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Synopsis. Artyku  prezentuje charakter zmian Wspólnej Polityki Rolnej, jakie dokonywa y si  w ci gu 

minionych 15 lat, przez pryzmat mierników wsparcia rolnictwa obliczanych w krajach OECD. 

Najbardziej widoczne jest niew tpliwie d enie Unii do ograniczania udzia u wydatków na realizacj  tej 

polityki. Potwierdzenie we wska nikach znajduj  tak e dzia ania na rzecz ograniczania instrumentów 

zniekszta caj cych mechanizm rynkowy.  
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Wst p  

W ci gu minionych kilkunastu lat polityka rolna Unii Europejskiej poddawana by a 

istotnym modyfikacjom, które wprowadzane by y pod wp ywem czynników zewn trznych 

i wewn trznych. W ród czynników zewn trznych szczególn  rol  odegra a liberalizacja 

handlu rolnego w ramach systemu GATT/WTO, która wymusi a zwi kszenie dost pu do 

unijnego rynku dla konkurencyjnych produktów rolnych. Natomiast czynniki wewn trzne to 

przede wszystkim problemy zwi zane z zagospodarowaniem znacznych nadwy ek produkcji 

rolnej oraz systematycznie wzrastaj ce koszty wspierania rolnictwa. 

Zasadnicze zmiany Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zosta y rozpocz te wraz 

z reform  Raya McSharry’ego, pog bione w ramach Agendy 2000, zmodyfikowanej 

w istotnym stopniu w 2003 roku. Ca okszta t owych zmian doprowadzi  do przeorientowania 

instrumentarium wspierania dochodów rolniczych z narz dzi o po rednim oddzia ywaniu 

(rynkowe i protekcyjne) na rzecz wsparcia bezpo redniego, po czonego z wi kszym 

otwarciem na konkurencj  mi dzynarodow . Innymi s owy – instrumenty w znacznej mierze 

zniekszta caj ce mechanizm rynkowy cz ciowo zosta y zast pione instrumentami, które nie 

wywo uj  negatywnych skutków rynkowych. Oznacza to, e producenci rolni podejmuj  

decyzje na podstawie sygna ów p yn cych z rynku, na które wi kszy wp yw ma 

oddzia ywanie popytu i poda y, a nie polityka interwencyjna pa stwa. Na tym tle mo e 

powsta  pytanie, czy zmiany te znajduj  odzwierciedlenie w jakich  bardziej ogólnych 

wska nikach?  

                                                 
1 Dr, email: rprzygodzka@poczta.onet.pl 
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Celem artyku u jest próba udzielenia odpowiedzi na powy sze pytanie w oparciu 

o analiz  podstawowych mierników obliczanych w OECD. Nale y podkre li , e w krajach 

cz onkowskich tej organizacji od lat przywi zuje si  du  wag  do oceny wielko ci ogólnego 

wsparcia rolnictwa, która pozwala okre la  realne zdolno ci konkurencyjne poszczególnych 

producentów i eksporterów artyku ów rolnych. Znaczne do wiadczenia w tym wzgl dzie 

sprawiaj , e klasyfikacj  instrumentów finansowego wsparcia rolnictwa, ich definicje i 

metodyk   mierzenia opracowane przez OECD powszechnie uwa a si  za najbardziej 

logiczne i kompleksowe. Czasokres badawczy analizy obejmuje lata 1990-2004, a zatem 

rozpoczyna si  tu  przed implementacj  reformy McSharry’ego, a ko czy wraz z 

rozpocz ciem wdra ania zmian uchwalonych na prze omie 2003/2004 roku. St d te  te 

ostatnie modyfikacje WPR nie znalaz y jeszcze w pe ni odzwierciedlenia w analizowanych 

miernikach.  

