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Synopsis. Procesy i zmiany zachodz¹ce we wspólnej polityce rolnej Unii Europejskiej doprowadzi³y do przewarto-
�ciowania mechanizmów jej funkcjonowania. Dotychczasowe sektorowe podej�cie, ukierunkowane g³ównie na cele
rolnictwa i rolników zosta³o wzbogacone o nierolnicze aspekty rozwoju wsi. W wyniku tej przemiany wspólna
polityka rolna oparta zosta³a na dwóch filarach � filarze sektorowym, dotychczas znajduj¹cym siê w centrum uwagi
oraz filarze terytorialnym, uwzglêdniaj¹cym pozarolnicze problemy gospodarcze, �rodowiskowe i spo³eczne spo-
³eczno�ci wiejskich. Artyku³ prezentuje tendencje w kszta³towaniu siê praktyki zrównowa¿onego rozwoju rolnictwa
i obszarów wiejskich w �wietle kolejnych reform WPR. Artyku³ stanowi przegl¹d dyskusji tocz¹cej siê w ramach
reformy wspólnej polityki rolnej, prezentuj¹c wiele stanowisk zawartych, zarówno w unijnych dokumentach pro-
gramowych, jak i bêd¹cych przedmiotem analizy miêdzynarodowej i krajowej literatury.

Wstêp
Rozwój zrównowa¿ony jest przede wszystkim podporz¹dkowany realizacji podstawowego celu,

za jaki uznaæ nale¿y dobrobyt spo³eczny. Oznacza to realizacjê oczekiwañ jednostek, czy te¿ ca³ych
grup spo³ecznych, równie¿ w aspekcie intertemporalnym, uwzglêdniaj¹cym interesy przysz³ych po-
koleñ. Nale¿y wyra�nie podkre�liæ, i¿ problem trwa³o�ci rozwoju to przede wszystkim kwestia ustale-
nia odpowiednich proporcji miêdzy  sferami: ekonomiczn¹, ekologiczn¹, spo³eczn¹ i przestrzenn¹, tak
by prawid³owo ukszta³towana struktura by³a gwarantem odpowiedniego kierunku rozwoju.

Konwencjonalny model uprawy roli, lub szerzej funkcjonowania rolnictwa, mo¿e byæ nazbyt
kosztowny. Jego polutogenno�æ � zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, zuba-
¿anie ekosystemów ro�linnych i zwierzêcych, spadek ¿yzno�ci gleb czy dewastacja krajobrazu �
sta³o siê zbyt wysok¹ cen¹, któr¹ przyjdzie p³aciæ nastêpnym pokoleniom; problemem sta³a siê
równie¿ cywilizacyjna i kulturowa �degradacja� obszarów wiejskich. St¹d narodzi³a siê koniecz-
no�æ poszukiwania modelu gospodarowania przyjaznego cz³owiekowi i otoczeniu, dziêki któremu
by³oby mo¿liwe stworzenie systemu zharmonizowanego ekologicznie, spo³ecznie i ekonomicznie.
Nale¿a³o nakre�liæ now¹ perspektywê d¹¿eñ i dzia³añ w sektorze rolnym, które wykrocz¹ poza
w¹skie i krótkowzroczne pojmowanie celów. Tak rozumianym wytycznym ochrony �rodowiska
rolniczego oraz zachowania jego zró¿nicowania biologicznego i zapewnienia dobrobytu spo³ecz-
nego oraz bezpieczeñstwa ma s³u¿yæ rozwój rolnictwa zrównowa¿onego [Lantiga 2000]1.

1 Rolnictwo zrównowa¿one (w literaturze �wiatowej � sustainable agriculture) to okre�lenie dla zdrowego
�rodowiskowo, produktywnego, ¿ywotnego ekonomicznie i spo³ecznie po¿¹danego rolnictwa. Rolnictwo
zrównowa¿one mo¿e byæ traktowany jako taki system zarz¹dzania zasobami rolnictwa (za pomoc¹ polityki
ekologicznej, spo³ecznej, gospodarczej, czy szerzej � makroekonomicznej), który bior¹c pod uwagê sprawie-
dliwo�æ miêdzygeneracyjn¹ jako podstawowy komponent przysz³o�ci rolnictwa, zapewnia gospodarstwom
rolnym i strukturom wiejskim ekonomiczn¹ i spo³eczn¹ mo¿liwo�æ egzystencji, w³¹czaj¹c spo³eczno�æ wiejsk¹
w globaln¹ odpowiedzialno�æ za rozwój zrównowa¿ony.
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Istota zrównowa¿onego rozwoju wsi i rolnictwa
Potrzeby wzrostu produkcji rolnej oraz wieloraki wp³yw rolnictwa na �rodowisko, a tak¿e du¿e

