
S t r e s z c z e n i e

Wprowadzenie: Kontekst prowadzonej

polityki i cele spójnoœci

Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej uleg³ w ci¹gu

ostatnich trzech lat — to jest od czasu opublikowania

ostatniego Raportu nt. spójnoœci — wyraŸnemu spowol-

nieniu.Efektem tegoby³ponownywzrostbezrobociawwielu

czêœciach Unii, ze wszystkimi nastêpstwami spo³ecznymi,

jakie zjawisko to za sob¹ poci¹gnê³o. Ospa³a dynamika

unijnej gospodarki daj¹ca siê zaobserwowaæ w d³u¿szej

perspektywie czasowej wskazuje jednak na istnienie bar-

dziej fundamentalnych problemów, które nale¿y przemóc,

jeœli wzrost ma zostaæ zachowany w ci¹gu przysz³ych lat na

mo¿liwym do przyjêcia poziomie.

Problemy te znajduj¹ odzwierciedlenie w niskim wzro-

œcie wydajnoœci w UE w ostatnich latach, zw³aszcza w

porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. W przeciwieñs-

twie do sytuacji panuj¹cej w Unii, wzrost w USA uleg³

przyspieszeniu wraz z pojawieniem siê innowacji i po-

szerzeniem zakresu korzystania z technik i technologii

teleinformatycznych. Równoczeœnie a¿ do czasu recesji

w 2001roku, wzrost zatrudnienia by³ ogólnie wy¿szy ni¿

w UE i znaczna liczba ludzi w wieku produkcyjnym po-

zostawa³a zatrudniona. W rezultacie dochód na g³owê

mieszkañca USA w dalszym ci¹gu przewy¿sza³

analogiczny poziom dla UE o mniej wiêcej 30%.

Je¿eli wzrost w Unii Europejskiej ma zostaæ utrzymany z

chwil¹ zapocz¹tkowania procesu poprawy sytuacji, bê-

dzie nale¿a³o zwiêkszyæ inwestycje w kapita³ rzeczowy i

ludzki, wzmóc dzia³ania innowacyjne i na szersz¹ skalê

zastosowaæ technologie teleinformatyczne, w celu pod-

niesienia wydajnoœci i poziomu zatrudnienia. Ale to z ko-

lei musi siê zdarzyæ nie tylko w obszarach centralnych,

gdzie zarówno wydajnoœæ, jak i zatrudnienie osi¹gaj¹

najwy¿szy poziom, zaœ potencja³ w zakresie innowacji

jest najbardziej rozwiniêty, lecz na obszarze ca³ej Unii.

O ile konstruktywnym jest rozwa¿enie w ca³oœci wyników

osi¹ganych przez gospodarkê UE, to wa¿nym jest

równie¿, aby nie ignorowaæ szeroko przejawiaj¹cych siê

ró¿nic i rozbie¿noœci w zakresie rezultatów wyjœciowych,

wydajnoœci i zatrudnienia, utrzymuj¹cych siê miêdzy kra-

jami i regionami. Zró¿nicowanie to wynika z niedoci-

gniêæ o charakterze strukturalnym w zakresie kluczow-

ych czynników konkurencyjnoœci — z nieodpowiedniego

wyposa¿enia w kapita³ rzeczowy i ludzki, infrastrukturê i

si³ê robocz¹, braku potencja³u w zakresie mo¿liwoœci

rozwoju innowacji, skutecznego wsparcia przed-

siêbiorczoœci, oraz niskiego poziomu kapita³u

naturalnego czy popadaj¹ce w ruinê dzielnice miejskie.

Kraje i regiony potrzebuj¹ pomocy w przezwyciê¿aniu tych

strukturalnych braków, jak równie¿ w rozwoju swoich relat-

ywnych zalet czy przewag, tak aby by³y zdolne do konku-

rowania na rynku wewnêtrznym i zewnêtrznym.1 Podobnie

ludzie musz¹ mieæ mo¿liwoœæ dostêpu do edukacji i szko-

leñ, co pozwoli im rozwin¹æ swój potencja³ i zdolnoœci, ni-

ezale¿nie od miejsca zamieszkania. Polityka spójnoœci UE

zosta³a wzmocniona mniej wiêcej 15 lat temu — w czasie,

gdy podjêto inicjatywê powo³ania wspólnego rynku, maj¹c¹

na celu wyjœcie naprzeciw tym wspó³wystêpuj¹cym po-

trzebom. Tego rodzaju pomoc jest jeszcze wa¿niejsza dzi-

siaj, kiedy stoimy w obliczu powiêkszaj¹cych siê ró¿nic, ja-

kie poci¹gnie za sob¹ rozszerzenie Unii.

Wk³ad polityki spójnoœci w rozwój Unii

Je¿eli UE ma realizowaæ swój potencja³ ekonomiczny, to

wszystkie jej regiony — niezale¿nie od miejsca swego

po³o¿enia (czy znajduj¹ siê one w obecnych Pañstwach

Cz³onkowskich, czy te¿ w nowych, maj¹cych niebawem

do³¹czyæ do Unii) — wymagaj¹ w³¹czenia siê na rzecz jej

wzrostu; podobnie wszystkim ludziom zamieszkuj¹cym

Uniê powinno siê stworzyæ okazjê do przyczynienia siê do

tego procesu. Koszt ewentualnego niepodjêcia
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energicznej polityki spójnoœci w celu rozwi¹zania problemu

wystêpuj¹cych nierównoœci jest zatem mierzalny nie tylko

w kategoriach potencjalnej utraty osobistego i spo³ecznego

dobrobytu, lecz tak¿e — w kategoriach ekonomicznych —

utraty potencjalnego realnego dochodu i wy¿szego stan-

dardu ¿ycia. Bior¹c pod uwagê wzajemne zale¿noœci w

zintegrowanej gospodarce, straty te nie ograniczaj¹ siê do

mniej konkurencyjnych regionów lub osób, które nie pra-

cuj¹ lub wykonuj¹ zawody nieproduktywne, lecz ich od-

dzia³ywanie dotyczy ka¿dego mieszkañca Unii.

Umocnienie regionalnej konkurencyjnoœci na ca³ym ob-

szarze Unii i dopomo¿enie ludziom do urzeczywistnienia

swego potencja³u przyczyni siê do zwiêkszenia potencja³u

wzrostowego gospodarki UE jako ca³oœci ku wspólnej ko-

rzyœci. Poza tym przyczyni siê ono, poprzez zabezpiecze-

nie bardziej zrównowa¿onego rozk³adu dzia³alnoœci go-

spodarczej na obszarze Unii, do zmniejszenia ryzyka two-

rzenia siê „w¹skich garde³” w miarê pojawiania siê ten-

dencji wzrostowej, przy równoczesnym zmniejszeniu

prawdopodobieñstwa wystêpowania presji inflacyjnej, któ-

ra mog³aby spowodowaæ przedwczesny koniec procesu

wzrostu. Podobnie te¿ ³atwiejsze stanie siê dziêki temu

utrzymanie europejskiego modelu spo³eczeñstwa i radze-

nie sobie z coraz to wiêksz¹ liczb¹ osób bêd¹cych w wieku

emerytalnym, co znów przyczyni siê do utrzymania

spo³ecznej spójnoœci.2

Istniej¹ca sytuacja i wystêpuj¹ce tendencje

Zmniejszaj¹ce siê ró¿nice pomiêdzy krajami

UE oraz pozostaj¹ce zasadnicze wyzwania

W okresie ostatniego dziesiêciolecia zmniejszy³y siê

ró¿nice w poziomach dochodów i zatrudnienia na obszarze

Unii Europejskiej, zw³aszcza od po³owy lat 90-tych. W la-

tach 1994–2001 wzrost poziomu PKB na mieszkañca w

krajach objêtych polityk¹ spójnoœci, nawet z wy³¹czeniem

Irlandii, kszta³towa³ siê na poziomie 1% ponad roczn¹

œredni¹ unijn¹, przy czym odsetek ludnoœci w wieku pro-

dukcyjnym posiadaj¹cej zatrudnienie wzrós³ we wszystkich

tych krajach (oprócz Grecji) ponad poziom przeciêtny.

Z kolei w Grecji, podobnie jak i w Irlandii, wzrost

wydajnoœci pracy osi¹gn¹³ w tym okresie dwukrotnie po-

nad œredni¹ UE jak i równie¿ by³ znacznie wy¿szy od

œredniej w Portugalii. W pierwszych dwóch krajach baza

produkcyjna wydaje siê byæ wzmocniona, zwiêkszaj¹c

tym samym potencja³ realizuj¹cej siê w dalszym ci¹gu

konwergencji dochodów w okresie lat przysz³ych.

Pomimo coraz wiêkszej iloœci podobieñstw, nadal utrzym-

uj¹ siê ogromne ró¿nice. Poziom PKB na mieszkañca w

Grecji i Portugalii w dalszym ci¹gu wynosi niespe³na 70%

œredniej unijnej, gdy tymczasem w Grecji i Hiszpanii za-

trudnionych jest o oko³o 6–8% mniej osób w wieku pro-

dukcyjnym w stosunku do œredniej.

