (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie Financial report… 2007-2009
Scource: own study based on Financial report… 2007-2009

Tabela 2. Zmiany w poziomie dochodów jednostkowych i cen otrzymywanych* przez producentów rolnych w 
Polsce – różnica między scenariuszem 1 i 2 
Table 2. Changes in unit incomes and prices of agricultural products in Poland – the difference between the 
scenarios 1 and 2 
Kierunki produkcji rolniczej/Agricultural activities Dochody/Incomes Ceny producentów/

Producer’s prices
Buraki cukrowe/Sugar beet -37,31 -8,78
Bydło/Cattle -14,47 -2,32
Mleko/Milk -2,93 -0,25

Zboża/Cereals -0,06 -0,07
Warzywa i uprawy wieloletnie/Vegetables and permanent  crops 0,02  0,02
Ziemniaki/Patatoes 0,03  0,04
Trzoda chlewna/Pigs fattening 0,14 -0,08
Rośliny oleiste/Oilseeds 0,36  0,23

*dochody jednostkowe i ceny producentów – euro/ha (produkcja roślinna) i euro/szt. (produkcja  zwierzęca)/unit 
incomes and producer’s prices – euro/ha (crop production) and euro/head (animal production)
Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem modelu CAPRI
Source: own study based on CAPRI model
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białego oraz cukru surowego wywożonego w stanie nieprzetworzonym zostały zawieszone3, co wpłynęło 
na ograniczenie środków skierowanych na ten rynek do 400 tys. euro w 2009 roku, podczas gdy w latach 
wcześniejszych kwota ta wynosiła od 50 do 80 mln euro. Z tytułu zaniechania produkcji plantatorom bura-
ków cukrowych, usługodawcom na rzecz plantatorów oraz producentom cukru wypłacono rekompensatę z 
funduszu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego wynoszącą 287,5 mln euro4. Refundacje wywozowe 
zniesione zostały również na rynku owoców i warzyw, natomiast w dalszym ciągu funkcjonują jako pod-
stawowe narzędzie interwencyjne na rynku mięsa. 

W toku przeprowadzanych badań podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak zniesienie wszystkich 
interwencyjnych działań rynkowych wpłynie na sytuację dochodową producentów rolnych w Polsce. W 
tym celu scenariusz 1 (likwidacja interwencji) porównano ze scenariuszem 2, zakładającym kontynuację 
stosowania aktualnego zestawu mechanizmów interwencyjnych. Jak wynika z przeprowadzonej analizy 
symulacyjnej eliminacja interwencji wpłynęłaby na spadek dochodów jednostkowych producentów 
rolnych średnio o 0,9% w stosunku do scenariusza zakładającego utrzymanie status quo. Analiza zmian 
sytuacji ekonomicznej producentów poszczególnych kierunków produkcji rolniczej wskazuje, iż zniesienie 
interwencji rynkowej miałoby negatywny wpływ zwłaszcza dla producentów buraków cukrowych (tab. 
2). W przypadku tej grupy producentów miałby miejsce największy spadek dochodów jednostkowych 
przekraczający poziom 37%. Determinowane byłoby tom.in. obniżeniem opłacalności tego kierunku 
produkcji wskutek spadku ceny buraków cukrowych o 8,8%5. Relatywnie wysoki spadek dochodów 
jednostkowych, o 14,5% wystąpiłby również w odniesieniu do producentów bydła. Na rynku wołowiny 
i cielęciny, w wyniku zniesienia mechanizmów interwencyjnych, przewidywany spadek cen wołowiny 
wyniósłby 2,3%. Pogorszenie sytuacji dochodowej, choć na mniejszą skalę, może nastąpić również w 
przypadku producentów mleka, którzy otrzymywaliby o 0,3% niższe ceny za dostarczane mleko. W 
odniesieniu do producentów reprezentujących takie kierunki produkcji, jak: zboża, warzywa (bez ziem-
niaków) i uprawy wieloletnie, ziemniaki oraz trzoda chlewna, zaobserwować można brak istotnych różnic 
w poziomie osiąganych dochodów pomiędzy przyjętymi scenariuszami. Nieznaczna poprawa sytuacji 
dochodowej może natomiast nastąpić w przypadku producentów roślin oleistych. 

Wnioski
Reorientacja mechanizmów w ramach interwencji rynkowej prowadzi do wzrostu znaczenia działań, 

które nie wpływają bezpośrednio na zakłócenia mechanizmu regulacyjnego rynku. Stosowane mechanizmy 
interwencyjne skierowane są w coraz większym stopniu na programy, których celem jest propagowanie 
zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych oraz pro-
mocję produktów rolnych i żywnościowych. Rośnie również ranga programów żywnościowych. Zakres 
interwencji cenowej, kreującej często mylne sygnały rynkowe, jest zatem coraz węższy. Prowadzi to do 
zwiększenia zdolności producentów rolnych do reagowania na sygnały rynkowe.

Przeprowadzona analiza symulacyjna wykazała, iż największe ryzyko spadku dochodów w sytuacji 
zniesienia interwencjonizmu rynkowego w Polsce, wystąpiłoby zwłaszcza w odniesieniu do produ-
centów tych produktów rolnych, które objęte były w ostatnich latach szerszym zakresem interwencji. 
W szczególności dotyczy to producentów cukru oraz, choć w mniejszym stopniu, producentów mleka 
i wołowiny. Mniejsze konsekwencje z tego tytułu ponieśliby natomiast producenci, którzy relatywnie 
wcześniej, poprzez stopniowe ograniczanie interwencji na poszczególnych rynkach produktów rolnych, 
zmuszeni byli niejako do reakcji na sygnały rynkowe. 

3 W 2009 roku ARR realizowała końcowe płatności z tytułu refundacji wywozowych. W wyniku przeprowadzanych 
zmian, w roku 2009/2010 do docelowego poziomu została obniżona kwotowa produkcja cukru w UE, a także 
urzędowe ceny minimalne buraków cukrowych oraz cena referencyjna cukru białego [Mieczkowski 2010].

4 W tym 180 422 euro przeznaczono dla producentów cukru, a 107 179 tys. euro dla plantatorów buraków cukrowych 
i usługodawców świadczących usługi za pośrednictwem wyspecjalizowanych maszyn [Administrowanie 
mechanizmami… 2010].

5 Podkreślić należy, iż w analizach równowagi cząstkowej wyznaczenie czynników wpływających na cenę brana 
jest pod uwagę jedynie cena danego dobra przy założeniu niezmienności cen pozostałych dóbr, zgodnie z zasadą 
ceteris paribus.
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Summary
The aim of the paper was to simulate the results of the market intervention abolition on economic situation of 

farmers in Poland in 2020. The results were compared with the simulation assessing the continuation of market 
intervention in a current form. The partial equilibrium model – CAPRI was used in the research. The results show 
that the highest decrease of incomes would concern farmers producing products, which are currently characterized 
by the highest range of intervention. The intervention abolition would, in particular affect the producers of sugar, 
and to smaller extent producers of milk and beef.  Conversely, the producers who were relatively early forced to react 
to market signals, by gradual decrease of the market intervention would be  the less affected. 
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