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STRESZCZENIE 

To opracowanie tematyczne stanowi odpowiedź na wniosek o przedstawienie członkom 

komisji AGRI zaleceń politycznych w dziedzinie ewentualnych ulepszeń obecnych 

mechanizmów płatności bezpośrednich w świetle przyszłych wyzwań, przed którymi stoi 

rolnictwo UE. Przyszłość płatności bezpośrednich ma kluczowe znaczenie dla debaty o 

przyszłości WPR ze względu na ich wagę zarówno w kontekście całkowitego wsparcia, jakie 

otrzymują rolnicy, jak i budżetu WPR. Transfery budżetowe są największym pojedynczym 

elementem wsparcia dochodów gospodarstw rolnych w UE. W latach 2013–2015 płatności 

bezpośrednie stanowiły około 72 % budżetu WPR i niemal 30 % całego budżetu UE. 

 

Opracowanie tematyczne jest pracą porządkującą i syntetyzującą, mającą zaoferować 

członkom komisji AGRI wsparcie przez systematyczne przedstawienie możliwości, jakimi 

dysponują posłowie do Parlamentu Europejskiego, jeżeli rozważają dalsze reformy WPR. 

 

W rozdziale 2 opisano strukturę płatności bezpośrednich po reformie WPR z 2013 r. 

Płatności niezwiązane z wielkością produkcji, w formie systemu płatności podstawowej oraz 

systemu jednolitej płatności obszarowej, pozostają jedyną najistotniejszą warstwą, lecz 

zostały dodane inne warstwy, w tym płatność z tytułu zazieleniania i płatność dla młodych 

rolników, które są obowiązkowe dla państw członkowskich, a także systemy wsparcia 

związanego z produkcją, dla małych gospodarstw i dla obszarów z ograniczeniami 

naturalnymi, które są opcjonalne dla państw członkowskich. Reforma z 2013 r. w dużym 

stopniu zwiększyła elastyczność zaoferowaną państwom członkowskim w odniesieniu do 

sposobu, w jaki mogą one wdrażać system płatności bezpośrednich.  

 

Metoda „zewnętrznej konwergencji” wprowadziła ograniczoną, lecz bezprecedensową 

redystrybucję w pierwszym filarze WPR między państwami członkowskimi. Nie zmieniła 

jednak relatywnego uszeregowania państw, w związku z czym nadal utrzymują się znaczne 

różnice w poziomach płatności za hektar, szczególnie wśród starych państw członkowskich 

oraz między starymi a nowymi państwami członkowskimi. 

 

Dwanaście z 18 państw stosujących system płatności podstawowej nadal będzie 

wykorzystywać model częściowej konwergencji w 2020 r. Po reformie z 2013 r. 

prawdopodobnie zwiększyła się powierzchnia kwalifikujących się gruntów. Spośród środków 

dobrowolnych wybieranych przez państwa członkowskie najbardziej popularne było 

wsparcie związane z produkcją, które zostało wprowadzone przez wszystkie państwa z 

wyjątkiem Niemiec. Piętnaście państw członkowskich zdecydowało się na wsparcie dla 

małych gospodarstw, które objęło 41 % gospodarstw i 5 % jej gruntów rolnych w UE. 

 

Państwa członkowskie powszechnie korzystały też z przysługującej elastyczności w zakresie 

uwarunkowywania płatności z tytułu zazieleniania. 

 

W rozdziale 3 postawiono pytanie, czy nowy system płatności bezpośrednich osiąga swoje 

cele i czy jest adekwatny do założonego celu. Dochody gospodarstw pozostają w ogromnym 

stopniu zależne od tych płatności. Na podstawie danych sieci FADN za okres 2004–2013, 

wkład płatności bezpośrednich w dochody netto gospodarstw wynosił 47 %, inne transfery 

publiczne wyniosły 15 %, a dochody rynkowe – 38 %. Średni udział płatności 

bezpośrednich wyniósł w tym okresie jedynie 7 % w gospodarstwach ogrodniczych i aż 101 

% w gospodarstwach utrzymujących „inne zwierzęta żywione paszami objętościowymi”. 
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Reforma z 2013 r. wprowadziła różne środki zmierzające do wyrównania dystrybucji 

płatności bezpośrednich między gospodarstwami. Jednak stosowanie zasady degresywności 

/ górnego limitu nie wywarło niemal żadnego wpływu na dystrybucję płatności między 

gospodarstwami, choć płatność redystrybucyjna może odegrać znaczniejszą, jednak nadal 

ograniczoną rolę. Ogromna większość płatności bezpośrednich w bieżącym okresie 

programowania będzie nadal trafiać gospodarstw, których dochody z rolnictwa przekraczają 

medianę dochodów gospodarstw. 

