Pojawiáo siĊ wiele zagroĪeĔ w postaci degradacji Ğrodowiska naturalnego, wyczerpywania
siĊ surowców naturalnych czy ograniczania bioróĪnorodnoĞci. Nieodzowne staáy siĊ zatem
dziaáania mające na celu z jednej strony eliminacjĊ istniejących zagroĪeĔ, a z drugiej zapobiegające ich powstawaniu (eliminacja juĪ „u Ĩródáa”). O randze problemów Ğrodowiskowych w UE Ğwiadczy to, iĪ w 2001 r. w Goteborgu do Strategii LizboĔskiej, mającej na
celu uczynienie Europy najbardziej dynamicznym i konkurencyjnym regionem gospodarczym na Ğwiecie, dodano filar ekologiczny, a wspólną politykĊ rolną poszerzono o elementy dotyczące zrównowaĪonego rozwoju oraz integracji wymagaĔ dotyczących ochrony
Ğrodowiska. W ten sposób do spoáecznego i ekonomicznego wymiaru polityki dodano wymiar Ğrodowiskowy.
SkutecznoĞü polityki ekologicznej wymaga zintegrowania polityki ochrony Ğrodowiska z politykami sektorowymi, w tym z polityką rolną. Jednak problematyka ochrony Ğrodowiska pojawiáa siĊ stosunkowo póĨno we Wspólnej Polityce Rolnej UE, bo dopiero w
latach 90. ubiegáego wieku, kiedy to wprowadzono szereg instrumentów polityki rolnoĞrodowiskowej. Instrumenty te są systematycznie modyfikowane i poszerzane.
Celem podjĊtych badaĔ omawianych w artykule jest ukazanie instrumentów Wspólnej
Polityki Rolnej UE ukierunkowanych na realizacjĊ koncepcji rozwoju zrównowaĪonego.
Ze wzglĊdu na obszernoĞü prezentowanej problematyki analiza wykorzystania poszczególnych instrumentów unijnej polityki rolno-Ğrodowiskowej zostaáa ograniczona do Polski.

Istota idei rozwoju zrównowaĪonego
Rozwój zrównowaĪony oznacza taki model rozwoju, w którym zaspokojenie bieĪących potrzeb spoáecznych oraz potrzeb przyszáych pokoleĔ traktowane jest równoprawnie
[Stochlak i Podolak 2006]3. Zgodnie z raportem ĝwiatowej Komisji ĝrodowiska i Rozwoju
„Nasza Wspólna PrzyszáoĞü” (tzw. raport Brundtland), rozwój zrównowaĪony oznacza
prawo do zaspokojenia potrzeb rozwojowych obecnej generacji bez ograniczania praw w
tym zakresie przyszáych pokoleĔ. Rozwój gospodarczy i cywilizacyjny obecnej generacji
nie powinien odbywaü siĊ kosztem wyczerpywania zasobów nieodnawialnych i niszczenia
Ğrodowiska, czyli czynników niezbĊdnych dla rozwoju przyszáych pokoleĔ [Our… 1987].
Sformuáowana koncepcja opieraáa siĊ na zaáoĪeniu, Īe spoáeczeĔstwo uznaje nadrzĊdnoĞü
wymagaĔ ekologicznych, które nie mogą byü zakáócone przez wzrost cywilizacji oraz rozwój kulturalny i gospodarczy [KoĞmicki 1996]. Istotą koncepcji rozwoju zrównowaĪonego
jest taki sposób prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, wykorzystania potencjaáu Ğrodowiska i organizacji spoáeczeĔstwa, który zapewnia dynamiczny rozwój procesów produkcyjnych, trwaáoĞü uĪytkowania zasobów przyrodniczych i osiągniĊcia wysokiej jakoĞci Īycia
[Górka, Poskrobko i Radecki 2001]. Jest to zatem próba godzenia materialnych aspiracji i
potrzeb czáowieka z koniecznoĞcią ochrony Ğrodowiska, racjonalnego gospodarowania
zasobami naturalnymi i zachowania ich dla przyszáych pokoleĔ [II Polityka… 2000]. Rozwój zrównowaĪony oznacza koniecznoĞü integrowania problematyki ochrony Ğrodowiska z
politykami w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Wymaga stworzenia odpowiedniego
systemu regulacji poĞrednich, które stymulują zachowania proekologiczne podmiotów
3
Terminem „ekorozwój” po raz pierwszy posáuĪono siĊ na miĊdzynarodowej konferencji w Sztokholmie w 1972
r. (przyjĊcie Deklaracji w sprawie ĝrodowiska Czáowieka), natomiast peáne zdefiniowanie nastąpiáo nieco póĨniej,
na III Sesji Zarządzającej Programu Narodów Zjednoczonych do Spraw ĝrodowiska (UNEP) w 1975 r.
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gospodarczych, co powoduje, Īe ochrona Ğrodowiska staje siĊ waĪną czĊĞcią dziaáalnoĞci
gospodarczej, a nie tylko dziaáaniem zewnĊtrznym czy ubocznym [Machowski 2003].