Nierównoœci wystêpuj¹ce w sferach dochodów i zatrudnie-

nia znacznie siê powiêksz¹ z chwil¹ przy³¹czenia siê do UE

nowych Pañstw Cz³onkowskich. Œredni bowiem poziom

PKB na mieszkañca w tych 10 krajach oceniany jest na

mniej ni¿ po³owa œredniej dla obecnej UE, przy czym od-

setek osób w wieku produkcyjnym, bêd¹cych zatrudnio-

nych, wynosi zaledwie 56% — wobec 64% dla obecnej Unii

15 pañstw.

Mimo ¿e od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych wzrost w tych

krajach osi¹ga³ poziom rocznie oko³o 1,5% powy¿ej œred-

niej unijnej, uleg³ on spowolnieniu w roku 2001 — z chwil¹,

gdy rynki unijne, od których kraje te s¹ zale¿ne, wesz³y w

fazê kryzysu. Osi¹gniêcie wysokich stóp wzrostu wyma-

ganych dla rozwoju tych pañstw w okresie nastêpnych lat

bêdzie zale¿eæ od utrzymania poziomu wzrostu w obec-

nych Pañstwach Cz³onkowskich. Równoczeœnie jednak

bior¹c pod uwagê istniej¹ce wzajemne zale¿noœci, wysoki

poziom wzrostu w nowych krajach mo¿e staæ siê istotnym

zarzewiem poprawy stanu reszty unijnej gospodarki. Lecz

aby to osi¹gn¹æ, kraje te bêd¹ potrzebowa³y w nad-

chodz¹cych latach znacz¹cej pomocy w celu zmniejszenia

istotnych problemów strukturalnych, daj¹c im zarazem mo-

¿liwoœæ realizacji swego wzrostowego potencja³u.

Zró¿nicowanie na poziomie regionalnym

Regiony doœwiadczaj¹ce problemy strukturalne ogranicza-

j¹ce ich konkurencyjnoœæ i utrudniaj¹ce osi¹gniêcie

zrównowa¿onego wzrostu gospodarczego w UE to na ogó³

te obszary, które odczuwaj¹ skutki niskiej wydajnoœci, nis-

kiego poziomu zatrudnienia, czy tzw. wykluczenia

spo³ecznego.

Jednak regiony maj¹ce problemy w konkurowaniu nie

ograniczaj¹ siê do tych bêd¹cych w krajach objêtych poli-

tyk¹ spójnoœci w obecnej Unii, czy te¿ nowych Pañstw

Cz³onkowskich. Ca³y szereg regionów pomimo odpo-

wiedniego wyposa¿enia w infrastrukturê i kapita³ ludzki
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odznacza siê niedoborem potencja³u innowacyjnego i tru-

dnoœciami w utrzymaniu wzrostu gospodarczego.

Zwiêkszaj¹ca siê konwergencja

zapóŸnionych regionów UE

Problemy zwi¹zane z rozwojem wystêpuj¹ zw³aszcza w re-

gionach zapóŸnionych, w których widoczny jest niedobór

niezbêdnej infrastruktury, kwalifikacji pracowniczych i ka-

pita³u spo³ecznego, i uniemo¿liwia ich konkurowanie na

równych warunkach z pozosta³ymi regionami Unii. Re-

giony, otrzymuj¹ce obecnie b¹dŸ w bliskiej przysz³oœci po-

moc w ramach Celu 1 funduszy strukturalnych, skupiaj¹ siê

po wiêkszej czêœci na obszarze krajów objêtych polityk¹

spójnoœci b¹dŸ nowych Pañstw Cz³onkowskich.

Pocz¹wszy od roku 1994, kiedy to dokonano wzmocnienia

funduszy strukturalnych, poziom PKB na mieszkañca w re-

gionach realizacji Celu 1 zd¹¿y³ siê zbli¿yæ do œredniej jego

wartoœci dla Unii. W okresie lat 1994–2001 wzrost ³¹cznej

wartoœci PKB na osobê w tych regionach osi¹gn¹³ œredni¹

na poziomie blisko 3% rocznie w wielkoœciach rzeczywis-

tych, w zestawieniu z jego poziomem nieznacznie ponad

2% w skali roku w pozosta³ej czêœci UE.

Zakres zaœ zbli¿enia by³ jednak znacz¹co zró¿nicowany w

zale¿noœci od regionu, co w du¿ej czêœci stanowi³o od-

zwierciedlenie wzglêdnego znaczenia tych regionów w

obrêbie Pañstw Cz³onkowskich, na terenie których s¹

po³o¿one. W regionach znajduj¹cych siê w czterech kra-

jach realizacji polityki spójnoœci, które skorzysta³y zarówno

na udzielonej im pomocy, jak i na krajowej polityce proroz-

wojowej, wzrost PKB na mieszkañca okaza³ siê znacznie

wy¿szy ni¿ w przypadku pozosta³ych rejonów Unii.

Pocz¹wszy od po³owy lat 90-tych tak¿e liczba osób za-

trudnionych w powy¿szych krajach wzros³a znacz¹co.

Przyrost ten by³ szczególnie widoczny w Irlandii, a jesz-

cze wiêkszy w Hiszpanii, choæ stopa zatrudnienia sytuuje

siê tam znacznie poni¿ej œredniej unijnej. W przypadku

Portugalii i Grecji wzrost w analogicznym zakresie przy-

bra³ bardziej umiarkowane tempo.

Poza obszarem krajów objêtych polityk¹ spójnoœci wiel-

koœci wzrostu w regionach realizacji Celu 1 by³y mniej im-

ponuj¹ce, czêœciowo spowodowane powolnym rozwojem

na poziomie krajowym. W nowych landach Niemiec po-

ziom PKB na mieszkañca zwiêkszy³ siê w latach

1994–2001 o wielkoœæ w przybli¿eniu tak¹ sam¹, jak od-

noœna unijna œrednia, lecz ju¿ np. we w³oskim Mezzogiorno

uplasowa³ siê on poni¿ej tej œredniej. W obu jednak wy-

padkach wydajnoœæ zwiêkszy³a siê o wiêksz¹ wartoœæ ni¿ w

przypadku reszty Unii, co zapewne poci¹ga³o za sob¹ po-

prawê sytuacji w zakresie konkurencyjnoœci, lecz ju¿ w

przypadku wzrostu poziomu zatrudnienia poprawa by³a

niewielka, o ile w ogóle wyst¹pi³a. W roku 2002 w

po³udniowych W³oszech zatrudnionych by³o zaledwie 43%

ludnoœci w wieku produkcyjnym, co stanowi³o poziom

znacznie ni¿szy, ni¿ w jakimkolwiek innym kraju Unii —

podczas gdy w nowych niemieckich landach utrzymuje siê

wysoki poziom bezrobocia.

Umacnianie konkurencyjnoœci i

tworzenie nowych miejsc pracy

W UE jest ca³y szereg obszarów, w których problemy na-

tury strukturalnej odstrêczaj¹ inwestorów i hamuj¹ roz-

wój nowych rodzajów dzia³alnoœci gospodarczej, i to po-

mimo ca³kiem przyzwoitego poziomu infrastruktury i

kwalifikacji pracowników. S¹ to zazwyczaj dawne re-

giony przemys³owe, lub te, na których wystêpuj¹ trwa³e

geograficzne lub inne aspekty, ograniczaj¹ce rozwój.

W obecnej Unii wystêpuje np. 11 regionów sklasyfikowanych

na poziomie NUTS II, w których wzrost PKB w okresie

lat 1994–2001 wyniós³ w przybli¿eniu po³owê œredniej, lub

nawet mniej (zaledwie ok. 1% w skali roku), i w których po-

ziom PKB na mieszkañca rozpatrywany w kategoriach

standardów si³y nabywczej (SSN) [ang. purchasing power

standards (PPS)] sytuowa³ siê na poziomie powy¿ej progu

75% okreœlonym dla mo¿liwoœci uzyskania pomocy w ra-

mach Celu 1, lecz by³ to poziom znacz¹co ni¿szy od

œredniej unijnej. Regiony te rozrzucone s¹ po ca³ym ob-

szarze Unii — wystêpuj¹ na pó³nocnym wschodzie Anglii,

w pó³nocnych partiach Niemiec i w s³abo zaludnionych re-

jonach pó³nocy Szwecji. W ka¿dym przypadku charaktery-

zuj¹ siê one niskim wzrostem wydajnoœci i niskim pozio-

mem PKB na mieszkañca. Wiele z nich zawiera obszary,

na których poziom PKB jest ni¿szy od 75% œredniej unijnej.

