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6.1. Wprowadzenie 
 

Od pocz�tku polskiego procesu przygotowa� do członkostwa w UE szczególn� 
uwag� zwracano na dostosowanie rolnictwa i przemysłu rolno-spo�ywczego do 
wymogów stawianych przez Wspólnot�. Powszechne wr�cz obawy sprawiły, i� 
znaczna cz��� sektora zdołała przeprowadzi� trudny i kosztowny proces dosto-
sowania. Nadal jednak gros gospodarstw nie jest w stanie sprosta� wymaganiom 
wspólnotowego rynku. Mówi si� wr�cz o dychotomii polskiego sektora rolnego 
– biegunie zdolnym do konkurencji na europejskich i �wiatowych rynkach oraz 
o biegunie niezdolnym do restrukturyzacji i wymagaj�cym wsparcia o charakte-
rze stricte socjalnym. Podobna sytuacja, cho� nieco mniej dramatycznie zaryso-
wana, charakteryzuje wie� całej UE. 

Strategia lizbo�ska obejmuje nie tylko te, powszechnie dyskutowane aspekty 
dotycz�ce zwi�kszania konkurencyjno�ci i budowy społecze�stwa wiedzy, ale 
równie� kwestie walki z wykluczeniem społecznym. Wydaje si�, i� to wła�nie 
na wsi, zwłaszcza polskiej, splecenie tych płaszczyzn strategii b�dzie miało fun-
damentalne znaczenie. Niezb�dnym jest, aby realizowane na obszarach wiej-
skich działania i programy pomocowe umiej�tnie ł�czyły walk� z wykluczeniem 
ze zwi�kszaniem konkurencyjno�ci, a nie stały ze sob� w całkowitej sprzeczno-
�ci. 

Warto zastanowi� si� nad tym, w jakim stopniu zało�enia strategii lizbo�skiej 
koresponduj� z zadaniami stoj�cymi przed mieszka�cami wsi i sektorem rolno-
spo�ywczym, zwłaszcza w nowych krajach członkowskich UE. Wydaje si�, i� 
ogólne zało�enia strategii nie do ko�ca dostrzegaj� zró�nicowane potrzeby w tej 
sferze, cho� propozycje reformy unijnej polityki wobec obszarów wiejskich zda-
j� si� wychodzi� naprzeciw obecnym wyzwaniom. 

  
Obszary wiejskie zajmuj� ponad 90% terytorium Wspólnoty i s� zamieszkiwane 
przez 57% ludno�ci UE.1 Wie� stanowi miejsce koncentracji problemów wyma-
gaj�cych działa� z zakresu walki z wykluczeniem społecznym, jednak nie mo�-

                                                      
1 Dane okre�lone przy wykorzystaniu definicji obszarów wiejskich przyj�tej w OECD. Według 
niej za obszary wiejskie uznaje si� te jednostki administracyjne, gdzie g�sto�� zaludnienie nie 
przekracza 150 os./km2. �ródło: Commission… (2004a), s. 10. 
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na zapomina� o konieczno�ci budowania gospodarki opartej na wiedzy tak�e w 
sektorze rolno-spo�ywczym. Jest to sektor „starej gospodarki”, cechuj�cy si� 
niewielk� rentowno�ci� i nie daj�cy mo�liwo�ci na uzyskanie szybkiego tempa 
wzrostu, a przy tym niezwykle silnie uzale�niony od nadal nieprzewidywalnych 
warunków pogodowych. Niemniej jednak poziom zatrudnienia, a w zwi�zku z 
tym znaczenie, zwłaszcza dla gospodarki na poziomie lokalnym, jest znaczny.  

I tu, pojawia si� problem konkurencyjno�ci tego sektora na rynkach �wiato-
wych. Problem ten jest nierozerwalnie zwi�zany z kwesti� negocjacji dotycz�-
cych liberalizacji �wiatowego handlu prowadzonych w ramach WTO. To głów-
nie z powodu braku porozumienia pomi�dzy członkami tej organizacji w spra-
wie handlu artykułami rolnymi szczyt w Cancun, we wrze�niu 2003 r., zako�-
czył si� brakiem kompromisu. 

Warto zastanowi� si� nad tym, w jakim stopniu zało�enia strategii lizbo�skiej 
koresponduj� z zadaniami stoj�cymi przed mieszka�cami wsi i sektorem rolno-
spo�ywczym, zwłaszcza w nowych krajach członkowskich UE. Wydaje si�, i� 
ogólne zało�enia strategii nie do ko�ca dostrzegaj� zró�nicowane potrzeby w tej 
sferze, cho� propozycje reformy unijnej polityki wobec obszarów wiejskich zda-
j� si� wychodzi� naprzeciw obecnym wyzwaniom. 

 
 

6.2. Polityka Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich 
 

Wspólna Polityka Rolna praktycznie od pocz�tku procesu integracji europejskiej 
stanowiła kluczowy jej element. Do chwili obecnej wydatki UE zwi�zane z 
WPR stanowi� najwi�ksz� pozycj� w jej bud�ecie. Na przestrzeni blisko pi��-
dziesi�ciu lat polityka rolna Wspólnoty ewoluowała w odpowiedzi na zmienia-
j�ce si� uwarunkowania (Wigier, 2004). Z biegiem lat koncentracja na instru-
mentach rynkowego wsparcia cen artykułów rolnych została zast�piona przez 
wsparcie rozwoju ekonomicznego gospodarstw rolnych, a nast�pnie tak�e oto-
czenia rolnictwa oraz rozwoju kapitału ludzkiego tego sektora gospodarki. 

