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Federalizm fiskalny i Ğrodowiskowy a polityka rolna
Fiscal and Environmental Federalism vs. Agricultural Policy
Synopsis. Stworzenie przez paĔstwo skutecznej i efektywnej polityki rolnej jest niezmiernie trudnym
zadaniem. Wydaje siĊ, Īe zaprojektowanie wáaĞciwego zestawu instrumentów staje siĊ tym
trudniejsze im wiĊkszego obszaru dotyczy. Celem artykuáu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak
wielką rolĊ w tworzeniu i realizacji polityki rolnej w UE powinna odgrywaü Komisja Europejska, a
jak duĪą rządy poszczególnych paĔstw czáonkowskich. OdpowiedĨ na to pytanie bazuje na
osiągniĊciach teorii federalizmu fiskalnego i federalizmu Ğrodowiskowego. Artykuá opiera siĊ na
przeglądzie literatury oraz analizie optymalnego z punktu widzenia celów polityki rolnej zakresu
kompetencji administracji publicznej w tworzeniu i wdraĪaniu polityki rolnej przy uwzglĊdnieniu
aktualnych wyzwaĔ stojących przed rolnictwem. Uzyskane wyniki pozwalają okreĞliü, jak
zoptymalizowaü podziaá zadaĔ związanych z polityką rolną miĊdzy szczeblami administracji, co
umoĪliwia wdraĪanie skuteczniejszej i efektywniejszej polityki rolnej.
Sáowa kluczowe: polityka rolna, federalizm fiskalny, federalizm Ğrodowiskowy, skutecznoĞü polityki,
efektywnoĞü polityki
Abstract. The creation of an effective and efficient agricultural policy by the state is an extremely
difficult task. It seems that designing proper agricultural policy becomes more difficult the larger the
area. The aim of the article is to try to answer the question of what role in the creation and
implementation of agricultural policy in the EU should be played by the European Commission, and
by individual Member States. The answer to this question is based on the theories of fiscal and
environmental federalism. The article is based on a review of literature and analysis of the optimal
scope of public administration's competences in the creation and implementation of agricultural
policy. The obtained results allow to determine how to optimize the division of tasks related to the
agricultural policy between the levels of administration, which enables the implementation of a more
effective and more efficient agricultural policy.
Key words: agricultural policy, fiscal federalism, environmental federalism, policy effectiveness,
policy efficiency
JEL Classification: Q18, Q58, H77

Wprowadzenie
Stworzenie przez paĔstwo skutecznej i efektywnej polityki rolnej jest niezmiernie
trudnym zadaniem. Zarówno w procesie projektowania, jak i wdraĪania tej polityki pojawia
siĊ bardzo duĪo dylematów i problemów związanych z niepewnoĞcią, co do przyszáych
skutków instrumentów przewidywanych do implementacji. Wydaje siĊ, Īe zaprojektowanie
wáaĞciwej polityki rolnej staje siĊ tym trudniejsze im wiĊkszego obszaru dotyczy. Wynika
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to z faktu, iĪ wraz ze wzrostem obszaru objĊtego wdraĪaniem okreĞlonego instrumentarium
polityki rolnej, zwiĊksza siĊ zróĪnicowanie rolnictwa i specyfika jego otoczenia.
Zjawisko to jest szczególnie widoczne przy analizowaniu funkcjonowania polityki
rolnej w Unii Europejskiej. Kolejne rozszerzenia obejmowaáy paĔstwa o odmiennej
strukturze rolnictwa i róĪnych warunkach spoáeczno-przyrodniczych, w których
funkcjonuje ten sektor. W związku z tym jednolite instrumentarium wspólnej polityki
rolnej (WPR) staáo siĊ niedopasowane do odmiennych potrzeb sektora rolnego w
poszczególnych paĔstwach czáonkowskich.