Wyzwaniem stoj¹cym w tych przypadkach przed polityk¹

spójnoœci jest zapewnienie skutecznej pomocy na rzecz

restrukturyzacji gospodarki i rozwoju potencja³u w za-

kresie innowacji — w celu zatrzymania spadku konku-

rencyjnoœci, wzglêdnych poziomów dochodów i za-

trudnienia, oraz wyludniania siê tych obszarów. Niepo-

wodzenie w tej kwestii bêdzie oznacza³o, ¿e wystêpuj¹ce

problemy staj¹ siê jeszcze wiêksze w chwili

ostatecznego podjêcia dzia³añ.
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Znacz¹ce zwiêkszenie siê ró¿nic

regionalnych po rozszerzeniu Unii

Oko³o 92% ludnoœci zamieszkuj¹cej nowe Pañstwa

Cz³onkowskie znajduje siê w regionach, w których po-

ziom PKB na mieszkañca wynosi poni¿ej 75% œredniej

dla UE-25, przy niemal 2/3 w regionach, w których po-

ziom ten wynosi poni¿ej po³owy tej œredniej.

Gdyby do Unii do³¹czyæ mia³y Bu³garia i Rumunia — kraje,

w których poziom PKB na mieszkañca wynosi poni¿ej 30%

œredniej dla UE-25 — liczba ludnoœci zamieszkuj¹ca re-

giony o poziomie PKB na mieszkañca wynosz¹cym po-

ni¿ej 75% œredniej unijnej co najmniej podwoi³aby siê w sto-

sunku do obecnej populacji (od ok. 73 mln do ponad 153

mln). Ró¿nica dziel¹ca wystêpuj¹cy w tych regionach œre-

dni poziom PKB na mieszkañca i œredni¹ dla UE tak¿e

uleg³aby podwojeniu (z blisko 30% do ponad 60% poni¿ej

œredniej).

Równoczeœnie restrukturyzacja gospodarki w nowych

Pañstwach Cz³onkowskich doprowadzi³a do spadku licz-

by osób zatrudnionych i w rezultacie odsetek zatrudn-

ionej ludnoœci w wieku produkcyjnym sytuuje siê znacz-

nie poni¿ej œredniej dla UE-15.

W wyniku rozszerzenia unijnemu PKB (wzrost mierzony w

walucie euro) przybêdzie zaledwie niespe³na 5%, lecz licz-

ba ludnoœci Unii wzroœnie o niemal 20%. W wyniku tego

œredni poziom PKB na mieszkañca w Unii licz¹cej ju¿ 25

pañstw bêdzie o oko³o 12,5% ni¿szy ni¿ œrednia wielkoœæ

dla UE-15. W przypadku 18 regionów, maj¹cych obecnie

PKB na mieszkañca na poziomie poni¿ej 75% œredniej dla

„piêtnastki”, których liczba ludnoœci wynosi ³¹cznie w

przybli¿eniu 19 milionów (bior¹c pod uwagê równie¿ Maltê

— jedno z nowych Pañstw Cz³onkowskich), bêdzie to

oznaczaæ, ¿e poziom dochodu na mieszkañca nie bêdzie

siê ju¿ sytuowa³ poni¿ej 75-procentowego progu.

Jako ¿e regiony, o których mowa, bêd¹ doœwiadczaæ

dok³adnie takich samych s³aboœci strukturalnych po roz-

szerzeniu, co i przed nim — mamy tutaj do czynienia z

nieodpartym argumentem na rzecz utrzymania pomocy.

Spójnoœæ spo³eczna a ryzyko ubóstwa

Znacz¹ca liczba osób zarówno w obecnych, jak i w nowych

Pañstwach Cz³onkowskich wykazuje poziom dochodów,

który powoduje, ¿e dotyka je ryzyko znalezienia siê w

w ubóstwie—wznaczeniuwzglêdnegoniedostatku (okreœlo-

nego jako dochód na poziomie 60% mediany dla kraju za-

mieszkiwanego przez te osoby). W roku 2000 w obliczu ry-

zyka ubóstwa stanê³o blisko 55 mln ludzi (ok. 15% ca³kowitej

liczby ludnoœci), z czego ponad po³owa wykazywa³a tego

rodzaju poziom dochodów przez okres trzech lat z rzêdu.

Udzia³ ten by³ wzglêdnie wysoki w krajach po³udniowej Eu-

ropy i Irlandii, tak¿e w wielu krajach wstêpuj¹cych do Unii

przekroczy³ on œredni¹ dla unijnej „piêtnastki”. (Terminem

„kraje wstêpuj¹ce do UE” [ang. accession countries]

pos³ugujemy siê w treœci niniejszego raportu na ozna-

czenie 10 nowych Pañstw Cz³onkowskich Unii oraz

Bu³garii i Rumunii).

Gospodarstwa domowe wystawione na ryzyko ubóstwa

to zazwyczaj takie, w których zamieszkuj¹ osoby licz¹ce

sobie co najmniej 65 lat, szczególnie jeœli mieszkaj¹ one

samotnie, jak równie¿ — rodzice samotnie wychowuj¹cy

swoje dzieci (co w g³ównej mierze dotyczy kobiet),

zw³aszcza w Wielkiej Brytanii.

Ryzyko ubóstwa jest blisko powi¹zane z bezrobociem i

biernoœci¹ zawodow¹. W roku 2002 niemal 40% bezro-

botnych osi¹ga³o dochód na poziomie poni¿ej progu

ubóstwa, gdy tymczasem spo³eczna integracja osób nie-

pe³nosprawnych, d³ugotrwale bezrobotnych i etnicznych

mniejszoœci pozostaje podstawowym wyzwaniem, o ile

ma zostaæ zmniejszone ryzyko ubóstwa i spo³ecznego

wykluczenia.

Starzenie siê ludnoœci i rosn¹ce

stopy obci¹¿enia demograficznego

Ludnoœæ w wieku produkcyjnym zacznie w ci¹gu obecnego

dziesiêciolecia spadaæ we wszystkich czterech po³udnio-

wych Pañstwach Cz³onkowskich, w Niemczech, a tak¿e w

wiêkszoœci krajów wstêpuj¹cych do Unii. Podczas kolejnej

dekady spadek ten rozszerzy siê na wszystkie kraje z

wyj¹tkiem Irlandii, Luksemburga i Cypru. Zgodnie z naj-

nowszymi projekcjami liczba osób w wieku 15–64 lat ma do

roku 2025 zmniejszyæ siê o 4% w piêtnastu obecnych kra-

jach Unii w porównaniu do roku 2000, podczas gdy wska-

Ÿnik ten dla krajów wstêpuj¹cych do UE wyniesie 10%.

Spadkowi temu towarzyszyæ bêdzie znaczny wzrost liczby

ludnoœci w wieku 65 lat i wiêcej. Do roku 2025 iloœæ osób

które przekrocz¹ wiek emerytalny bêdzie o 40% wiêcej ni¿

obecnie — zarówno w obecnej „Piêtnastce”, jak i w krajach

wstêpuj¹cych do Unii — z czego wynika proporcja wy-

nosz¹ca poni¿ej trzech osób w wieku produkcyjnym na
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ka¿d¹ osobê w wieku przynajmniej 65 lat — w przeciwieñ-

stwie do wskaŸnika wynosz¹cego ponad cztery do jed-

nego w chwili obecnej. Przy zachowaniu równego stanu

pozosta³ych czynników owo starzenie siê ludnoœci bêdzie

prowadziæ do stopniowego kurczenia siê zasobu unijnej

si³y roboczej, co zapewne poci¹gnie za sob¹ okreœlone

skutki dla potencja³u wzrostowego.

Znaczenie tego czynnika bêdzie jednak zale¿ne od real-

nego wzrostu poziomu dochodów i zatrudnienia w

przysz³ych latach, który stanowiæ bêdzie o tym, czy ³atwo

bêdzie, czy te¿ trudno wspieraæ osoby bêd¹ce na emerytu-

rze. W praktyce zaledwie 64% osób w wieku produkcyjnym

na terenie unijnej „piêtnastki” i 56% w krajach wstêpuj¹cych

do UE ma w chwili obecnej zatrudnienie i wytwarza do-

chód. Efektywny wskaŸnik dla poszerzonej Unii wynosi za-

tem ju¿ w tej chwili oko³o 2,5 osoby pracuj¹cej na ka¿d¹

emerytowan¹ osobê. W roku 2025, jeœli utrzyma siê stopa

zatrudnienia, proporcja ta spadnie do poziomu poni¿ej dwa

do jednego.

Przewidywania te przydaj¹ wagi potrzebie utrzymania

wzrostu gospodarczego na ca³ym obszarze Unii, jak rów-

nie¿ wzrostu stóp zatrudnienia i zmniejszenia zjawiska

wczeœniejszego przechodzenia na emeryturê. W nie-

których przypadkach imigracja mo¿e staæ siê istotnym

Ÿród³em dodatkowej poda¿y si³y roboczej, co przydaje

znaczenia skutecznoœci kierunków polityki integracyjnej.