 

Skutki kapitalizacji ograniczają korzyści z płatności bezpośrednich dla istniejących 

gospodarstw rolnych i zwiększają koszty wejścia na rynek i wzrostu dla młodszych i 

rozszerzających działalność rolników. Płatności bezpośrednie spowolniły rezygnację 

niektórych rolników z działalności rolniczej i realokację gruntów na rzecz bardziej 

wydajnych gospodarstw. Płatności bezpośrednie przyczyniają się do stabilizacji dochodów 

gospodarstw rolnych. Jednak nie są one dobrze ukierunkowane, gdyż nie koncentrują się 

szczególnie na gospodarstwach doświadczających największej zmienności dochodów. 

Płatności bezpośrednie zasadniczo wpływają niekorzystnie na wydajność gospodarstwa, 

choć przesunięcie w kierunku płatności niezwiązanych z wielkością produkcji zmniejszyło 

straty efektywności powiązane z wcześniejszymi płatnościami częściowo związanymi z 

produkcją. 

 

Dostępne dane nie mówią nam jednak nic bezpośrednio o korzyściach dla środowiska 

wynikających z praktyk w zakresie zazieleniania. Fakt, że wymóg utrzymywania trwałych 

użytków zielonych i obowiązek dywersyfikacji upraw doprowadziły do minimalnych zmian w 

zakresie użytkowania gruntów, oraz fakt, że ogromna większość gruntów włączonych do 

obszarów proekologicznych jest wykorzystywana produkcyjnie, stanowią wskazówki, że 

dodatkowe korzyści dla środowiska, odniesione do poziomu bazowego sprzed zazieleniania, 

w zamian za wydatek 12 mld EUR rocznie są prawdopodobnie niewielkie. Decyzje w 

zakresie zazieleniania podjęte przez państwa członkowskie i rolników nie wskazują, jakoby 

szanse dostarczenia istotnej wartości środowiskowej były w większości przypadków 

wykorzystane. 

 

Nie istnieją żadne konkretne wyzwania i żadne konkretne dobra publiczne, na które 

właściwą odpowiedzią polityczną byłaby jednolita, stała płatność na hektar niezwiązana z 

wielkością produkcji. Istnieje potrzeba restrukturyzacji płatności bezpośrednich w dążeniu 

do osiągnięcia zestawu ukierunkowanych płatności skoncentrowanych na dobrze 

określonych celach. 

 

Aby pomóc w identyfikacji kluczowych decyzji podejmowanych przez członków komisji AGRI 

w odniesieniu do przyszłości płatności bezpośrednich proponuje się trzy różne modele. 

 Model 1 zakłada, że decydenci przedłużą obecną strukturę płatności bezpośrednich 

na kolejny okres programowania, lecz postanowią wprowadzić dostosowania 

techniczne w ustawodawstwie, w celu ulepszenia jej skuteczności i uproszczenia 

administracji. 

 Model 2 korzysta z przykładu Stanów Zjednoczonych, w którym eliminuje się 

płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji, a oszczędności 

wykorzystuje albo do wprowadzenia płatności antycyklicznych, albo zestawu 

narzędzi do stabilizacji dochodów. Nie dostrzega się zalet płatności antycyklicznych. 

Istnieją argumenty za przesunięciem środków w kierunku narzędzi do stabilizacji 

dochodów, lecz narzędzia te powinny być zarządzane głównie na szczeblu państw 

członkowskich. 
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 Model 3 dotyczy płatności z tytułu zazieleniania i uwzględnia cztery różne warianty 

jej zastąpienia. Obejmują one: ponowne powiązanie obowiązków związanych z 

zazielenianiem z zasadą wzajemnej zgodności; zastąpienie obowiązków związanych 

z zazielenianiem podejściem „à la carte” na szczeblu państwa członkowskiego / 

regionu; przyjęcie „warunkowego zazieleniania”, w ramach którego uprawnienie do 

płatności podstawowej byłoby uwarunkowane udziałem w podstawowym działaniu 

rolno-środowiskowo-klimatycznym w drugim filarze; oraz przeniesienie płatności z 

tytułu zazieleniania do dobrowolnych działań rolno-środowiskowo-klimatycznych w 

drugim filarze. 