Definicje i istota zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
ZrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich4 jest pojĊciem szerokim obejmującym
wiele zagadnieĔ związanych z gospodarką, spoáeczeĔstwem i Ğrodowiskiem. Odnosi siĊ do
wszystkich elementów szeroko rozumianej przestrzeni i wszystkich dziaáów produkcji, a
wiĊc do caáej gospodarki danego regionu, przy uwzglĊdnieniu uwarunkowaĔ wynikających
z ekologii. Wedáug Wosia zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich jest to „nowoczesna
koncepcja ksztaátowania równowagi wewnĊtrznej agrobiznesu oraz jego powiązaĔ z otoczeniem” [WoĞ 1998B]. Polega ona na maksymalizacji korzyĞci netto z rozwoju ekonomicznego, pod warunkiem, Īe chroni siĊ jednoczeĞnie i zapewnia odtwarzanie uĪytecznoĞci
zasobów naturalnych w okresie dáugim. Koncepcja ta zmierza do związania ze sobą rozwoju gospodarczego z ochroną zasobów naturalnych i globalną równowagą ekosystemów.
WoĞ podkreĞla, iĪ „kaĪda ludzka dziaáalnoĞü musi respektowaü biologiczne prawa trwania
gatunków i Ğrodowiska naturalnego” oraz, Īe „nie ma takiej formy bytu czáowieka i takiej
dziaáalnoĞci, która byáaby obojĊtna wobec Ğrodowiska; czáowiek przez swoją fizyczną i
biologiczną obecnoĞü oraz aktywnoĞü gospodarczą integruje siĊ ze Ğrodowiskiem, ale jednoczeĞnie przeksztaáca je, deformuje i degraduje. Z tych wzglĊdów Ğrodowisko naturalne
musi byü ciągle odtwarzane” [WoĞ 1998B]. W efekcie rozwój terenów wiejskich wymaga
polityki kompleksowej, traktującej obszary wiejskie jako caáoĞü, a nie tylko polityki zajmującej siĊ problemami produkcyjnymi.
Wedáug Cymermana i Hopfera rozwój zrównowaĪony jest juĪ dziĞ uznaną ideą myĞlenia o przyszáoĞci; ideą wynikającą nie z mody ekologizacji, ale koniecznoĞci zachowania
Īycia na Ziemi [Cymerman i Hopfer 1998]. Podobnie uwaĪa WoĞ, Īe zrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich jest nie tylko nakazem moralnym, ale takĪe obiektywną koniecznoĞcią ekonomiczną [WoĞ 1998A].
Z kolei rolnictwo zrównowaĪone moĪe byü traktowane jako proces, w którym popyt
na produkty pochodzenia rolniczego jest zaspokajany przez dziaáalnoĞü rolniczą, która jest
ekonomicznie wydajna, przyjazna Ğrodowisku i akceptowana spoáecznie. Wymiary ekonomiczny, Ğrodowiskowy i spoáeczny rolnictwa zrównowaĪonego są do pewnego stopnia
komplementarne. Dobrze prosperujące i wydajne rolnictwo jest w stanie inwestowaü w
przyjazną Ğrodowisku dziaáalnoĞü produkcyjną, a Ğrodowiskowo przyjazna produkcja i
niskie ceny na produkty rolnicze są korzystne z ogólnospoáecznego punktu widzenia. Jednak miĊdzy tymi trzema wymiarami rolnictwa zrównowaĪonego mogą wystĊpowaü
sprzecznoĞci, bowiem intensywna produkcja rolnicza degraduje Ğrodowisko [Turner 2000].
Idea rolnictwa zrównowaĪonego wynika z troski o wyĪywienie rosnącej populacji
ludzkiej, a przyczyną powstania byáy negatywne zjawiska wynikające z realizacji modernistycznej koncepcji rozwoju gospodarczego, wyczerpywania siĊ zasobów naturalnych, a
4
Zasada zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich zostaáa okreĞlona na konferencji FAO w Holandii w 1991
r., a nastĊpnie skonkretyzowana na konferencji ONZ „ĝrodowisko i Rozwój” w Rio de Janeiro w 1992 r. w dokumencie „Agenda 21”.
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takĪe klĊski gáodu i niedoĪywienia dotyczące znacznej czĊĞci zbiorowoĞci ludzkiej [KoĞmicki 1999]. Zdaniem Wosia rolnictwo zrównowaĪone, w ujĊciu ekologicznym, jest systemem zarządzania zasobami umoĪliwiającymi pokrycie zmieniających siĊ potrzeb spoáecznych, przy zachowaniu nie zdegradowanych zasobów naturalnych, co pozwala na
utrzymanie poĪądanego poziomu produkcji rolniczej w dáugim okresie i ochronĊ zasobów
naturalnych dla potrzeb rozwoju dáugookresowego [WoĞ 1992]. Propagowanie rozwoju
zrównowaĪonego w rolnictwie jest szczególnie waĪne ze wzglĊdu na specyfikĊ produkcji
rolnej, która ma Ğcisáy związek z wykorzystywaniem zasobów naturalnych, a przez stosowane technologie oddziaáuje na ich jakoĞü.
Przedstawione definicje káadą nacisk na zagadnienia trwaáoĞci w kontekĞcie gospodarowania zasobami. Nieco mniej w nich akcentowane są zagadnienia spoáeczne. Jest to przejaw funkcjonowania nurtu ekologicznego w rolnictwie zrównowaĪonym, a nie nurtu spoáeczno-ekonomiczno-ekologicznego.