Wska nik poziomu wsparcia producentów (PSE)  

Najbardziej znanym wska nikiem jest Producer Support Estimate (PSE), czyli 

wska nik poziomu wsparcia producentów. Zgodnie z definicj  OECD jest to wska nik 

rocznych transferów pieni nych od konsumentów i podatników do producentów rolnych, 

mierzony na poziomie gospodarstw rolnych, wynikaj cy z polityki wspierania rolnictwa, 

niezale nie od jej natury, celów lub wp ywu na produkcj  lub dochody gospodarstw
2
. 

Uogólniaj c, wska nik ten informuje o wielko ci transferu rodków pieni nych od 

podatników i konsumentów do producentów rolnych, b d cego rezultatem okre lonej polityki 

rolnej. Mierzy zatem przede wszystkim wsparcie wynikaj ce z utrzymywania wewn trznych 

cen produktów rolnych na poziomie wy szym (niekiedy ni szym) ni  ceny wiatowe 

(wsparcie cen rynkowych) oraz wsparcie wynikaj ce z p atno ci opieraj cych si  na takich 

kryteriach, jak jako  i rodzaj produkcji, wielko  nak adów, liczebno  stada podstawowego 

zwierz t, obszar zasiewów, przychody lub dochody uzyskiwane przez farmerów (transfery 

bud etowe). Podkre li  zatem nale y, e ca kowite wsparcie rolnictwa opiera si  nie tylko na 

transferach bud etowych, lecz równie  na ró nicy pomi dzy krajowymi i wiatowymi cenami 

artyku ów rolnych, a ta, jak wiadomo, osi gana jest za pomoc  nie tylko bud etowych 

instrumentów (chodzi w tym przypadku o ró norodne instrumenty polityki handlowej). 

Nale y te  doda , e PSE nie uwzgl dnia wszelkich transferów zwi zanych z finansowaniem 

szeroko poj tego sektora us ug dla rolnictwa takich, jak badania i rozwój, edukacja i o wiata, 

doradztwo rolnicze, marketing, us ugi weterynaryjne itp., które nie trafiaj  do indywidualnych 

                                                 
2 Por. [Producer... 2005, s. 6]. 
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producentów. Zatem wska nik ten, uj ty procentowo, okre la udzia  transferów od 

konsumentów (wynikaj cych ze wsparcia cen rynkowych) i podatników (wynikaj cych 

z wydatków bud etowych) w dochodach rolniczych. Je li na przyk ad wska nik wynosi 31% 

oznacza to, e tylko 69 centów w ka dym otrzymanym przez farmera dolarze pochodzi ze 

sprzeda y jego produktów wed ug cen wiatowych
3
.  

Wska nikiem towarzysz cym PSE jest Producer Nominal Assistance Coefficient 

(NACp), czyli wspó czynnik nominalnej pomocy dla producentów. Okre la on stosunek 

pomi dzy warto ci  ca kowitych przychodów gospodarstw (w cznie ze wsparciem) 

a warto ci  produkcji wyra onej w cenach wiatowych (bez wsparcia). Kiedy NACp jest 

równy jedno ci oznacza to, e ca kowite przychody gospodarstwa pochodz  wy cznie 

z rynku. Je li natomiast NACp jest wy szy od jedno ci oznacza to, e cz  przychodów 

ca kowitych gospodarstwa pochodzi ze wsparcia. Zatem wspó czynnik ten mo e 

odzwierciedla  rynkow  orientacj , czyli stopie  wp ywu sygna ów rynkowych (w stosunku 

do rz dowej interwencji) na kierunki rolniczej produkcji. Stopie  ten jest tym wy szy, im 

poziom wspó czynnika bli szy jedno ci. 

