
DOBRA PUBLICZNE 

KLUCZOWE WNIOSKI 

Wybrane kluczowe wnioski z prac TGR nr 3: 

•	 Rozwój obszarów wiejskich, jako część wspólnej poli-
tyki rolnej, oferuje szeroką gamę efektywnych działań, 
które zachęcają do stosowania bardziej prośrodowi-
skowych metod rolniczych, praktyk gospodarczych, 
jak również inwestycji sprzyjających powstawaniu 
dóbr publicznych. 

•	 Wiele z tych działań, w szczególności działania rol-
no-środowiskowe, sprzyja powstawaniu efektów 
zewnętrznych działalności rolniczej, stymulując za-
trudnienie, rozwój turystyki i tworzenie wartości do-
danej produktów.

•	  Poszerzanie umiejętności i wiedzy u osób gospodarują-
cych ziemią poprzez szkolenia z zakresu ekologicznych 
technik zarządzania i porady na temat zrównoważone-
go wykorzystania zasobów, okazały się szczególnie 
skuteczne w sferze przemian behawioralnych.  

•	 W trakcie planowania działań należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na to, aby wybierać i wdrażać te odpo-
wiadające potrzebom lokalnym. W celu uzyskania 
sprawnego, skutecznego i przejrzystego procesu 
wdrażania tych działań, konieczne jest wprowadzenie 
efektywnego systemy monitorowania i oceny.    

•	 Najbardziej popularnym działaniem, które przyczynia 
się do powstawania środowiskowych dóbr publicznych 
w rolnictwie, jest działanie rolno-środowiskowe, które 
wspiera usługi środowiskowe i stosowanie przyja-
znych środowisku praktyk rolniczych. Przyczyną suk-
cesu tego działania jest jego elastyczność i możliwość 
dostosowania do potrzeb lokalnych.
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TEMATYCZNE GRUPY ROBOCZE ENRD

Rozwój obszarów wiejskich to obszerne i skomplikowane 
zagadnienie obejmujące wiele różnych tematów i dziedzin, 
dlatego też ENRD utworzyła eksperckie „grupy robocze”, 
których celem jest dbanie o to, aby kwestia rozwoju obsza-
rów wiejskich była odpowiednio rozumiana i propagowana 
w całej Europie. Grupy te przygotowują szczegółowe analizy 
na temat zagadnień o wymiarze ogólnoeuropejskim w celu 
zwiększania wiedzy i zapewniania większej efektywno-
ści obecnej i przyszłej unijnej polityki rozwoju obszarów 
wiejskich.     

TEMATYCZNA GRUPA ROBOCZA NR 3 - PRZEGLĄD

Tematyczna Grupa Robocza nr 3 (TGR) ds. “Dóbr Publicznych 
i Publicznej Interwencji” została utworzona na początku 
2009 roku aby zająć się kwestią dóbr publicznych oraz 
zbadać, w jakim zakresie unijna polityka rozwoju obszarów 
wiejskich przyczynia się do ich powstawania. W skład TGR 
nr 3 wchodzili eksperci krajowi, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, a przewodniczyła jej Komisja (Dyrekcji 
Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi - DG AGRI) wspie-
rana analitycznie przez ekspertów naukowych. Działania 
Grupy zakończono w 2009 roku organizując z tej okazji 
seminarium w Brukseli pt.: Dobra Publiczne i Interwencja 
Publiczna w Rolnictwie”. Posumowanie najważniejszych 
celów grupy oraz jej osiągnięcia przedstawione zostały 
w niniejszej ulotce. Więcej informacji dostępnych jest na 
stronie internetowej ENRD.   

CZYM SĄ DOBRA PUBLICZNE W ROLNICTWIE?

Pojęcie „dóbr publicznych” odnosi się do podstawowych 
świadczeń, które są powszechnie dostępne i z których moż-
na korzystać wspólnie. Cechy te sprawiają, że utrudnione 
jest otrzymanie zapłaty za udostępnienie tych dóbr, co z 
kolei powoduje, że brak jest bodźców do ich dostarcza-
nia. Dlatego też dobra publiczne nie mogą być z definicji 
dostarczane przez podmioty funkcjonujące na zasadach 
rynkowych. Rola rolnictwa w dostarczaniu dóbr publicznych 
przejawia się przede wszystkim w jego wpływie na bioróż-
norodność, krajobrazie i zasobach naturalnych, takich jak 
woda. Co więcej, rolnictwo oddziałuje na ekonomiczny i 
społeczne dobra publiczne w postaci rozwoju żywotnych i 
zamożnych społeczności wiejskich.        

SYSTEMATYCZNY NIEDOBÓR DÓBR 
PUBLICZNYCH 

W przeszłości wiele dóbr publicznych było dostarczanych 
jako efekt zewnętrzny dochodowej działalności rolniczej. 
Jednakże ze względu na technologiczne i techniczne zmia-
ny, jakie zaszły w rolnictwie, włączając w to intensyfikację 
wykorzystania ziemi rolniczej oraz zaniechanie produkcji na 
glebach marginalnych, świadczenie dóbr publicznych przez 
rolnictwo nie jest już gwarantowane. Aby przeciwdziałać 
tym zmianom i zapobiegać m.in. malejącej liczbie gatunków 
i siedlisk zwierząt, niedoborom wody, pożarom lasów, erozji 
gleby, jak również migracji ludzi z terenów wiejskich do 
miast, niezbędne są działania polityczne. Polityka rolna i 
polityka rozwoju obszarów wiejskich mogą wspierać w tym 
zakresie dostarczanie dóbr publicznych przez rolnictwo, 
a co jest coraz częściej zauważane przez społeczeństwo.     

 