Od lat 90. XX wieku zmiany w polityce rolnej zmierzaj� w kierunku dal-
szego ograniczania bezpo�redniego wspierania rolnictwa, na rzecz wsparcia 
przemian w gospodarce obszarów wiejskich. Wa�nym elementem obecnej poli-
tyki jest rozwijanie wielofunkcyjno�ci rolnictwa oraz d��enie do uczynienia z 
niego wa�nego narz�dzia w dziedzinie ochrony �rodowiska i dbało�ci o zacho-
wanie europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Z tego wzgl�du od 1993 r. 
funkcjonuje w ramach tzw. II filaru WPR instrument o nazwie „programy rolno-
�rodowiskowe”. Maj� one na celu wsparcie działa� słu��cych zachowaniu, czy 
powrotowi do bardziej przyjaznych �rodowisku metod gospodarowania (Niew�-
głowska, 2002). 
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Zaproponowana w lipcu 2004 r. przez Komisj� Europejsk�, a przyj�ta przez 
Wspólnot� w roku 2005,2 reforma wspólnotowej polityki zwi�zanej z rozwojem 
obszarów wiejskich, zapowiada zwi�kszenie spójno�ci prowadzonych działa� 
pomocowych. Jej celem jest uproszczenie dotychczasowych mechanizmów 
funkcjonowania wsparcia na rzecz wsi oraz dostosowanie instrumentarium do 
priorytetów polityki Wspólnoty, których głównym �ródłem jest strategia lizbo�-
ska. Równie� i w przypadku polityki wiejskiej celem UE staje si� zwi�kszanie 
konkurencyjno�ci gospodarki, zrównowa�ony rozwój, rozwijanie społecze�stwa 
czy umacnianie spójno�ci społecznej. 

Reforma ta ma tak�e stanowi� odpowied� na oczekiwania europejskiej opinii 
publicznej i konsumentów domagaj�cych si� zwi�kszenia wysiłków dotycz�cych 
bezpiecze�stwa i jako�ci �ywno�ci oraz ochrony �rodowiska. Podobne cele były 
równie� elementem zbioru czynników przy�wiecaj�cych reformie funkcjonowa-
nia WPR, któr� przyj�to w 2003 roku (szerzej: Wieliczko, 2004, s. 58-68). 
Główne punkty nowej polityki rozwoju obszarów wiejskich obejmuj�: 
� utworzenie jednego instrumentu finansowania i programowania, którym b�-

dzie Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW); 

� umocnienie kontroli, oceny i sprawozdawczo�ci; system kontroli finansowej 
b�dzie obejmował wszystkie elementy rozwoju wsi; 

� wsparcie oddolnego podej�cia; pa�stwa członkowskie, regiony i lokalne gru-
py działania3 b�d� miały wi�ksz� swobod� w dostosowywaniu programów 
do potrzeb lokalnych. 

 
Zmieniona polityka wiejska ma si� koncentrowa� na trzech kluczowych celach, 
zwanych osiami, obejmuj�cych:  
1. O� priorytetowa 1: Poprawa konkurencyjno�ci rolnictwa i le�nictwa (zawiera 

takie działania jak: wsparcie dla rolników uczestnicz�cych w programach ja-
ko�ci �ywno�ci, wsparcie dla gospodarstw niskoprodukcyjnych w nowych 

                                                      
2 Zmiany w zakresie polityki na rzecz rolnictwa i rozwoju wsi zapisano w rozporz�dzeniach: 
Rozporz�dzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania 
wspólnej polityki rolnej (Dz. U. UE L 209, z dn. 11 sierpnia 2005 r.). Rozporz�dzenie Rady (WE) 
nr 1698/2005 z dnia 20 wrze�nia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. UE L 
277/1 z dn. 21 pa�dziernika 2005 r.). 
3 Lokalne grupy działania (ang. local action groups) to nazwa stosowana dla grup realizuj�cych 
projekty dotycz�ce rozwoju obszarów wiejskich w ramach kolejnych edycji inicjatywy 
wspólnotowej Leader. W obecnym okresie programowania 2000-2006 funkcjonuje trzecia edycja 
tej inicjatywy – Leader+. Inicjatyw� t� charakteryzuje wła�nie to oddolne podej�cie. W Polsce w 
okresie 2004-2006 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora �ywno�ciowego i rozwój obszarów wiejskich” realizowane jest działanie 2.7 
„Pilota�owy program Leader+“. 
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pa�stwach członkowskich w osi�ganiu konkurencyjno�ci, pomoc na zago-
spodarowanie si� dla młodych rolników, poprawa i rozwój infrastruktury 
zwi�zanej z rozwojem i przystosowaniem w rolnictwie i le�nictwie); 

2. O� priorytetowa 2: 	rodowisko i gospodarka gruntami (w jego ramach reali-
zowane b�d� takie działa jak: płatno�ci w ramach NATURA 2000, płatno�ci 
w odniesieniu do dobrostanu zwierz�t, działania rolno-�rodowiskowe, płatno-
�ci za utrudnienia wynikaj�ce z poło�enia dla rolników na terenach górskich); 

3. O� priorytetowa 3: Poprawa poziomu �ycia i dywersyfikacja (zawiera takie 
działania jak: odnowa wsi, wsparcie na tworzenie mikroprzedsi�biorstw, 
promowanie turystyki, dywersyfikacja w kierunku działalno�ci pozarolni-
czej). 