Celem artykuáu jest próba odpowiedzi na pytanie, jak wielką rolĊ w tworzeniu
i realizacji polityki rolnej w Unii Europejskiej powinna odgrywaü Komisja Europejska, a
jak duĪą rządy poszczególnych paĔstw czáonkowskich. Pytanie to nie ogranicza siĊ jednak
do tego szczególnego przypadku. Zarówno to pytanie, jak i odpowiedĨ na nie mają
charakter bardziej uniwersalny i odnoszą siĊ do podziaáu zadaĔ i obowiązków w zakresie
dziaáaĔ wáadz centralnych i regionalnych funkcjonujących w ramach wspólnego,
jednolitego rynku wewnĊtrznego i unii handlowej2. OdpowiedĨ na to pytanie bazuje na
osiągniĊciach teorii federalizmu fiskalnego i federalizmu Ğrodowiskowego.
Artykuá opiera siĊ na przeglądzie literatury dotyczącej stosowania federalizmu
fiskalnego oraz federalizmu Ğrodowiskowego w polityce paĔstwa oraz analizie
optymalnego z punktu widzenia celów polityki rolnej zakresu kompetencji administracji
publicznej w tworzeniu i wdraĪaniu polityki rolnej przy uwzglĊdnieniu aktualnych wyzwaĔ
stojących przed rolnictwem. Uzyskane wyniki pozwalają okreĞliü, jak zoptymalizowaü
podziaá zadaĔ związanych z polityką rolną miĊdzy róĪnymi szczeblami administracji, co
umoĪliwia wdraĪanie skuteczniejszej i efektywniejszej polityki rolnej.

Federalizm fiskalny i Ğrodowiskowy
Punktem wyjĞcia do rozwoju teorii federalizmu fiskalnego oraz federalizmu
Ğrodowiskowego byáa koncepcja konkurencji miĊdzy jurysdykcjami. W 1956 roku Tiebout
zaproponowaá model konkurencji róĪnych jurysdykcji o mieszkaĔców. Stwierdziá, iĪ
konkurując o mieszkaĔców poszczególne jednostki administracyjne dostosują swoje
wydatki do preferencji mieszkaĔców, co optymalizuje wydatki. Jak wskazuje praca
Banzhafa i Walsha (2006), model Tiebouta naleĪy uznaü za wáaĞciwy. Co wiĊcej, autor ten
wykazaá, iĪ preferencje mieszkaĔców dotyczą takĪe Ğrodowiskowych dóbr publicznych.
W przypadku federalizmu Ğrodowiskowego fundamentalnym problemem jest kwestia
Ğrodowiskowych dóbr publicznych o róĪnej skali „oddziaáywania”. MoĪemy mieü do
czynienia z dobrami publicznymi o charakterze krajowym, jak i lokalnym, co wpáywa na
2
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ich wartoĞü mierzoną na róĪnym poziomie administracji. Federalizm Ğrodowiskowy to
takĪe kwestia efektu rozlewania siĊ efektów dziaáaĔ podejmowanych na jednym obszarze
na okoliczne obszary. Jest to szczególnie istotny problem wymagających szczególnej uwagi
przy podziale kompetencji poszczególnych szczebli administracji.
JednoczeĞnie w przypadku kwestii Ğrodowiskowych mamy czĊsto do czynienia
z efektem skali, gdy objĊcie okreĞlonymi dziaáaniami wiĊkszego obszaru lepiej sáuĪy
ochronie Ğrodowiska niĪ ograniczenie siĊ do mniejszej jednostki administracyjnej. Dotyczy
to przede wszystkim sytuacji, gdy ochroną czy okreĞlonymi dziaáaniami
proĞrodowiskowymi obejmuje siĊ jedynie fragment danego ekosystemu3. W tym przypadku
moĪemy mówiü o efekcie skali realizowanych dziaáaĔ4.
