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J eszcze w  latach pięć-
dziesiątych gospodar-
stwa we Francji, Repu-

blice Federalnej Niemiec, 
Włoszech, Belgii, Holandii 
i  Luksemburgu (należących 
do  Europejskiej Wspólno-
ty Gospodarczej – poprzed-
niczki Unii Europejskiej) 
były podobne do polskich go-
spodarstw w  momencie ak-
cesji Polski do Unii Europej-
skiej. Cechą charakterystycz-
ną było wysokie rozdrobnie-
nie i  mała produktywność, 
a  co za tym idzie mała do-
stępność i  słabsza jakość ar-
tykułów spożywczych w skle-
pach. W  trudnych warun-
kach powojennych w  Euro-
pie Zachodniej zaczęto my-
śleć o  stworzeniu takich 
mechanizmów, które zapew-
niłyby obywatelom tych kra-
jów żywność po przystęp-
nych cenach, a  jednocześnie 
gwarantowałyby rolnikom 
i mieszkańcom terenów wiej-
skich odpowiedni standard 
życia. Pomysły takie były 
żywo dyskutowane w  latach 
pięćdziesiątych. Już w  trak-
tacie rzymskim z 1957 r., któ-
ry powoływał do  życia Eu-
ropejską Wspólnotę Gospo-
darczą zapisano utworzenie 
wspólnej polityki rolnej, stąd 
też czasem podaje się błędnie 
tę datę, jako początek Wspól-
nej Polityki Rolnej. W  rze-
czywistości była to jedynie 
zapowiedź jej utworzenia. 
Na  konkretne decyzje trze-
ba było poczekać jeszcze kil-
ka lat, a poprzedziły je żmud-
ne negocjacje. Przełomowy 
okazał się rok 1962, który stał 
się rzeczywistą datą utworze-
nia WPR. Najpierw 14 stycz-
nia 1962 r. po trwających 140 
godzin negocjacjach (pierw-
szym europejskim marato-
nie rolniczym) Rada Mini-
strów sześciu państw człon-
kowskich podjęła decyzję 
o  ustanowieniu wspólnych 

organizacji rynków rolnych 
dla każdego produktu, za-
stosowaniu szczególnych za-
sad konkurencji oraz utwo-
rzeniu Europejskiego Fun-
duszu Orientacji i Gwarancji 
Rolnej (EFOGR). Po drugim 
maratonie rolniczym 4 kwiet-
nia Rada przyjęła teksty roz-
porządzeń, a  20 kwietnia 
je opublikowano. Wchodzi-
ły one w  życie w  przypadku 
poszczególnych produktów 
od  początku sezonu na  ryn-
ku: na  przykład wspólna or-
ganizacja rynku dla zbóż, ja-
jek, drobiu, mięsa i wieprzo-
winy obowiązywała od 1 lip-
ca 1962 r.

„Złoty okres” WPR
Początkowo WPR ukierun-
kowana była na zwiększanie 
produkcji rolnej i unowocze-
śnianie technik jej produkcji. 
Działania te miały zaspokoić 
rosnący popyt. System opie-
rał się na stymulacji podaży 
poprzez utrzymywanie wyso-
kich cen artykułów rolnych, 
co było możliwe poprzez na-
łożenie wysokich ceł impor-
towych. Z budżetu wspólno-
towego oraz budżetów krajów 
członkowskich wpompowano 
duże środki w rozwój rolnic-
twa. Dzięki temu sytuacja rol-
ników ulegała radykalnej po-
prawie, a szczególnie zyskało 
rolnictwo francuskie, bowiem 
jak się okazało, w szczegółach 
zasady funkcjonowania jed-
nolitego rynku europejskiego 
wręcz idealnie były dostosowa-
ne do potrzeb rolnictwa tego 
kraju. Zapełniły się też pół-
ki w sklepach, a postulat bez-
pieczeństwa żywnościowego 
krajów EWG został zrealizo-
wany. W latach sześćdziesią-
tych WPR funkcjonowała bar-
dzo dobrze, a ten czas nazywa-
ny jest jej „złotym okresem”.

Od 1 lipca 1968 r. WPR za-
częła działać jako pełny ele-
ment unii celnej. W tym sa-

mym jednak roku Sicco Man-
sholt (ówczesny komisarz 
do spraw rolnictwa EWG) 
przedstawił plan niezbędnych 
zmian strukturalnych w eu-
ropejskim rolnictwie. Postu-
lował on m.in. ograniczenie 
zatrudnienia w tym sektorze 
gospodarki oraz przywróce-
nie równowagi między popy-
tem a podażą. Pomysły zreali-
zowano w niewielkim stopniu, 
bo na przeszkodzie tych od-
ważnych reform stanęły inte-
resy przede wszystkim fran-
cuskich rolników.

Kryzys nadprodukcji
Mansholt doskonale przewi-
dział kłopoty WPR w latach 
siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych. Słusznie oceniał, 
że mechanizm zachęt finanso-
wych do produkcji bez względu 
na realia zakończy się olbrzy-
mim problemem nadprodukcji. 
Tak też się stało. Wkrótce po 
osiągnięciu poziomu produk-
cji zapewniającego zaspokoje-
nie wewnętrznego popytu, po-
jawiły się problemy z nadpro-
dukcją. Towary rolne, pocho-
dzące ze Wspólnoty, nie były 
w stanie konkurować cenowo 
na rynku zewnętrznym i tra-
fiały do magazynów lub po pro-
stu je wyrzucano. W latach sie-
demdziesiątych i osiemdziesią-
tych powstawały zatem słynne 
„góry masła” i „jeziora wina”. 
Rolnicy produkowali jak naj-
więcej, bo dzięki temu otrzy-
mywali wsparcie finansowe, 
z którego nie chcieli zrezy-
gnować. W efekcie „góry ma-
sła” i „jeziora wina” stawa-
ły się jeszcze większe. Rosły 
też koszty utrzymania WPR. 
W roku 1984 WPR pochłania-
ła 71 proc. budżetu EWG. Do-
datkowo postępująca intensy-
fikacja produkcji rolnej pocią-
gała za sobą rosnące zagroże-
nie dla środowiska natural-
nego. Podejmowane w tym 
czasie próby reform okazy-