 
Co wi�cej, w ramach ka�dego z realizowanych programów4 powinien znajdowa� 
si� element podej�cia charakterystyczny dla obecnej inicjatywy wspólnotowej 
Leader. Oznacza to, i� ka�dy program powinien zapewnia� współfinansowanie 
projektów opracowanych przez lokalne grupy działania i zgodnych z obszarami 
priorytetowymi unijnej polityki wobec wsi. 

Dla zapewnienia realizacji przynajmniej w minimalnym stopniu wszystkich 
wyznaczonych celów w ka�dym z pa�stw członkowskich wprowadzono mini-
malny pułap �rodków, które musz� by� przeznaczone na ka�dy z nich (tab. 1).  

 
Tab. 1. Skala minimalnego finansowania oraz poziom maksymalnej stopy 
współfinansowania dla poszczególnych celów proponowanej polityki wiejskiej 
UE (w %) 

O� 
Skala 

minimalnego 
finansowania 

Maksymalna stopa 
współfinansowania 

Maksymalna stopa 
współfinansowania  

w regionach konwergencji 
O� 1 15 50 75 
O� 2 25 55 80 
O� 3 15 50 75 
�ródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2004), s. 17. 

 
Zaprezentowany projekt reformy wydaje si� by� zgodny z kierunkiem wyzna-
czonym przez strategi� lizbo�sk�. Kluczow� kwesti� dla realizacji celów lizbo�-
skich b�dzie wi�c przygotowanie i wdro�enie projektów, które w najwi�kszym 
stopniu przyczyni� si� do uzyskania oczekiwanych efektów. 

                                                      
4 Wspieranie ró�nych obszarów �ycia społeczno-gospodarczego z funduszy strukturalnych UE 
odbywa si� w ramach tworzonych przez pa�stwa-beneficjentów tzw. programów operacyjnych. 
Przedstawiaj� one zało�enia i kierunki pomocy odpowiadaj�ce krajowym potrzebom, a 
jednocze�nie zgodne ze wspólnotowymi priorytetami. 
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Nale�y zaznaczy�, i� ju� dzi� realizowane programy wsparcia rolnictwa i roz-
woju obszarów wiejskich zawieraj� ró�nego rodzaju instrumenty pomocowe, 
które mo�na podzieli� na trzy kategorie:  
1. instrumenty wsparcia rozwoju konkurencyjno�ci obszarów wiejskich po-

przez restrukturyzacj� rolnictwa, promowanie zró�nicowanej działalno�ci 
gospodarczej zarówno w rolnictwie, jak i poza nim,  

2. instrumenty słu��ce ochronie �rodowiska i zachowaniu dziedzictwa przy-
rodniczego, 

3. instrumenty wsparcia poprawy warunków �ycia na obszarach wiejskich. 
 

Komisja Europejska uznała, i� równie� na obszarach wiejskich niezb�dne jest 
realizowanie zada� wynikaj�cych ze strategii lizbo�skiej. Działania w tym za-
kresie powinny obejmowa� m.in. wdra�anie ICT w przedsi�biorstwach wiej-
skich (np. system rezerwacji i promocji w agroturystyce), wspierania rozwoju 
małych przedsi�biorstw (np. przez sprz�t, szkolenia i treningi), rozwoju przed-
szkoli na obszarach wiejskich (Komisja Europejska, 2006).  

 
 

6.3. Wspólnotowe obszary wiejskie – „stara” i „nowa” Unia 
 

Obszary wiejskie we Wspólnocie s� bardzo zró�nicowane pod wzgl�dem po-
ziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, warunków przyrodniczych czy zna-
czenia rolnictwa w gospodarce regionu. W chwili obecnej wyró�nia si� trzy za-
sadnicze rodzaje obszarów wiejskich wyst�puj�cych w Unii Europejskiej: 
1. dobrze zintegrowane z reszt� gospodarki, charakteryzuj�ce si� rozwojem go-

spodarczym i wzrostem populacji, 
2. po�rednie obszary wiejskie, gdzie znaczn� rol� odgrywa rolnictwo, jednak 

struktura gospodarcza ulega stałej dywersyfikacji, a rola usług ro�nie, 
3. oddalone od centrów obszary peryferyjne cechuj�ce si� du�ym odsetkiem ni-

sko wykwalifikowanej siły roboczej, malej�c� i starzej�c� si� populacj�, ni-
sk� dost�pno�ci� i jako�ci� usług, słabymi powi�zaniami z reszt� gospodarki 
(European Commission, 2003, s. 38). 

 
Ka�dy z tych typów obszarów wiejskich cechuje si� odmiennymi problemami 
społeczno-gospodarczymi i wymaga programu wsparcia opartego na innych 
działaniach. Najlepiej zintegrowane obszary wiejskie, to zwykle rejony grani-
cz�ce z du�ymi o�rodkami miejskimi, które stanowi� dla nich nie tylko rynek 
zbytu, ale s� równie� miejscem zaspokajania potrzeb w zakresie wielu usług pu-
blicznych, w tym zwłaszcza korzystania ze słu�by zdrowia oraz edukacji. Pobli-
skie miasto stanowi równie� miejsce pracy wielu mieszka�ców okolicznych wsi.  
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Drugi typ obszarów wiejski, który w nomenklaturze zaproponowanej przez Im-
manuela Wallersteina (1979) w odniesieniu do pa�stw mo�na okre�li� jako pół-
peryferia, cechuje si� znacznie gorszymi warunkami rozwoju. W tym przypadku 
miasto mog�ce by� miejscem zaspokojenia wielu potrzeb jest na tyle oddalone, 
i� nie stanowi naturalnego zaplecza dla mieszka�ców wsi. Co wi�cej, sektor rol-
ny nie zapewnia wystarczaj�cej liczby miejsc pracy, dlatego te� to wła�nie w ob-
r�bie tych obszarów wiejskich spotykamy si� paradoksalnie z najwi�kszymi 
trudno�ci. To tu niezb�dne jest takie okre�lenie strategii dalszego rozwoju, która 
zapewni powstawanie nowych miejsc pracy, które nie zagro�� równowadze eko-
logicznej. W tym przypadku nie ma prostych, sprawdzaj�cych si� w ka�dych 
warunkach, recept. Ostateczna strategia musi uwzgl�dnia� zarówno potencjał 
�rodowiskowy, jak i ludzki danych obszarów. 