znaczenie obszarów wiejskich dla ekosystemów i jako�ci ¿ycia, stanowi³y przes³anki koncepcji
ekorozwoju na terenach wiejskich. Powsta³ specyficzny system zarz¹dzania, wykorzystywania i
ochrony zasobów naturalnych, który pozwala, dziêki zmianom instytucjonalnym i technologicz-
nym, na zaspokojenie potrzeb obecnego i przysz³ych pokoleñ � SARD (Sustainable Agriculture
and Rural Development) przez [Harwood 1990]:
� przegl¹d polityk rolnych, planowanie i programowanie zintegrowanego rozwoju w �wietle aspek-

tu wielofunkcyjno�ci rolnictwa, a w szczególno�ci bezpieczeñstwa ¿ywno�ciowego,
� zabezpieczenie partycypacji i promocji zasobów ludzkich dla rolnictwa zrównowa¿onego,
� udoskonalenie produkcji rolnej i systemów gospodarowania na drodze dywersyfikacji zatrud-

nienia w gospodarstwach i poza nimi, a tak¿e rozwijanie infrastruktury,
� kszta³cenie i planowanie informacji o zasobach gruntów w rolnictwie,
� ochronê gruntów i ich rekultywacjê,
� ochronê i zrównowa¿one u¿ytkowanie zasobów genetycznych ro�lin oraz zwierz¹t w produkcji

¿ywno�ci,
� zwiêkszenie produkcji ¿ywno�ci metodami zintegrowanego gospodarowania2,
� kontrolê stosowania pestycydów w rolnictwie i zrównowa¿one od¿ywianie ro�lin.

W celu sprostania wymaganiom modelu zrównowa¿onego rolnictwa i terenów wiejskich, ko-
nieczne jest wype³nienie nastêpuj¹cego katalogu dzia³añ, jako sposobu na rozwi¹zywanie proble-
mów udoskonalenia produkcji gospodarstw i systemów gospodarowania, na drodze dywersyfika-
cji zatrudnienia oraz zapewnienia odpowiedniego standardu ¿ycia na wsi [Paszkowski 2001]:
� rozwijanie i upowszechnianie w�ród rolników technologii zintegrowanego zarz¹dzania gospo-

darstwami, takich jak: zmianowanie, nawo¿enie organiczne i inne techniki wymagaj¹ce zmniej-
szenia chemikaliów rolniczych, wielorakie techniki pozyskiwania �róde³ sk³adników pokarmo-
wych i wydajnego u¿ycia nak³adów zewnêtrznych, rozwijanie technik u¿ycia odpadów i
produktów ubocznych oraz zapobieganie stratom przed i po sprzêcie, a tak¿e zwiêkszenie roli
kobiet w ¿yciu spo³ecznym i ekonomicznym;

� zwiêkszenie zatrudnienia poza gospodarstwami przez sprzyjanie powstawaniu ma³ych zak³a-
dów rolno-przemys³owych, centrów us³ug wiejskich i zwi¹zanych z nimi udogodnieñ infra-
strukturalnych,

� promowanie i ulepszanie wiejskiej sieci finansowej, która pozwoli zagospodarowaæ lokalnie
zabrane �rodki kapita³owe,

� zebezpieczanie podstawowej infrastruktury dostêpu do nak³adów rolniczych i us³ug oraz do
rynków narodowych i lokalnych, a tak¿e redukowanie strat ¿ywno�ci,

� inicjowanie i prowadzenie na poziomie gospodarstw badañ stosowanych technologii i utrzy-
mywanie ze spo³eczno�ciami wiejskimi dialogu, w celu zidentyfikowania barier i �w¹skich gar-
de³� oraz znalezienia sposobów rozwi¹zywania istniej¹cych problemów,

� analizowanie i identyfikowanie mo¿liwo�ci integracji ekonomicznej dzia³alno�ci rolniczej i le-
�nej, a tak¿e gospodarki wodnej i rybo³ówstwa, w celu podjêcia efektywnych dzia³añ zachêca-
j¹cych rolników do zagospodarowania lasów i rozwoju le�nictwa � le�nictwo le�ne jako opcja
rozwoju zasobów.
Nieuchronno�æ poszukiwañ nowego modelu gospodarowania przyjaznego cz³owiekowi  i mo¿-

liwie przyrodniczo bezinwazyjnego, wynikaj¹ca zarówno z przes³anek ochrony �rodowiska, jak i
szerokiego spojrzenia na problem zapewnienia dobrobytu spo³ecznego ludno�ci wiejskiej, pozwa-
la na nakre�lenie nowych d¹¿eñ i dzia³añ w sferze rolniczej. Zrównowa¿ony model wsi i rolnictwa
jest traktowany jako taki system zarz¹dzania zasobami rolnictwa (za pomoc¹ polityki ekologicznej,
spo³ecznej, gospodarczej, czy szerzej � makroekonomicznej), który maj¹c na uwadze sprawiedli-
wo�æ miêdzygeneracyjn¹, jako podstawowy komponent przysz³o�ci rolnictwa, zapewnia ekono-
miczn¹ i spo³eczn¹ mo¿liwo�æ egzystencji dla gospodarstw rolnych i struktur wiejskich, w³¹czaj¹c
spo³eczno�æ wiejsk¹ w globaln¹ odpowiedzialno�æ za rozwój zrównowa¿ony.

