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Wprowadzenie
Koszt WPR wynosi mniej niż 1% wydatków 
publicznych rządów UE. Dla porównania, 
na ubezpieczenia społeczne przeznaczane 
jest ich aż 39%. Mimo stosunkowo 
niskich nakładów na WPR, bardzo wiele 
dostajemy w zamian. 

WPR odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu 
bezpieczeństwa żywnościowego, 
zatrudnienia i stabilności sektora rolno-
spożywczego, przede wszystkim na 
obszarach wiejskich. Prawie jedna osoba 
na sześć znajduje zatrudnienie w sektorze 
rolno-spożywczym.

Dzięki WPR rolnictwo było nie tylko 
niezmiernie ważną siłą stabilizującą w 
czasie ostatnich trudności ekonomicznych, 
ale także odgrywało kluczową rolę 
w integracji europejskiej i tworzeniu 
jednolitego rynku, jako że jest jedynym 
sektorem regulowanym przez prawdziwie 
wspólną politykę. Jesteśmy przekonani, 
że budżet WPR to inwestycja niewielka 
w stosunku do znacznych i różnorodnych 
korzyści, jakie przynosi ona obywatelom 
UE. Korzyści, które czasem uznaje się 
za pewnik. Jeśli chcemy by zostały 
utrzymane, potrzebujemy silnej WPR 
popartej solidnym budżetem. Zdaniem 

Copa-Cogeca, nakłady na rolnictwo 
muszą zostać utrzymane na co najmniej 
obecnym poziomie do roku 2020. Według 
prognoz zapotrzebowanie na żywność 
wzrośnie o 70% do roku 2050. Coraz 
większe są obawy w związku ze skrajną 
niestabilnością rynków towarów rolnych 
i złymi warunkami pogodowymi. Z tego 
powodu niezmiernie nieodpowiedzialne 
byłoby wprowadzanie dalszych cięć w 
budżecie WPR, który już był stopniowo 
zmniejszany w ostatnich latach.   

Dlaczego WPR potrzebuje silnego budżetu?

Jak wytłumaczono w broszurze, rola 
silnej WPR popartej solidnym budżetem 
będzie w przyszłości jeszcze większa niż 
kiedykolwiek wcześniej. 





• Zatrudnienie dla prawie 40 milionów osób.

• Zapewnienie stabilności rynkowej i możliwości wyboru pewnych dostaw bezpiecznej, 
wysokojakościowej żywności po rozsądnych cenach dla 500 milionów konsumentów.

• Dodatkowe dobra publiczne - atrakcyjny krajobraz wiejski, utrzymanie bioróżnorodności, 
gospodarkę wodną - rolnicy i leśnicy dbają o trzy czwarte terytorium UE.

• Zrównoważoną produkcję - ochronę gruntów i środowiska ora przestrzeganie wysokich norm 
dobrostanu zwierząt.

• Udział w walce ze zmianami klimatu.

• Ożywienie gospodarki - sektor rolnictwa UE jest ważnym graczem w wymianie handlowej UE.

• WPR odgrywa znaczącą rolę w konstrukcji europejskiej, a przy tym jest jedyną polityką, której 
koszt wynosi mniej niż 1% wydatków publicznych rządów UE.

Budżet WPR na lata 2014-2020 - co może nam dać?



Około 40 milionów osób pracuje w 
sektorze rolno-spożywczym UE. Z 
tego 26 milionów jest zatrudnionych w 
gospodarstwach w pełnym lub niepełnym 
wymiarze czasowym. Pozostałe pracują 
w sektorach powiązanych, zajmują 
sie dostarczaniem środków produkcji, 
przetwórstwem, dystrybucją i sprzedażą 
detaliczną (Źródło: Badania struktury 
gospodarstw Eurostat, dane za rok 
2010) 

Nakłady na rolnictwo są kluczową siłą 
napędową dla wzrostu i zatrudnienia na 
obszarach wiejskich UE. Poprzez efekt 
domina poprawiają także sytuację w 
innych sektorach, co jest niezmiernie 
ważne w dobie kryzysu. Wyraźnie widać, 
że bez wsparcia dla rolników w ramach 
WPR wiele miejsc pracy w sektorze 
rolno-spożywczym przestałoby istnieć. 