Obok NACp obliczany jest tak e wspó czynnik nominalnej ochrony producentów 

NPCp (Producer Nominal Protection Coefficient). Mierzy on stosunek pomi dzy przeci tn  

cen  otrzymywan  przez producentów (na poziomie gospodarstw) w czaj c p atno ci 

opieraj ce si  na wielko ci produkcji (PO/na 1 ton ) a cenami eksportowymi (równie  na 

poziomie gospodarstw). Je li na przyk ad NPCp wynosi 2 oznacza to, e ceny otrzymywane 

przez producentów s  dwukrotnie wy sze ni  ceny w eksporcie. Wspó czynnik nominalnej 

ochrony producentów pokazuje zatem wzgl dn  wielko  rynkowej protekcji dla 

producentów lub wzgl dn  wielko  ukrytych subsydiów eksportowych niezb dnych z 

punktu widzenia eksportu okre lonej wielko ci produkcji.  
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 Rysunek 1. Zmiany wska nika PSE w Unii Europejskiej i w OECD w latach 1990-2004, %  

Figure 1. Changes of PSE in the European Union and OECD countries in years1990-2004,  %  

ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania OECD [PSE/CSE...  2005]  

                                                 
3 Agricultural Support: How is it Measured and What does it Mean?, OECD Observer, June 2004, s. 2-3. 
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Z danych OECD wynika, e przeci tny poziom wsparcia w krajach cz onkowskich tej 

organizacji w latach 1990-2004 oscylowa  wokó  35%. Na t  redni  sk adaj  si  zarówno 

kraje, w których poziom wsparcia kszta towa  si  w granicach 60-70% (np. Szwajcaria, 

Japonia, Korea, Norwegia, Islandia) jak i kraje, które jaki  czas temu zrezygnowa y ze 

wspierania w asnego rolnictwa, znosz c zewn trzn  i wewn trzn  protekcj  (s  nimi 

Australia i Nowa Zelandia).  

Z analizy rysunku 1 wynika, e PSE Unii Europejskiej jest zbli ony do przeci tnego 

poziomu wska nika dla krajów OECD
4
. Wprawdzie z ponad 40% w drugiej po owie lat 80. 

uleg  on zmniejszeniu do 33% w 2004 r., jednak nadal jest znaczny. Znaczny jest tak e zakres 

wsparcia cen rynkowych i dop at do produkcji, pomimo jego ogólnego zmniejszenia. 

Wyrazem tego mo e by  wspó czynnik NACp oscyluj cy wokó  1,52, a zatem na poziomie 

wy szym ni  przeci tnie w krajach OECD, w których wynosi 1,44 (rysunek 2). Wy szy jest 

tak e wspó czynnik nominalnej ochrony producentów (NPCp), który w latach 2002-2004 

przeci tnie wynosi  w UE 1,31, podczas gdy w OECD 1,29.  
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Rysunek 2. Zmiany wspó czynnika nominalnej pomocy dla producentów (NACp) w UE i OECD w latach 1990-2004.  

Figure 2. Changes of producer nominal assistance coefficient (NACp) in the EU and OECD countries in years 

1990-2004  

ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania OECD [PSE/CSE...  2005]  

 

Z punktu widzenia oceny ogólnego wsparcia rolnictwa istotne znaczenie ma te  jego 

struktura oraz rozk ad pomi dzy podstawowymi produktami rolnymi. Analiza struktury 

wska nika PSE wskazuje, e w Unii Europejskiej dominuje wsparcie cen rynkowych oraz 

dop aty do produkcji i rodków produkcji rolniczej. Jednak w latach 90. ich udzia  znacz co 

si  zmniejszy  z 98% w 1989 r. do 67% w latach 2002-2004. Znacznie te  obni y y si  ceny 

otrzymywane prze unijnych rolników w porównaniu z cenami wiatowymi, bowiem w latach 

1986-88 by y one wy sze o 80%, a w latach 2002-2004 o 32%.  

W ród instrumentów wsparcia na uwag  zas uguje systematyczny wzrost p atno ci 

obszarowych, których udzia  w 2004 r. wyniós  28% (rysunek 3). Jak wiadomo instrument ten 

                                                 
4 We wszystkich wykresach dane dotycz  Unii Europejskiej przed rozszerzeniem. 
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w mniejszym stopniu stymuluje wzrost produkcji oraz zniekszta cenia rynkowe. Jeszcze 

wi ksze efekty w tym zakresie b dzie mo na osi gn  po wprowadzeniu jednolitych 

p atno ci, jednak e decyzje o wyborze wspieranych produktów zapadn  w ród krajów 

cz onkowskich UE.  
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Rysunek 3. Struktura wsparcia rolnictwa mierzonego wska nikiem PSE w UE w 2004 r.  