Natomiast trzeci typ obszarów wiejskich, wymaga głównie działa� z zakresu 
zwalczania wykluczenia społecznego, których kluczowym elementem powinna 
by� aktywizacja lokalnych społeczno�ci. 

Tak odmienne od siebie typy obszarów wiejskich wymagaj� wsparcia w ró�-
nym stopniu i zakresie, a przede wszystkim w odmiennej formie. Paleta istniej�-
cych instrumentów pomocowych nie w pełni jednak uwzgl�dnia specyficzne po-
trzeby poszczególnych kategorii obszarów wiejskich, co ogranicza mo�liwo�� 
przygotowania najbardziej odpowiedniego dla danych obszarów pakietu działa�. 
Co wi�cej, ani pa�stwa członkowskie UE ani Komisja Europejska nie dysponuj� 
szerok� wiedz� na temat wpływu ka�dego z działa� na rozwój społeczno-gospo-
darczy zarówno wsi, jak i rolnictwa. Nie ma te� jeszcze opracowa� wskazuj�-
cych na wzajemne powi�zania i zale�no�ci pomi�dzy poszczególnymi działa-
niami, co tak�e ogranicza mo�liwo�ci efektywnego wykorzystania przyznanych 
�rodków pomocowych. 

 
 

6.4. Wie� i rolnictwo nowych członków UE 
 

Dotychczasowe badania prowadzone w krajach obecnej UE wskazuj�, i� wi�k-
szy wpływ na przemiany strukturalne w rolnictwie ma ogólny stan gospodarki, a 
nie sytuacja w tym sektorze. Nie nale�y jednak s�dzi�, i� rolnictwo i jego pro-
blemy w�ród nowych członków przedstawiaj� si� wsz�dzie jednakowo. Ju� sa-
ma �rednia wielko�� gospodarstwa pozwala przewidzie� charakter kluczowych 
trudno�ci, z jakimi boryka si� rolnictwo w poszczególnych krajach. Dane doty-
cz�ce przeci�tnej wielko�ci gospodarstw oraz udziału najmniejszych (do 5 ha) i 
najwi�kszych (powy�ej 50 ha) gospodarstw w całkowitej powierzchni u�ytków 
rolnych w w�ród nowych członków Wspólnoty wyra�nie wskazuj�, i� problemy, 
z jakimi si� borykaj�, s� ró�ne (tab. 2).  
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Tab. 2. Wybrane dane dotycz�ce struktury agrarnej w pa�stwach Europy 	rod-
kowo-Wschodniej 

Kraj 
�rednia wielko��  

gospodarstwa  
(w ha) 

Udział gospodarstw 
pon. 5 ha w całkowitej 

wielko�ci UR (w %) 

Udział gospodarstw pow. 
50 ha w całkowitej wiel-

ko�ci UR (w %) 
Czechy 100 1 93 
Estonia 12 9 56 
Litwa 4 31 11 
Łotwa 12 9 31 
Polska 8 16 25 
Słowacja 31 2 96 
Słowenia 6 46 8 
W�gry 4 18 58 
�ródło: IAMO (2004), tab. 3.2. 

 
 

W poszczególnych badanych krajach �rednia wielko�� gospodarstwa rolnego 
waha si� od 2 do 100 ha, co jednoznacznie wyklucza uznawanie tej grupy 
pa�stw za jednakowe pod wzgl�dem funkcjonowania rolnictwa. Nale�y równie� 
zauwa�y�, patrz�c na odsetek gruntów zajmowanych przez gospodarstwa nale-
��ce do grupy najmniejszych i najwi�kszych, i� w wielu krajach Europy 	rod-
kowo-Wschodniej wyra�nie zaznacza si� dwubiegunowo�� w sektorze rolnym. 
Zdecydowanie od tego schematu odbiegaj� Czechy, gdzie zarówno liczba naj-
wi�kszych gospodarstw, jak i zajmowana przez nie powierzchnia u�ytków rol-
nych znacznie przewy�szaj� obie te wielko�ci w odniesieniu do grupy gospo-
darstw najmniejszych. Tak�e �rednia wielko�� gospodarstwa kilkakrotnie prze-
wy�sza �rednie wielko�ci typowych dla „nowych”, jak i „starych” członków 
Wspólnoty i wynosi a� 100 ha. Taka struktura wynika z przekształcenia wcze-
�niej funkcjonuj�cych wielkich gospodarstw pa�stwowych w podmioty pry-
watne. 

Oczywi�cie wielko�� gospodarstw nie daje pełnej informacji o stanie i po-
ziomie rozwoju rolnictwa na danym terenie, jednak�e daje pewne wyobra�enie o 
podstawowych problemach i trudno�ciach tego sektora, zwłaszcza w kontek�cie 
ich zdolno�ci do konkurowania na rynku. 