Zatrudnienie w łańcuchu rolno-spożywczym UE (UE-27, 2010) 

  UE-27                   Osoby 

Środki produkcji  211.200 

Rolnictwo 25.691.170 

Przemysł 4.647.200 

Hurt 2.176.500 

Detal 
 

 
6.650.000 

 
Łańcuch rolno-
spożywczy 

 
39.376.070 

 Źródło: Eurostat, dane dot. zatrudnienia, badanie struktury gospodarstw rolnych, 2010 

  Zatrudnienie dla prawie 40 milionów osób 

Zatrudnienie dla prawie 40 milionów osób

Grunty rolne w UE i USA w 2007r. 

 
Źródło : Eurostat, Badanie struktury gospodarstw rolnych i USDA, spis rolny USA 

Liczba gospodarstw w UE i USA w 2007r. 

 
 Źródło : Eurostat, Badanie struktury gospodarstw rolnych i USDA, spis rolny USA 

W dobie kryzysu 
gospodarczego, rola 
WPR w utrzymywaniu 
zatrudnienia na obszarach 
wiejskich jest ważniejsza 
niż kiedykolwiek. 

Liczba gospodarstw w UE i USA w 2007r. 

 
 Źródło : Eurostat, Badanie struktury gospodarstw rolnych i USDA, spis rolny USA 
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W obecnym klimacie gospodarczym 
zapewnienie konsumentom bezpiecznej, 
wysokojakościowej żywności po 
rozsądnych cenach jest niezmiernie 
istotne. 

Obecnie konsumenci przeznaczają 
średnio jedynie 14% dochodu na 
żywność. Jednak produkcja żywności 
jest w znacznym stopniu uzależniona od 
pogody, co sprawia, że rynek jest jeszcze 
mniej przewidywalny niż w innych 
sektorach. Wzrost kosztów produkcji 
w ciągu ostatnich 17 lat znacznie 
przekroczył wzrost cen uzyskiwanych 
przez rolników za ich produkty. Skrajna 
niestabilność rynków jest w chwili 
obecnej głównym wyzwaniem stojącym 
przed rolnikami i spółdzielniami 
rolniczymi. Przy braku prawidłowego 
zarządzania, może ona zdestabilizować 
cały łańcuch żywnościowy. 

Stąd kluczowa rola WPR. Udostępnia 
ona instrumenty, takie jak publiczna 
interwencja UE, które pomagają 
regulować rynek. Instrumenty 
zarządzania rynkiem umożliwiają 
rolnikom poradzenie sobie z niskimi 
cenami rynkowymi i/lub nagłym 
wzrostem kosztów. Ponadto WPR 
podwyższa konkurencyjność 
gospodarstw przez pomoc w ich 
modernizacji. W zmaganiach z wielką siłą 
nabywczą garstki dystrybutorów, rolnicy 
mogą poprawić swoją sytuację na rynku 
przez zrzeszanie się w spółdzielnie.  

Poza tym WPR finansuje programy 
rozdawania owoców, warzyw oraz 
mleka w szkołach, dzięki czemu 
dzieci wyrabiają sobie zdrowe nawyki 
żywieniowe.  

Niemniej jednak utrzymanie 
bezpieczeństwa żywnościowego staje 
się coraz trudniejsze. Rolnicy borykają 
sie z nad wyraz zmiennymi zjawiskami 
pogodowymi, takimi jak susze czy 
powodzie, które powodują poważne 
straty w zbiorach. Według prognoz, 
światowe zapotrzebowanie na żywność 
wzrośnie o 70% do roku 2050. 

Zapewnienie stabilności rynkowej i możliwości wyboru 
pewnych dostaw bezpiecznej, wysokojakościowej żywności po 
rozsądnych cenach dla 500 milionów konsumentów

Obecnie konsumenci przeznaczają 
średnio jedynie 14% dochodu na 
żywność.

Tymczasem dostępność gruntów 
rolnych spada, a zasoby wodne planety 
już są niebezpiecznie niskie. W tych 
okolicznościach silny budżet WPR jest 
ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. 

Główne wydatki konsumpcyjne gospodarstw 
domowych (w PPS – standard siły nabywczej), 

UE-27, 2005

          Źródło : Eurostat 
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WPR nie tylko umożliwia rolnikom 
prowadzenie produkcji z poszanowaniem 
środowiska naturalnego, dzięki czemu 
powstaje atrakcyjny krajobraz na wsi. 
Zachęca także rolników do wykorzystania 
umiejętności zarządzania gruntami w 
celu wytworzenia dodatkowych dóbr 
publicznych z korzyścią dla obszarów 
wiejskich. Jest to najlepszy sposób na 
zapewnienie harmonii między wydajną 
produkcją, a utrzymaniem krajobrazu.

