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Gospodarstwa rodzinne w polityce europejskiej – niezbędna zmiana podejścia 

 

 

1. Debata o rodzinnych gospodarstwach rolnych ma w Polsce szczególną wymowę, nie tylko 

gospodarcza i społeczną, ale również emocjonalną. Duża bowiem część polskiego społeczeństwa, 

może nawet jego większość, ma, jeśli nie bezpośrednie, to w drugim czy trzecim pokoleniu swoje 

rodzinne korzenie w chłopskich zagrodach. 

Niewielkie chłopskie gospodarstwa rodzinne w czasach wojny, okupacji i terroru 

komunistycznego  ratowały ojczyznę przed głodem, dawały schronienie prześladowanym, 

stanowiły zaplecze ruchu oporu, PRL-u były ostoją oporu przeciw kolektywizacji wsi, przeciw 

ideologii komunizmu. Jednocześnie polscy chłopi, gospodarujący na swoich niewielkich, 

rodzinnych gospodarstwach sami padali ofiarą ciężkich prześladowań i wieloletniej dyskryminacji. 

Pamięć o tym jest i musi pozostać żywa, całe społeczeństwo ma wobec polskich chłopów 

historyczny dług. 

Wspominam o tym, bo uważam, że polityka rolna musi ten historyczny i moralny aspekt 

uwzględniać i nie zapominać, że te rodzinne gospodarstwa chłopskie to w polskich realiach coś 

więcej, niż tylko miejsce produkcji ziemniaków czy mleka. 

 

2. W Unii Europejskiej następują korzystne zmiany w podejściu do małych gospodarstw. Jeszcze 

niedawno zdawał się dominować trend, silny także w Polsce, że dla małych gospodarstw nie ma 

miejsca, że muszą one szybko znikać, ustępować miejsca wielkim farmom, pozwalającym na 

stosowanie wydajniejszych ekonomicznie metod produkcji żywności. 

Dziś tak już się w Europie nie patrzy na wieś, mówi się o tym, że małe gospodarstwa 

powinny mieć trwałe miejsce w strukturze rolnictwa europejskiego. Duży na to wpływ ma rosnąca 

w Europie wrażliwość na sprawy ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt, bo przecież nie ulega 

wątpliwości, że małe gospodarstwa, a nie wielkie farmy czy fermy, stwarzają lepsze warunki dla 

środowiska a także dla dobrostanu zwierząt. 

Są też konkretne rozwiązania wychodzące naprzeciw potrzebom małych gospodarstw, w 

szczególności uproszczony schemat płatności bezpośrednich, czy wyłączenia z niektórych 

uciążliwości tzw. greeningu. Mamy też przyjęty w ubiegłym tygodniu raport Siekierskiego, 

wyrażający dobrą wolę Parlamentu Europejskiego wobec przyszłości małych gospodarstw 

rodzinnych. To są kroki w dobrym kierunku, choć potrzeba takich kroków więcej. 

 

3. Trudno jednak w Unii Europejskiej wypracować dalej idący kompromis na rzecz roli i miejsca 
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gospodarstw rodzinnych w polityce rolnej UE, trudno uzyskać dalej idące preferencje dla tych 

gospodarstw, bo zróżnicowana jest sytuacja w poszczególnych państwach członkowskich, a 

niekiedy także w samych państwach członkowskich. Są państwa, w których małe gospodarstwa 

dominują. Należy do nich oczywiście Polska, ale także na przykład Rumunia, Grecja, Austria, czy 

niektóre regiony Niemiec czy Włoch. Z drugiej strony mamy państwa, w których dominują 

gospodarstwa wielkie, a małe stanowią niewielki margines, to są na przykład Czechy, Wielka 

Brytania, Szwecja. 

W Niemczech jest wiele małych gospodarstw rolnych na przykład w Bawarii, natomiast we 

wschodnich landach dawnej NRD małych gospodarstw nie ma prawie wcale, są niemal wyłącznie 

gospodarstwa wielkoobszarowe. 

Różna jest struktura agrarna państw członkowskich, różne są zatem ich interesy i podejścia 

do kwestii wsparcia dla małych gospodarstw. Różnice podejścia objawiły się zwłaszcza w kwestii 

rozstrzygnięcia w kwestii tzw. capingu, czyli redukcji płatności bezpośrednich dla największych 

gospodarstw. Zapowiadane były daleko idące cięcia płatności dla największych gospodarstw i 

wygenerowanie w ten sposób większych płatności dla gospodarstw średnich i małych, ale nie 

sposób było uzyskać dla nich politycznej akceptacji większości państw członkowskich. Skończyło 

się na na niewielkich, kilkuprocentowych redukcjach, nie mających większego wpływu na 

proporcje w dystrybucji środków. 