2 System polegaj¹cy na mniej intensywnym u¿ytkowaniu gleb i znacznym ograniczeniu substancji chemicz-
nych w uprawie i hodowli; czê�æ modelu rolnictwa zintegrowanego.
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Reforma Wspólnej Polityki Rolnej �  w kierunku zrównowa¿onego rozwoju
Kraje Unii Europejskiej (w tym od 2004 roku  równie¿ Polska) prowadz¹ politykê wobec rolnic-

twa i obszarów wiejskich w ramach wspólnej polityki rolnej od przyjêcia Traktatu Rzymskiego
(1958) gdzie instytucjonalnie postanowi³y wspieraæ swoich rolników. Pocz¹tkowo odbywa³o siê to
w formie podtrzymywania cen surowców pochodzenia rolniczego i dotacji modernizacyjnych dla
producentów, co obecnie przyjmuje formê dop³at bezpo�rednich do dochodu rolniczego. Opiera
siê to na wype³nianiu fundamentalnych zasad WPR Unii Europejskiej:
� jednolito�æ rynku, czyli swobodny przep³yw artyku³ów rolnych miêdzy pañstwami cz³onkow-

skimi (bez ce³ i ograniczeñ), przy wprowadzeniu wspólnych cen i ujednoliconych regu³ konku-
rencji oraz jednolitych przepisów weterynaryjnych i sanitarnych,

� preferencje wspólnotowe, co oznacza, ¿e pierwszeñstwo sprzeda¿y na rynku UE maj¹ produkty
rolne jej krajów cz³onkowskich i rynek wewnêtrzny jest chroniony przed importem z krajów
trzecich po niskich cenach oraz przed znacznymi wahaniami cen na rynkach �wiatowych,

� solidarno�æ finansowa, czyli finansowanie WPR przez wszystkich cz³onków UE, bez wzglêdu
na rzeczowe i terytorialne przeznaczenie �rodków finansowych w ramach tej¿e polityki.
W ten sposób Unia Europejska d¹¿y do wyrównywania poziomu ¿ycia na terenach wiejskich i

rejonach zurbanizowanych. Obok wsparcia dochodowego gospodarstw rolnych, pañstwa cz³on-
kowskie realizuj¹ politykê strukturaln¹ wobec obszarów wiejskich i finansuj¹ wcze�niejsze emery-
tury rolnicze, zalesienia gruntów rolnych, tworzenie pozarolniczych form dzia³alno�ci gospodar-
czych czy projekty rolno�rodowiskowe.

Wa¿nym okresem wprowadzaj¹cym pewne korekty w instrumentach ogólnej polityki by³ po-
cz¹tek lat 90. XX w. i tzw. reforma MacSharry�ego, której idea by³a kontynuowana w Agendzie 2000
oraz w reformie przyjêtej w 2003 r w Luksemburgu. Zmierza³y one do stopniowego zmniejszania
znaczenia jednych instrumentów wsparcia i umacniania drugich, zw³aszcza ukierunkowanych na
rekompensowanie rolnikom strat w dochodach z tytu³u wycofywania siê z podtrzymywania cen, co
mia³o przyczyniæ siê m.in. do zmniejszenia negatywnego wp³ywu dotacji na zniekszta³cenia w
wymianie miêdzynarodowej [£uczka-Baku³a 2003].

Za niezwykle istotn¹ próbê nakre�lenia ewolucji instrumentarium WPR w kierunku Wspólnej
Polityki Rolnej Obszarów Wiejskich dla Europy (CARPE � Common Agricultural and Rural Poli-
cy for Europe) jest Raport Buckwella [1997] opracowany na zlecenie Komisji UE. Istot¹ zmiany
polityki sektorowej WPR na politykê terytorialn¹ CARPE zaproponowanej w tym raporcie jest
zmniejszenie cen produktów rolnych do poziomu cen �wiatowych i przesuniêcie ca³ej bazy wspar-
cia w kierunku:
� utrzymywania stabilno�ci rynków rolnych,
� bezpo�rednich dop³at dla zarz¹dzaj¹cych ziemi¹ na zabezpieczenie publicznych us³ug �rodowi-

skowych (czê�æ o charakterze dóbr publicznych),
� wspierania bardziej  zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich,
� pomocy dostosowawczej w okresie transformacji od CAP do CARPE w formie p³atno�ci bezpo-

�rednich3.
Proces modernizacji rolnictwa mia³ na wzglêdzie tworzenie silnych ekonomicznie, konkurencyj-

nych gospodarstw rolnych, z alternatywnymi �ród³ami zarobkowania poza gospodarstwem rol-
nym, a równocze�nie dostosowania sektora rolnego w celu realizacji jego spo³ecznych i �rodowi-
skowych  funkcji na obszarach wiejskich [Deklaracja z Cork... 1997]4. Wynika³o to równie¿ z

3 Chodzi tutaj w szczególno�ci o pomoc rolnikom zachêconym przez poprzedni¹ politykê roln¹ do nadmierne-
go rozszerzenia produkcji, którzy bêd¹ siê musieli dostosowaæ do nowych warunków gospodarowania.