Gdyby na przykład kierować się jedynie 
względami ekonomicznymi, żywopłoty, 
zagajniki i stawy przestałyby być częścią 
pejzażu, jako że rolnicy ponoszą wysokie 
koszty utrzymania ich, a nie uzyskują za 
to zwrotu z rynku. Tym niemniej, dzięki 
płatnościom z WPR, rolnicy mogą je w 
dalszym ciągu pielęgnować. 

Chronią oni także tereny podmokłe, 
suche łąki i rowy, by stanowiły siedliska 
dla roślin i zwierząt. Zapewniają 
również utrzymanie kamiennych murów 
i ścieżek dla pieszych w miejscach 
istotnych dla turystyki. Ponadto rolnicy 
w coraz większym stopniu zajmują 
się zarządzaniem gruntami i wodą, co 
pomaga zredukować występowanie 
powodzi, czy też chronić wody gruntowe.

Dodatkowe dobra publiczne - atrakcyjny krajobraz wiejski, 
utrzymanie bioróżnorodności, gospodarka wodna - rolnicy i 
leśnicy dbają o trzy czwarte terytorium UE.

Nie można obciążać jednostek kosztami 
tych usług, ale należy pamiętać, że mają 
one ogromne znaczenie zarówno dla 
gospodarki (przyciąganie odwiedzających 
do danego regionu), jak i dla zachowania 
naszego dziedzictwa kulturowego i 
środowiskowego.

Rolnicy i leśnicy dbają o trzy czwarte 
terytorium UE. WPR wspiera ich 
w realizacji tych zadań w sposób 
zrównoważony. 



Zapewnienie zrównoważonej produkcji - ochrona gruntów i 
środowiska przy poszanowaniu wysokich norm dobrostanu 
zwierząt.

Dzięki WPR rolnicy pełnią kluczową 
rolę w produkcji żywności, na którą 
zapotrzebowanie ciągle wzrasta przy 
poszanowaniu krajobrazu, środowiska, 
zwierząt i przyrody. 

Rolnicy europejscy muszą nie tylko 
czuwać nad jakością wody i zapobiegać 
erozji gleb, ale także zapewnić 
utrzymanie naturalnych siedlisk, 
takich jak zagajniki i żywopłoty oraz 
ochronę dzikich ptaków i innych 
gatunków fauny i flory. Ponadto WPR 
zapewnia przestrzeganie precyzyjnych 
zasad UE w zakresie dobrostanu 
zwierząt gospodarskich. Zasady te 
nie mają zastosowania do towarów 
importowanych do UE. Spełnienie 
wysokich standardów UE wiąże się 
z wyższymi kosztami produkcji dla 
europejskich rolników w porównaniu 
z większością konkurentów. Koszt 
produkcji wzrasta zdecydowanie szybciej 
niż ceny uzyskiwane przez rolników za 
ich produkty. To częściowo tłumaczy, 
dlaczego średnie dochody rolników w 
UE stanowią mniej niż połowę średnich 
zarobków w innych sektorach (średnia 
na lata 2009-2011: 31% w UE 27; 46% 
w UE 15).

Jest to również jedna z 
przyczyn, dla których w 
ramach WPR, która musi być 
poparta solidnym budżetem, 
rolnicy otrzymują płatności za 
zapewnienie zrównoważonej 
produkcji. W ten sposób 
WPR umożliwia rolnikom w 
Europie pokrycie kosztów 
zrównoważonej produkcji 
rolnej w obliczu silnej 
konkurencji światowej. 

Bez WPR, UE byłaby dużo 
bardziej zależna od towarów 
z importu, których nie 
obowiązują wysokie standardy 
jakościowe ani wymogi 
związane z dobrostanem 
zwierząt i nie miałaby żadnej 
kontroli nad metodami ich 
produkcji.