Zmniejszanie siê ró¿nic w zakresie czynników

decyduj¹cych o konkurencyjnoœci regionów

Jak to wskazano powy¿ej, w odniesieniu do regionów Unii,

aby rozwój gospodarczy i poziom zatrudnienia mog³y zo-

staæ utrzymane w warunkach konkurencyjnego œrodo-

wiska, spe³nienia wymagaj¹ dwie dope³niaj¹ce siê grupy

warunków. Po pierwsze — regiony te musz¹ dysponowaæ

stosownym poziomem zarówno infrastruktury fizycznej

(skutecznie dzia³aj¹ce sieci transportowe, telekomunika-

cyjne i energetyczne, dobre urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie

œrodowiska itd.), jak i kapita³u ludzkiego (odpowiednio

przeszkolona si³a robocza, o odpowiednich poziomach

umiejêtnoœci). Po drugie — w warunkach nowej gospo-

darki, opartej na wiedzy, regiony musz¹ mieæ potencja³ po-

zwalaj¹cy na innowacje i potrafiæ efektywnie wykorzys-

tywaæ zarówno istniej¹c¹ wiedzê specjalistyczn¹

(know-how), jak i nowe technologie oraz obraæ œcie¿kê

trwa³ego i zrównowa¿onego (w kategoriach ochrony

œrodowiska) rozwoju. Osi¹gniêcie obu tych celów

wymagaæ bêdzie okreœlonej ramowej struktury instytucjo-

nalnej i administracyjnej.

Poprawa stanu infrastruktury

W ci¹gu minionej dekady po³¹czenia transportowo-komuni-

kacyjne w obrêbie krajów objêtych polityk¹ spójnoœci, jak

równie¿ miêdzy tymi¿ krajami a pozosta³¹ czêœci¹ UE

uleg³y znacz¹cej poprawie. W szczególnoœci, przy wspar-

ciu ze strony funduszy strukturalnych gêstoœæ sieci auto-

strad w tych krajach zwiêkszy³a siê z 20% poni¿ej poziomu

œredniej dla „piêtnastki” w roku 1991 do 10% powy¿ej tej

œredniej w roku 2001. Wzrost ten skupi³ siê jednak w du¿ej

mierze na obszarze Hiszpanii i Portugalii. W ca³oœciowo

ujêtych regionach Celu 1, chocia¿ gêstoœæ sieci autostrad

sta³a siê wy¿sza ni¿ przed dziesiêcioma laty, w dalszym

ci¹gu wynosi³a ona zaledwie oko³o 80% œredniej 15 pañstw

UE. W krajach wstêpuj¹cych do Unii gêstoœæ sieci auto-

strad jest jeszcze ni¿sza (wynosz¹c poni¿ej 20% œredniej

dla „piêtnastki”). Budowa autostrad dokonuje siê tam w

b³yskawicznym tempie — mimo przymusu zawarcia pew-

nych œrodowiskowych kompromisów — lecz skupia siê ona

w g³ównej mierze wokó³ stolic pañstw lub szlaków tranzy-

towych wiod¹cych ku obecnym Pañstwom Cz³onkowskim.

W okresie ostatniego dziesiêciolecia dokona³a siê na ob-

szarze Unii w pewnym stopniu modernizacja sieci kole-

jowych, lecz poziom elektryfikacji linii i przekszta³cania ich w

linie dwutorowe realizowa³ siê na niemal takim samym po-

ziomie w zapóŸnionych czêœciach Unii, jak i na pozosta³ym

jej obszarze, co powoduje, ¿e ró¿nica miêdzy nimi pozo-

staje znaczna. W krajach wstêpuj¹cych do Unii stan kolei

¿elaznych stanowi odzwierciedlenie dziesi¹tków lat zanie-

dbañ; wymagane jest tam poczynienie znacznych inwe-

stycji, zarówno w celu przeprowadzenia modernizacji, jak i

wymiany zu¿ytych torów. Ale potrzeby inwestycyjne w nie

mniej ostry sposób przejawiaj¹ siê w przypadku dróg

ko³owych. Wiêcej budowanych dróg wzmacnia tylko zja-

wisko b³yskawicznego przerzucania siê transportu pasa-

¿erskiego i towarowego z dróg ¿elaznych na ko³owe.

W dziedzinie telekomunikacji — liczba sta³ych linii telefoni-

cznych w stosunku do liczby ludnoœci pozostaje znacznie

ni¿sza zarówno w krajach realizuj¹cych politykê spójnoœci,

jak i wstêpuj¹cych do Unii. Ten stan rzeczy jest rów-

nowa¿ony b³yskawicznie rosn¹cym zakresem korzystania

z telefonii komórkowej — mimo i¿ w Grecji i krajach wstê-

puj¹cych do Unii poziom korzystania z tych urz¹dzeñ w

dalszym ci¹gu sytuuje siê poni¿ej œredniej dla 15 pañstw

Unii. Równoczeœnie dostêp do linii szerokopasmowych,

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

S t r e s z c z e n i e

xi

11

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:29:56

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



istotny w zwi¹zku z u¿ytkowaniem Internetu oraz rozwojem

ró¿nego rodzaju aplikacji i us³ug teleinformatycznych,

ukazuje wystêpowanie du¿ych ró¿nic na przestrzeni Unii,

co zasadniczo pokrywa siê ze wzglêdnymi poziomami pro-

sperity. W wielu czêœciach unijnej „piêtnastki” w dalszym

ci¹gu wystêpuj¹ znaczne ograniczenia dostêpnoœci do

tych urz¹dzeñ — podobnie zreszt¹ jak w niemal wszystkich

krajach wstêpuj¹cych do UE.

Pozosta³e elementy infrastruktury — takie jak szko³y, wy-

¿sze uczelnie, zak³ady opieki zdrowotnej, czy ró¿norodne

us³ugi z zakresu pomocy spo³ecznej — s¹ równie istotne,

jako ¿e bêd¹ one najpewniej mia³y coraz wiêkszy wp³yw na

decyzje podejmowane odnoœnie do miejsc inwestowania i

lokalizacji nowych przedsiêbiorstw. Jest tak szczególnie w

odniesieniu do dzia³alnoœci prowadzonej w oparciu o

wiedzê, która nie jest przywi¹zana do ¿adnego konkretn-

ego miejsca z powodu np. potrzeby usytuowania w bliskoœ-

ci zasobów surowca czy te¿ okreœlonego du¿ego rynku.

W kwestii œrodowiska naturalnego — potrzeba inwestowa-

nia zachowuje istotne znaczenie w krajach realizuj¹cych

politykê spójnoœci, a tak¿e w krajach do Unii wstêpuj¹cych,

co znajduje wyraz przyk³adowo w znacznie mniejszym

udziale ludnoœci pod³¹czonej do oczyszczalnie œcieków w

porównaniu z innymi czêœciami UE. Aczkolwiek potrzeby

maj¹ jednak nie mniejsz¹ wagê przy gospodarce odpa-

dami i kontroli emisji zanieczyszczeñ, szczególnie przy

gwa³townym przyroœcie skali u¿ytkowania dróg, jaki wys-

têpuje w krajach wstêpuj¹cych do UE.

Wzmacnianie kapita³u ludzkiego

O ile uchwalona w roku 1997 „Europejska Strategia Za-

trudnienia” przyczyni³a siê do wzrostu odpornoœci zatrudn-

ienia w okresie gospodarczego spowolnienia, nie zosta³y

bynajmniej wyeliminowane istotne s³abe punkty o chara-

kterze strukturalnym — i to zarówno wœród obecnych, jak i

przysz³ych Pañstw Cz³onkowskich.

W celu zapobie¿enia bezrobociu oraz wspomagania

bezrobotnych w integrowaniu siê z rynkiem pracy i po-

wracaniu do pracy, zachodzi potrzeba zaoferowania

us³ug dopasowanych do indywidualnych potrzeb, œwiad-

czonych w formie wskazówek, szkoleñ i tworzenia

mo¿liwoœci podjêcia pracy. Kszta³towanie kierunków po-

lityki rynku pracy o charakterze zapobiegawczym i ak-

tywnym ma szczególnie wa¿ne znaczenie w przypadku

nowych Pañstw Cz³onkowskim, pozwalaj¹c im wspieraæ

dokonuj¹ce siê przeobra¿enia ich gospodarek.

Wysoki poziom wykszta³cenia i kwalifikacji jest czynni-

kiem o coraz wiêkszym znaczeniu zarówno dla rozwoju i

awansu poszczególnych osób, lecz tak¿e z punktu wi-

dzenia gospodarczej konkurencyjnoœci. Wzglêdna licz-

ba osób o poziomie wykszta³cenia wy¿szym ni¿ na po-

ziomie podstawowym pozostaje znacznie mniejsza w re-

gionach realizacji Celu 1 ni¿ w pozosta³ej czêœci unijnej

„piêtnastki”, co szczególnie dotyczy Hiszpanii, W³och i

Portugalii, z jedynym wyj¹tkiem w postaci nowych lan-

dów niemieckich. Tam analogiczna wzglêdna liczba jest

bardziej podobna do wielkoœci spotykanych w krajach

wstêpuj¹cych do UE, gdzie jest ona znacznie wy¿sza ni¿

wynosi œrednia dla 15 krajów Unii (odpowiednio: ok. 80%

lub powy¿ej — wobec 64%).