Rozwój zrównowaĪony w polityce rolnej Unii Europejskiej; nurt ekologiczny
Problematyka ochrony Ğrodowiska pojawiáa siĊ we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej dopiero w latach 90. ubiegáego wieku, podczas gdy podstawowe cele jej funkcjonowania zostaáy okreĞlone juĪ na mocy Traktatu Rzymskiego o EWG w 1957 r. Cele te
zostaáy sformuáowane w oparciu o ówczesną sytuacjĊ gospodarczą Europy Zachodniej i
zakáadaáy gáównie rozwiązywanie problemów produkcyjnych rolnictwa (deficyt ĪywnoĞci).
Problematyka Ğrodowiskowa byáa pomijana. W efekcie polityka rynkowo-cenowa zdominowaáa WPR i budĪet EWG aĪ do lat 90. Poziom wydatków na WPR siĊgaá 60% tego budĪetu (w tym wydatki na politykĊ strukturalną zaledwie kilka procent).
Dyskusje nad koniecznoĞcią ewolucji polityki rolnej i strukturalnej w rolnictwie zapoczątkowaáa tzw. „Zielona KsiĊga” przyjĊta w 1985 r. [Ciepielewska 1998]. Wymiar ekologiczny tej reformy przejawia siĊ we wprowadzeniu nowych instrumentów polityki strukturalnej, stymulujących producentów rolnych do obniĪania wykorzystania podstawowych
czynników produkcji w rolnictwie. Byáy to m.in.: odáogowanie gruntów, subwencje ekstensyfikacyjne, zalesienia gruntów rolnych, zachĊty do respektowania ochrony Ğrodowiska na
tzw. obszarach przyrodniczo wraĪliwych [Wigier 2004].
Jednak pierwszą powaĪną reformą WPR, zmieniającą w istotny sposób jej filozofiĊ
dziaáania, byáa reforma McSharry’ego z 1992 r. Nastąpiáa tu istotna reorientacja celów
WPR w kierunku spoáecznych funkcji rolnictwa, przede wszystkim redystrybucji dochodów w kierunku wiĊkszej równoĞci i sprawiedliwoĞci spoáecznej, ochrony Ğrodowiska oraz
rozwoju obszarów wiejskich [Mucha-Leszko 2004]. Reforma ta po raz pierwszy doĞü wyraĨnie akcentowaáa potrzebĊ wáączenia do WPR problematyki ochrony Ğrodowiska. W
duĪym stopniu jej podáoĪem byáa Konferencja w Rio de Janeiro z 1992 r., tzw. I Szczyt
Ziemi, na której podjĊto globalną dyskusjĊ na temat integracji celów ochrony Ğrodowiska z
rozwojem gospodarczym i spoáecznym [Górka, Poskrobko i Radecki 2001]. Po raz pierwszy wprowadzono takĪe tzw. instrumenty towarzyszące polityki strukturalnej, mające na
celu zachĊcanie rolników do stosowania metod produkcji chroniących Ğrodowisko (programy rolnoĞrodowiskowe) i jakoĞü terenów wiejskich, do zalesianie gruntów rolnych, do
przechodzenia na wczeĞniejsze emerytury (renty strukturalne). W efekcie realizacji reformy
McSharry’ego nastąpiáa poprawa stanu Ğrodowiska naturalnego, a co najwaĪniejsze ochro329