Evolution of farmers' income as a share of average income in the economy

Average salary

unit Euros
nace total All NACE branches - Total
indic_na Gross wages and salaries per employee
geo/time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
EU-27 24.702 25.560 26.248 26.362 27.058 27.746 28.534 29.555 29.728 29.257 30.187 31.166
EU-25 25.874 26.729 27.431 27.519 28.311 28.940 29.765 30.765 30.888 30.462 31.413 32.254
EU-15 30.890 31.678 32.414 32.532 33.451 34.111 35.086 36.220 36.140 35.819 36.820 37.568

Source: Eurostat, National accounts

Farmer's income 

itm_newa ENTREPRENEURIAL INCOME PER FWU
valuex Value at basic price
unit Euros
geo/time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
EU-27 6.304 7.347 7.024 7.342 8.558 7.356 7.971 9.465 8.943 7.356 9.901 11.221
EU-25 9.033 9.958 9.349 9.750 10.819 9.658 10.359 12.274 11.109 9.362 11.926 13.148
EU-15 14.880 16.323 15.225 15.965 16.818 14.952 15.914 18.696 16.723 14.211 17.860 19.023

Source: Eurostat, Economic Accounts for Agriculture

Farmer's income/Average salary

geo/time 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e
EU-27 26% 29% 27% 28% 32% 27% 28% 32% 30% 25% 33% 36%
EU-25 35% 37% 34% 35% 38% 33% 35% 40% 36% 31% 38% 41%
EU-15 48% 52% 47% 49% 50% 44% 45% 52% 46% 40% 49% 51%

Source: Eurostat, National accounts and Economic Accounts for Agriculture

Farmers' income in the EU is less than half an average salary

Średnie dochody rolników w UE 
stanowią mniej niż połowę średnich 
zarobków w innych sektorach.

Dochody w rolnictwie i średni dochód w 
gospodarce ogółem, UE-25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dochód w rolnictwie = dochód przedsiębiorcy rolnego/FWU (jednostka pracy własnej) 
Średni dochód w gospodarce ogółem = płace i wynagrodzenia/pracownicy  

Źródło: Eurostat, RER i Rachunki narodowe 
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Rolnicy są świadomi potrzeby walki ze zmianami klimatu, jako 
że obserwują coraz poważniejsze ich skutki, doświadczając 
zmieniających się dat żniw, wczesnych lub późnych przymrozków, 
pożarów, powodzi i suszy. 

Rolnicy już redukują emisje, zarówno w gospodarstwach, jak 
i poza nimi: stosują zboża, słomę, obornik i inne odpady do 
produkcji energii i nawozów, czy też czerpią energię ze słońca i 
siły wiatru. Sektor rolnictwa UE jest odpowiedzialny jedynie za 
9% emisji gazów cieplarnianych, przy czym ograniczył je o 22% 
w okresie 1990-2010.W innych sektorach spadek wyniósł 15%.

Uprawy można wykorzystywać także do produkcji biopaliw i 
odnawialnych materiałów przemysłowych. Pomoże to w redukcji 
emisji w innych sektorach i sprawi, że UE będzie mniej zależna od 
dostaw energii z zewnątrz.  

Według prognoz, w przyszłości zmiany klimatu będą powodowały 
coraz poważniejsze przesunięcia geograficzne możliwości 
produkcji na świecie, ponieważ niektóre regiony utracą w pełni 
zdolność produkcyjną. Ponadto, przewiduje się, że skrajne 
zjawiska klimatyczne i choroby zwierząt i roślin będą się nasilać, 
destabilizując dostawy żywności i jej ceny. 

WPR może pomóc rolnikom łagodzić zmiany klimatu - 
uprawy mogą pochłaniać dwutlenek węgla w glebie, poza 
tym można je wykorzystać jako źródło odnawialne do 
produkcji biopaliw.

Silna WPR, poparta solidnym budżetem, będzie miała do 
odegrania kluczową rolę w przyszłości: 

• zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i 
stabilności w obliczu zmian klimatycznych na świecie; 

• promowanie badań i nowych technologii oraz pomoc 
rolnikom w dostosowaniu się do zmian klimatu i 
łagodzeniu ich skutków; 

• wsparcie rolników w zapewnianiu wyższego 
bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych w 2010r w 
porównaniu z 1990 w UE-27 

 

Źródło : RER 

Udział w walce ze zmianami klimatu 

Reduction of GHG emissions in 2010 compared to 1990 in the EU-27

Source: EEA
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Sektor rolno-spożywczy UE, obejmujący 
produkcję i przetwórstwo, jest 
najsilniejszym gospodarczo sektorem 
w UE. WPR pomaga w zapewnieniu 
bezpiecznej, wysokojakościowej 
żywności dla 500 milionów konsumentów 
w UE i utrzymaniu konkurencyjnej 
pozycji rolników. Dzięki temu, od roku 
2009 UE z importera żywności netto 
stała się jej eksporterem netto. W 
strukturze eksportu UE sektor żywności 
znajduje się na piątym miejscu.