Figure 3. The structure of support for agriculture in the EU in 2004 measured by the PSE indicator  

ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania OECD [PSE/CSE...  2005]  

 

Do produktów o najwi kszym zakresie wsparcia nale y w UE wo owina i ciel cina. 

Prawie 70% ich ceny wynika ze stosowania ró nych regulatorów. Na drugim miejscu 

znajduje si  cukier ze wsparciem si gaj cym 60%. Nast pnie baranina, pszenica, mleko, drób, 

kukurydza ze wsparciem w granicach 40-50%, ro liny oleiste, ry , wieprzowina (20-40%) 

oraz jaja (3%).  

Wska nik wsparcia konsumentów  

Obok PSE stosunkowo cz sto wykorzystywanym w analizach wska nikiem jest 

Consumer Support Estimate (CSE), czyli wska nik wsparcia konsumentów. Okre la on 

roczn  warto  ca kowitych transferów do (od) konsumentów produktów rolniczych, 

mierzon  na poziomie gospodarstw rolnych, wynikaj c  z instrumentów polityki wspierania 

rolnictwa, niezale nie od ich natury, celów oraz wp ywu na produkcj  lub konsumpcj  

gospodarstw. Wszystkie transfery wliczane do CSE maj  charakter albo ukrytych podatków, 

albo jawnych transferów bud etowych do konsumentów produktów rolniczych, 

oddzia uj cych na ich wydatki zwi zane z zakupem tych produktów. Zatem CSE odniesiony 

do krajów lub produktów mo e by  wyra ony jako stosunek CSE do ca kowitej warto ci 

wydatków konsumpcyjnych na towary produkowane w kraju, mierzonych warto ci  

ca kowitej konsumpcji (wed ug cen produkcji) do bud etowego wsparcia konsumentów 

(procentowe CSE) lub te  mo e by  wyra ony jako stosunek pomi dzy ca kowit  warto ci  

wydatków konsumpcyjnych na towary produkowane w kraju w czaj c wsparcie dla 
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producentów, a konsumpcj  mierzon  za pomoc  cen wiatowych z pomini ciem 

bud etowego wsparcia konsumentów (Consumer Nominal Assistance Coefficient, NACc, 

czyli wspó czynnik nominalnej pomocy dla konsumentów). Je li na przyk ad wska nik CSE 

wynosi –60% oznacza to, e 60% ca kowitej warto ci wydatków konsumpcyjnych na 

produkty rolnicze reprezentowanych jest przez transfery od konsumentów do producentów 

lub te , e wydatki konsumpcyjne w 60% wspierane s  przez pa stwo. Innymi s owy jest to 

wysoko  ukrytego opodatkowania (obci enia konsumentów) wynikaj cego z polityki 

wspierania rolnictwa
5
. Je li natomiast wspó czynnik NACc wynosi 2,5 oznacza to, e 

wydatki pierwotnych konsumentów s  dwu- i pó krotnie wy sze, lub wy sze o 150% w 

porównaniu z sytuacj , gdyby by y oparte na cenach wiatowych bez jakiegokolwiek 

wsparcia. Je li NACc równa si  jedno ci oznacza to, e ca kowite wydatki konsumpcyjne 

oparte s  wy cznie na cenach rynkowych bez wsparcia dla producentów i konsumentów. 

Zatem wspó czynnik wy szy od jedno ci pokazuje zniekszta cenia rynku. Uznawany jest w 

zwi zku z tym jako wska nik orientacji rynkowej pokazuj cy stopie  wp ywu sygna ów 

rynkowych (lub interwencji rz dowej) na kierunki konsumpcji produktów rolnych. 