 

Obecny system płatności bezpośrednich nie jest ani zrównoważony w długiej perspektywie, 

ani opracowany pod kątem sprostania wyzwaniom, z którymi mierzą się dziś i będą się 

mierzyć w przyszłości rolnicy i osoby gospodarujące gruntami w Europie. Rozdział 5 

przedstawia zalecaną strukturę przyszłości płatności bezpośrednich w oparciu o następujące 

zasady: 

 płatności powinny być ukierunkowane na konkretne cele, z wyraźną orientacją na 

wyniki; 

 płatności powinny zostać zrestrukturyzowane w obrębie jednofilarowej, ujętej w 

programy, wieloletniej WPR; 

 w przypadku wszystkich wydatków w ramach WPR powinno być wymagane 

współfinansowanie krajowe; 

 płatności bezpośrednie niezwiązane z wielkością produkcji powinny być stopniowo 

wycofywane we wcześniej ogłoszonym okresie przejściowym; 

 oszczędności powinny zostać przekierowane na zwiększenie wydatków w zakresie 

zarządzania ryzykiem, poprawy konkurencyjności, działań w dziedzinie klimatu i 

środowiskowych dóbr publicznych; 

 uprawnienia do płatności powinny zostać zastąpione strukturą umów zawieranych 

między rolnikami a organami publicznymi;  

 płatności z tytułu zasady wzajemnej zgodności i zazieleniania powinny zostać 

zastąpione „warunkowym zazielenianiem”, przy czym otrzymanie wsparcia 

publicznego byłoby uzależnione od udziału w podstawowym (wąskim) programie 

środowiskowym opracowanym przez państwo członkowskie; 

 przydział środków budżetowych powinien być oparty na zachętach, tak aby środki 

budżetowe były przydzielane państwom członkowskim na podstawie wyników, a 

także potrzeb. 

 

Przygotowano orientacyjny budżet WPR na 2025 r., aby zilustrować skutki tych 

poszczególnych decyzji. Wszystkie elementy zalecanej struktury przyszłych płatności 

bezpośrednich dla rolników są znane z obecnej WPR. Proponuje się ponowne opracowanie 

tych płatności, tak aby były skuteczniejsze w osiąganiu wyznaczonych celów i bardziej 

zrozumiałe dla rolników, oferowały większą elastyczność organom krajowym oraz 

zapewniały podatnikom lepsze wykorzystanie środków finansowych. Decydenci mogą 

przesądzić o tempie, w jakim może się odbyć ta transformacja. Ważne jest, aby 

poszczególne reformy dowolnego elementu systemu płatności bezpośrednich były spójne z 

proponowanym długoterminowym kierunkiem zmian. 

 

Jednak zyski z przejścia na bardziej ukierunkowane podejście są na tyle istotne, by nie 

warto było zwlekać. 
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STRESZCZENIE 

Od 1993 r. w sposób istotny zmieniono podejście do rynków rolnych w ramach WPR. 

Nowymi zasadami, które zastąpiły ograniczenia cenowe i kontrole dostaw, są teraz 

zorientowanie na rynek i płatności bezpośrednie. Działania rynkowe zachowano, ale 

stosowano je bardzo rzadko w przypadku większości towarów, zachowując możliwość ich 

wykorzystania w wyjątkowych okolicznościach. Ustanowiono rezerwę na wypadek 

kryzysów. Umożliwiono wsparcie ubezpieczeń i tworzenie funduszy wspólnego 

inwestowania. Państwa członkowskie korzystały z nich w nierównomierny sposób. Pomimo 

istnienia nowych narzędzi zarządzania ryzykiem niedawne okresy ożywienia gospodarczego 

i kryzysy wstrząsnęły sektorem rolnym na tyle silnie, że można kwestionować adekwatność 

nowej WPR w obliczu zakłóceń na rynku. 

Unijny rynek mleczarski wykorzystano jako studium przypadku, aby zilustrować mechanizm 

typowego kryzysu w rolnictwie. Aby pokazać działania rynku mleczarskiego i przeprowadzić 

symulację alternatywnych scenariuszy polityki, stworzyliśmy uproszczony model ad hoc 

skalibrowany tylko na lata 2013–2015.  

Rolnictwo staje się wrażliwe na zakłócenia cen, ale wrażliwość ta częściowo spowodowana 

jest bieżącą interwencją publiczną. Problem ten wynika po części ze stosowania bieżących 

płatności bezpośrednich, które napędzają mechanizmy działań w zakresie podaży.  