na Ğrodowiska staáa siĊ integralną czĊĞcią polityki rolnej. Wobec gospodarstwa rolnego
zostaáa po raz pierwszy, w sposób oficjalny, sformuáowana zasada jego podwójnej roli, tj.
produkcyjnej i protekcyjnej w stosunku do Ğrodowiska naturalnego [Wigier 2004].
Kolejny etap zmian w polityce rolnej UE zapowiadaáa Agenda 20005, w której zostaáa
nakreĞlona koncepcja europejskiego modelu rolnictwa, wedáug którego rolnicy, zgodnie z
oczekiwaniami spoáecznymi, produkują bezpieczną ĪywnoĞü stosując przyjazne dla Ğrodowiska metody produkcji, a obszary wiejskie cechuje wysoka aktywnoĞü ekonomiczna i
duĪe zróĪnicowanie dziaáalnoĞci. Agenda w duĪej mierze jest kontynuacją reformy z 1992
r., gáównie poprzez dalsze odchodzenie od utrzymywania wysokich cen rynkowych na
rzecz páatnoĞci bezpoĞrednich. Jednak wiĊkszy nacisk káadzie na nową orientacjĊ w polityce rolnej, mianowicie wielofunkcyjny rozwój wsi. Do nowych celów WPR wáączono cele
związane z ochroną Ğrodowiska oraz uznano leĞnictwo za integralną czĊĞü rozwoju wsi.
JednoczeĞnie rozszerzono, wprowadzone na początku lat 90., instrumenty towarzyszące,
m.in. o wsparcie dla obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania [Polityka…
2006].
Dalsze systemowe zmiany wprowadzono w czerwcu 2003 r. na konferencji w Luksemburgu (reforma Fischlera). Oprócz gáĊbokich zmian dotyczących I filaru WPR wprowadzono regulacje wzmacniające politykĊ rozwoju obszarów wiejskich. Nowa polityka
rozwoju obszarów wiejskich, w porównaniu z poprzednią, káadzie wiĊkszy nacisk na innowacyjnoĞü w rolnictwie, zrównowaĪony rozwój obszarów oraz potrzeby modernizacyjne w
sektorze rolnym i leĞnym. Zastosowano tu nowe rozwiązania, wspierające promocjĊ jakoĞci
ĪywnoĞci i dobrostan zwierząt, a takĪe wspierające przystosowanie rolników do speánienia
nowych norm unijnych. RównoczeĞnie wprowadzono mechanizm modulacji dla zapewnienia wiĊkszych Ğrodków na rozwój obszarów wiejskich. Zasadniczym elementem nowej
WPR, która jest wdraĪana od 2005 roku, jest oddzielenie páatnoĞci bezpoĞrednich od struktury i wielkoĞci produkcji rolnej (decoupling). Oznacza to zastąpienie wiĊkszoĞci dotychczasowych páatnoĞci bezpoĞrednich, specyficznych dla poszczególnych rodzajów produkcji
rolnej, systemem jednolitej páatnoĞci niezaleĪnej od produkcji (SPS, Single Payment Scheme). W efekcie rolnicy uzyskują páatnoĞci bezpoĞrednie coraz sáabiej powiązane z poziomem i kierunkiem produkcji, co zwiĊksza ich rynkowe nastawienie i konkurencyjnoĞü.
System ten zapewnia promocjĊ rolnictwa zrównowaĪonego, bardziej zorientowanego na
rynek. W efekcie reformy Fischlera do WPR wáączono zasadĊ wspóázaleĪnoĞci (inaczej
zasada wzajemnej zgodnoĞci cross-compliance) [Lebiecka 2007]. Oznacza ona obowiązek
przestrzegania minimum Ğrodowiskowego i higienicznego jako warunku uzyskania páatnoĞci bezpoĞrednich. Instrument ten zostaá wprowadzony w odpowiedzi na rosnące oczekiwania i postulaty unijnych konsumentów w zakresie poprawy jakoĞci ĪywnoĞci, a tym samym
poprawy jakoĞci prowadzenia produkcji rolnej, która jest przez nich subwencjonowana.
We wrzeĞniu 2005 r. zostaáa przyjĊta kolejna reforma WPR na lata 2007 – 2013 zmierzająca w kierunku polityki rozwoju obszarów wiejskich [Polityka… 2006]. Ksztaát tej
polityki wskazuje na dalszą ewolucjĊ w kierunku zmniejszania siĊ znaczenia sektora rolnego jako dominującego we wspólnej polityce rolnej na korzyĞü szerszego podejĞcia obejmującego rozwój obszarów wiejskich, ryboáówstwo oraz ochronĊ Ğrodowiska. Nastąpiáa teĪ
istotne uproszczenie sposobu finansowania tej polityki. W 2005 r. podzielono Europejski
5

Dokument przedáoĪony przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jacquesa Santera Parlamentowi Europejskiemu 15 lipca 1997 r. Ostateczny ksztaát nadano jej na spotkaniu przywódców krajów czáonkowskich UE pod
koniec marca 1999 r. w Berlinie.
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Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, który byá Ĩródáem finansowania polityki rolnej UE
do roku 2006, na dwa odrĊbne fundusze: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji, realizujący
wydatki związane z rynkiem i páatnoĞci bezpoĞrednie. Fundusze te stanowią czĊĞü budĪetu
ogólnego UE i zostaáy wáączone do dziaáu „Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona”, podczas gdy do koĔca roku 2006 wydatki na WPR stanowiáy odrĊbną pozycjĊ w budĪecie: „wydatki na rolnictwo”. Ta symboliczna zmiana podkreĞla wymiar Ğrodowiskowy
polityki rolnej Unii Europejskiej .