Kwalifikacje w krajach wstêpuj¹cych do Unii osi¹gniête dziê-

ki kszta³ceniu na wy¿szym poziomie, a tak¿e za spraw¹

kszta³cenia zawodowego, niekoniecznie s¹ zgodne z po-

trzebami przejawiaj¹cymi siê na rynku pracy; zaœ programy

i struktury nauczania nie s¹ dobrze przystosowane do

wymogów nowoczesnej gospodarki. Ponadto o wiele

mniejsza ni¿ w przypadku œredniej dla „piêtnastki” liczba

m³odych ludzi podejmuje i koñczy studia na poziomie uni-

wersyteckim, co stanowi kluczowy wymóg wniesienia

znacz¹cego wk³adu w rozwój gospodarki opartej na wie-

dzy. Jest tak równie¿ w przypadku obecnych regionów Unii

stanowi¹cych obszary realizacji Celu 1, w przypadku któ-

rych, mimo zwy¿kuj¹cych tendencji jakie wyst¹pi³y w ci¹gu

przynajmniej ostatnich dziesiêciu lat, dystans dziel¹cy je od

pozosta³ej czêœci Unii pozostaje znaczny.

Podobnie te¿ o wiele mniejsza liczba osób, zarówno w kra-

jach objêtych polityk¹ spójnoœci, jak i wstêpuj¹cych do Unii,

wydaje siê uczestniczyæ w kszta³ceniu ustawicznym, ni¿

dzieje siê to w pozosta³ej czêœci Unii (w roku 1999: poni¿ej

20% osób zatrudnionych w przedsiêbiorstwach Grecji,

Portugalii i wszystkich krajów wstêpuj¹cych — z wyj¹tkiem

Czech i S³owenii), i to pomimo pal¹cej potrzeby przystos-

owania siê do dokonuj¹cych siê gospodarczych zmian.

Umacnianie spójnoœci spo³ecznej

Polityka gospodarcza, w zakresie zatrudnienia i spo³eczna

wspieraj¹ i umacniaj¹ siê nawzajem. Rozwój gospodarczy

musi iœæ w parze z wysi³kami na rzecz niwelowania ubós-

twa i zwalczania wykluczenia spo³ecznego. Propagowanie

integracji spo³ecznej i walka z dyskryminacj¹ ma znaczenie

zasadnicze dla zapobiegania wykluczeniu spo³ecznemu i

osi¹gania wysokich stóp zatrudnienia i wzrostu gospo-

darczego, zw³aszczanapoziomach regionalnym i lokalnym.
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Tak samo œwiadczenie kompleksowej pomocy na rzecz

grup najbardziej spo³ecznie upoœledzonych — takich jak

mniejszoœci etniczne czy osoby przedwczeœnie porzu-

caj¹ce naukê szkoln¹, mo¿e mieæ znaczenie w konte-

kœcie zabezpieczania osi¹gniêæ gospodarczych i spo³e-

cznych na ca³ym obszarze UE.

Trwaj¹ce nierównoœci w

zakresie potencja³u innowacyjnego

W warunkach gospodarki, w coraz to wiêkszym stopniu

opartej na wiedzy, innowacje s¹ kluczem do kon-

kurencyjnoœci na poziomie regionalnym. Zdolnoœæ do

znajdowania rozwi¹zañ innowacyjnych, znajdowania

dostêpu do wiedzy i jej wykorzystywania, ró¿ni siê jednak

w zale¿noœci od regionów — zarówno w przypadku do-

tychczasowych, jak i nowych Pañstw Cz³onkowskich. O

ile celem prowadzonej polityki nie jest zagwarantowanie,

aby wszystkie regiony dysponowa³y œrodkami pozwal-

aj¹cymi na wnoszenie równego wk³adu w postêpy

zwi¹zane ze stosowaniem nowych technologii, to po-

winny one jednak mieæ równe szanse wykorzystania tych

postêpów i uczynienia z nich produktywnego u¿ytku.

Niemniej ró¿ne wskaŸniki, w szczególnoœci: wzglêdna ska-

la wydatków na badania i rozwój, zatrudnienie w sferze

dzia³alnoœci badawczej i liczba zastosowañ patentów —

wskazuje na istnienie du¿ej ró¿nicy w zakresie innowacy-

jnego potencja³u miêdzy regionami silniejszymi, po³o¿o-

nymi w œrodkowych obszarach Unii, a pozosta³ymi. (Zgo-

dnie z najnowszymi danymi — 8 na 213 regionów obecnej

UE sklasyfikowanych wg „NUTS” odpowiada za blisko

czwart¹ czêœæ ca³kowitych wydatków na cele badawc-

zo-rozwojowe w Unii, podczas gdy na 31 z nich przypada

po³owa tej kwoty). Wystêpuje te¿ podobnie du¿a nierów-

noœæ miêdzy krajami wstêpuj¹cymi do Unii a œredni¹ dla

„piêtnastki”, jak równie¿ — w ramach tych pierwszych —

miêdzy regionami wokó³ stolic pañstw a innymi regionami.

Wystêpuje coraz to wiêksza zgodnoœæ pogl¹dów na temat

znaczenia regionalnej konkurencyjnoœci dobrego

zarz¹dzania w znaczeniu skutecznego funkcjonowania in-

stytucji, produktywnych stosunków ³¹cz¹cych ró¿nych

zaanga¿owanych uczestników procesu rozwoju oraz

pozytywnych postaw wobec dzia³alnoœci biznesu i przeds-

iêbiorczoœci. Pomimo tego, regiony w dalszym ci¹gu

znacz¹co ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w tych aspektach, a tak¿e

co do zdolnoœci wypracowania swej w³asnej przewagi kon-

kurencyjnej, przy ca³ym ich doœwiadczeniu i fachowoœci.

Wp³yw polityki Pañstw

Cz³onkowskich na spójnoœæ

Wydatki publiczne w Pañstwach Cz³onkowskich prze-

kraczaj¹ o znaczn¹ wielokrotnoœæ kwoty wydatkowane

przez Uniê Europejsk¹ na cele zwi¹zane z polityk¹ sp-

ójnoœci. O ile ta pierwsza wielkoœæ kszta³tuje siê na

œrednim poziomie oko³o 47% PKB, o tyle bud¿et polityki

spójnoœci wynosi nieco poni¿ej 0,4% PKB ca³ej UE.

Mimo swych wzglêdnie niewielkich rozmiarów, unijna

polityka spójnoœci ma do odegrania istotn¹ rolê, stawien-

ia czo³a w³aœciwym, pierwotnym przyczynom nierówno-

œci wystêpuj¹cych w dziedzinach dochodów i zatru-

dnienia na ca³ym obszarze Unii. O ile kierunki polityki

Pañstw Cz³onkowskich z elementem zaanga¿owania

wydatków publicznych s¹ ukierunkowane g³ównie na za-

pewnianie dostêpu do podstawowych us³ug i wspieranie

dochodów, o tyle unijna polityka spójnoœci skupia siê na

niwelowaniu ró¿nic o charakterze strukturalnym, które w

sposób bezpoœredni oddzia³uj¹ na konkurencyjnoœæ re-

gionów i mo¿liwoœæ zatrudniania ich obywateli.

Wydatki publiczne skupiaj¹ siê

g³ównie na zapewnieniu dostêpu

do podstawowych us³ug...

Wiêksza czêœæ wydatków publicznych w Pañstwach

Cz³onkowskich przeznaczana jest zatem na udo-

stêpnienie i œwiadczenie okreœlonego zakresu us³ug,

maj¹cych na celu zagwarantowanie pe³nego dostêpu do

oœwiaty, ochrony zdrowia i ochrony socjalnej. Te trzy

funkcje sk³adaj¹ siê ³¹cznie na niemal 2/3 ca³oœci kwot

pañstwowych wydatkowanych w Unii. W przeciwieñ-

stwie do tego wydatki publiczne kierowane na inwestycje

w kapita³ ludzki i rzeczowy zamykaj¹ siê œredni¹ kwot¹

zaledwie niewiele wiêksz¹ ni¿ 2% PKB, która we wszy-

stkich krajach (z wyj¹tkiem Irlandii i Luksemburga)

kszta³tuje siê na poziomie poni¿ej 4% PKB. Kwota wy-

datkowana przez rz¹dy pañstw na us³ugi zwi¹zane ze

wspieraniem biznesu, szkolnictwem wy¿szym, inno-

wacjami oraz badaniami i rozwojem jest podobnie niska

(w tej ostatniej kategorii osi¹gaj¹ œredni¹ w okolicach

zaledwie 0,3% PKB dla ca³ej Unii).

W odniesieniu do sum przeznaczonych przez Pañstwa

Cz³onkowskie na wydatki strukturalne, skala bud¿etu prze-

znaczonego na politykê spójnoœci nie wydaje siê byæ ju¿ tak

niewielka. Ponadto w przeciwieñstwie do tej ostatniej
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kategorii, unijne wydatki strukturalne skupiaj¹ siê wokó³ re-

gionów, którym najbardziej potrzebna jest pomoc (np. unijne

œrodki strukturalne przeznaczane na Grecjê i Portugaliê wy-

nosz¹ ok. 2,5% PKB tych krajów, w obu przypadkach).