wały się daleko niewystarcza-
jące. Wreszcie od połowy lat 
osiemdziesiątych rozpoczął się 
okres poważnych zmian doty-
czących WPR. Stopniowo za-
ostrzano wymogi jakościowe 
i wprowadzano górne limity 
produkcyjne (m.in. w 1984 r. 
wprowadzono kwoty mleczne). 
Następowało też stopniowe ob-
niżanie realnego poziomu cen 
ustalanych na kolejne kampa-
nie. Mimo to problem nadpro-
dukcji nadal istniał. W związ-
ku z tym od 1992 r. przepro-
wadzono gruntowne refor-

my całego systemu. Tzw. plan 
MacSharry`ego wprowadzał 
istotne zmiany w dotychcza-
sowych mechanizmach unij-
nych, a polegały one na likwi-
dacji dotacji do cen produktów 
rolnych w zamian za bezpo-
średnie opłaty wyrównawcze. 
Wprowadzono też przymuso-
we odłogowanie. Zmniejsze-

niu uległy środki na interwen-
cje rynkowe i na subsydia eks-
portowe. Zostały wprowadzo-
ne nowe instrumenty, który-
mi po raz pierwszy wpływano 
na rozwój obszarów wiejskich: 
ochronę środowiska, zalesia-
nie i wcześniejsze emerytury.

Rozszerzenie UE – 
nowe wyzwania
Kiedy w Unii Europejskiej na-
dal rozwiązywano problem 
nadprodukcji, trzeba się było 
zastanawiać nad kwestią po-
większenia UE o nowe kraje. 
Powiększenie unijnej piętnast-
ki o dwanaście nowych kra-
jów oznaczało olbrzymie zmia-
ny dla rolnictwa, choćby fakt 
dwukrotnego powiększenia się 
liczby unijnych rolników. Na tę 
ewentualność przygotowywa-
no się zawczasu. Już w 1995 r. 
ogłoszono Agendę 2000, która 
przewidywała wsparcie przy-
szłych członków UE specjalny-
mi funduszami przedakcesyj-
nymi. Z tego tytułu polscy rol-
nicy korzystali od 1999 r. z pro-
gramu SAPARD. W tym czasie 
zakres WPR wyraźnie rozsze-
rza się o rozwój obszarów wiej-
skich, drugi filar WPR. Poważ-
ną reformę, która dotyczyła 
tych zmian przeprowadzono 

tuż przed poszerzeniem UE. 
Rozpoczęta w 2003 r. reforma 
Fischlera znosiła również za-
leżność między dopłatą bezpo-
średnią a kierunkiem i wielko-
ścią produkcji. To właśnie wte-
dy wprowadzono system płat-
ności bezpośrednich, jaki obo-
wiązuje dzisiaj.

Gdy spojrzymy całościowo 
na kwestie WPR, widzimy, że 
miała ona duże znaczenie nie 
tylko dla rolników, ale też dla 
europejskich konsumentów. 
Dostrzegamy też, że mimo 
wszystko większość proble-
mów i trudności, jakie doty-
kały WPR udawało się rozwią-
zać. Ale trzeba też zaznaczyć, 
choćby na przykładzie kry-
zysu nadprodukcji, że w wie-
lu przypadkach nie było to ła-
twe. Nowe wyzwania i obo-
wiązki nakładane na rolników, 
zmiany charakteru wsparcia 
i jego wysokości są zawsze 
trudne do przyjęcia dla rolni-
ków i dla rządów. Do przyjęcia 
zmian przez wszystkie pań-
stwa członkowskie potrzeb-
na jest odwaga i determina-
cja oraz mądry kompromis. 
Warto o tym pamiętać, w cza-
sie dyskusji dotyczącej kształ-
tu WPR po 2013 r.
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WPR potrafiła się zmieniać
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Europejski Fundusz Rolny  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

12 września 2012 r. w Hotelu Park w Olsztynie odbyła się konferencja pn. „50 lat Wspólnej Polity-
ki Rolnej – aspekty regionalne”. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Sekretariat Regional-
ny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Olsztynie oraz partnera KSOW – Agencję Rynku Rolne-
go Oddział Terenowy w Olsztynie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi: dr Waldemar Guba – zastępca dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współ-
pracy Międzynarodowej MRiRW oraz Wanda Klepacka – główny Specjalista w Departamencie Unii 
Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MRiRW. Przedstawili oni informacje z zakresu założeń 
i sposobów wdrażania Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa. Więcej infor-
macji na portalu regionalnym KSOW – www.warminsko-mazurskie.ksow.pl

Wśród cyklu artykułów dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej nie może zabraknąć tego, który przedsta-
wiłby w skrócie jej skomplikowaną historię. Tym bardziej, że w 2012 r. obchodzimy pięćdziesięciolecie 
powstania WPR. Do dziś WPR pozostaje jedyną polityką UE, posiadającą wspólne unijne ramy, w któ-
rej większość wydatków publicznych we wszystkich państwach członkowskich pochodzi z budżetu UE, 
a nie budżetów krajowych i regionalnych.