4 Swoist¹ preambu³ê Deklaracji z Cork stanowi 1 punkt z dziesiêciopunktowego programu rozwoju wsi dla Unii
Europejskiej: �Trwa³y rozwój obszarów wiejskich musi byæ jednym z najwa¿niejszych zadañ Unii Europejskiej, musi
byæ podstaw¹ jej polityki rolnej w najbli¿szej przysz³o�ci, tak¿e po jej rozszerzeniu. Realizacja tego celu powinna
umo¿liwiæ powstrzymanie dop³ywu ludno�ci ze wsi, walkê z nêdz¹, tworzenie nowych miejsc pracy, zapewnienie
równych szans oraz sprostanie rosn¹cym oczekiwaniom odno�nie poprawy jako�ci ¿ycia w zakresie: ochrony
zdrowia, bezpieczeñstwa, rozwoju osobistego i wypoczynku a tak¿e ogólnej poprawy warunków bytu mieszkañców
wsi. We wszystkich strategiach zwi¹zanych z rozwojem wsi nale¿y uwzglêdniæ konieczno�æ ochrony �rodowiska
naturalnego oraz kwestie dba³o�ci o poprawê jego poziomu. Wydatki publiczne oraz nak³ady na rozbudowê infrastruk-
tury powinny byæ sprawiedliwiej dzielone miêdzy miasto i wie�. Nale¿y równie¿ zadbaæ aby rozwój o�wiaty, s³u¿by
zdrowia i telekomunikacji przebiega³ równomiernie, tak na obszarach wiejskich, jak i w miastach. Coraz wiêksze �rodki
powinny byæ przeznaczone na wspieranie rozwoju terenów wiejskich i cele zwi¹zane z ochron¹ �rodowiska�.
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dostosowania Wspólnej Polityki Rolnej do nowych realiów, które wyznaczone zosta³y nie tylko
przez rosn¹c¹ nierównowagê na rynkach rolnych, czy przechodzenie od wspierania cen do p³atno-
�ci bezpo�rednich, lecz równie¿ powodowane by³y rosn¹c¹ wra¿liwo�ci¹ opinii publicznej na ne-
gatywny wp³yw rolnictwa na �rodowisko, zmieniaj¹cych siê preferencji i zainteresowañ konsu-
mentów (ekologiczna, bezpieczna, ³atwa w przygotowaniu ¿ywno�æ) oraz postêpuj¹c¹ deregulacj¹ i
globalizacj¹ rynków (zwiêkszona konkurencja) [Mannion 1997]. Ryzykowne by³oby twierdziæ, ¿e
podupadaj¹ce obszary wiejskie, gospodarczej odpowiedzi na redukcje cen na produkty rolne i spa-
dek dochodów w rolnictwie, zdo³aj¹ dokonaæ dziêki szybkiej dywersyfikacji dzia³alno�ci gospodar-
czej. Polityka rozwoju obszarów wiejskich oparta wy³¹cznie na takiej strategii spowodowa³aby przy-
spieszony upadek wielu regionów rolniczych. Polityka interwencyjna powinna bowiem  dysponowaæ
�rodkami, które nie tylko umo¿liwiaj¹ rozwój i funkcjonowanie konkurencyjnych gospodarstw rol-
nych. By³o to szczególnie wa¿ne dla tych wiejskich obszarów Europy, których istnienie w du¿ej
mierze zale¿a³o od rolnictwa, gdzie skala dzia³ania nie zapewnia utrzymania wiêkszo�ci gospodarstw
rodzinnych bez wsparcia cenowego. Ca³o�ciowa polityka dostosowania i rozwoju strukturalnego, w
celu zintegrowanego rozwoju wszystkich obszarów wiejskich Europy musia³a obejmowaæ �rodki
wsparcia po to, by kontynuowaæ rozwój rolnictwa na obszarach, gdzie brak by³o alternatywy dzia³añ.
Wyzwaniem dla polityki rozwoju obszarów wiejskich i jej twórców by³o wiêc wykreowanie takich
systemów wspierania, które umo¿liwi¹ ukszta³towanie zró¿nicowanej gospodarki wiejskiej, zbudo-
wanej na unikalnych zasobach poszczególnych obszarów wiejskich.

Najwiêksze zmiany w aspekcie strukturalnym wprowadzi³a Agenda 2000, która prócz reform
WPR zawiera³a tak¿e propozycje wykorzystania funduszy strukturalnych na lata 2000-2006 [Agen-
da 2000... 1997]. G³ówn¹ przes³ank¹ przygotowania tego projektu by³a potrzeba zwiêkszenia kohezji
gospodarczej i spo³ecznej Unii oraz konkurencyjno�ci jej gospodarki, w tym rolnictwa, a tak¿e
przygotowanie siê do rozszerzenia Unii o kraje Europy �rodkowo-Wschodniej. Zaproponowano
znaczn¹ reorganizacjê mechanizmów wsparcia rolnictwa oraz po³o¿ono akcent na uproszczenie
procedur i decentralizacjê. Taki profil reformy mia³ zapewniæ kontynuacjê wsparcia rolnictwa po-
przez rynek i dop³aty bezpo�rednie przy jednoczesnym wprowadzaniu �rodków rozwoju wsi.