Rezerwa na wypadek kryzysów jest zbyt słabym narzędziem do opanowania zakłóceń na 

rynku. Przeniesienie środków budżetowych z systemu płatności podstawowej jest konieczne 

do prawnego zabezpieczenia środków finansowych i bardziej adekwatne w obliczu 

wyzwania, jakim jest zmienność cen. Nie należy ograniczać roli rezerwy na wypadek 

kryzysów do ratowania gospodarstw w czasie napięć finansowych; powinna ona stanowić 

również przesłanie na przyszłość. Należy wyciągnąć wnioski z kryzysu w systemie 

bankowym, unikając ryzykownych planów biznesowych i nierozważnych zachowań 

dostawców oraz nagradzając inicjatywy rolników zmierzające do ograniczenia ryzyka. 

Zaradcze działania rynkowe podejmowane ex post mogą przynieść skutki, ale nie są 

najlepszym rozwiązaniem. Nie ulega wątpliwości, że wycofanie z obrotu jest skuteczną 

metodą podniesienia cen w ujęciu krótkoterminowym, chociaż wycieki są nieuniknione. 

Jednakże skuteczność nie oznacza wydajności. Jeśli prawdziwym celem jest całkowita 

stabilizacja, najlepszą opcją dla instytucji zarządzającej jest sprzedaż zapasów publicznych 

w czasie wzrostu cen. Jest ewidentnym, że WPR z lat 70. i 80. XX w. nie była w stanie tego 

osiągnąć nawet w najmniejszym stopniu. 

Największą wadą wycofania z obrotu jest to, że następuje ono na zbyt późnym etapie 

procesu gospodarczego, po wytworzeniu towarów i poniesieniu kosztów przeznaczonych na 

zasoby. Zwolennicy interwencji powinni pamiętać o trwałych nadwyżkach będących 

rezultatem WPR sprzed 1993 r. oraz o niewielkich zachętach dla tworzenia wartości. 

Wyznaczone cele przechowywania publicznego w jednolitej wspólnej organizacji rynku 

wymagają przeformułowania. Należy sprecyzować cele szersze niż „unikanie wszelkich 

zakłóceń na rynku”.  

System musi mieć możliwość oferowania zachęt tylko producentom, którzy chcą 

koordynować działania mające na celu zapobieganie sytuacjom kryzysowym i ich 

łagodzenie. Interwencja podnosi ceny dla wszystkich producentów na jednolitym rynku, a 

tym samym stanowi dobro publiczne innego rodzaju. Dobra publiczne są jednak podatne na 

niewłaściwą działalność rynkową, dlatego też interwencja jest mało skutecznym 

instrumentem tworzenia odpowiednich zachęt. 
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Dopłaty do prywatnego przechowywania zdają się mieć niektóre zalety przechowywania w 

magazynach państwowych, a jednocześnie nie ograniczają popytu. Może to pomóc stworzyć 

rynki zbytu za granicą, ale zyski w zagranicznych udziałach rynkowych w przypadku 

produktów podstawowych są łatwo odwracalne po zahamowaniu wzrostu cen. Dopłaty do 

prywatnego przechowywania mogłyby zapewnić trwałość zagranicznych rynków zbytu, 

gdyby zakwalifikowano więcej przetworzonych towarów wysokiej jakości. Elastyczniejsze 

wdrażanie dopłat do prywatnego przechowywania mogłoby pomóc w uzyskaniu dostępu do 

komercyjnego rynku zbytu. 

Pomoc żywnościowa ma znacznie mniejszy zakres niż w Stanach Zjednoczonych, gdzie dąży 

się do zwiększania popytu, udzielając pomocy ubogim. Pomoc żywnościowa nie może być 

narzędziem walki z zakłóceniami, ponieważ pierwotne cele pomocy społecznej są inne.  

Do tej pory systemy zarządzania ryzykiem w UE nie zostały rozwinięte, zwłaszcza w 

odniesieniu do stabilizacji dochodów. Mechanizmy obejmujące zagrożenia naturalne na 

zwykłą skalę można zachować w drugim filarze ze względu na to, że często mają charakter 

lokalny. Zarządzanie ryzykiem cenowym i jego regulacja są jednak zbyt mocno powiązane z 

działaniami rynkowymi, które mają być opracowywane, finansowane i monitorowane w 

ramach zasady pomocniczości. Należy je stworzyć i zarządzać nimi w powiązaniu z 

działaniami rynkowymi, a nawet z rezerwą na wypadek kryzysów. 

Art. 39 rozporządzenia nr 1305/2013 (narzędzie stabilizacji dochodów) wymaga rewizji i 

rozszerzenia. Definicja dochodów jest zbyt ogólna i mogłaby skutkować niepożądanym 

podziałem między rolników a państwa członkowskie, a także podważać równość szans na 

jednolitym rynku. 