 Odpowiednikiem wspó czynnika NPCp jest wspó czynnik nominalnej ochrony 

konsumentów (Consumer Nominal Protection Coefficient, NPCc), który mierzy stosunek 

pomi dzy krajowymi cenami p aconymi przez konsumentów (na poziomie gospodarstw) a 

cenami w eksporcie. Je li na przyk ad NPCc wynosi 2 oznacza to, e ceny p acone przez 

konsumentów s  dwukrotnie wy sze ni  ceny eksportowe. Zatem wspó czynnik ten mo e by  

szacunkiem nominalnej stopy rynkowej protekcji konsumentów lub te  mo e odzwierciedla  

przeci tn  stop  ukrytych (niejawnych) podatków importowych stosowanych na krajowym 

rynku.  
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Rysunek 4. Zmiany wska nika CSE w UE i OECD w latach 1990-2004, % 

Figure 4. Changes of CSE in the EU and OECD countries in years 1990-2004, %  

ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania OECD [PSE/CSE...  2005]  

 

                                                 
5 I odwrotnie – je li CSE jest dodatni – wówczas konsumenci s  wspierani przez subsydia. 
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Analiza danych zaprezentowanych na rysunku 4 wskazuje, e wprawdzie w Unii 

Europejskiej oraz przeci tnie w OECD wska nik CSE w ci gu ostatnich lat wykazuje 

tendencj  rosn c  (zmniejsza si  jego ujemny poziom), jednak obci enie konsumentów 

kosztami wspierania rolnictwa jest znaczne (dla porównania w latach 2002-2004, kszta towa  

si  na poziomie –21%). Tendencje te znajduj  tak e odzwierciedlenie w zmianach 

wspó czynnika nominalnej pomocy konsumentom (NACc), które prezentuje rysunek 5.  
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Rysunek 5. Zmiany wspó czynnika NACc w UE i w OECD w latach 1990-2004  

Figure 5. Changes of NACc in the EU and OECD countries in years 1990-2004  

ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania OECD [PSE/CSE...  2005]  

 

W Unii Europejskiej zarówno obci enie konsumentów, jak i ró nica mi dzy cenami 

p aconymi przez nich na rynku krajowym za produkty rolne a cenami eksportowymi by y 

znaczne. W latach 2002-2004 wspó czynniki NACc oraz NPCc wynosi y przeci tnie 1,27 

oraz 1,30, a zatem by y nieco ni sze ni  przeci tnie w OECD (odpowiednio 1,27 i 1,33).  

Wska nik wsparcia us ug na rzecz rolnictwa (GSSE)  

Poza wsparciem na poziomie gospodarstw, których miernikiem jest PSE, istotne 

znaczenie w funkcjonowaniu rolnictwa maj  tak e oko o rolnicze us ugi. Ich dzia anie jest w 

znacznym stopniu uzale niona od transferów bud etowych. Wielko  tych transferów jest 

mierzona w OECD za pomoc  wska nika General Services Support Estimate (GSSE), czyli 

wska nika wsparcia us ug. Stanowi on sum  transferów kierowanych do instytucji 

zajmuj cych si  dzia alno ci  w obszarze rolnictwa, a zw aszcza badaniami i rozwojem, 

szkolnictwem i doradztwem. Obejmuje równie  transfery do s u b weterynaryjnych 

i kontrolnych, instytucji zajmuj cych si  wspieraniem infrastruktury technicznej, marketingu 

i promocji, utrzymywaniem zapasów pa stwowych itp. By wska nik mia  charakter 

porównywalny (na ogó  jest wyra any jako wielko  bezwzgl dna w walutach narodowych 

krajów cz onkowskich OECD) najcz ciej odnosi si  go do warto ci ca kowitego wsparcia 

(Total Support Estimate, TSE) i wyra a w procentach. Poziom wska nika GSSE jest mocno 