Polityka rolno-Ğrodowiskowa Unii Europejskiej z perspektywy Polski
Urynkowienie gospodarki, a nastĊpnie wejĞcie Polski do Unii Europejskiej, zmieniáy
w istotny sposób podejĞcie do kwestii ochrony Ğrodowiska. W latach 90. ekorozwój przestaá byü rozumiany tylko jako problem dotyczący caáej gospodarki i rozwiązywany przez
paĔstwo. Gospodarka rynkowa przesunĊáa punkt ciĊĪkoĞci w zakresie rozwiązywania problemów ochrony Ğrodowiska w kierunku przedsiĊbiorstw i gmin (zgodnie z zasadą „zanieczyszczający páaci” i „uĪytkownik páaci”). Nastąpiáa reorganizacja systemu wspierania,
gáównie przez wspóáfinansowanie inicjatyw w zakresie ochrony Ğrodowiska, co ma na celu
pobudzenie aktywnoĞci podmiotów gospodarczych, samorządów, a takĪe organizacji pozarządowych. Racjonalne korzystanie z zasobów Ğrodowiska i ich ochrona wymagają bowiem
okreĞlonych nakáadów inwestycyjnych, które z reguáy przerastają moĪliwoĞci finansowe
pojedynczych inwestorów.
Polska po wejĞciu do UE uczestniczy we wspólnej polityce ochrony Ğrodowiska. Z
jednej strony korzysta ze wsparcia w ramach róĪnych programów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoĞci, z drugiej musi speániü doĞü rygorystyczne wymagania Ğrodowiskowe UE, dotyczy to takĪe sektora rolnego i obszarów wiejskich. Przegląd
programów operacyjnych dostĊpnych dla Polski w latach 2004-2006 i w nowym okresie
finansowania 2007-2013 wskazuje, Īe kaĪdy z nich, w wiĊkszym bądĨ mniejszym stopniu,
wspiera przedsiĊwziĊcia proekologiczne. Stan Ğrodowiska naturalnego jest bowiem jednym
z aspektów jakoĞci Īycia i kluczowym elementem dla zapewnienia trwaáego rozwoju gospodarczego.
Podstawą wsparcia dla Polski z funduszy strukturalnych byá Narodowy Plan Rozwoju
na lata 2004-2006, który okreĞlaá strategiĊ rozwoju kraju, priorytety i szczegóáowe dziaáania. Cel strategiczny dla Polski okreĞlony w NPR to „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiĊbiorczoĞci, zdolnej do dáugofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawĊ spójnoĞci spoáecznej, ekonomicznej i
przestrzennej z UE, na poziomie regionalnym i krajowym”. W latach 2004-2006 Ğrodki
unijne dostĊpne dla Polski w ramach Narodowego Planu Rozwoju ksztaátowaáy siĊ na poziomie 12,8 mld euro. NajwiĊksze znaczenie w zakresie rozwiązywania problemów Ğrodowiskowych w Polsce w latach 2004-2006 odegraá Fundusz SpójnoĞci, z którego Polska
otrzymaáa ponad 2 mld euro, tj. 16,4% ogóáu Ğrodków dostĊpnych w ramach NPR. Natomiast wĞród programów operacyjnych na lata 2004-2006 duĪą rolĊ w zakresie dziaáalnoĞci
proekologicznej, odegraá Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który
jednoczeĞnie dysponowaá najwiĊkszymi Ğrodkami finansowymi, bo 23,2% ogólnej alokacji
dla Polski. Gáównym zaáoĪeniem ZPORR w odniesieniu do kwestii ochrony Ğrodowiska
byáo przekonanie, Īe walory Ğrodowiska naturalnego są istotnym czynnikiem warunkują331

cym szanse rozwoju regionalnego, a takĪe poprawĊ poziomu Īycia mieszkaĔców. Dlatego
zaáoĪono, Īe wszystkie podejmowane dziaáania przyczynią siĊ do polepszenia stanu Ğrodowiska. Kolejnym programem, w ramach którego moĪna byáo uzyskaü wsparcie na przedsiĊwziĊcia proekologiczne byá SPO „Wzrost KonkurencyjnoĞci PrzedsiĊbiorstw”. Projekty
w zakresie ochrony Ğrodowiska dotyczyáy wsparcie inwestycji w zakresie dostosowywania
przedsiĊbiorstw do wymogów ochrony Ğrodowiska.
JeĞli chodzi o przedsiĊwziĊcia Ğrodowiskowe w rolnictwie i na obszarach wiejskich, to
kluczowe znacznie miaáy dwa programy: SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora
ĪywnoĞciowego oraz rozwój obszarów wiejskich” (SPO ROL) oraz Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. SPO Rolny byá jednym z gáównych instrumentów przeksztaáceĔ
strukturalnych w rolnictwie w pierwszym okresie po akcesji. Dziaáania proekologiczne
realizowane byáy gáownie w ramach Priorytetu 2 „ZrównowaĪony rozwój obszarów wiejskich” (m.in. dziaáania na rzecz poprawy infrastruktury Ğrodowiskowej na obszarach wiejskich, przywracanie potencjaáu produkcji leĞnej), na który alokacja wyniosáa 24% budĪetu
SPO ROL na lata 2004-2006. W ramach SPO ROL przedsiĊwziĊcia proekologiczne wspierano takĪe przez dziaáania na rzecz poprawy warunków sanitarno-higienicznych i weterynaryjnych produkcji, zmniejszenia negatywnego wpáywu na Ğrodowisko (priorytet „Wspieranie zmian i dostosowaĔ w rolnictwie i sektorze ĪywnoĞciowym”). BudĪet SPO ROL to 1
784 mln euro, w tym prawie 67% pochodziáo ze Ğrodków UE (z Sekcji Orientacji EFOiGR).
Kolejnym programem, w którym znalazáy siĊ liczne dziaáania proĞrodowiskowe, byá
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006. Celem tego programu byáo wspieranie
zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich oraz polepszanie kondycji gospodarstw
rolnych. Poszczególne dziaáania przyjĊte do realizacji w ramach PROW uwzglĊdniają
aspekty spoáeczne, ekonomiczne i Ğrodowiskowe oraz stanowią spójne uzupeánienie realizowanego w ramach funduszy strukturalnych SPO ROL. Na realizacjĊ PROW zaprogramowano Ğrodki krajowe i unijne w áącznej kwocie ponad 3,6 mld euro (wkáad UE 80%).
Finansowany byá z Sekcji Gwarancji EFOiGR, nie zaliczanej do funduszy strukturalnych.
W ramach PROW wdraĪanych byáo 8 dziaáaĔ, z których najwiĊksze znaczenie z punktu
widzenia ochrony Ğrodowiska miaáy: wsparcie dziaáalnoĞci rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (obszary ONW), programy rolnoĞrodowiskowe oraz
zalesienia. Na te dziaáania przeznaczono áącznie okoáo 28% Ğrodków PROW, najwiĊcej na
wsparcie obszarów ONW, bo ponad 21% Ğrodków PROW [dane z ARiMR]. Program
wsparcia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW, ang. LFA, lessfavoured areas) funkcjonuje w UE od 1975 r. Dopáaty do produkcji na obszarach ONW
rekompensują podwyĪszone koszty produkcji rolniczej. WielkoĞü dopáaty kompensacyjnej
uzaleĪniona jest od warunków gospodarowania, wysokoĞci dodatkowych kosztów lub utraconych dochodów ponoszonych w związku z podporządkowaniem dziaáalnoĞci rolniczej
restrykcjom Ğrodowiskowym. Instrument ten sprzyja wyrównywaniu dochodów miĊdzy
gospodarstwami prowadzącymi produkcjĊ rolną w róĪnych warunkach przyrodniczych.
Zaletą tego instrumentu jest wspieranie dóbr niewycenianych przez rynek [Kowalski i
Rembisz 2005]. Jego celem jest zapewnienie kontynuacji rolniczego uĪytkowania ziemi,
zachowanie ĪywotnoĞci spoáecznoĞci wiejskiej i krajobrazu wsi oraz promowanie zrównowaĪonego systemu gospodarowania.
WaĪnym instrumentem proĞrodowiskowym w polityce rolnej UE są takĪe programy
rolnoĞrodowiskowe, wdraĪane od 1993 r. Subwencje rolnoĞrodowiskowe mają na celu
wsparcie metod produkcji uwzglĊdniających wymogi Ğrodowiska naturalnego i sáuĪą po332