Ożywienie gospodarki - sektor rolnictwa UE jest ważnym 
graczem w wymianie handlowej UE
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Agriculture is also important on the import side. It
ranks fifth with a share of 6% in total EU imports
worth some €1.6 trillion (Graph 4). 

EU continues to enjoy a positive trade 
balance in agriculture

Having switched from being a net importer with a 
trade deficit of €2.5 billion in 2009 to a net exporter 
in 2010, the EU continues to enjoy a positive trade 
balance of €7 billion in 2011. Agricultural exports
went up by €14.4 billion (+16%), while imports surged 
by €13.5 billion (+16%). The similar growth rates in 
imports and exports made the agricultural trade 
surplus grow by only €770 million, compared to a 
much higher increase in the previous year. The 
surpluses recorded in 2010 and 2011, after the 
contraction of trade in 2009 linked to the economic 
crisis, are largely due to the growth in the value of 
exports.

Commodity exports, after a surge in 2010 (up 31% 
from 2009), saw a rather moderate increase in 2011
as compared to the previous year (up 8%).
Intermediate products and final goods depicted higher 
exports growth: 19% and 18%, respectively.

Graph 5: EU27 structure of agricultural trade (1999-2011)
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On the import side, the value of imports of 
commodities went up by 20%, while intermediate 
goods grew by 22%. The growth in final products was 
less pronounced (12%), but they still make up half of 
total EU imports.

EU exports mainly final products

The EU continues to specialize in the export of final 
products. Their share in the total EU agricultural
exports hovers around 64%, while intermediate 
products and commodities represent 19% and 8%,
respectively (average 2009-2011). Graph 4 shows 
that out of 15 top exported products only 3 were not 
final products, i.e. milk and cream (intermediate
product), wheat (commodity) and odoriferous 
substances (other products).

Graph 6: EU27 main agricultural exports in 2011
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Wine is still the top EU export product worth 
€6.1 billion (+20% from 2010). It is followed by food 
preparations with a value of almost €4 billion (+15%), 
whiskies worth €3.9 billion (+28%), odoriferous 
substances worth €3.7 billion (no change) and wheat 
(excl. durum) worth €3.6 billion (-1%). The minimal
drop in value of wheat was accompanied with a rather 
significant drop in volume (-27%), which mirrors a

The definition "Agricultural products" is in line with the WTO definition and includes the chapters 1-24 (excluding 
fish and fish products), in addition to a number of headings in chapters 33, 35, 38, 41, 43 and 51-53.  The 
following terms have been used to classify agricultural products within the different aggregates: Commodities
are products that are mainly traded in bulk (e.g. grains and oilseeds) and have not been processed. Intermediate
products have undergone a first stage of processing (e.g. from wheat to wheat flour) but are not ready for final 
consumption. Final products are ready for or very close to final consumption. This encompasses both processed 
products and unprocessed ones such as fresh fruit and vegetables. Other products include those products which 
although within the WTO definition have little direct linkage to agriculture. The other category includes human
hair, ivory, waters and odoriferous substances (essential oils). 
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Agriculture is also important on the import side. It
ranks fifth with a share of 6% in total EU imports
worth some €1.6 trillion (Graph 4). 

EU continues to enjoy a positive trade 
balance in agriculture

Having switched from being a net importer with a 
trade deficit of €2.5 billion in 2009 to a net exporter 
in 2010, the EU continues to enjoy a positive trade 
balance of €7 billion in 2011. Agricultural exports
went up by €14.4 billion (+16%), while imports surged 
by €13.5 billion (+16%). The similar growth rates in 
imports and exports made the agricultural trade 
surplus grow by only €770 million, compared to a 
much higher increase in the previous year. The 
surpluses recorded in 2010 and 2011, after the 
contraction of trade in 2009 linked to the economic 
crisis, are largely due to the growth in the value of 
exports.

Commodity exports, after a surge in 2010 (up 31% 
from 2009), saw a rather moderate increase in 2011
as compared to the previous year (up 8%).
Intermediate products and final goods depicted higher 
exports growth: 19% and 18%, respectively.

Graph 5: EU27 structure of agricultural trade (1999-2011)
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On the import side, the value of imports of 
commodities went up by 20%, while intermediate 
goods grew by 22%. The growth in final products was 
less pronounced (12%), but they still make up half of 
total EU imports.