Jak na podstawie przeglądu literatury na temat federalizmu Ğrodowiskowego Steurer
i Clar (2015), stwierdzili, Īe federalne systemy polityczne mogą utrudniaü ograniczanie
zmian klimatycznych na piĊü róĪnych sposobów. Po pierwsze, duĪa liczba podejmujących
decyzje i związane z tym duplikowanie siĊ instytucji moĪe prowadziü do opóĨnienia
wdraĪania dziaáaĔ sáuĪących ochronie Ğrodowiska lub ich blokowania. To podnosi koszty
transakcyjne polityki Ğrodowiskowej i zmniejsza jej efektywnoĞü. Po drugie, moĪe dojĞü do
rywalizacji miĊdzy poszczególnymi regionami sáuĪącej podniesieniu ich konkurencyjnoĞci
ekonomicznej, co moĪe doprowadziü do obniĪenia norm i standardów Ğrodowiskowych. Po
trzecie, rozdrobnienie odpowiedzialnoĞci miĊdzy poszczególnymi poziomami wáadz moĪe
prowadziü do fragmentarycznej i niespójnej polityki Ğrodowiskowej. Po czwarte, system
federacyjny moĪe utrudniaü wdraĪanie postanowieĔ porozumieĔ miĊdzynarodowych. Po
piąte, niejasny lub niewáaĞciwy podziaá obowiązków miĊdzy poszczególne szczeble
administracji moĪe utrudniü wdraĪanie regulacji Ğrodowiskowych.
JednakĪe federalna struktura paĔstwa nie musi wiązaü siĊ z problemem realizacji
zadaĔ dotyczących ochrony Ğrodowiska. Federalna struktura paĔstwa moĪe umoĪliwiaü
eksperymentowanie z róĪnymi rozwiązania i wybór optymalnej formy ochrony Ğrodowiska.
MoĪliwe jest równieĪ rozprzestrzenianie siĊ innowacji Ğrodowiskowych. Wypracowane
lokalnie rozwiązania mogą rozprzestrzeniaü siĊ na inne regiony, ale konieczne jest do tego
nadanie odpowiednich uprawnieĔ lokalnym aktorom, co nie zawsze ma miejsce w ramach
federacyjnej struktury paĔstwa (Corfee Morlot, 2009). Gáówną zaletą federalizmu jest
jednak elastycznoĞü rozwiązaĔ w zakresie ochrony Ğrodowiska i dopasowanie ich do
potrzeb danego regionu.
Interesującym kierunkiem rozwoju teorii federalizmu Ğrodowiskowego jest
uwzglĊdnienie w proponowanych rozwiązaniach koncepcji federalizmu adaptacyjnego oraz
eksperymentalizmu demokratycznego. Eksperymentalizm demokratyczny (ang. democratic
experimentalism) to element wspóáczesnej myĞli prawniczej bazujący na pragmatycznej
teorii spoáecznej (ang. pragmatist social theory) i innowacyjnych rozwiązaniach
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zakresu ochrony bioróĪnorodnoĞci w jednym gospodarstwie rolnym nie daje znaczących efektów, jeĞli dziaáanie to
nie obejmie równieĪ sąsiednich gospodarstw. W związku z tym wielu badaczy postuluje grupowe czy teĪ
kolektywne wdraĪanie dziaáaĔ rolno-Ğrodowiskowych (np. Merckx i in., 2009; Wieliczko 2015; Kleijn i in., 2011;
Prager, 2015; McKenzie i in., 2013; Toderi i in., 2017).
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stosowanych w róĪnych post-biurokratycznych organizacjach. Zakáada wspóápracĊ, a nie
wzajemne dowodzenie swych racji w oparciu o rozkazy czy techniki inĪynierii politycznej5.
Innym, bardzo praktycznym rozwiązaniem w zakresie federalizmu Ğrodowiskowego
jest koncepcja federalizmu progresywnego. Oznacza ona okreĞlenie norm i wymogów
minimalnych na poziomie centralnym z moĪliwoĞcią zaostrzenia ich na szczeblu
regionalnym (Dijkstra, Fredriksson, 2010).