W �wietle strategii lizbo�skiej mo�na by sobie zada� pytanie o to, czy polska 
wie� mo�e by� uczestnikiem procesu realizacji tego ambitnego programu, jakim 
jest strategia lizbo�ska. Odpowied� wydaje si� oczywista – wie� nie tylko mo�e, 
ale wr�cz musi by� obszarem skoncentrowanych działa� maj�cych na celu reali-
zacj� zada� zapisanych w strategii lizbo�skiej. Znaczenie obszarów wiejskich 
wynika chocia�by z samego faktu, i� zajmuj� one ponad 90% obszaru UE i s� 
zamieszkiwane przez przeszło połow� jej obywateli (Wieliczko, 2006, s. 5). 
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Trudno byłoby mówi� o sukcesie strategii, gdyby ograniczyła si� ona jedynie do 
terenów i ludno�ci miejskiej. 

Niew�tpliwie uzyskanie oczekiwanych rezultatów b�dzie wymagało znacznie 
wi�kszego nakładu pracy i �rodków finansowych ni� w przypadku terenów 
miejskich. Wynika to z wielu czynników, przy czym szczególnie istotnymi s� 
ograniczony dost�p do edukacji umo�liwiaj�cy budowanie społecze�stwa wie-
dzy oraz niska zdolno�� do tworzenia nowych miejsc pracy.5 

Wyj�tkiem mo�e by� jedynie kwestia ochrony �rodowiska, gdzie skala zanie-
czyszcze� i dewastacji naturalnej przyrody jest znacznie mniejsza ni� na silnie 
zurbanizowanych obszarach przemysłowych b�d� poprzemysłowych.6  

Kolejn� wa�n� kwesti� jest infrastruktura społeczna i dost�p do usług pu-
blicznych. W Polsce dost�p mieszka�ców wsi do usług publicznych jest ograni-
czony. Co wi�cej, ich jako�� cz�sto jest znacznie ni�sza, ni� w przypadku tere-
nów miejskich (Joint…, 2003). Problem niskiej jako�ci i ograniczonego dost�pu 
do ró�nego rodzaju usług publicznych na wsi nie jest charakterystyczny jedynie 
dla naszego kraju, czy nowych członków Wspólnoty, lecz dotyczy wszystkich 
pa�stw Unii. Ró�na bywa skala problemu, niemniej jednak w ka�dym z pa�stw 
wyst�puj� trudno�ci z zapewnieniem mieszka�com wsi usług na odpowiednim 
poziomie. Zró�nicowanie to jest silnie uwarunkowane ogólnym poziomem roz-
woju społeczno-gospodarczego, struktur� gospodarki, warunkami przyrodni-
czymi i lokalizacj� w stosunku do centrów �ycia społeczno-gospodarczego. Inne 
trudno�ci dotycz� alpejskich terenów Austrii, a inne nizinnej Polski, czy grec-
kich wybrze�y Morza 	ródziemnego.  

 
 

6.5. Obecne działania a strategia lizbo�ska – przykład rent strukturalnych 
 

Jednym z kluczowych celów strategii lizbo�skiej jest zmniejszenie bezrobocia 
oraz zwi�kszenie poziomu zatrudnienia w grupie wiekowej powy�ej 55. roku 
�ycia. W przypadku obszarów wiejskich walka z bezrobociem wi��e si� z roz-
wijaniem gospodarki wiejskiej poza rolnictwem i sektorem rolno-spo�ywczym. 
Znaczne bezrobocie utrudnia jednocze�nie realizacj� celu zwi�zanego ze zwi�k-
szeniem aktywno�ci zawodowej osób powy�ej 55. roku �ycia. Nale�y jednocze-
�nie zwróci� uwag� na fakt, i� problem ten wygl�da ró�nie w poszczególnych 
krajach Wspólnoty. Szczególnie zło�onym problemem jest aktywno�� zawo-
dowa osób z tej grupy zawodowej w rolnictwie.  

                                                      
5 Takie czynniki jak ograniczony rynek zbytu, czy oddalenia od wi�kszych rynków zbytu 
(zwłaszcza przy niskiej jako�ci infrastrukturze transportowej) ogranicza rozwój działalno�ci 
gospodarczej, a w przypadku sektora usług cz�sto całkowicie j� wyklucza. 
6 Cho� nie wolno oczywi�cie zapomina� o takich problemach, jak niedostatek oczyszczalni 
�cieków na obszarach wiejskich, czy nie w pełni rozwini�ta infrastruktura wodno-kanalizacyjna. 
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Pocz�wszy od reformy WPR w roku 1992 jednym z elementów II filaru WPR s� 
tzw. renty strukturalne (early retirement). Przyznawane s� one rolnikom powy-
�ej 55. roku �ycia, którzy przeka�� swoje gospodarstwa młodszym rolnikom. 
Działanie to zostało wprowadzone w celu poprawy struktury wiekowej w rolnic-
twie i zwi�kszeniu tempa zmian w tym sektorze. Nale�y jednak�e zauwa�y�, i� 
renty strukturalne, zakładaj�ce całkowite wycofanie si� beneficjenta tego �wiad-
czenia z działalno�ci rolniczej i przej�cie na wcze�niejsz� emerytur�. S� całko-
wicie sprzeczne z celami strategii lizbo�skiej, która zakłada podniesienia 
wska�nika aktywno�ci zawodowej u osób po 50. roku �ycia. Z drugiej strony, 
celem tego działania jest konsolidacja gruntów, co ma słu�y� zwi�kszaniu efek-
tywno�ci działalno�ci rolniczej, a tym samym jej konkurencyjno�ci, która rów-
nie� nale�y do palety celów strategii. Tym samym, bardzo trudno jednoznacznie 
oceni� warto�� tego instrumentu z punktu widzenia realizacji celów strategii li-
zbo�skiej. Nale�y s�dzi�, i� w przypadku poszczególnych pa�stw i regionów 
mo�e by� ona ró�na w zale�no�ci od skali zainteresowania starszych rolników 
tym instrumentem i dalszego sposobu u�ytkowania ziemi, któr� ci rolnicy prze-
kazali w zamian za renty. Warto jednak zaznaczy�, i� struktura wiekowa rolni-
ków w poszczególnych pa�stwach Wspólnoty jest bardzo zró�nicowana (tab. 3).  