EU exports mainly final products

The EU continues to specialize in the export of final 
products. Their share in the total EU agricultural
exports hovers around 64%, while intermediate 
products and commodities represent 19% and 8%,
respectively (average 2009-2011). Graph 4 shows 
that out of 15 top exported products only 3 were not 
final products, i.e. milk and cream (intermediate
product), wheat (commodity) and odoriferous 
substances (other products).

Graph 6: EU27 main agricultural exports in 2011
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Wine is still the top EU export product worth 
€6.1 billion (+20% from 2010). It is followed by food 
preparations with a value of almost €4 billion (+15%), 
whiskies worth €3.9 billion (+28%), odoriferous 
substances worth €3.7 billion (no change) and wheat 
(excl. durum) worth €3.6 billion (-1%). The minimal
drop in value of wheat was accompanied with a rather 
significant drop in volume (-27%), which mirrors a

The definition "Agricultural products" is in line with the WTO definition and includes the chapters 1-24 (excluding 
fish and fish products), in addition to a number of headings in chapters 33, 35, 38, 41, 43 and 51-53.  The 
following terms have been used to classify agricultural products within the different aggregates: Commodities
are products that are mainly traded in bulk (e.g. grains and oilseeds) and have not been processed. Intermediate
products have undergone a first stage of processing (e.g. from wheat to wheat flour) but are not ready for final 
consumption. Final products are ready for or very close to final consumption. This encompasses both processed 
products and unprocessed ones such as fresh fruit and vegetables. Other products include those products which 
although within the WTO definition have little direct linkage to agriculture. The other category includes human
hair, ivory, waters and odoriferous substances (essential oils). 





Rolnictwo jest jedynym sektorem 
dysponującym prawdziwie wspólną 
polityką unijną, co sprawia że wnosi 
ważny, przynoszący sukcesy wkład do 
konstrukcji europejskiej. 

WPR jest jedyną wspólną polityką 
finansowaną w pełni z budżetu UE, stąd 
nie zaskakuje fakt, że przeznacza się na 
nią stosunkowo dużą część budżetu UE. 
Jeżeli na przykład nakłady na badania 
byłyby pokrywane w taki sposób, 
przekroczyłyby trzykrotnie budżet WPR. 

Nakłady na WPR -obecnie 40% budżetu UE 

Źródłó : Komisja Europejska, sprawozdania finansowe i projekt budżetu 2013 

WPR odgrywa znaczącą rolę w konstrukcji europejskiej, jako 
jedyna polityka, której koszt wynosi mniej niż 1% wydatków 
publicznych rządów UE

Ponadto, mimo przystąpienia wielu 
nowych krajów do UE, środki na WPR, w 
tym przeznaczane na rozwój obszarów 
wiejskich, obniżono z 71% w roku 1980 
do 40% w roku 2013. Na całkowity 
budżet UE przeznaczane jest 2,3% 
krajowych nakładów krajowych, a na 
WPR jedynie 0,93%. Za 110 € rocznie, 
obywatelom UE gwarantuje się stabilne 
dostawy wysokojakościowej żywności.

Na całkowity budżet UE przeznaczane jest 
2,3% krajowych nakładów krajowych, a na 
WPR jedynie 0,93%.



Dlaczego ważne jest, 
by podatnicy wspierali 
rolników?

Są ku temu trzy główne powody:

• Najlepszym sposobem na 
zagwarantowanie europejskim 
obywatelom pewnych i bezpiecznych 
dostaw żywności jest utrzymanie 
zdolności produkcyjnej w Europie, 
nawet za cenę nieco wyższych 
nakładów. Jest to ważniejsze 
niż kiedykolwiek, wziąwszy pod 
uwagę fakt, że przewidywany jest 
70% wzrost zapotrzebowania na 
żywność do roku 2050, a przez 
zmiany klimatu produkcja staje się 
niepewna i niestabilna.

• Europejskie normy produkcji 
przewyższają standardy 
obowiązujące w większości 
pozostałych części świata. Dzięki 
tym normom produkcja jest 
zrównoważona - nasze środowisko, 
krajobraz, zwierzęta i przyroda 
są chronione. Jednocześnie z ich 
powodu rolnicy europejscy ponoszą 
wyższe koszty niż większość ich 
konkurentów. Ceny wypłacane przez 
supermarkety nie pokrywają tych 
kosztów.