W obrêbie wspólnej polityki rozwoju obszarów wiejskich przewidziano zintegrowane dzia³ania
promuj¹ce dostosowanie strukturalne regionów s³abiej rozwiniêtych oraz wspieranie ekonomicz-
no-spo³ecznej restrukturyzacji obszarów dotkniêtych szczególnie trudnymi problemami. Wartym
podkre�lenia jest równie¿ fakt  pojawienia siê zupe³nie nowego tytu³u do otrzymywania p³atno�ci
bezpo�rednich � rekompensata dla rolnika w ramach utraconych dochodów i dodatkowych kosz-
tów poniesionych w realizacji programów rolno �rodowiskowych oraz zachêta ekonomiczna do
kontynuowania produkcji rolnej w warunkach sprzyjaj¹cych �rodowisku.

Zamiast wci¹¿ sektorowo zorientowanej  polityki rolnej  wyra�na jest tendencja do wprowadze-
nia optyki terytorialnej � przez op³aty �rodowiskowe i za utrzymywanie pejza¿u kulturowego po
wspieranie zrównowa¿onego rozwoju obszarów wiejskich.

Wa¿nymi cezurami, w przypadku propozycji zmian w polityce rolnej, s¹ dokumenty  publikowa-
ne przez Komisjê Europejsk¹ czy Radê Unii Europejskiej. I tak, w 2002 roku zosta³ przedstawiony
raport dotycz¹cy skutków Wspólnej Polityki Rolnej, prowadzonej w okresie bud¿etowym 2000-
2006 [Communication... 2002]. Zawiera³ on, zarówno propozycje zmian regulacji rynkowych, jak i
szersze zmiany systemowe, polegaj¹ce na wprowadzaniu mechanizmów [Rowiñski 2002]:
� wi¹¿¹cych politykê roln¹ z polityk¹ rozwoju regionów wiejskich,
� os³abiaj¹cych powi¹zania polityki wspierania dochodów z polityk¹ rynkow¹5,
� uzale¿niaj¹cych wsparcie dochodów rolniczych od przestrzegania standardów ochrony �rodo-

wiska, w³a�ciwego traktowania zwierz¹t i zasad dobrej praktyki rolniczej.
W 2003 roku Rada Unii Europejskiej, obraduj¹ca w sk³adzie ministrów rolnictwa przyjê³a doku-

ment zawieraj¹cy szczegó³y zmian, które zosta³y lub zostan¹ wprowadzone we Wspólnej Polityce
Rolnej w latach 2004-2013. Decyzje Rady wprowadzi³y kilka istotnych zmian [Rowiñski 2003]:
� wysoko�æ przys³uguj¹cej gospodarstwu zrycza³towanej p³atno�ci bezpo�redniej bêdzie sum¹

dotychczas otrzymywanych p³atno�ci bezpo�rednich i nie bêdzie ulegaæ zmianom, je�li bie¿¹cy
program produkcyjny ulegnie zmianie; decyzje produkcyjne rolników bêd¹ zatem, zdaniem auto-

5 Reakcje pañstw cz³onkowskich by³y bardzo zró¿nicowane. Cztery pañstwa � Holandia, Niemcy, Wielka
Brytania i Szwecja � uwa¿a³y nawet, ¿e nadszed³ czas zniesienia p³atno�ci bezpo�rednich. Dla odmiany Francja
uwa¿a³a, ¿e propozycje takie s¹ dla niej nie do przyjêcia ze wzglêdu na swój radykalizm.
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rów zmian, ca³kowicie podporz¹dkowane sygna³om p³yn¹cym z rynku, w tym przede wszystkim
sygna³om rynkowym, jest to rozwi¹zanie u³atwiaj¹ce stanowiska negocjacyjne UE w ramach
kolejnych rund WTO, wspieranie dochodów rolniczych za pomoc¹ �rodków niezwi¹zanych z
produkcj¹ jest zgodne z porozumieniem WTO w sprawie rolnictwa, zostaj¹ natomiast utrzymane
zakupy interwencyjne zbó¿, ograniczone ilo�ciowo zakupy niektórych innych produktów, a tak¿e
subwencjonowanie prywatnego magazynowania, system wspierania dochodów UE pozostaje
wiêc systemem mieszanym, ale z dominuj¹cym udzia³em �rodków wsparcia bezpo�redniego,