Przyczyniaj¹c siê zarazem w znacznym

stopniu do zmniejszania regionalnych

ró¿nic w zakresie poziomu dochodów...

W swojej wiêkszoœci wydatki pañstwowe w przeliczeniu

na mieszkañca w stosunku do produktu narodowego

beutto w zakresie podstawowych us³ug — takich jak

szkolnictwo czy opieka zdrowotna — kszta³tuj¹ siê po-

dobnie w ró¿nych regionach Pañstw Cz³onkowskich, sta-

nowi¹c odzwierciedlenie troski o zagwarantowanie lu-

dziom okreœlonego poziomu zaopatrzenia, niezale¿nie

od ich miejsca zamieszkania. G³ówna jednak ró¿nica do-

tyczy kwot wydatkowanych na ochronê socjaln¹, a to z

uwagi na ró¿nice w poziomie bezrobocia i liczbie osób

znajduj¹cych siê na emeryturze, choæ ró¿nice zazna-

czaj¹ siê równie¿ w wydatkach na administracjê z uwagi

na skupienie resortów rz¹dowych w stolicach pañstw.

Sumarycznym wynikiem tych tendencji jest to, ¿e udzia³

wydatków pañstwowych w dochodzie jest ogólnie zna-

cznie wiêkszy w regionach mniej zamo¿nych ni¿ w tych

lepiej prosperuj¹cych, lecz dzieje siê tak g³ównie z powodu

niskiego poziomu dochodów, nie zaœ wy¿szych kwot wy-

datków publicznych.

Podczas gdy przychody pañstwa

s¹ proporcjonalne do dochodu

Z drugiej strony, przychody rz¹du wydaj¹ siê w du¿ym sto-

pniu proporcjonalne do dochodu; dzieje siê tak w g³ównej

mierze dlatego, ¿e we wszystkich Pañstwach Cz³onkow-

skich wszystkie podatki nak³adane s¹ centralnie, na dochód

lub na wydatki. Dlatego te¿ nie wystêpuje tutaj tendencja do

równowa¿enia pozytywnego wk³adu wydatków publicznych

w zmniejszanie nierównoœci w zakresie dochodów wœród re-

gionów. Ponadto w krajach, w których znacz¹cy odsetek

przychodów jest pozyskiwany na poziomie lokalnym,

funkcjonuj¹ mechanizmy redystrybucyjne, pozwalaj¹ce

zmniejszaæ ró¿nice w zakresie dochodów dostêpnych dla

regionów na potrzeby finansowania wydatków.

Znacznej tendencji ku przekazywaniu odpowiedzial-

noœci za us³ugi publiczne na poziomy lokalny i regionalny

nie towarzyszy³ zatem podobny trend w zakresie pozy-

skiwania œrodków s³u¿¹cych finansowaniu tych us³ug.

G³ówny wyj¹tek stanowi¹ tu W³ochy, w których odpowie-

dzialnoœæ za pozyskiwanie przychodów w coraz to wiê-

kszym stopniu jest przekazywana regionom, bez towa-

rzysz¹cego temu umacniania regionalnych transferów.

Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne

jako g³ówny czynnik rozwoju regionów

Bezpoœrednie inwestycje zagraniczne mog¹ potencjalnie

odgrywaæ kluczow¹ rolê w zmniejszaniu regionalnych ró¿-

nic w zakresie wyników osi¹ganych przez gospodarkê —

nie tylko jako Ÿród³o dochodów i miejsc pracy, lecz tak¿e

jako œrodek transferowania technologii i wiedzy specjalis-

tycznej (know-how) do regionów zapóŸnionych. Szczegól-

ne znaczenie maj¹ one dla krajów wstêpuj¹cych do Unii,

dla których konieczna jest istotna restrukturyzacja ich go-

spodarek, jak równie¿ bardziej zdecydowane zwiêkszenie

wydajnoœci i konkurencyjnoœci. Niezale¿ne od oferowa-

nych bodŸców natury finansowej, zagranicznych inwesto-

rów niekoniecznie przyci¹gaj¹ miejsca, w których potrzeby

s¹ akurat najwiêksze, z powodów zasadniczo tych

samych, co w przypadku inwestorów krajowych (braki in-

frastrukturalne, brak wykwalifikowanej si³y roboczej itd.).

Z tych powodów zagraniczne inwestycje bezpoœrednie

przejawiaj¹ tendencjê do kierowania siê w sposób niepro-

porcjonalny ku silniejszym, nie zaœ s³abszym, czêœciom

Unii. W okresie lat 1999–2001 nap³yw inwestycji stanowi³:

ok. 21% PKB w Irlandii — kraju ciesz¹cym siê drugim co do

wielkoœci poziomem PKB w UE; ok. 15% w Danii (trzeci co

do wielkoœci PKB) i 13% w Holandii (czwarta pozycja). Dla

kontrastu — nap³yw inwestycji w Portugalii siêgn¹³ zaledwie

4% PKB, gdy tymczasem krajami o najni¿szej wielkoœci tego

nap³ywu okaza³y siê byæ: Hiszpania (1,5% PKB), W³ochy

(1%) i Grecja (zaledwie nieca³e 1%).

W ramach poszczególnych krajów zagraniczne inwestycje

bezpoœrednie skupiaj¹ siê w g³ównej mierze w wielkich

miastach i wokó³ nich, szczególnie jeœli chodzi o stolice

pañstw, natomiast bardzo niewiele nap³ywa do regionów

zapóŸnionych. Na nowe landy w Niemczech, z wyj¹tkiem

wschodniej czêœci Berlina, przypad³o wobec tego w latach

1998–2000 zaledwie niewiele ponad 2% ca³kowitego

nap³ywu kapita³u, gdy tymczasem na hiszpañskie regiony

Celu 1 przypad³o w roku 2000 niespe³na 10% nap³ywów in-

westycyjnych kierowanych do tego kraju. Podobnie we

W³oszech — na których po³udniowym obszarze osoby
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zatrudnione w firmach bêd¹cych w³asnoœci¹ zagraniczn¹

stanowi³y niespe³na 4%.

Ta sama ogólna prawid³owoœæ staje siê widoczna w kra-

jach wstêpuj¹cych do Unii. W roku 2001 ponad 2/3 zagra-

nicznych inwestycji bezpoœrednich na Wêgrzech skierowa-

no w stronê regionu budapeszteñskiego; w przypadku

Czech — na region praski skierowano ponad 60%

nap³ywaj¹cych inwestycji, przy ca³kiem podobnym udziale

w przypadku S³owacji (region Bratys³awy).

Oddzia³ywanie polityki wspólnotowej:

konkurencyjnoœæ, zatrudnienie i spójnoœæ

W przeciwieñstwie do polityki strukturalnej, inne kierunki

polityki unijnej nie s¹ w g³ównej mierze ukierunkowane na

zmniejszanie regionalnych ró¿nic, czy te¿ niwelowania nie-

równoœci miêdzy ludŸmi. Mimo to maj¹ one okreœlone na-

stêpstwa dla spójnoœci i w wielu przypadkach bior¹ pod

uwagê wystêpuj¹ce ró¿nice.

Budowanie gospodarki opartej na wiedzy

Wspólnotowa polityka w zakresie przedsiêbiorczoœci, prze-

mys³u i innowacji ma na celu wzmacnianie konkuren-

cyjnoœci unijnych producentów poprzez propagowanie

konkurencji, gwarantowanie dostêpu do rynków i stwarzanie

warunków sprzyjaj¹cych dzia³alnoœci badawczo-rozwoj-

owej na ca³ym obszarze Unii.

Jak stwierdzono, brak mo¿liwoœci rozwoju innowacji na po-

ziomie regionów wyp³ywa nie tylko z wystêpowania okre-

œlonych niedoborów w zakresie bazy badawczej czy nis-

kich poziomów nak³adów na badania i rozwój, lecz jest ta-

k¿e wynikiem s³abych punktów wystêpuj¹cych na linii

powi¹zañ miêdzy oœrodkami badawczymi a przedsiê-

biorstwami, jak równie¿ powolnego tempa rozwoju popytu na

nowe technologie informacyjno-komunikacyjne. Za³o¿one

w swoim czasie tzw. oœrodki przekazywania innowacji maj¹

w zamyœle, wraz z sieci¹ „Innowacyjne Regiony Europy”,

zachêciæ regiony do wykszta³cenia polityki sprzyjaj¹cej in-

nowacjom, tudzie¿ do zapewnienia przedsiêbiorstwom

technicznego wsparcia.

Nierównoœci w dostêpie do Ÿróde³ wspólnotowego fi-

nansowania programów badawczych s¹ w dalszym

ci¹gu widoczne, szczególnie na poziomie regionalnym,

chocia¿ 6-ty Program Ramowy ma czêœciowo na celu

poprawê powi¹zañ ³¹cz¹cych oœrodki naukowe po³o¿o-

ne w bardziej centralnych czêœciach UE i te po³o¿one na

obszarach peryferyjnych.