• WPR zachęca rolników do 
posługiwania się umiejętnościami 
zarządzania gruntami w świadczeniu 
dodatkowych usług z korzyścią 
dla obszarów wiejskich i ogółu 
społeczeństwa - utrzymanie 
gruntów w sposób umożliwiając 
rozwój przyrody, pielęgnacja 
ścieżek dla turystów, gospodarka 
wodna i gruntowa umożliwiająca 
zmniejszenie ryzyka powodzi i 
ochronę wód gruntowych... lista jest 
długa.

Często zadawane pytania

Rolnicy nie tylko zapewniają bezpieczeństwo 
żywnościowe. Sprawiają również, że obszary wiejskie 
w całej UE są terenami atrakcyjnymi o dynamicznie 
rozwijającej się gospodarce.  



Czy to rolnicy są 
odpowiedzialni za 
wysokie ceny żywności w 
supermarketach? 

Ceny otrzymywane przez rolników za 
ich produkty niewiele mają wspólnego 
z cenami, jakie konsumenci płacą w 
supermarketach. Tytułem przykładu, 
jedynie 20% sklepowej ceny sztuki 
mięsa trafia do rolnika, mimo że nie 
jest to produkt poddany przetwórstwu. 
W przypadku chleba, rolnik otrzymuje 
jedynie 8% ceny. Reszta pokrywa koszt 
transportu i opakowania oraz marżę 
supermarketu.

Od roku 1996 koszty ponoszone 
przez rolników i ceny żywności w 
sklepach wzrastają szybciej niż kwoty 
otrzymywane przez rolników za ich 
produkty. Jasne jest, że dochody 
uzyskiwana przez rolników z rynku 
kurczą sie, co przyczynia się do 
utrzymania cen żywności na niskim 
poziomie.

Price developments in the food chain

EU-27, Index, 1996=100, nominal value 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Agricultural products 100 100,5 97,6 93,8 98,7 105,0 102,6 106,5 107,2 105,1 110,6 122,0 128,4 113,6 123,1 134,9 141,3
Agricultural inputs 100 101,3 101,0 102,9 109,1 113,5 114,3 116,2 121,5 123,1 127,6 137,0 157,0 147,4 149,1 164,0 169,5
Food products (consumers) 100 108,4 111,1 111,0 113,2 119,9 123,6 126,3 128,7 130,1 133,3 138,0 147,2 148,6 150,1 154,9 159,2
Inflation 100 107,3 112,3 115,6 119,6 123,5 126,6 129,3 132,2 135,3 138,4 141,7 146,8 148,3 151,4 156,1 160,0

Source: Eurostat

Since 1996, food prices have increased by 3% each year and agricultural input prices by 3.5% but farmers prices by only 2.3%

W ciągu ostatnich 17 lat ceny żywności 
wzrastały o 3% rocznie, czyli o 
zdecydowanie więcej niż ceny, które 
rolnicy otrzymują za swoje produkt 
(tu wzrost wyniósł 2,3%). Tymczasem 
koszty ponoszone przez rolników 
wzrastały o 3,5 % rocznie w tym samym 
okresie. 

Zmiany cen w łańcuchu żywnościowym, UE-27, 
wartości nominalne, wskaźnik 1996=100 

Źródło : Eurostat 
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Copa-Cogeca
European Farmers European Agri-Cooperatives
61 Rue de Trèves
B - 1040 Brussels

Phone 00 32 (0) 2 287 27 11
Fax 00 32 (0) 2 287 27 00

www.copa-cogeca.eu

EKOMITETY COPA I COGECA :

GŁOS EUROPEJSKICH ROLNIKÓW I 
ICH SPÓLDZIELNI

Komitety Copa-Cogeca są zjednoczonym 
głosem rolników i ich spółdzielni w Unii 
Europejskiej. Wspólnie, organizacje 
te pracują na rzecz zrównoważonego, 
innowacyjnego i konkurencyjnego 
europejskiego rolnictwa, które 
może gwarantować bezpieczeństwo 
zaopatrzenia w żywność dla 500 
milionów europejskich obywateli. 
Komitet Copa reprezentuje ponad 
13 milionów rolników i ich rodzin, a 
Komitet Cogeca reprezentuje interesy 
38 000 spółdzielni rolnych. Liczą one 
70 organizacji członkowskich z różnych 
państw członkowskich UE. 