� w dalszym ci¹gu kontynuowane jest powi¹zanie wspierania dochodów z przestrzeganiem przez
rolników standardów ochrony �rodowiska, w³a�ciwego traktowania zwierz¹t i zasad dobrej prak-
tyki rolniczej, jest to niew¹tpliwie efekt coraz powszechniejszego pojmowania rolnictwa, nie tylko
jako dzia³alno�ci rolniczej, stopniowo zaczyna wy³aniaæ siê praktyka dodatkowego wynagradza-
nia tych rolników, którzy szczególnie starannie chroni¹ �rodowisko, dlatego te¿ coraz wiêkszego
znaczenia nabieraj¹ programy rolno-�rodowiskowe oraz wspieraj¹ce rolników zapewniaj¹cych
zwierzêtom warunki lepsze od standardowych, wspierania na zasadach ogólnych rolników pro-
wadz¹cych gospodarstwa zgodnie z obowi¹zuj¹cymi powszechnie standardami i pozbawiania
ca³kowicie lub czê�ciowo wsparcia rolników nieprzestrzegaj¹cych norm i przepisów,

� zaproponowano równie¿ zró¿nicowane traktowanie gospodarstw rolnych, obni¿enie wyp³aca-
nej gospodarstwu zrycza³towanej p³atno�ci bezpo�redniej lub pozostawienie jej na dotychcza-
sowym poziomie zale¿y bowiem od wielko�ci produkcji mierzonej kwot¹ p³atno�ci.
Dope³niaj¹c obraz przemian polityki rolnej Unii Europejskiej i raz jeszcze podkre�laj¹c czynniki

zewnêtrzne, które maj¹ niebagatelny wp³yw na jej kszta³t, nale¿y wspomnieæ o dalszych negocjacjach
w ramach WTO. Kolejna próba pog³êbienia liberalizacji polityki rolnej i handlowej mia³a miejsce w
Cancun (Meksyk) w 2003 roku. Unia Europejska broni³a do koñca stanowisk w sprawach utrzymania
bezpo�redniego wsparcia dla rolników, w³a�ciwej formu³y liberalizacji handlu towarami przemys³owy-
mi, a tak¿e dywersyfikacji traktowania krajów rozwijaj¹cych siê stosownie do stopnia ich rozwoju.
Brak mo¿liwo�ci osi¹gniêcia kompromisu w Cancun (miêdzy USA, UE a krajami rozwijaj¹cymi siê) nie
oznacza³ wstrzymania prac nad reform¹ miêdzynarodowego systemu handlu produktami rolnymi.
Oznacza³ jednak konieczno�æ szukania nowych rozwi¹zañ i budowy szerszej koalicji wokó³ projektu,
który móg³by zapewniæ egzystencjê europejskiego modelu rolnictwa [Koester 2003]. Komisja Euro-
pejska radykalnie zmieni³a swoje stanowisko w 2004 roku na rzecz [Dydoñ 2004]:
� liberalizacji �wiatowej polityki rolnej i handlowej, w tym pe³nego zniesienia subsydiów ekspor-

towych w handlu rolnym,
� ograniczenia wsparcia wewnêtrznego produkcji i rynku rolnego,

Tendencje do liberalizowania polityki rolnej UE mog¹ staæ w sprzeczno�ci z deklarowanymi
postulatami rozwoju ekologicznego � rolnictwa i produkcji rolniczej. Mog¹ one bowiem zostaæ
poddane konkurencji na rynku z tanimi produktami genetycznie modyfikowanymi. Zbieg³o siê to z
porozumieniem krajów cz³onkowskich WTO, w którym zadecydowano o fundamentalnej zmianie
regu³ �wiatowego handlu, w tym rolnego i polityki rolnej. Zdecydowano, w skali ca³ej organizacji,
o pe³nym zniesieniu subsydiów eksportowych.

Debata nad dalszym przegl¹dem polityki rolnej i rozwoju wsi zosta³a zapocz¹tkowana poprzez
publikacjê w 2007 r. Komunikatu Komisji Europejskiej �Przygotowania do oceny funkcjonowania
reformy WPR�. Po kilkumiesiêcznych konsultacjach, na podstawie Konkluzji Rady UE, w maju
2008 r., Komisja Europejska opublikowa³a pakiet legislacyjny, który sta³ siê przedmiotem intensyw-
nych prac na forum Rady UE. Najwa¿niejszymi kwestiami w kontek�cie przegl¹du WPR by³y zmia-
ny w polityce rolnej w obszarze p³atno�ci bezpo�rednich, programu rozwoju obszarów wiejskich i
interwencji na rynkach rolnych, a tak¿e potencjalne konsekwencje Health-Check dla kszta³tu Wspól-
nej Polityki Rolnej po 2013 roku. W szczególno�ci oznacza to:
� wprowadzenie systemu jednolitych p³atno�ci � dziêki temu, rolnicy mogli decydowaæ o tym, co

produkowaæ w oparciu o popyt na rynku; wysoko�æ p³atno�ci jest niezale¿na od rodzaju pro-
dukcji (wyj¹tek dotyczy premii za krowy mamki, owce i miêso kozie: w tych przypadkach p³atno-
�ci s¹ zwi¹zane z wielko�ci¹ produkcji),