 

4. Uważam, że w sytuacji tak wielkich różnic strukturalnych, jakie są między państwami Unii 

Europejskiej, jedynym wyjściem jest dążenie do większej elastyczności Wspólnej Polityki Rolnej.  

Państwa członkowskie powinny mieć znacznie większe niż obecnie możliwości kreowania 

własnej krajowej polityki rolnej i tworzenia własnych krajowych preferencji. Krajowa koperta na 

dopłaty bezpośrednie powinna być określona według jednolitej stawki na hektar, ale wewnętrzny 

podział tej koperty powinien leżeć w gestii państwa członkowskiego, które powinno mieć znaczne 

pole swobody w dyspozycji, czy maja być jakieś preferencje dla małych gospodarstw,czy tez 

wszyscy maja dostawać po równo.  

Polska, w interesie której leży utrzymanie gospodarstw rodzinnych, powinna oczywiście te 

gospodarstwa preferować. 

 

5. W trosce o małe gospodarstwa powinniśmy też wpływać na taki kształt polityki rolnej i 

gospodarczej UE, który sprzyja rozwojowi drobnego przetwórstwa spożywczego na wsi. Potrzebne 

są małe zakłady przetwórcze, małe ubojnie, młyny, zakłady mleczarskie. 

Dotychczasowa polityka UE, między innymi polityka bardzo wysokich norm w zakresie 

warunków produkcji, kosztownych i niemożliwych do spełnienia przez małe zakłady, sprzyja 
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koncentracji przetwórstwa rolnego w wielkich zakładach przemysłowych, które monopolizują 

rynek. 

Małe gospodarstwa, niezdolne do produkcji na większą skalę, słabiej też zorganizowane, są 

w praktyce bezradne wobec narzucania im przez wielkie koncerny warunków sprzedaży. Znany jest 

na przykład i niestety wciąż tolerowany fakt narzucania rolnikom nieuczciwych warunków 

sprzedazy produktów rolnych przez wielkie sieci handlowe. 

 

6. Szansą dla małych gospodarstw jest oczywiście produkcja ekologiczna. W Polsce niestety nie 

dość rozpowszechniona, choć mamy znakomite warunki do jej prowadzenia, właśnie w małych 

gospodarstwach.  

Niestety, w Polsce gospodarstw ekologicznych jest za mało, a sytuacja zdaje się zmierzać ku 

pogorszeniu za sprawą drastycznego zmniejszenia środków na rozwój obszarów wiejskich.  

W perspektywie finansowej 2014-2020 będzie ich mniej prawie o połowę w porównaniu z 

perspektywą 2007-2013, Polska jest krajem, któremu z rozwoju obszarów wiejskich obcięto 

najwięcej, 4 miliardy Euro, czyli 29 procent poprzedniej kwoty, do tego dochodzi jeszcze transfer 

25 procent środków z drugiego do pierwszego filara i związane z tym zmniejszenie dofinansowania 

krajowego. Będzie więc to czas posuchy w funduszach na rozwój wsi i raczej nie będzie warunków 

do rozwoju gospodarstw ekologicznych, a szkoda. 

 

7. Trudne, a nawet skrajnie złe dla polskiego rolnictwa warunki finansowe, niestety przyjęte z 

aprobatą przez rząd PO-PSL w obecnej perspektywie finansowej, stanowić będą barierę rozwoju 

także dla małych gospodarstw rodzinnych.  

Trzeba jednak przetrwać ten trudny czas i myśleć już o tym co będzie w następnej 

perspektywie, już po 2020 roku. Już należy podejmować zabiegi, już należy przygotowywać grunt 

pod lepszą politykę rolna po 2020 roku. Okazją do tego powinna być zbliżająca się kampania 

wyborcza do Parlamentu Europejskiego. Już teraz powinniśmy mówić o tym, że Wspólna Polityka 

Rolna UE powinna być polityką zapewniającą przetrwanie i rozwój jak największej liczby małych i 

średnich gospodarstw rodzinnych. 

  

 

 