 
Tab. 3. Poziom zatrudnienia w rolnictwie w poszczególnych kategoriach wie-
kowych w wybranych pa�stwach UE (w %) 

Wiek < 25 25-34 35-44 45-54 55-64 > 65 
Płe� K M K M K M K M K M K M 

UE-15 1,9 5,9 4,6 12,4 7,8 16,6 8,8 15,0 6,9 11,5 2,9 5,6 
Francja 1,2 5,6 4,2 13,3 8,2 19,3 10,4 20,5 5,3 8,5 1,3 2,2 
Grecja 2,0 4,0 4,5 9,5 8,1 10,1 11,4 11,8 13,8 15,0 3,3 6,6 
Hiszpania 1,8 7,1 5,1 16,1 6,5 20,8 5,9 15,3 5,5 13,8 0,8 1,4 
Irlandia 0,8 6,3 1,7 15,9 2,2 18,2 3,1 20,3 1,7 16,3 0,8 12,6 
Niemcy 2,6 6,1 5,3 10,9 10,2 18,6 9,4 15,4 6,0 10,4 1,8 3,5 
Portugalia 1,0 2,4 3,6 3,7 6,2 5,9 10,7 7,0 12,8 10,8 15,9 20,1 
W.Brytania 2,4 9,5 3,4 16,7 5,3 20,2 4,8 13,5 4,5 12,4 1,9 5,4 
Czechy 1,3 4,5 4,7 12,7 8,3 17,1 14,3 22,5 2,0 11,8 0,2 0,4 
Litwa 3,9 4,6 6,4 12,8 11,2 17,5 10,4 13,5 5,8 10,0 1,6 2,3 
Polska 3,6 6,0 8,8 11,4 11,9 14,6 10,6 13,7 5,5 6,1 3,9 4,1 
Słowacja 0,6 5,8 4,5 15,4 10,2 19,4 14,1 22,0 0,4 7,3 0 0,2 
W�gry 1,5 4,6 4,6 18,6 7,5 18,0 10,0 23,9 2,7 7,7 0,3 0,4 
�ródło: opracowanie własne na podstawie danych z Agri (2003, 2003a).  
 
 
Tak znaczne rozbie�no�ci wymagaj� niew�tpliwie odmiennej polityki ka�dego z 
pa�stw. Niezwykle wa�ne jest, aby podejmowane działania zarówno w zakresie 
zwi�kszania konkurencyjno�ci rolnictwa, jak i walki z wykluczeniem społecz-
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nym uwzgl�dniały struktur� wiekow� rolników. I tak w Irlandii jednym z prio-
rytetów b�dzie wsparcie najstarszych rolników (powy�ej 65. roku �ycia), w tym 
zapewnienie im dost�pu do odpowiednich usług medycznych oraz pomoc w zna-
lezieniu nast�pcy. Natomiast w Polsce wa�nym elementem polityki na rzecz wsi 
i rolnictwa powinno by� wsparcie najmłodszych rolników w procesie rozwijania 
ich gospodarstw i dostosowywania do wymogów coraz bardziej konku-
rencyjnego rynku, zarówno wewn�trznego, jak i zewn�trznego. 
 
 
6.6. Debata o okresie programowania 2007-13 

 
Debata na temat przyszło�ci polityki spójno�ci UE dotyczy m.in. kwestii: 

 
wyboru mi�dzy dwoma priorytetami rozwoju regionalnego. Jednym jest wspiera-
nie przede wszystkim najbardziej konkurencyjnych obszarów europejskich i jed-
noczesne inwestowanie w nauk�, nowe technologie i innowacyjno�� gospodarcz�. 
Druga strategia wi��e si� z prze�wiadczeniem, �e zbyt wielkim obci��eniem dla 
rozwoju kontynentu europejskiego s� dysproporcje gospodarcze i społeczne, dla-
tego nale�y przede wszystkim d��y� do ich niwelowania i pobudzania rozwoju 
regionów najsłabszych ekonomicznie. (Grosse, 2004a)  
 

Kwestie te si�gaj� fundamentalnych dylematów dotycz�cych wyboru modelu 
funkcjonowania Wspólnoty. Jeden z modeli zakłada koncentrowanie si� na inte-
gracji całego obszaru UE, co wi�załoby si� z umacnianiem instytucji wspólno-
towych oraz zwi�kszaniem skali redystrybucji dochodów. Drugi model wi��e si� 
z ograniczeniem działa� Wspólnoty do wspierania rozwoju konkurencyjno�ci 
unijnej gospodarki i ograniczonymi kompetencjami organów ponadnarodowych, 
co prowadziłoby do zaw��enia działania UE do strefy wolnego handlu (Grosse, 
2004a). 