� uzale¿nienie otrzymywania dop³at od przestrzegania norm w zakresie zdrowia publicznego,
zdrowia zwierz¹t i ro�lin, norm �rodowiskowych i dobrostanu zwierz¹t (tzw. cross-compliance),

� utworzenie jednolitej wspólnej organizacji rynków rolnych i ograniczenie interwencji na ryn-
kach, zw³aszcza na rynku zbó¿,
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� wspomaganie administracji pañstw cz³onkowskich w upraszczaniu krajowych regulacji,
� wprowadzenie przez pañstwa cz³onkowskie minimalnej p³atno�ci w wysoko�ci 250 euro b¹d�

minimalnej powierzchni kwalifikuj¹cego siê obszaru na gospodarstwo w wielko�ci przynajmniej 1
hektara (dotyczy pañstw, w których sektor rolniczy sk³ada siê g³ównie z ma³ych gospodarstw),

� wprowadzenie uproszczonego systemu dop³at � od hektara ziemi, a nie od wielko�ci produkcji � wraz
z ich redukcj¹ o 8% (mechanizm modulacji, któremu podlegaj¹ ju¿ producenci rolni z krajów tzw.
�starej� Unii),

� przeznaczanie �rodków z redukcji dop³at na rozwój obszarów wiejskich · zniesienie obowi¹zku
od³ogowania ziemi,

� zniesienie kwot mlecznych w 2015 roku,
� uproszczenie zasady cross-compliance � wycofanie niektórych obowi¹zkowych wymogów

ustawowych, które nie maj¹ znaczenia lub nie s¹ zwi¹zane z odpowiedzialno�ci¹ rolników oraz
wprowadzenie do zasad dobrej kultury rolnej zgodnej z ochron¹ �rodowiska.
Poza powy¿szymi planami, Komisja Europejska proponuje jeszcze szczegó³owe rozwi¹zania

dotycz¹ce nowych wyzwañ: ograniczenie emisji zanieczyszczeñ, ograniczenie zu¿ycia wody oraz
utrzymywanie ró¿norodno�ci biologicznej.

Dotychczasowe rozwa¿ania prowadz¹ do konstatacji, i¿ procesy i zmiany zachodz¹ce we wspólnej
polityce rolnej doprowadzi³y do przewarto�ciowania mechanizmów jej funkcjonowania. Dotychczaso-
we sektorowe podej�cie ukierunkowane g³ównie na cele rolnictwa i rolników zosta³o wzbogacone o
nierolnicze aspekty rozwoju wsi. W wyniku tej przemiany Wspólna Polityka Rolna oparta zosta³a na
dwóch filarach � filarze sektorowym, dotychczas znajduj¹cym siê w centrum uwagi oraz filarze teryto-
rialnym, uwzglêdniaj¹cym pozarolnicze problemy gospodarcze, �rodowiskowe i spo³eczne spo³eczno-
�ci wiejskich. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ten drugi filar jest jeszcze do�æ s³aby, lecz proces jego wzmacniania
bêdzie z ca³¹ pewno�ci¹ kontynuowany. Proces ten nastêpowa³ bêdzie równie¿ w oparciu o przewarto-
�ciowanie polityki odnosz¹cej siê do samego rolnictwa. Unia stworzy³a niezwykle z³o¿ony system
ekonomiczno-prawny stabilizowania rynku i podtrzymywania cen rolnych, dochodów, wspierania mo-
dernizacji gospodarstw, rozwoju wsi i ochrony �rodowiska przyrodniczego, promocji i dotowania eks-
portu. System ten jest jednak daleki od systemu gospodarki rynkowej, powszechnego i sprawnie
dzia³aj¹cego w innych dziedzinach gospodarki UE. Jest to tak¿e system kosztowny, a jego stosowanie
wymaga rozbudowanych s³u¿b administracyjnych, finansowych, instytucji rynku rolnego i handlu
zagranicznego. Zmiany w WPR d¹¿¹ wiêc z jednej strony do obni¿enia kosztów dzia³ania jej mechani-
zmów, a z drugiej wynikaj¹ z nowego podej�cia do wyzwañ rozwojowych stoj¹cych przed rolnictwem i
obszarami wiejskimi. Niezwykle wa¿ne, z punktu widzenia interesów podatników, a zatem tych, którzy de
facto ponosz¹ koszty utrzymywania rolnictwa, jest oddzia³ywanie typu strukturalnego, dotycz¹ce re-
dystrybucyjnej funkcji subwencji kompensacyjnych, wynagradzania za dzia³alno�æ w sferze ochrony
�rodowiska  i bardziej zrównowa¿onej gospodarki przestrzennej, co z ca³¹ pewno�ci¹ sprzyja spo³ecznej
akceptacji dla zmian zachodz¹cych w kierunkach wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Jest
to równie¿ wyra�ny impuls dla zwiêkszenia konkurencyjno�ci obszarów wiejskich � poprawy warun-
ków ¿ycia na wsi, promocji ró¿norodnej dzia³alno�ci gospodarczej, stworzenia alternatywnych �róde³
dochodów oraz zachowania unikalnego dziedzictwa obszarów wiejskich.