 194



zró nicowany w poszczególnych krajach cz onkowskich OECD. Analiza rysunku 6 wskazuje, 

e poziom tego wska nika w UE odbiega od przeci tnego w OECD oraz, e w latach 1990-

2004 uleg  on zmniejszeniu o oko o 5 punktów procentowych.  
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Rysunek 6. Udzia  wska nika GSSE w ca kowitym poziomie wsparcia (TSE) w UE i w OECD w latach 1990-

2004, %   

Figure 6. The share of the GSSE indicator in the total support estimate (TSE) in the EU and OECD countries in 

years 1990-2004, %  

ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania OECD [PSE/CSE...  2005]  

 

Wska nik ca kowitego poziomu wsparcia (TSE)  

Miernikiem ca kowitego poziomu wsparcia rolnictwa jest Total Support Estimate 

(TSE). Okre la on roczn  warto  ca kowitych transferów pieni nych od podatników 

i konsumentów oraz bud etu, wynikaj cych ze stosowania instrumentów polityki rolnej, 

niezale nie od ich celów oraz wp ywu na produkcj  i dochody gospodarstw rolnych lub 

konsumpcj  produktów rolnych. TSE jest sum  ca kowitych (jawnych i ukrytych) transferów 

od konsumentów produktów rolnych do producentów tych produktów (mierzonych za 

pomoc  Market Price Support, MPS, oraz Consumer Support Estimate, CSE), ca kowitych 

transferów od podatników do producentów rolnych (wyra onych w PSE), ca kowitych 

transferów od podatników do us ug na rzecz rolnictwa (GSSE) oraz ca kowitych transferów 

od podatników do konsumentów produktów rolniczych (CSE). Warto  MPS jest wliczana do 

transferów od konsumentów do producentów, natomiast TSE jest sum  PSE, GSSE i CSE. 

TSE mierzy zatem ca kowity koszt wsparcia rolnictwa finansowany przez konsumentów, 

podatników oraz przep ywy bud etowe netto.  
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Rysunek 7. Ogólny poziom wsparcia rolnictwa wyra ony udzia em TSE w PKB w UE i OECD w latach 1999-

2004, %  

Figure 7. Total level of support for agriculture expressed by the share of TSE in GDP in the EU and OECD 

countries in years 1999-2004, %6  

ród o: opracowanie w asne na podstawie opracowania OECD [PSE/CSE...  2005]  

 

Poziom ca kowitego wsparcia rolnictwa odnosi si  na ogó  do PKB i wyra a 

procentowo, co nadaje mu walor porównawczy. W latach 1999-2004 poziom tego wska nika 

w Unii Europejskiej uleg  zmniejszeniu z 1,9% do 1,2%, co niew tpliwie potwierdza d enie 

Unii do ograniczania relatywnych nak adów na realizacj  WPR. Obecnie wska nik ten jest 

zbli ony do przeci tnego wska nika dla wszystkich krajów cz onkowskich OECD.  

Podsumowanie  

Na podstawie przeprowadzonej analizy wska ników opisuj cych zakres i charakter 

wsparcia rolnictwa Unii Europejskiej w latach 1990-2004 mo na sformu owa  nast puj ce 

wnioski: 

1. Wska nik wsparcia producentów rolnych (PSE) podlega  wahaniom w przedziale od 

40% do 33%, pod koniec analizowanego okresu osi gaj c ni szy pu ap. Oznacza to, 

e tylko 2/3 dochodów unijnych farmerów pochodzi o w badanym okresie ze 

sprzeda y ich produktów po cenach wiatowych.  

2. Analiza wspó czynników nominalnej pomocy dla producentów (NACp) oraz 

nominalnej ochrony producentów (NPCp), które utrzymuj  si  na relatywnie wysokim 

poziomie wskazuje, e sygna y rynkowe jeszcze w niewielkim stopniu wp ywa y na 

decyzje producentów rolnych z uwagi na znaczny poziom rynkowej protekcji.  