kryciu dodatkowych kosztów, rekompensują utracone dochody i koszt uĪycia kapitaáu,
który nie przyniósá dochodu, a zostaá wykorzystany do prac na rzecz Ğrodowiska naturalnego. Sprzyjają zatem ochronie i utrzymaniu istniejących systemów rolniczych, gospodarowanie w zgodzie ze Ğrodowiskiem naturalnym oraz ekstensyfikacji produkcji rolnej [NiewĊgáowska 2005]. W grupie instrumentów rolno-Ğrodowiskowych doĞü waĪne są teĪ subwencje do zalesiania, które mają na celu podtrzymanie oraz zapewnienie rozwoju ekonomicznych, ekologicznych i socjalnych funkcji lasów na obszarach wiejskich.
W Nowej Perspektywie Finansowej 2007-2013 podstawowymi dokumentami okreĞlającymi strategiĊ rozwojową dla Polski są Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) oraz
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (NSRO). Cel strategiczny zostaá
okreĞlony jako „tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjnoĞci gospodarki polskiej
opartej na wiedzy i przedsiĊbiorczoĞci, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost
poziomu spójnoĞci spoáecznej, gospodarczej i przestrzennej”. [Polska… 2006]. Zarówno
cel strategiczny, jak i cele horyzontalne wskazują na pro-modernizacyjny i proefektywnoĞciowy charakter przyjĊtej strategii rozwoju. Wedáug Nowej Perspektywy Finansowej na realizacjĊ polityki spójnoĞci w Polsce planuje siĊ przeznaczyü aĪ 67,3 mld euro
(wedáug cen bieĪących), tj. okoáo 3,92% uĞrednionego PKB w Polsce. Natomiast áączne
wydatki (áącznie ze Ğrodkami krajowymi publicznymi i prywatnymi) mogą przekroczyü
100 mld euro.
ĝrodki przeznaczone na ochronĊ Ğrodowiska z funduszy UE są zdecydowanie wyĪsze
niĪ w latach 2004-2006. Alokacja w ramach dwóch kluczowych programów operacyjnych
tj. Programu Infrastruktura i ĝrodowisko oraz Regionalnego Programu Operacyjnego ma
wynieĞü okoáo 6 404,8 mln euro. ĝrodki finansowe pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Funduszu SpójnoĞci. NajwiĊkszym programem operacyjnym w
latach 2004-2006 jest PO Infrastruktura i ĝrodowisko, na jego realizacjĊ przeznaczono
ponad 40% ogóáu Ğrodków NSRO. Jest to jednoczeĞnie najwaĪniejszy program z punktu
widzenia ochrony Ğrodowiska. Jego celem jest „podniesienie atrakcyjnoĞci inwestycyjnej
Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie
i poprawie stanu Ğrodowiska, zdrowia, zachowania toĪsamoĞci kulturowej i rozwijania
spójnoĞci terytorialnej”. Pozostaáe programy NSRO, mimo Īe nie mają wyraĨnych odniesieĔ do Ğrodowiska, mogą na jego stan oddziaáywaü poĞrednio, np. poprzez szeroko rozumianą innowacyjnoĞü wspieraną przez PO „Innowacyjna Gospodarka” (nowe oszczĊdne
technologie) czy PO „Rozwój Województw Polski Wschodniej” przez wspieranie infrastruktury drogowej (obwodnice, ĞcieĪki rowerowe, ochrona Ğrodowiska przed wzmoĪonym
ruchem turystycznym itp.).
Istotną zmianą w stosunku do poprzedniego okresu finansowania jest to, iĪ polityka rozwoju obszarów wiejskich nie jest juĪ czĊĞcią polityki spójnoĞci a zatem nie jest wspierana
przez programy operacyjne NSRO. Mimo to stanowi ona istotny obszar polityki UE, w
którym moĪna dostrzec takĪe problemy Ğrodowiskowe. Podstawą wsparcia w tym obszarze
jest Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, który powstaá z
poáączenia programów PROW i SPO ROL z lat 2004-2006. àączna kwota Ğrodków przewidzianych na POROW to okoáo 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro (76,7%)
pochodzi z budĪetu UE (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Podstawą realizacji zaáoĪeĔ strategicznych programu są cztery osie priorytetowe, z
których oĞ 2. „Poprawa stanu Ğrodowiska i krajobrazu” związana jest bezpoĞrednio z przedsiĊwziĊciami proekologicznymi. Są to np. páatnoĞci dla obszarów rolnych objĊtych siecią
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nych. Alokacja na cele Ğrodowiskowe wynosi 33,7% ogóáu Ğrodków POROW [PROW…
2006]. WiĊkszoĞü dziaáaĔ jest kontynuacją obszarów wsparcia z poprzedniego okresu finansowania 2004-2006.
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Rys. 1. Alokacja Ğrodków UE na dziaáania rolno-Ğrodowiskowe w Polsce w latach 2004-2006 i w nowym okresie
programowania 2007-2013, %
Fig. 1. Allocation of EU’s agri-environment funds in Poland in 2004-2006 and 2007-2013, %
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie danych MRiRW