Termin „fundusze wspólnego inwestowania” jest mylący; systematyczne gwałtowne wzrosty 

cen na jednolitym rynku nie mogą zostać objęte ubezpieczeniem przez zbieranie składek od 

rolników, którzy borykają się z tym samym gwałtownym wzrostem cen w tym samym 

czasie. Opowiadamy się za programem „funduszy komplementarnych”, w którym wysokość 

środków unijnych odpowiadałaby składkom rolników w momencie uruchomienia 

rekompensat. 

Łagodzenie jest główną strategią radzenia sobie ze wstrząsami zewnętrznymi.  Główne 

narzędzia obejmują wkład w narzędzie stabilizacji dochodów, oszczędności ostrożnościowe, 

ograniczenie ekspozycji na ryzyko wynikające z nadmiernej specjalizacji lub odważnych 

zachowań finansowych. Interwencja i wycofanie z obrotu mają ograniczony zasięg z 

wyjątkiem produktów takich jak owoce i warzywa, w przypadku których zmienność jest 

wyjątkowo wysoka, głównie z przyczyn naturalnych i zewnętrznych. 

Strategie prewencyjne są możliwe w sektorach cyklicznych i są najskuteczniejsze. 

Wymagają jednak obejścia niedoskonałości pod względem koordynacji między 

producentami a grupami producentów, czego można dokonać jedynie za pomocą narzędzi 

polityki, które są wystarczająco mocne, by wpływać na zachowanie, a zarazem 

wystarczająco delikatne, by uniknąć porażki politycznej związanej z kwotami 

produkcyjnymi. 

Obiecująca przyszłość dla unijnego rolnictwa nie ogranicza się do podniesienia cen i 

stabilności dochodów. Tworzenie i wymiana wartości w łańcuchu dostaw żywności, działanie 

w obrębie jednolitego rynku, aby zapewnić równe szanse konkurencji, oraz 

konkurencyjność cenowa i pozacenowa w unijnym sektorze rolnym stanowią kwestie 

strategiczne. WPR i jednolita wspólna organizacja rynku odnoszą się do niektórych z nich, 

chociaż WPR nadmiernie skupia się na rolnictwie, a nie na zagadnieniach związanych z 

przemysłem spożywczym.  
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Organy ochrony konkurencji mają wystarczającą władzę, aby monitorować kartele, ale 
wydają się byt pobłażliwe wobec fuzji i koncentracji grup odbiorców w sektorze dystrybucji, 

których logika gospodarcza jest dyskusyjna.  

Rekomendujemy podejście ogólne bazujące na „łagodnej regulacji”, tj. mające 
zagwarantować opanowywanie niedoskonałości rynku, ale również unikanie niepowodzeń 

rządu. Zasadnicze znaczenie ma zachęta, jaką polityka daje pośrednikom. 

Proponujemy, aby wszystkie instrumenty polityki mające bezpośredni lub pośredni wpływ 

na ceny i niestabilność dochodów zostały ponownie zgrupowane w ujednolicone ramy, takie 
jak trzeci filar. 

Aby działania rynkowe, rezerwy na wypadek kryzysu, programy zarządzania ryzykiem 

cenowym i płatności podstawowe stanowiły dla siebie podpory zamiast wzajemnie się 
wykluczać, w przypadku zapobiegania sytuacjom kryzysowym powinna obowiązywać 

zasada wzajemnej zgodności między korzyściami płynącymi z polityki a uczestnictwem w 
dziedzinach. W szczególności kwalifikowalność do płatności podstawowych i pomocy z 

rezerwy na wypadek kryzysu w sytuacjach nadzwyczajnych musi być uwarunkowana 
subskrypcją do narzędzi stabilizacji dochodów i przestrzeganiem zasad polityki 

wyznaczonych, aby skutecznie radzić sobie z kryzysem na rynku lub zapobiegać jego 
nastąpieniu, takich jak ograniczenie dostaw w okresie gwałtownego wzrostu cen. Nauka 

wyciągnięta z syndromu podmiotów „zbyt dużych, aby upaść” w czasie kryzysu bankowego 
pokazała wpływ łagodniejszej regulacji na zachowania ryzykowne i wynikający z nich 

ponowny kryzys.  

Oddzielenie wdrażania polityki od jej projektowania stworzyłoby elastyczniejsze ramy 
instytucjonalne pozwalające zapewnić spójność czasową działań publicznych, poradzić sobie 

z nierównym zapotrzebowaniem na działania publiczne, a także ustanowić równowagę 
polityczną między instytucjami zaangażowanymi w rozmowy trójstronne dotyczące regulacji 

rynku. Instytucje zaangażowane w rozmowy trójstronne wyznaczyłyby cele i zasady 
działania – nie dysponując wiedzą, aby zagwarantować ustanowienie sprawiedliwych zasad 

– na początku okresu obowiązywania wieloletnich ram finansowych. Niezależny organ 
wdrożyłby program przewidziany w upoważnieniu udzielonym przez uczestników rozmów 

trójstronnych. 