Podsumowanie
1. �rodki finansowe uzyskane w ramach p³atno�ci bezpo�rednich  z Unii Europejskiej z pewno�ci¹

maj¹ wp³yw na zwiêkszenie akumulacji (szczególnie w perspektywie krótkookresowej), a co za
tym idzie na mo¿liwo�ci inwestycyjne w gospodarstwach obszarowo najwiêkszych; co mo¿e
byæ niepokoj¹c¹ tendencj¹ w gospodarstwach ma³ych s¹ raczej uzupe³nieniem dochodu prze-
znaczanego na bie¿¹c¹ konsumpcjê [Bartkiewicz 2006],

2. Wsparcie rozwoju wsi i rolnictwa wp³ywa przede wszystkim na stabilizacjê sytuacji dochodo-
wej gospodarstw o niskiej ¿ywotno�ci ekonomicznej, natomiast nie wp³ywa znacz¹co na ich
pozycjê konkurencyjn¹ czy przemiany strukturalne.

3. Nowa wizja rozwoju wsi i rolnictwa (wynikaj¹ca z kolejnych reform wspólnej polityki rolnej)
wskazuje, ¿e bêd¹ siê zmieniaæ znaczenie i funkcje rolników. Rolnicy bêd¹ dostarczycielami
dóbr publicznych dla ca³ego spo³eczeñstwa, takich jak czyste gleby i wody, ró¿norodno�æ
biologiczna obszarów wiejskich wraz z tradycyjnym krajobrazem � i w my�l teorii dóbr publicz-
nych powinni byæ za te dzia³ania wynagradzani. W takim kontek�cie pomoc pañstwa w postaci
dodatkowych transferów pieniê¿nych wydaje siê byæ w pe³ni uzasadniona.



129Rezultaty reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w �wietle...

4. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ca³ej Europie dojrzewa szersze ujêcie obszarów wiejskich o zró¿nicowa-
nych, nie tylko rolniczych, formach aktywno�ci spo³ecznej i gospodarczej. Ten kierunek my�le-
nia, w odniesieniu do rozwa¿anego sektora i obszaru, zaowocowa³ miêdzy innymi koncepcj¹
zrównowa¿onego rozwoju. Za niew¹tpliwie cenne i po¿¹dane nale¿y uznaæ uzasadnienie wspar-
cia dla rolnictwa celem dostarczenia przez rolników us³ug oczekiwanych przez spo³eczeñstwo
(ochrona i kszta³towanie �rodowiska przyrodniczego i kulturowego).

5. Przekszta³cenia zarówno WPR UE s¹ prób¹ odwrócenia dotychczasowego podej�cia, w którym
polityka rozwoju obszarów wiejskich by³a pomy�lana jako zestaw instrumentów (finansowych,
prawnych oraz instytucjonalnych) przeznaczonych g³ównie dla rolników.

6. Dotychczasowa polityka rolna i analizowane w niej zmiany nie prowadz¹ do eliminacji tej poli-
tyki i zmniejszenia wsparcia dla rolników. W obecnej sytuacji, w której lobby rolnicze jest tak
silne, a tak¿e ze wzglêdu na liczne zale¿no�ci pomiêdzy sektorem stricte rolniczym a innymi (np.
sektorem us³ugowym, turystyk¹ czy przemys³em spo¿ywczym) nie jest mo¿liwe natychmiasto-
we i znacz¹ce obciêcie �rodków finansowych.

7. W kolejnych przeprowadzanych reformach ujawni³a siê tendencja, zgodnie z któr¹ obserwo-
waæ mo¿na zbli¿enie polityki rolnej do polityki regionalnej, polityki obszarów wiejskich. Sta³y
siê one atrakcyjne nie tylko dla rolników, ale i innych grup spo³ecznych chc¹cych pracowaæ i
prowadziæ dzia³alno�æ gospodarcz¹ na wsi.

8. W �wietle kolejnych proponowanych zmian w ramach wspólnej polityki rolnej nale¿y zastanowiæ
siê na ile s¹ one wynikiem �wiadomej decyzji w kreowaniu polityki wobec obszarów wiejskich, a
na ile wynikaj¹ z nacisków  i realizacji sprzecznych  interesów ró¿nych grup spo³ecznych

9. Nale¿y jednocze�nie zauwa¿yæ, ¿e proponowane zmiany, maj¹ce charakter ewolucyjny i d³ugotermi-
nowy, choæ uwzglêdniaj¹ w sferze deklaratywnej koncepcjê zrównowa¿onego rozwoju obszarów
wiejskich, nie zawsze gwarantuj¹ jej realizacjê, gdy budowane jest instrumentarium finansowe.
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Summary
The paper aims to analyze so far undertaken reforms of CAP in the light of sustainable development. It

attemps also to determine the drives of CAP development in coming years.
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