Nowa WPR w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, zaplanowana na lata 2007-2013,
charakteryzuje siĊ zachowaniem ciągáoĞci co do koncepcji programów wspierających
ochronĊ Ğrodowiska. Nastąpiáy jedynie niewielkie przesuniĊcia na poszczególne dziaáania
rolno-Ğrodowiskowe, mianowicie zaplanowano mniej Ğrodków na wsparcie gospodarstw na
obszarach ONW, wiĊcej na programy rolnoĞrodowiskowe i zalesianie gruntów rolnych
(rys. 1).

Wnioski
WejĞcie Polski do UE znacznie podniosáo rangĊ problemów związanych z ochroną
Ğrodowiska. DziĊki pomocy unijnej moĪliwe staáy siĊ kolejne inwestycje ekologiczne,
wspierające realizacjĊ koncepcji rozwoju zrównowaĪonego. Znaczna czĊĞü Ğrodków unijnych kierowana jest na przedsiĊwziĊcia proekologiczne realizowane w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej UE. Polityka ta od początku lat 90. podlega istotnym zmianom, w coraz
wiĊkszym stopniu odchodzi siĊ od typowej, silnie wspieranej interwencji sektorowej w
kierunku mniej protekcjonistycznej, bardziej prorynkowej polityki zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zmieniáy siĊ priorytety i oczekiwania wobec rolnictwa, bardziej istotną kwestią niĪ produkcja ĪywnoĞci staje siĊ ochrona Ğrodowiska, wysoka
jakoĞü ĪywnoĞci czy rozwój obszarów wiejskich. PodejĞcie takie harmonizuje ekonomicz-

334

ne, spoáeczne i ekologiczne aspekty rozwoju. Obserwujemy zatem przeorientowanie celów
WPR w kierunku takiego modelu rolnictwa i takich mechanizmów regulacji, które powodowaáyby korzystny wpáyw na Ğrodowisko naturalne. Wycofywanych i modyfikowanych
jest wiele instrumentów, adekwatnie do nowych wyzwaĔ, wprowadzane są nowe, nakierowane w coraz wiĊkszym stopniu na unikniĊcie ryzyka degradacji Ğrodowiska oraz zachĊcające rolników do dbaáoĞci o obszary wiejskie. Dziaáania takie są prowadzone poprzez politykĊ dochodową (páatnoĞci nie powiązane z produkcją, instrument cross-compliance wiąĪący wysokoĞü páatnoĞci bezpoĞrednich m.in. z utrzymaniem ziemi w dobrej kulturze rolnej i
zgodnie z zasadami ochrony Ğrodowiska) czy instrumenty z drugiego filaru WPR (dziaáania
rolnoĞrodowiskowe, zalesienia, páatnoĞci ONW). Szczególnie rozpowszechnionym dziaáaniem jest wsparcie gospodarstw poáoĪonych na terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, którego celem jest zapewnienie kontynuacji rolniczego uĪytkowania ziemi,
zachowanie ĪywotnoĞci spoáecznoĞci wiejskiej oraz promowanie zrównowaĪonego systemu
gospodarowania. WaĪnym instrumentem w polityce rolnej UE są takĪe programy rolnoĞrodowiskowe, sprzyjające ochronie i utrzymaniu istniejących systemów rolniczych oraz ekstensyfikacji produkcji rolnej.
Polska stając siĊ czáonkiem UE zostaáa objĊta mechanizmami WPR, w tym takĪe instrumentami polityki rolno-Ğrodowiskowej. Dziaáania proekologiczne w latach 2004-2006
wdraĪane byáy w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz SPO ROL. Alokacja na
cele Ğrodowiskowe wyniosáa okoáo 1/4 ogóáu Ğrodków tych programów. W nowym okresie
finansowania realizowany jest Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (powstaá z poáączenia programów PROW i SPO ROL z lat 2004-2006). àączna
kwota Ğrodków przewidzianych na „nowy” POROW to okoáo 17,2 mld euro, w tym okoáo
34% to alokacja na cele Ğrodowiskowe. WiĊkszoĞü dziaáaĔ proekologicznych jest kontynuacją obszarów wsparcia z poprzedniego okresu finansowania. Do tej puli Ğrodków naleĪy
dodaü Ğrodki skierowane na inne instrumenty polityki strukturalnej, które poĞrednio oddziaáują na stan Ğrodowiska, np. wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych, rozwój przetwórstwa, czy wspomaganie przemian struktur rolniczych i wiejskich. Ich wymiar Ğrodowiskowy przejawia siĊ w tym, Īe warunkiem uzyskania wsparcia jest speánienie odpowiednich wymogów Ğrodowiskowych. Warto jeszcze wspomnieü o nowym dziaáaniu, mianowicie wsparciu szkoleĔ zawodowych dla rolników i leĞników w celu wprowadzenia bardziej
efektywnych i ekologicznych sposobów gospodarowania.