Niemożność zachowania równowagi zapewniającej ograniczoną ale sprawiedliwą regulację 

rynków rolnych doprowadziłaby do rozwiązania problemu w drodze głębokich kryzysów i 
napięć politycznych oraz do utraty zaufania do instytucji europejskich.  

Poniżej przedstawiono kilka spośród 27 propozycji zaproponowanych w analizie: 

 wprowadzenie nowej struktury opartej na filarach, spójniejszej z zasadą 

pomocniczości, i rozróżnienie między europejskimi a lokalnymi dobrami publicznymi; 

 reorganizacja płatności bezpośrednich i nadanie mocy rezerwie na wypadek 

kryzysów; 

 ustanowienie niezależnego organu administracyjnego do działań rynkowych i 

pomocy dla programów zarządzania ryzykiem dysponującego mandatem 
wynikającym z przeformułowania wspólnej organizacji rynku; 

 zintegrowanie działań rynkowych z narzędziem stabilizacji dochodów i pozostałymi 
płatnościami podstawowymi w kompleksowy, wzajemnie wzmacniający się system 

zapobiegania sytuacjom kryzysowym i łagodzenia ich; 

 wdrożenie zasady wzajemnej zgodności w zapobieganiu sytuacjom kryzysowym i 

dystrybucji pomocy w sprzężeniu z zachętami, aby zapewnić wzajemne wzmacnianie 
narzędzi politycznych; 

 przeniesienie środka ciężkości zarządzania kryzysowego na środki zapobiegawcze i 
działanie w czasie zarówno tworzenia się baniek cenowych, jak i gwałtownego 

spadku cen. 
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STRESZCZENIE 

Analiza ewolucji europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich pokazuje, że jest to 

zagadnienie, które istnieje od niemal trzydziestu lat. Wraz z utworzeniem drugiego 

filaru w drodze decyzji dotyczących Agendy 2000 rozwój obszarów wiejskich stał się 

oddzielnym elementem strukturalnym szerszej WPR. Dalsza ewolucja polityki rozwoju 

obszarów wiejskich wiąże się ze stopniowym wzrostem jej znaczenia w wymiarze 

strategicznym.  

Ze względu na szerokie spektrum strategii, które nie dotyczą rolnictwa, ale mają wpływ 

obszary wiejskie, we wszystkich okresach programowania zasadniczą kwestią były 

napięcia pomiędzy działaniami sektorowymi i terytorialnymi a spójnością WPR z 

polityką spójności.  

Konsekwencją były powracające debaty o celach, priorytetach, skali i zagadnieniach 

organizacyjnych polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz aspiracje w dążeniu do 

bardziej strategicznego i zintegrowanego podejścia, skoncentrowanego na 

zrównoważonym i harmonijnym rozwoju terytorialnym.  

Wyzwania stojące przed kolejną reformą obejmują w szczególności przystosowanie ram 

regulacyjnych do wsparcia na rzecz skuteczniejszego wdrażania polityki, wykorzystanie 

kapitału terytorialnego i potencjału na szczeblu regionalnym oraz stworzenie zachęt do 

opracowywania strategii, które sprzyjają innowacyjności i kształtują dogodne warunki w 

regionach wiejskich. 

Rozwój obszarów wiejskich w Unii Europejskiej 

Obszary wiejskie coraz częściej charakteryzuje wpisanie w szerszy kontekst 

przestrzenny. W ostatnich dziesięcioleciach ta tendencja przybrała na sile ze względu na 

zachodzące zmiany społeczno-gospodarcze i technologiczne, skutki ekologiczne oraz 

ogólnie sieci wzajemnych relacji, skutkujące zmianą charakteru wyzwań i możliwości 

obszarów wiejskich.  

W szczególności presja sił globalizacji oraz zacieśnianie więzi między obszarami 

miejskimi i wiejskimi spowodowały, że „aspekty związane z relacjami” regionów 

wiejskich oraz więzi oparte na „bliskości” wysunęły się na pierwszy plan. Wielość 

czynników sprawczych występujących w tej złożonej strukturze wymaga odpowiedniego 

spojrzenia na obszary wiejskie, które obejmuje ocenę działań politycznych z punktu 

widzenia różnych sektorów. Potrzebne są także wzmożone wysiłki na rzecz uspójnienia 

tych działań.  