W kontek�cie znacznego wzrostu zró�nicowania w poziomie rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego pomi�dzy pa�stwami i regionami Wspólnoty zwi�zanego 
z ostatnim rozszerzeniem UE, wa�nym aspektem dyskusji o zmianach w poli-
tyce spójno�ci jest kwestia rodzaju stosowanych instrumentów. Pojawia si� py-
tanie, czy nale�y na całym obszarze Wspólnoty realizowa� polityk� w oparciu o 
te same działania pomocowe, czy te� powinny by� one odmienne z uwagi na 
specyfik� uwarunkowa� wyst�puj�cych na danym obszarze. Jest to bardzo wa�-
na kwestia z punktu widzenia efektywno�ci oferowanego wsparcia. Nie mniej 
istotne jest te� indywidualne okre�lenie kryteriów dost�pu do �rodków pomoco-
wych oraz szczegółowych rozwi�za� w zakresie funkcjonowania danych dzia-
ła�. Obecnie pa�stwa członkowskie dysponuj� pewnym marginesem swobody w 
opracowaniu konkretnych rozwi�za�, jednak jest on niewielki. 
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Polityka wspierania rozwoju społeczno-gospodarczego w Unii Europejskiej co-
raz bardziej odchodzi od swojego dotychczasowego charakteru w kierunku 
wspierania o nastawieniu terytorialnym. Wydaje si�, i� tej zmianie towarzyszy 
równie� systematyczne odchodzenie od wyodr�bniania obszarów wiejskich i 
miejskich na rzecz wspierania budowania powi�za� mi�dzy nimi w ramach po-
szczególnych regionów. 

Warto doda�, i� polityka na rzecz obszarów wiejskich została wył�czona z 
polityki spójno�ci i bli�ej zwi�zana ze Wspóln� Polityk� Roln�.7 Uzasadnieniem 
do takiego działania jest niew�tpliwie ch�� lepszego skoordynowania działa� 
zwi�zanych z rolnictwem i obszarami wiejskimi. Z drugiej jednak strony taka 
zmiana zahamuje proces budowania powi�za� pomi�dzy wsi� a miastem, co nie 
b�dzie sprzyjało ogólnemu rozwojowi regionalnemu. Zdaniem T. G. Grosse i J. 
Olbrychta (2004) taka decyzja „wzmocni lobby rolnicze”. 

Wydaje si� jednak, i� to spodziewane wzmocnienie b�dzie miało charakter 
jedynie pozorny, a przynajmniej niekorzystny z punktu widzenia rozwoju wsi. 
Oddzielenie od polityki spójno�ci sprawi, i� wie� nie b�dzie wł�czona w główny 
nurt działa� z zakresu rozwijania konkurencyjno�ci i innowacyjno�ci wspólno-
towej gospodarki. Jest to szczególnie niekorzystne dla pa�stw, których obszary 
wiejskie s� w szczególnie niekorzystnej sytuacji, a ich poziom rozwoju najbar-
dziej odbiega od unijnej �redniej. 

 
 

6.7. Wnioski 
 

Strategia lizbo�ska nie zawiera w swej tre�ci ani słowa „rolnictwo” ani „wie�”. 
Z jednej strony mo�na by uzna� to za oznak� braku zainteresowania, czy wr�cz 
woli do budowania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy równie� w 
sektorze rolno-spo�ywczym i wł�czenia ludno�ci wiejskiej w proces tworzenia 
społecze�stwa informacyjnego. Taka polityka byłaby niezwykle niekorzystna, 
cho�by dlatego, i� a� 57% ludno�ci Unii zamieszkuje na terenach wiejskich. 

Z drugiej jednak strony mo�na uzna�, �e brak wyró�nienia wsi czy rolnictwa 
oznacza, i� proces realizacji celów wyznaczonych w strategii ma obj�� cał� 
Wspólnot� i wszystkie sektory jej gospodarki w jednakowym stopniu. Wydaje 
si� jednak, i� i taka polityka nie jest w pełni zasadna. Wynika to z faktu ogrom-
nego opó�nienia obszarów wiejskich w procesie tworzenia gospodarki opartej na 
wiedzy i społecze�stwa informacyjnego. �ródeł tego zapó�nienia nale�y szuka� 
głównie w warunkach naturalnych – oddalenie od centrów rozwoju i rozpo-

                                                      
7 Polityka na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich od roku 2007 b�dzie finansowana z dwóch 
funduszy, którymi s�: 
1. Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), 
2. Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 
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wszechniania nowoczesnych technologii czy utrudnionego rozwoju infrastruk-
tury technicznej i społecznej wynikaj�cych z niskiej g�sto�ci zaludnienia.8 

Odr�bn� kwesti� jest ocena wpływu dotychczasowej Wspólnej Polityki Rol-
nej na konkurencyjno�� europejskiego rolnictwa na rynkach �wiatowych. Wy-
daje si�, �e trudno o jednoznaczn� ocen� unijnej polityki rolnej, gdy� sytuacja 
wygl�da odmiennie na poszczególnych rynkach rolnych. Nale�y jednak zazna-
czy�, i� pa�stwa rozwijaj�ce si� jednoznacznie protestuj� na forum WTO prze-
ciw obecnej polityce wspierania przez Wspólnot� tego sektora, gdy� uznaj� jej 
działania za przejaw nieuczciwej konkurencji.  