WaĪnym problemem, zarówno w przypadku federalizmu Ğrodowiskowego, jak
i fiskalnego, jest asymetria informacji. Nie moĪna zakáadaü, iĪ wáadze na wyĪszym
szczeblu dysponują peáną wiedzą o preferencjach mieszkaĔców poszczególnych regionów
lub w peáni znają problemy Ğrodowiskowe na szczeblu regionów.

Jaki zakres federalizmu potrzebny jest w polityce rolnej?
Polityka rolna obejmuje w coraz wiĊkszym stopniu nie tylko cele związane z
produkcją ĪywnoĞci oraz zapewnieniem odpowiedniego poziomu dochodów ludnoĞci
rolniczej, ale takĪe z ochroną Ğrodowiska i dostarczaniem dóbr publicznych w formie usáug
ekosystemów. Z tego wzglĊdu kwestia federalizmu Ğrodowiskowego nabiera coraz
wiĊkszego znaczenia, jeĞli chodzi o optymalizacjĊ oddziaáywania polityki rolnej. Ponadto,
w dobie rosnącej globalizacji procesów ekonomicznych, takĪe kwestie federalizmu
fiskalnego w polityce rolnej stają siĊ istotniejsze z punktu widzenia potrzeb rozwojowych
sektora rolnego.
Jak wskazuje Oates (2001), istnieje obawa, iĪ wáadze regionalne mogą byü bardziej
skáonne do rezygnacji z celów Ğrodowiskowych swojej polityki z uwagi na dąĪenie do realizacji
celów ekonomicznych, a zwáaszcza przyciągania inwestorów, niĪ wáadze wyĪszego szczebla, co
moĪe siĊ przekáadaü na mniej restrykcyjne wymogi związane z ochroną Ğrodowiska. W efekcie
moĪe to generowaü wiĊksze zanieczyszczenie i degradacjĊ Ğrodowiska, co moĪe dotyczyü takĪe
obszarów okolicznych regionów. JednoczeĞnie jednak równieĪ rozwiązania centralne mogą nie
byü optymalne, gdyĪ zazwyczaj są jednakowe dla caáego obszaru, co w zaleĪnoĞci od przyjĊtych
rozwiązaĔ moĪe oznaczaü, iĪ są one w danym regionie nadmiernie i niepotrzebnie zbyt
restrykcyjne lub teĪ moĪe prowadziü do wprowadzania regulacji, które nie są wystarczająco
skuteczne z punktu widzenia poĪądanych efektów Ğrodowiskowych. Idealnym przykáadem tej
ostatniej sytuacji jest tzw. zazielenienie wprowadzone w ramach unijnego systemu dopáat
bezpoĞrednich. Jak pokazaáy wyniki audytu przeprowadzonego przez Europejski Trybunaá
Obrachunkowy (2017) i podsumowane w tytule opublikowanego przez tĊ instytucjĊ raportu,
zazielenienie to „bardziej záoĪony system wsparcia dochodów, który nie jest jeszcze skuteczny
pod wzglĊdem Ğrodowiskowym”. Natomiast wyniki licznych badaĔ (np. Van Zeijtisa i in., 2011;
Solazzo i in., 2016; Cortignani, Severini, Dono, 2017; Gocht i in., 2017), oddziaáywanie tego
instrumentu na Ğrodowisko jest niewielkie, choü generalnie pozytywne. Biorąc pod uwagĊ
koszty administracyjne związane z wprowadzeniem zazielenienia, to instrument ten naleĪy
uznaü za nieskuteczny i nieefektywny.
Realizacja dziaáaĔ związanych ze Ğrodowiskiem przyrodniczym jest bardzo záoĪona.
Konieczna jest bardzo szczegóáowa wiedza ekspertów z róĪnych dziedzin, aby kompleksowo
chroniü Ğrodowisko i zapobiegaü lub ograniczaü negatywne skutki dziaáalnoĞci czáowieka. Co
5
Szersze omówienie podstaw eksperymentalizmu demokratycznego znajduje siĊ m.in. w publikacji Sabel i
Simona (2017).