Umacnianie szkolnictwa i szkoleñ

Kwalifikacje unijnej si³y roboczej stanowi¹ pierwszorzêdny

element komparatywnych korzyœci Unii Europejskiej w

przestrzeni globalnej konkurencji. Wysoki poziom edukacji

i zapewnienie wysokiego standardu szkoleñ, które by³yby

dostêpne przez ca³y okres zawodowej aktywnoœci, s¹

czynnikami kluczowymi dla umacniania innowacyjnego po-

tencja³u na ca³ym obszarze Unii, oraz dla osi¹gniêcia wy-

tyczonego w Lizbonie celu, okreœlonego jako uczynienie z

unii najbardziej dynamicznej gospodarki œwiata opartej na

wiedzy. Aby dopomóc osi¹gniêcia tego celu, wprowadzono

w ¿ycie program pod has³em „Edukacja i Szkolenia 2010”,

którego komplementarnym celem jest sprawienie, aby

szkolnictwo i oœwiata oraz szkolenia sta³y siê w Europie

„œwiatowym jakoœciowym punktem odniesienia w okresie

do roku 2010”.

Wiêcej lepszych miejsc pracy w

warunkach spo³eczeñstwa integruj¹cego

Na posiedzeniu Rady Europejskiej w Lizbonie UE okreœli³a

swoj¹ kompleksow¹ strategiê, ukierunkowan¹ na d³ugo-

okresowy wzrost gospodarczy, pe³ne zatrudnienie,

spo³eczn¹ spójnoœæ oraz trwa³y, zrównowa¿ony rozwój re-

alizuj¹cy siê w warunkach spo³eczeñstwa opartego na wie-

dzy. W roku 2003 podjêto natomiast rewizjê Europejskiej

Strategii Zatrudnienia w kierunku lepszego podbudowania

celów wyznaczonych w Lizbonie w warunkach ju¿ rozsze-

rzonej Unii, z ukierunkowaniem tej strategii na wspieranie

wysi³ków Pañstw Cz³onkowskich w kierunku reformowania

ich rynków pracy, osi¹gniêcia pe³nego zatrudnienia, po-

lepszenia jakoœci i produktywnoœci pracy oraz zmniejszen-

ia ró¿nic spo³ecznych.

Powodzenie wdra¿ania strategii zatrudnienia zale¿y od za-

anga¿owania Pañstw Cz³onkowskich w dopomaganie pra-

cownikom i przedsiêbiorstwom do zwiêkszania swych

zdolnoœci przystosowania, przyci¹gania wiêkszej liczby lu-

dzi ku zatrudnieniu, inwestowania w kapita³ ludzki i udos-

konalenia sposobu zarz¹dzania. Dzia³ania na rzecz

zwiêkszenia spo³ecznej integracji przyczynia siê zarówno

do zmniejszania nierównoœci w zakresie dostêpu do

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

S t r e s z c z e n i e

xv

15

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:29:57

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen



zatrudnienia, jak równie¿ do podnoszenia wzrostowego

potencja³u gospodarki. Id¹c za wskazaniami lizboñskimi,

przyjêto w roku 2001 wspóln¹ unijn¹ strategiê integracji

spo³ecznej. Druga generacja krajowych planów dzia³ania,

stworzona przez Pañstwa Cz³onkowskie w roku 2003

uznaje wielowymiarowy charakter wykluczenia spo³ecz-

nego, ale i potrzebê zwalczania tego zjawiska poprzez

dzia³anie polityki gospodarczej, zatrudnienia i spo³ecznej w

kierunku ich wzajemnego wsparcia.

Zaanga¿owanie Unii w ideê równoœci mê¿czyzn i kobiet wy-

maga prze³o¿enia na ca³oœciow¹ koncepcjê racjonaln¹, któ-

ra gwarantowa³aby, ¿e wszystkie kierunki polityki wezm¹

pod uwagê swój wp³yw na sytuacjê p³ci zarówno na etapie

planowania, jak i wdra¿ania. Je¿eli mia³by zostaæ osi¹gniêty

wytyczony w Lizbonie cel w zakresie poziomu zatrudnienia

do roku 2010, to czynniki le¿¹ce u podstaw ró¿nic w sytuacji

mê¿czyzn i kobiet w zakresie zatrudnienia, bezrobocia i

p³ac, wymagaj¹ podjêcia energicznych dzia³añ zaradczych.

Dlatego niezbêdna jest kontynuacja dzia³añ podejmowa-

nych w tym zakresie celem przyci¹gniêcia kobiet do po-

djêcia zatrudnienia, zachêcenia ich do d³u¿szego pozo-

stania na rynku pracy i u³atwienia godzenia ich kariery zawo-

dowej z obowi¹zkami rodzinnymi za spraw¹ zapewnienia

okreœlonych œrodków opieki nad cz³onkami rodziny.

Ochrona œrodowiska wobec

zrównowa¿onego rozwoju i miejsc pracy

Utrzymanie trwa³ego rozwoju gospodarczego i stworzenie

d³ugotrwa³ych, sta³ych miejsc pracy zale¿y od ochrony

œrodowiska przed potencjalnie niszczycielskimi skutkami

rozwoju, a tak¿e od zapobie¿enia nadmiernemu wyczerp-

ywania ograniczonych zasobów. W ramach VI Programu

Dzia³añ na rzecz Œrodowiska, realizowanego pod has³em

„Nasza przysz³oœæ — nasz wybór”, wyznaczono dzia³ania z

zakresu ochrony œrodowiska, jakie s¹ nieodzowne dla

utrzymania realizacji unijnych celów gospodarczych i

spo³ecznych. Nale¿¹ tutaj: ograniczanie zmian klimat-

ycznych, zachowanie œrodowiska naturalnego i biologi-

cznej ró¿norodnoœci, ograniczenie emisji zanieczyszczeñ

szkodliwych dla zdrowia, a tak¿e zmniejszenie zakresu wy-

zyskiwania zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie

iloœci odpadów. Uwzglêdniono tu równie¿ wziêcie pod

rozwagê wzglêdów œrodowiskowych przy wprowadzaniu w

¿ycie polityki strukturalnej uwzglêdniaj¹cej inwestycje.

Chocia¿ z ochron¹ œrodowiska wi¹¿¹ siê okreœlone koszty,

co jest równie istotne w przypadku regionów zapóŸnionych,

w których potrzeby infrastrukturalne s¹ przewa¿nie najwiê-

ksze, mo¿na tu równie¿ mówiæ o ogromnych potencjalnych

zyskach, jakie niesie ze sob¹ poprawa sytuacji w zakresie

ochrony zdrowia i tworzenia miejsc pracy w ekologicznych

sektorach przemys³u, jak równie¿ o korzyœciach p³yn¹cych z

bardziej zrównowa¿onego rozwoju.

Rynek wewnêtrzny i us³ugi le¿¹ce

w ogólnym interesie gospodarczym

Liberalizacja rynków: transportowo-komunikacyjnego, te-

lekomunikacyjnego i energetycznego doprowadzi³a do

zwiêkszenia wydajnoœci i zmniejszenia cen. Z drugiej jednak

strony poci¹gnê³a ona za sob¹ zagro¿enie dla po-

szczególnych grup spo³ecznych i dla regionów w postaci mo-

¿liwoœci ich wy³¹czenia z dostêpu do us³ug o podstawowym

znaczeniu. Dlatego te¿ okreœlono obowi¹zki w zakresie

us³ug publicznych, maj¹c na wzglêdzie zagwarantowanie,

aby ka¿dy móg³ skorzystaæ z us³ug zasadniczej wagi —

zwanych te¿ „us³ugami le¿¹cymi w ogólnym interesie go-

spodarczym” — które cechowa³yby siê odpowiedni¹ jako-

œci¹ i œwiadczone by³yby po przystêpnych cenach, zgodnie

z wymogiem Traktatu o UE (art. 16). Udostêpniono te¿ œrodki

wspólnotowe, maj¹ce przyczyniæ siê do zagwarantowania

przestrzegania tych zobowi¹zañ na terenie ca³ej Unii.

Równoczeœnie za spraw¹ transeuropejskich sieci tran-

sportowych polepszy³a siê dostêpnoœæ bardziej oddalonych

regionów i u³atwione zosta³o poszerzanie siê obszaru wy-

miany handlowej. Sieci, które zgodnie z planami maj¹

po³¹czyæ nowe Pañstwa Cz³onkowskie z obecnymi przy-

nios¹ najpewniej podobny skutek. Przyjête w roku 2003

wytyczne w sprawie transeuropejskiej sieci energetycznej

k³ad¹, na przysz³oœæ, wiêkszy nacisk na gazoci¹gi i sys-

temy rozsy³u energii w regionach bez dostêpu do morza,

peryferyjnych i „ultraperyferyjnych”. Tymczasem transeuro-

pejski program rozwoju sieci telekomunikacyjnych

(„eTEN”) ma w zamierzeniu nie tylko poprawê stanu w za-

kresie ³¹cznoœci regionów bardziej oddalonych z innymi

czêœciami UE, lecz tak¿e stawienie czo³a niedoci¹gniêciom

w zakresie zastosowañ i us³ug teleinformatycznych.