Obszary wiejskie podlegają klasyfikacji na szczeblu międzynarodowym, aby możliwe było 

przeprowadzanie ocen porównawczych uwarunkowań panujących na poszczególnych 

obszarach wiejskich i osiągnięć związanych z prowadzoną polityką. Pierwsza klasyfikacja 

uzgodniona na szczeblu międzynarodowym i opracowana przez OECD (w 1994 r.) została 

poddana rewizji i poprawiona przez Komisję/Eurostat, a następnie ponownie przyjęta 

przez OECD. Wiele innych analiz typologicznych uwypukliło ograniczenia w ustanawianiu 

wyraźnych kategorii przestrzennych (w podziale na obszary wiejskie i miejskie), 

wskazując na obszerne strefy przejściowe oraz znaczenie wzajemnych relacji między 

obszarami miejskimi i wiejskimi. Nawet ważniejszy dla przyszłej polityki rozwoju 

obszarów wiejskich jest fakt, że można wyróżnić różne typy regionów wiejskich, co być 

może należy odzwierciedlić w prowadzonej polityce.  
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Analiza wdrożenia polityk rozwoju obszarów wiejskich koncentruje się na 

doświadczeniach i wnioskach z początku obecnego okresu programowania 2014–2020. 

Analizy pokazują, że przeważają raczej stopniowe zmiany polityki rozwoju obszarów 

wiejskich, potwierdzając ocenę, że WPR i rozwój obszarów wiejskich stanowią obszary 

polityki o dużej zależności od obranego kierunku i bierności na tle oceny potrzeb. Nowa 

struktura drugiego filaru, z sześcioma priorytetami zamiast dotychczasowych trzech (lub 

czterech) „osi” działań programowych, nie doprowadziła znaczących zmian w przydziale 

środków finansowych na instrumenty. 

W programach (państw członkowskich i regionów) dokonano pewnych modyfikacji w 

stosunku do poprzedniego okresu dzięki mechanizmowi przekazywania środków z 

jednego funduszu do innego pomiędzy dwoma filarami WPR, co pozwoliło na zwiększenie 

środków w drugim filarze w wielu państwach i doprowadziło do zwiększenia ogólnych 

zasobów finansowych EFRROW o około 3 %.  

Najbardziej widocznym wnioskiem z oceny realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich 

jest osiągnięcie w ramach wspólnej struktury politycznej istotnego zróżnicowania na 

szczeblu państw i regionów pod względem strategii programowych i ustalania 

priorytetów. Ta duża różnorodność w realizacji polityki jest zrozumiała ze względu na 

potrzebę odwzorowania odmiennych potrzeb regionów wiejskich, ale też jest 

konsekwencją różnych przesłanek o charakterze strategicznym.  

Niewiele świadczy o tym, że drugi filar WPR wywiera istotny korzystny wpływ na 

ograniczanie różnic terytorialnych. Rozwój obszarów wiejskich to zagadnienie, które jest 

wspólne dla debat dotyczących WPR i debat na temat polityki spójności. Rdzeniem 

polityki rozwoju obszarów wiejskich pozostaje wsparcie rozwoju obszarów o szczególnych 

ograniczeniach naturalnych oraz ukierunkowanie na zrównoważone rolnictwo. Ponadto 

coraz większe znaczenie zyskują aspekty zapewnienia spójności politycznej między WPR 

a polityką w innych dziedzinach, które mają wpływ na regiony wiejskie.  

W tym złożonym i budzącym wątpliwości kontekście politycznym niełatwym zadaniem 

jest wskazanie tych kwestii, które mają zasadnicze znaczenie dla dyskusji o reformie. 

Różne punkty widzenia poszczególnych zainteresowanych stron oraz odmienne strategie 

krajowe pociągają za sobą szereg wielorakich oczekiwań na temat przyszłości polityki 

rozwoju obszarów wiejskich. Rozpiętość tych oczekiwań sięga od zachowania zasadniczej 

ciągłości struktury polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz WPR (z niewielkimi zmianami 

dotyczącymi drugiego filaru) do przejścia do wielosektorowej „polityki spójności 

obszarów wiejskich” z uwypukleniem wewnętrznego rozwoju kapitału terytorialnego we 

wszelkich aspektach.   

Ukierunkowanie nadchodzącej debaty będzie wymagało sprecyzowania celów obszarów 

wiejskich, omówienia odnośnych kryteriów oceny potrzeb programowych, położenia 

nacisku na opcje odzwierciedlające różną sytuację i różne możliwości rozwoju, 

dokładnego przemyślenia przyszłej struktury programu i ram rozszerzenia celowej 

realizacji oraz skutecznych procedur administracyjnych, a także szczegółowej analizy 

przeglądu priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich w przyszłości.  