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wiĊcej, zakres i charakter niezbĊdnych dziaáaĔ są bardzo zróĪnicowane w zaleĪnoĞci od stanu
danego ekosystemu i jego specyfiki. Z tego wzglĊdu najwáaĞciwszym rozwiązaniem jest
opracowywanie szczegóáowych regulacji i instrumentów na poziome spójnych, jednolitych
ekosystemów. Oznacza to poziom administracji niĪszy niĪ poziom paĔstwa.
Jak stwierdziá Karkkainen (2002) „rozsądne zarządzanie Ğrodowiskiem musi mieü
charakter lokalny lub/i regionalny i dostosowany do specyfiki danego ekosystemu”. Biorąc
pod uwagĊ fakt, iĪ typ i sposób prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej są w znacznym stopniu
zdeterminowane przez ekosystem, w którym funkcjonuje dane gospodarstwo, to i polityka
rolna powinna uwzglĊdniaü tĊ specyfikĊ, a wiĊc mieü charakter lokalny lub regionalny. Z
drugiej strony, zwáaszcza uwzglĊdniając federalizm fiskalny i zasadĊ subsydiarnoĞci nie
sposób ograniczyü jej do poziomu lokalnego, a nawet regionalnego. W szczególnoĞci jest to
związane z kwestią wystĊpowania róĪnego typu obszarów z ograniczeniami, czyli miejsc,
w których prowadzenie dziaáalnoĞci rolniczej napotyka na specyficzne niekorzystne
warunki, zwáaszcza przyrodnicze, i w związku z tym wydajnoĞü prowadzonej tam
dziaáalnoĞci rolniczej jest niĪsza niĪ na obszarach o korzystnych warunkach. Biorąc pod
uwagĊ fakt, iĪ zazwyczaj wystĊpowanie obszarów niekorzystnych dla dziaáalnoĞci rolniczej
jest skorelowane z wystĊpowaniem niskiego poziomu rozwoju spoáeczno-gospodarczego w
porównaniu do reszty kraju, to problemy rolnictwa nie mogą byü skutecznie rozwiązane na
poziomie takiego regionu z uwagi na ograniczenia budĪetowe.
Natomiast Ferrara i inni (2014) na podstawie analizy modelu wskazują, iĪ niekoniecznie
konkurencja regionów o napáyw kapitaáu i inwestycji musi prowadziü do obniĪenia podatków
Ğrodowiskowych i jeszcze wiĊkszej eksploatacji Ğrodowiska naturalnego. MoĪliwe jest teĪ
podnoszenie standardów dbaáoĞci o Ğrodowisko. To w którym kierunku na standardy ochrony
Ğrodowiska bĊdzie oddziaáywaü związana z federalizmem konkurencja miĊdzy regionami zaleĪy
od tego jak duĪa czĊĞü zanieczyszczeĔ ma charakter transgraniczny i jaki jest stopieĔ
zróĪnicowania przewag komparatywnych miĊdzy regionami. JeĞli róĪnice w produktywnoĞci są
duĪe, zaĞ maáa czĊĞü zanieczyszczeĔ rozprzestrzenia siĊ poza granicami regionu, w którym
zostaáy wygenerowane, to federalizm prowadzi do mniejszych strat w stanie Ğrodowiska
naturalnego, niĪ rozwiązania o charakterze centralnym.
Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, szczególnie waĪne w odniesieniu do kwestii
Ğrodowiskowych, które moĪna zastosowaü w odniesieniu do optymalizacji zakresu zadaĔ
miĊdzy wáadzą centralną i regionalną. Chodzi o wspóápracĊ kilku regionów. JednakĪe tego
typu wspóápraca sama w sobie jest znacznym wyzwaniem (Oates, 2001).