Literatura
Ciepielewska M. [1998]: Wspólna polityka rolna EWG. PWN, Warszawa.
Cymerman R., Hopfer A. [1998]: Gospodarka przestrzenna podstawą zrównowaĪonego rozwoju obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe AR-T w Olsztynie, seria Agricultura, nr 66.
Górka K., Poskrobko B., Radecki W. [2001]: Ochrona Ğrodowiska. Problemy spoáeczne, ekonomiczne i prawne.
PWE, Warszawa.
KoĞmicki E. [1996]: Geneza i podstawowe elementy koncepcji trwaáego rozwoju. Gospodarka Narodowa nr 4.
KoĞmicki E. [1999]: Spoáeczne aspekty kryzysu ekologicznego wspóáczesnego rolnictwa europejskiego. [W:]
Socjologia i ekonomia ochrony Ğrodowiska na wsi i w rolnictwie. Z. Czaja i E. KoĞmicki (red.). Akademia
Rolnicza w Poznaniu, PoznaĔ.
Kowalski A., Rembisz W. [2005]: Rynek rolny i interwencjonizm a efektywnoĞü i sprawiedliwoĞü spoáeczna.
IERiGĩ, Warszawa.

335

Lebiecka K. [2007]: Regulacje prawne i skutki implementacji zasady wzajemnej zgodnoĞci Ğrodowiskowej w
wybranych krajach Unii Europejskiej. [W:] Z badaĔ nad rolnictwem spoáecznie zrównowaĪonym (4), nr 59,
J. S. Zegar (red.). IERiGĩ, Warszawa.
Machowski J. [2003]: Ochrona Ğrodowiska. Prawo i zrównowaĪony rozwój. Wydawnictwo Akademickie „ĩAK”,
Warszawa.
Mucha-Leszko B. [2004]: Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE – przesáanki i uwarunkowania zmian systemowych. Annales UMCS, sectio H, t. XXXVIII.
NiewĊgáowska G. [2005]: ZdolnoĞü rodzinnych gospodarstw rolnych do realizacji programu rolnoĞrodowiskowego. Studia i Monografie nr 130, IERiGĩ, Warszawa.
Our Common Future. [1987]. (Raport Brundtland). World Commision on Environment and Development. Oxford
i Nowy j Jork.
Polityka UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. [2006]. Komisja Europejska, Luksemburg.
II Polityka Ekologiczna PaĔstwa [2000]. Ministerstwo ĝrodowiska, Warszawa.
Polska. Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa
Strategia SpójnoĞci. [2006]. Dokument zaakceptowany przez RM w dniu 29 listopada 2006 r.
PROW 2007-2013, projekt W-06/VII/06. [2006]. Maszynopis MRiRW. Warszawa, lipiec 2006.
Stochlak J., Podolak M. [2006]: Ochrona Ğrodowiska w Polsce. Studium prawno-politologiczne. Wyd. UMCS,
Lublin.
Turner S. [2000]: Koncepcja zrównowaĪonego rozwoju rolnictwa. ADAS Consulting, Warszawa.
Wigier M. [2004]: Przyczyny i charakter zmian polityki strukturalnej w rolnictwie integrującej siĊ Europy. Studia
i Monografie nr 124, IERiGĩ, Warszawa.
WoĞ A. [1992], Rolnictwo zrównowaĪone (sustainable agriculture). Podstawowe pojĊcia i ich interpretacja. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 1-3.
WoĞ A. [1998A]: Priorytety naczelne i branĪowe w strategii rozwoju sektora rolno-spoĪywczego (raport koĔcowy). Sformuáowanie strategii rozwoju. [W:] Identyfikacja priorytetów w modernizacji sektora rolnospoĪywczego w Polsce. FAPA, Warszawa.
WoĞ A. [1998B]: Rozwój zrównowaĪony. [W:] Encyklopedia agrobiznesu. Fundacja Innowacja, Warszawa.

336