Kierunki reformy po 2020 r. 

Wszelkie dyskusje i inne oznaki wskazują na duże zainteresowanie kontynuowaniem 

polityki rozwoju obszarów wiejskich i jej modyfikacją w przyszłości. Radykalna 

reorganizacja europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych nie wydaje się być 

celem możliwym do osiągnięcia. Zamiast tego debata poprzedzająca reformę powinna 

koncentrować się na zrównoważeniu logiki interwencji w obrębie obecnej struktury 
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drugiego filaru. Przykładowo, coraz częściej podnosi się obawy o brak „celowości” i 

skuteczności wdrożenia. Następujące główne zagadnienia uznaje się za szczególnie 

istotne dla przyszłej reformy polityki rozwoju obszarów wiejskich: 

Programowanie polityki powinno w coraz szerszym wymiarze odzwierciedlać 

różnorodność obszarów wiejskich oraz odmienne potrzeby i możliwości. Podejście 

ukierunkowane na konkretny obszar może umożliwić podkreślenie znaczenia 

rzeczywistego kontekstu w wyborze priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich.  

Co więcej, wzmożone ukierunkowanie na sprawy terytorialne podczas dystrybucji 

środków finansowych jest konieczne z punktu widzenia specyfiki wyzwań w 

poszczególnych regionach wiejskich, które znajdują swój wyraz np. w porzucaniu 

gruntów rolnych, tendencji do marginalizacji oraz szczególnym zagrożeniu ubóstwem. 

Takie sytuacje dotyczą w szczególności „nowych” państw członkowskich, regionów w 

krajach śródziemnomorskich oraz obszarów o szczególnych ograniczeniach naturalnych, 

a także regionów oddalonych w pozostałych państwach członkowskich.  

Polityka rozwoju obszarów wiejskich musi pokazać w bardziej czytelny sposób niż do tej 

pory, że oprócz zalet związanych z aspektami terytorialnymi przynosi korzyści 

wszystkim mieszkańcom regionów wiejskich i ma wpływ na całe społeczeństwo. Ta 

(zachodząca) zmiana perspektywy u beneficjentów powinna dać pewność osiągnięcia 

odpowiednich efektów w lokalnych gospodarkach i społeczeństwach, a także przyczynić 

w znaczący (pozytywny) sposób do osiągnięcia dobrobytu w regionach wiejskich.  

W celu zwiększenia akceptacji dla programu, szczególnie w regionach o niepełnym 

uczestnictwie, należy zwrócić szczególną uwagę na budowanie zdolności, poszerzanie 

wiedzy i działania nastawione na zachęcanie do udziału w rozwoju lokalnym. Tym 

„miękkim” środkom wsparcia należy nadać wyższy priorytet w określonych regionach 

w celu zapobiegania popadaniu w coraz większy zastój i tendencjom do migrowania z 

regionów wiejskich. 

W politykę rozwoju obszarów wiejskich włączono już szereg środków „społecznych”. 

Aby zapewnić większą skuteczność i osiągnąć (wymierne i znaczące) rezultaty w różnych 

rodzajach regionów wiejskich, należy nadać szczególne znaczenie powyższym środkom, 

objąć je znaczącym finansowaniem i kontynuować prace nad ich rozwijaniem. 

Inicjatywy takie jak LEADER i rozwój lokalny kierowany przez społeczność, a także środki 

współpracy to narzędzia o ogromnym potencjale służące realizacji procesów strategii 

rozwoju lokalnego z udziałem społeczności oraz budowania tożsamości. Trwające 

konsultacje i procesy poszerzania wiedzy powinny stanowić źródła informacji na użytek 

przyszłej reformy.  

Przede wszystkim należy przestać traktować obszary wiejskie jako miejsca, w których 

jedynie występują problemy rozwojowe, i miejsca o niższym statusie niż obszary 

miejskie; trzeba docenić, że obszary miejskie dają też znaczne możliwości, które należy 

nieustannie pielęgnować, by móc uzyskać pożądane rezultaty (zob. także debaty na 

konferencji Cork 2.0). Elementami o zasadniczym znaczeniu dla wykorzystania 

potencjału (konkretnych obszarów) jest inteligentny i precyzyjnie dostosowany system 

gospodarowania gruntami, który umożliwia zrównoważony rozwój oraz poświęcenie 

szczególnej uwagi innowacjom społecznym.  

 