W przypadku unijnej wspólnej polityki rolnej moĪna równieĪ rozwaĪaü problem
wáaĞciwego podziaáu zadaĔ i kompetencji poszczególnych szczebli administracji. WPR z
zaáoĪenia miaáa byü wspólną polityką i oferowaáa jednakowe instrumenty wszystkim
paĔstwom czáonkowskim. Z czasem, gdy rozwinąá siĊ filar 2 WPR pojawiáa siĊ moĪliwoĞü
wybierania przez paĔstwa czáonkowskie instrumentów polityki rozwoju obszarów
wiejskich, które wdraĪają w ramach swoich programów rozwoju obszarów wiejskich.
Reforma systemu páatnoĞci bezpoĞrednich, która weszáa w Īycie w 2015 roku zwiĊkszyáa
zakres swobody paĔstw czáonkowskich pozwalając na wybór spoĞród opcjonalnych
kategorii páatnoĞci. W rezultacie doprowadziáo to do tego, Īe nie ma dwóch paĔstw, które
miaáyby tak samo uksztaátowany system páatnoĞci bezpoĞrednich. Rozwiązanie to
wprowadzono mając na wzglĊdzie zróĪnicowanie rolnictwa i jego potrzeb rozwojowych,
które wystĊpują miĊdzy paĔstwami czáonkowskimi.
Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące funkcjonowania WPR w latach 2021-2027
idą jeszcze bardziej w kierunku zwiĊkszenia roli paĔstw czáonkowskich w ksztaátowaniu
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instrumentarium WPR. Propozycja ta wynika z tego, Īe zdaniem KE „w niezwykle
zróĪnicowanych warunkach rolniczych i klimatycznych w Unii ani podejĞcie odgórne, ani
uniwersalne nie jest jednak odpowiednim rozwiązaniem, które zapewniáoby osiągniĊcie
poĪądanych rezultatów i europejskiej wartoĞci dodanej” (European Commission, 2018,
s. 3). W związku z tym KE zaproponowaáa nowy model wdraĪania WPR, w którym „Unia
okreĞla podstawowe parametry polityki (cele WPR, szeroko rozumiane rodzaje interwencji,
podstawowe wymogi), natomiast odpowiedzialnoĞü spoczywa w wiĊkszej mierze na
paĔstwach czáonkowskich, które są w wiĊkszym stopniu rozliczane ze sposobu realizacji
celów (…)” (European Commission, 2018, s. 3).
Zaproponowane zmiany są róĪnie oceniane. WiĊkszoĞü pozytywie odnosi siĊ do samej
idei zwiĊkszenia roli paĔstw czáonkowskich w projektowaniu palety instrumentów WPR,
jednakĪe pojawia siĊ równieĪ obawa, o to, jak w praktyce bĊdą mogáy funkcjonowaü te
rozwiązania. Z jednej strony unijne cele mogą doprowadziü do tego, iĪ faktycznie nie
nastąpi zasadnicze zwiĊkszenie roli paĔstw czáonkowskich. Byü moĪe czeka je jedynie
trudniejsze niĪ dotychczas zadanie Īonglowania miĊdzy wymogami wyznaczonymi przez
unijne regulacje i krajowymi potrzebami rolnictwa, co bĊdzie oznaczaáo faktyczny brak
zmiany systemu. Z drugiej zaĞ strony zwiĊkszenie roli paĔstw czáonkowskich moĪe
zagroziü funkcjonowaniu jednolitego rynku UE, gdyĪ rolnicy w poszczególnych paĔstwach
mogą byü objĊci innymi wymogami, które generując odmienne koszty, a co za tym idzie
mają wpáyw na konkurencyjnoĞü rolnictwa.