3. Znaczna cz  wsparcia koncentrowa a si  na mechanizmach wspierania cen 

rynkowych oraz instrumentach zwi zanych z produkcj . Instrumenty takie najogólniej 

zach caj  do wi kszej produkcji, niekorzystnie wp ywaj  na handel oraz powoduj  

zniekszta canie poziomu cen wiatowych. Szczególne jest to, e skupiaj  si  przede 

wszystkim na okre lonych grupach produktów rolnych. Wprawdzie ich udzia  

systematycznie si  zmniejsza, nadal jednak w Unii Europejskiej jest wysoki 

i przekracza 70% PSE.  

4. Pozytywnym aspektem zmian polityki rolnej w ci gu ostatnich lat jest coraz wi kszy 

udzia  instrumentów, którym przypisuje si  mniejsz  skal  zniekszta cania 

mechanizmów rynkowych. Chodzi o p atno ci opieraj ce si  na powierzchni upraw 

lub liczbie zwierz t w gospodarstwie.  

                                                 
6 Z uwagi na niejednolite metody ustalania wielko ci PKB w krajach UE okres analizy zosta  ograniczony do lat 

1999-2004. 
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5.  Nieznacznej poprawie uleg a sytuacja unijnych konsumentów produktów rolnych, 

których obci enia wynikaj ce z realizowania polityki rolnej mierzone wska nikiem 

CSE zmniejszy y si  z poziomu -37% do poziomu -21%.  

6. O poprawie tej wiadcz  równie  pozytywne kierunki zmian wspó czynników 

nominalnej pomocy dla konsumentów (NACc) oraz nominalnej ochrony 

konsumentów (NPCc), które wprawdzie nadal wykazuj  istotne ró nice pomi dzy 

cenami wewn trznymi na rynku Unii a cenami wiatowymi, niemniej jednak 

w ostatnich latach ró nice te stopniowo si  zmniejszaj  (np. NACc zmniejszy  si  

z 1,45 w 1991 r. do 1,25 w 2004 r.). 

7. Redukcja ca kowitego poziomu wsparcia (TSE) do 1,2% PKB poci gn a za sob  

znaczn  redukcj  wydatków na wsparcie finansowe szeroko poj tych us ug na rzecz 

rolnictwa, czego potwierdzeniem jest zmniejszenie poziomu wska nika GSSE z 13% 

w 1990 r. do 8,5% w 2004 r., co trudno uzna  za zjawisko pozytywne.  

Bior c powy sze pod uwag  i jednocze nie odpowiadaj c na pytanie sformu owane 

we wst pie nale y stwierdzi , e reformy Wspólnej Polityki Rolnej znajduj  odzwierciedlenie 

w bardziej ogólnych miernikach, jakimi s  wska niki wsparcia rolnictwa w krajach OECD. 

Wprawdzie nie w ka dym przypadku wska niki uleg y istotnej poprawie, niemniej jednak 

pozytywny trend jest zauwa alny niemal e we wszystkich kategoriach. Szczególnie istotne 

znaczenie zmiany te maj  w obszarze eliminowania zniekszta ce  mechanizmów rynkowych 

oraz obci enia konsumentów. Natomiast widoczna tendencja redukowania ca kowitego 

poziomu wsparcia rolnictwa, aczkolwiek pozytywna z punktu widzenia liberalizacji 

wiatowego handlu rolnego i postulatów krajów cz onkowskich WTO, dla nowych cz onków 

Unii Europejskiej, w tym równie  Polski, oznacza w przysz o ci zmniejszenie finansowej 

pomocy z bud etu Unii, z czym nale y si  ju  dzisiaj liczy .  
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Abstract. The article presents the changes in Common Agricultural Policy that have been made within 

the last 15 years, seen from the angle of agricultural support indicators calculated in the OECD countries. 

Undoubtedly, the EU is striving to reduce expenses for policy implementation. In addition, undertaking 

actions for limiting the instruments which distort market mechanisms (coupled policies) is confirmed by 

the indicators. 
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