Warto równie� zada� sobie pytanie, jak Unia Europejska chciałaby pogodzi� 
postulat konkurencyjno�ci z aspektem ochrony �rodowiska i kwesti� walki z 
wykluczeniem społecznym. Obszary wiejskie, jak w soczewce, skupiaj� zło�o-
no�� tych problemów. Wydaje si�, i� brak jest jednoznacznego rozwi�zania, co 
do kwestii przyszło�ci europejskiego rolnictwa, zwłaszcza w �wietle dynamicz-
nego rozwoju rolnictwa w takich pa�stwach jak Chiny, Rosja czy Ukraina, które 
dysponuj� ogromnym potencjałem. 

Od wielu ju� lat post�puje proces rozwarstwiania si� rolnictwa. Na jednym 
biegunie znajduj� si� gospodarstwa małe, o wysoce ograniczonych zdolno�ciach 
do modernizacji swoich gospodarstw. Natomiast drugi biegun tworz� du�e, 
wielkotowarowe gospodarstwa. Nale�y przy tym pami�ta�, i� ka�dy z tych bie-
gunów wymaga odmiennych instrumentów pomocowych. Gospodarstwa du�e 
powinny mie� mo�liwo�� uzyskania wsparcia w zakresie zwi�kszania swojej 
konkurencyjno�ci, co w kontek�cie rozwijania gospodarki opartej na wiedzy 
powinno równie� obejmowa� programy kooperacji z placówkami naukowo-ba-
dawczymi i wspólne opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwi�za�. W tym 
�wietle zapowied� rozwijania przez Wspólnot� doradztwa rolniczego nale�y 
uzna� za bardzo słuszne. 

Za� w przypadku małych, rodzinnych gospodarstw, niezb�dne jest dalsze 
wspieranie rozwoju ich działalno�ci pozarolniczej, z jednej strony, a z drugiej – 
prowadzenia działalno�ci rolniczej pozwalaj�cej na zachowanie dziedzictwa 
przyrodniczego tych terenów. Równie� i w tym przypadku doradztwo rolnicze 
b�dzie wa�nym sposobem wsparcia. 
Wa�nym pytaniem w przypadku europejskiego rolnictwa jest kwestia stosunku 
Wspólnoty do wykorzystywania w rolnictwie organizmów genetycznie zmody-
fikowanych. Dotychczas polityka UE zdecydowanie sprzeciwiała si� wprowa-
dzaniu na wspólnotowy rynek tego typu organizmów. Ograniczano równie� 
wsparcie bada� w zakresie biotechnologii, co sprawiło, i� europejskie o�rodki 
naukowo-badawcze zajmuj�ce si� t� dziedzin� pozostaj� obecnie w tyle za po-

                                                      
8 Co powoduje, i� wprowadzanie niektórych rozwi�za� mo�e by� nieopłacalne z uwagi na niski, 
potencjalny popyt. 
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dobnymi placówkami spoza Europy. Z pewno�ci� biotechnologia mo�e by� 
uznana za element nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy. Uzasadnionym 
byłoby wi�c rozwijanie równie� tej dziedziny nauki. 

W sytuacji, gdy coraz powszechniej poza Europ� stosuje si� w uprawie przy-
nosz�ce du�e plony i odporne na choroby czy szkodniki ro�liny zmodyfikowane 
genetycznie, konkurencyjno�� unijnego rolnictwa jest jeszcze bardziej, ni� do tej 
pory, zagro�ona. By� mo�e UE chciałaby, aby wspólnotowe rolnictwo zmierzało 
w kierunku koncentracji na wysokiej jako�ci produkowanej �ywno�ci. Nale�y 
jednak mie� obawy, czy �ywno�� ekologiczna znajdzie wystarczaj�co du�y ry-
nek zbytu. Co wi�cej, polityka Unii Europejskiej dotycz�ca wsi i rolnictwa nie 
udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, jak Wspólnota chce rozwi�-
za� problem typu trade off dotycz�cy działa� zwi�zanych z zachowaniem dzie-
dzictwa przyrodniczego, a zwi�kszaniem konkurencyjno�ci wiejskiej gospodarki 
i tworzeniem nowych miejsc pracy. 

Podsumowuj�c wydaje si�, i� strategia lizbo�ska, a tak�e oparta na jej zało-
�eniach reforma polityki Wspólnoty wobec obszarów wiejskich nie udzielaj� sa-
tysfakcjonuj�cej odpowiedzi na pytanie, jak zmniejszy� dystans dziel�cy ob-
szary wiejskie od realizacji celów lizbo�skich zarówno w zakresie konkurencyj-
no�ci gospodarki i budowania społecze�stwa informacyjnego, jak i w zakresie 
walki z wykluczeniem społecznym. 

Za kluczowy element niezb�dnych działa� na rzecz realizacji strategii na ob-
szarach wiejskich nale�y okre�lenie, które z jej priorytetów powinny by� reali-
zowane w pierwszym rz�dzie w poszczególnych typach obszarów wiejskich. 
Odpowied� na to pytanie musi by� udzielona wraz z okre�leniem roli, jak� w 
przyszło�ci na danym terenie powinno odgrywa� rolnictwo. Ogólna koncepcja 
rozwoju wspólnotowej wsi zawiera si� w zdaniu:  

 
Głównym celem polityki rozwoju wsi jest zwi�kszenie przyrostu ekonomicznego 
oraz wi�ksza elastyczno�� w sferze gospodarki rolnej, co pozostaje w zgodzie z 
wytycznymi strategii lizbo�skiej. (Komisja, 2006, s. 2) 
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