Wydaje siĊ, iĪ wĞród interesariuszy ta druga obawa jest mniej popularna. JednakĪe
i takie gáosy siĊ pojawiają. Przykáadem jest opinia Zgromadzenia Narodowego Francji
(National Assembly, 2018). Autorzy tej opinii stwierdzili, iĪ projekt wspomnianego juĪ
rozporządzenia przedstawionego przez KE narusza zasadĊ pomocniczoĞci obowiązującą
w UE i grozi zakáóceniem konkurencyjnoĞci w sektorze rolnym. Uznano takĪe, iĪ WPR
w swoim obecnym ksztaácie jest juĪ wystarczająco elastyczna, aby uwzglĊdniü specyfikĊ
poszczególnych paĔstw czáonkowskich. Ponadto wskazano, iĪ proponowane rozwiązania
pozbawiáyby UE moĪliwoĞci definiowania prawdziwie wspólnej polityki rolnej, która
staáaby siĊ „jedynie ciaáem koordynującym dwadzieĞcia siedem róĪnych polityk rolnych”
(National Assembly, 2018, s. 3).
Kolejną obawą, podnoszoną zwáaszcza w kontekĞcie celów Ğrodowiskowych, jest
kwestia sposobu, w jaki KE zamierza weryfikowaü plany paĔstw czáonkowskich. Jak
wskazuje Europejski Trybunaá Obrachunkowy (2018), nie jest jasne, jak KE zamierza
zagwarantowaü realizacjĊ celów Ğrodowiskowych i klimatycznych przyszáej WPR. Odnosi
siĊ to takĪe do innych celów, które ma realizowaü WPR. TĊ sytuacjĊ dobrze podsumowaá
Brunori (2018), który stwierdziá, Īe „Komisja zdefiniowaáa ogólne cele i uwolniáa siĊ od
detali”. Problemem mogą byü zróĪnicowane preferencje co do zakresu i formy ochrony
Ğrodowiska, które są zróĪnicowane miĊdzy krajami (Millimet, 2014).
Podsumowując, dostosowanie polityki rolnej do uwarunkowaĔ sektora jest konieczne
dla stworzenia efektywnego i skutecznego systemu wsparcia rolnictwa oraz wáączenia go
w proces ograniczania zmian klimatycznych oraz ochronĊ zasobów naturalnych. JednakĪe,
aby rozwiązania te nie staáy w sprzecznoĞci z funkcjonowaniem jednolitego rynku UE oraz
zapewniaáy wspólne starania o ograniczenie negatywnego wpáywu dziaáalnoĞci czáowieka
na Ğrodowisko, konieczna jest koordynacja realizowanych dziaáaĔ i wspóápraca nie tylko
miĊdzy Komisją Europejską i poszczególnymi paĔstwami czáonkowskimi Unii
Europejskiej, ale takĪe miĊdzy jej regionami, zwáaszcza Īe, jak wskazują Galarraga i inni
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(2011), wiodące regiony są coraz bardziej aktywne na arenie miĊdzynarodowej w
kwestiach dotyczących zmian klimatycznych.

Podsumowanie
Debata na temat wáaĞciwego szczebla tworzenia polityki rolnej, a w tym jej
Ğrodowiskowych komponentów, trwa i bĊdzie trwaü, gdyĪ nie ma jednego optymalnego
w kaĪdym przypadku rozwiązania. Kwestia federalizmu fiskalnego i Ğrodowiskowego, w
Unii Europejskiej sprowadzona jest do szerszego problemu subsydiarnoĞci, czyli
przypisania danego problemu do tego szczebla administracji, który ma najwiĊksze
kompetencje do wáaĞciwego zajĊcia siĊ daną sprawą. Jednak, jak pokazuje praktyka, czĊsto
samo juĪ okreĞlenie, który szczebel administracji dysponuje wiedzą i narzĊdziami do
zajĊcia siĊ danym problemem jest nie tylko kwestią sporną, ale takĪe trudną do
jednoznacznego okreĞlenia.
Wyniki badaĔ dotyczących federalizmu Ğrodowiskowego wskazują na to, Īe nie ma
rozwiązania w zakresie podziaáu kompetencji, które moĪna byáoby uznaü za generalnie
bardziej preferowane niĪ pozostaáe (Oates, 2001). Oznacza to, iĪ kaĪdy przypadek musi byü
analizowany indywidualnie bazując na specyfice kwestii Ğrodowiskowych, których dotyczy
problem oraz istniejących juĪ regulacjach i zaleĪnoĞciach miĊdzy poszczególnymi
szczeblami administracji.
W tym kontekĞcie proponowane przez KomisjĊ Europejską rozwiązania dotyczące
wspólnej polityki rolnej naleĪy uznaü za ciekawy eksperyment. Na tym etapie prac nad
zmianami trudno jednakĪe okreĞliü, na ile dojdzie do faktycznego, a nie tylko
deklaratywnego przekazania paĔstwom czáonkowskim wiĊkszej wáadzy w zakresie
ksztaátowania polityki rolnej na ich obszarze. WaĪne bĊdą równieĪ skutki takich rozwiązaĔ,
zwáaszcza z punktu widzenia kwestii Ğrodowiskowo-klimatycznych oraz w odniesieniu do
konkurowania poszczególnych paĔstw na jednolitym rynku UE. NaleĪy jednakĪe
zaznaczyü, iĪ juĪ teraz rolnicy funkcjonują w odmiennych warunkach, jeĞli chodzi o system
podatkowy, który obok systemu wsparcia, ma kluczowe znaczenie dla uwarunkowaĔ
ekonomicznych prowadzenia dziaáalnoĞci rolniczej. W związku z tym faktyczne zagroĪenie
dla funkcjonowania jednolitego rynku moĪe okazaü siĊ niewielkie.
Wspólna polityka rolna obejmuje kraje o róĪnych warunkach klimatycznych,
odmiennej strukturze rolnictwa i niejednakowych systemach podatkowych i emerytalnych.
W związku z tym ogromnym wyzwaniem jest zaprojektowanie instrumentów, które
odpowiadaáyby potrzebom tak zróĪnicowanego sektora. Z tego wzglĊdu konieczne jest
zaangaĪowanie paĔstw czáonkowskich i funkcjonujących w ich ramach regionów w proces
dopasowania ogólnych ram i zasad funkcjonowania poszczególnych instrumentów WPR do
krajowych i regionalnych uwarunkowaĔ funkcjonowania rolnictwa. Wymaga to
koordynacji dziaáaĔ i regulacji prawnych, aby zagwarantowaü realizacjĊ wspólnych dla
caáej Unii Europejskiej celów ekonomicznych, spoáecznych i Ğrodowiskowych, w tym
zwáaszcza zapewniü unijnemu rolnictwu konkurencyjnoĞü w skali globalnej.
Podsumowując, moĪna stwierdziü, iĪ choü wyniki dotychczasowych badaĔ nad
federalizmem fiskalnym oraz federalizmem Ğrodowiskowym wskazują na doĞü oczywiste
rozwiązanie, czyli okreĞlenie podziaáu kompetencji i uprawnieĔ w zaleĪnoĞci od specyfiki
danego problemu, to jest to bardzo cenna wskazówka takĪe dla polityki rolnej. Taki
wniosek oznacza koniecznoĞü gáĊbokiej analizy specyfiki danego problemu w celu
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optymalizacji sposobu zarządzania nim. Warto, zwáaszcza w przypadku polityki rolnej,
pamiĊtaü o „trzeciej drodze”, czyli wspóápracy, która nie musi obejmowaü tylko
wspóápracy jednostek z jednego szczebla administracyjnego, ale powinna pojawiü siĊ
równieĪ w relacjach wertykalnych miĊdzy instytucjami na róĪnych szczeblach wáadz. Taka
wspóápraca zapewni wiĊkszą elastycznoĞü w dostosowywaniu siĊ do zmieniających siĊ
potrzeb i uwarunkowaĔ prowadzonej polityki rolnej. NaleĪy przy tym podkreĞliü, iĪ
wynikające ze zmian w otoczeniu oraz z uzyskiwanych doĞwiadczeĔ we wdraĪaniu
istniejących rozwiązaĔ wnioski powinny byü poparte dowodami, które posáuĪą
modyfikacjom realizowanej polityki i zapewnią tworzenie polityki opartej na dowodach.
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