Reformowanie wspólnotowej polityki

w zakresie rolnictwa i rybo³ówstwa

Pomimo okolicznoœci, ¿e nak³ady na rolnictwo realizowane

w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) ulega³y w miarê

up³ywu czasu stopniowemu zmniejszaniu, w dalszym
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ci¹gu sk³adaj¹ siê one na niemal 47% bud¿etu Wspólnoty.

Od chwili rozpoczêcia procesu reformowania tej polityki w

roku 1992 kwoty bezpoœredniej pomocy dla producentów

wzros³y do 70% ca³kowitego poziomu nak³adów, lecz w

przypadku Hiszpanii — jako jedynego takiego kraju objê-

tego polityk¹ spójnoœci — nadal sytuuj¹ siê poni¿ej œredniej

unijnej. Przeciêtnie bior¹c dop³aty s¹ wiêksze w relacji do

dochodów w przypadku wiêkszych i œrednich gospodarstw

rolnych ni¿ w przypadku gospodarstw ma³ych.

W okresie lat 2000–2006 pomoc na rzecz rozwoju obsza-

rów wiejskich jest wiêksza w regionach Celu 1 (stanowi¹c

56% ca³kowitych nak³adów) ni¿ w pozosta³ych czêœciach

UE — choæ zaledwie oko³o 10% tej sumy przeznacza siê

na œrodki s³u¿¹ce wzmacnianiu gospodarki wiejskiej w

dziedzinach pozarolniczych. W kolejnym okresie progra-

mowania (2007–2013) nak³ady wramach WPR bêd¹ ni¿sze

w kategoriach realnych, czemu towarzyszyæ bêdzie roz-

dzielenie dop³at bezpoœrednich i produkcji, zmniejszenie

kwot dop³at dla du¿ych gospodarstw, obni¿enie cen i po³o¿-

enie wiêkszego nacisku zarówno na rozwój obszarów wiej-

skich i œrodowisko.

Wraz rozszerzeniem Unii stan zatrudnienia w rolnictwie

w UE wzroœnie o ok. 60%, czemu towarzyszyæ bêdzie

znacz¹cy wzrost liczby niewielkich gospodarstw. Udzia³

ca³kowitych nak³adów kierowanych w ramach WPR ku

regionom realizacji Celu 1, w nowych i dotychczasowych

Pañstwach Cz³onkowskich, wzroœnie — jak siê szacuje

— o ok. 10 punktów procentowych, do blisko 2/3.

Z kolei Wspólna Polityka Rybna (WPRyb) ma na celu w

g³ównej mierze zachowanie istniej¹cych zasobów rybnych

i restrukturyzacjê bran¿y w sposób gwarantuj¹cy jej

trwa³oœæ. Wprowadzone ostatnio awaryjne œrodki zaradcze

w znacz¹cy sposób oddzia³ywaj¹ na szereg regionalnych

gospodarek, w szczególnoœci w przypadku Hiszpanii i Por-

tugalii. O ile na d³u¿sz¹ metê „odchudzona” bran¿a po-

winna wróciæ do zyskownego funkcjonowania zaraz po

ustaniu dzia³ania wzmiankowanych œrodków awaryjnych,

to w krótkim okresie czasu do Pañstw Cz³onkowskich na-

le¿y ³agodzenie w wymiarze spo³ecznym i gospodarczym

negatywnych nastêpstw tego procesu.

Spoœród krajów wstêpuj¹cych do Unii jedynie Polska i

trzy kraje nadba³tyckie maj¹ przemys³ rybny o licz¹cej siê

wielkoœci, który jednak ju¿ teraz zanika. £¹czne ich

po³owy sk³adaj¹ siê na niespe³na 7% analogicznej wiel-

koœci w obecnych Pañstwach Cz³onkowskich.

Pomoc pañstwa a polityka spójnoœci

W obecnej sytuacji polityki pozwalaj¹cej na w pewnym

stopniu faworyzowanie regionów „problemowych”, kon-

trola pomocy œwiadczonej przez pañstwo mo¿e mieæ swój

udzia³ w polityce spójnoœci i mo¿e j¹ wspieraæ. Zgodnie z

zobowi¹zaniami podjêtymi na posiedzeniu Rady w Sztok-

holmie, ca³kowita kwota nak³adów na cele zwi¹zane z po-

moc¹ pañstwow¹ uleg³a w okresie lat 1997–2001 znacz-

nemu zmniejszeniu w kategoriach œrodków pieniê¿nych,

zaœ w dwunastu krajach „piêtnastki” zaznaczy³ siê jej spa-

dek w stosunku do PKB. Równoczeœnie nak³ady w coraz

wiêkszym stopniu przesuwaj¹ siê na tzw. cele poziome. Nie-

zale¿nie od tego ich poziom w dalszym ci¹gu jest wy¿szy

w zamo¿niejszych Pañstwach Cz³onkowskich ni¿ w przy-

padku krajów objêtych polityk¹ spójnoœci.

W roku 2001 zaledwie oko³o 9% ca³kowitych œrodków po-

mocy pañstwowej w Unii Europejskiej przybra³o formê po-

mocy dla regionów Celu 1, przy czym zaanga¿owana tu

kwota stanowi³a niespe³na trzeci¹ czêœæ sumy, jaka

wyst¹pi³a w szczytowym pod tym wzglêdem roku 1993 — a

to g³ównie z powodu znacznego zmniejszenia pomocy

przyznawanej nowym landom Niemiec, a tak¿e po³udnio-

wym regionom W³och. Pomoc na rzecz obszarów objêtych

Celem 2 sk³ada siê na ok. 6% ca³kowitej kwoty nak³adów z

tytu³u pomocy pañstwa.

Bior¹c pod uwagê skutki, jakie wywiera kontrola pañstwo-

wej pomocy w zakresie struktury dzia³alnoœci gospodarczej

i wysokoœci dochodów w regionach, zachowuje ona wielkie

znaczenie równie¿ w kontekœcie rozszerzenia Unii. W

okresie po roku 2006 w dalszym ci¹gu podejmowane bêd¹

wysi³ki na rzecz unowoczeœniania, upraszczania i wyjaœni-

ania zasad rz¹dz¹cych pañstwow¹ pomoc¹, przy wziêciu

pod uwagê zmian w zakresie polityki spójnoœci, skiero-

wanych na uzyskiwanie pomocy œwiadczonej w mniejszym

wymiarze, lecz lepiej ukierunkowanej.

Wymiar sprawiedliwoœci i sprawy

wewnêtrzne: poprawa warunków rozwoju

Wysoka przestêpczoœæ, istnienie zjawisk przestêpczoœci zor-

ganizowanej i korupcji przyczyniaj¹ siê do hamowania go-

spodarczego rozwoju i odstrêczania potencjalnych inwest-

orów. W tej sytuacji wzmocnienie zdolnoœci zwalczania prze-

stêpczoœci, zwiêkszony zakres wspó³pracy ponadgranicznej,

poprawa stanu kontroli granic zewnêtrznych i lepsze zinte-

growanie obywateli pañstw trzecich ze spo³eczeñstwem

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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stanowi¹ sposoby wspierania rozwoju regionów. Odnosi siê

to szczególnie do sytuacji krajów wstêpuj¹cych do Unii.

Postrzeganie polityki wspólnotowej

w regionach

Ankiety przeprowadzone wœród regionalnych urzêdników w

ca³ej Unii wskazuj¹, ¿e polityka prowadzona przez

Wspólnotê jest w znacznym stopniu identyfikowana z fi-

nansowaniem wspólnotowym oraz, ¿e przedsiêwziêcia fi-

nansowane z funduszy strukturalnych s¹ zazwyczaj najle-

piej widoczne i postrzegane jako wywieraj¹ce najwiêksze

oddzia³ywanie. Jest to prawd¹ szczególnie w odniesieniu do

regionów Celu 1, a jeszcze bardziej krajów objêtych polityk¹

spójnoœci. Pozytywny wp³yw Inicjatywy Wspólnotowej

INTERREG tak¿e zosta³ dostrze¿ony dziêki jej ukierunko-

waniu, widocznoœci i stworzenia bodŸca do wspó³pracy.

O ile skutek oddzia³ywania Wspólnej Polityki Rolnej na spój-

noœæ zosta³ ogólnie uznany za pozytywny w regionach, w

których rolnictwo ma znaczenie najwiêksze, o tyle politykê

tê oceniono jako stosowan¹ nieuczciwie czy te¿ w sposób

nieuzasadniony w przypadku regionów œródziem-

nomorskich, lub te¿, w innych przypadkach, jako fawo-

ryzuj¹c¹ najbardziej zamo¿ne gospodarstwa. Przedmiotem

krytyki sta³ siê brak powi¹zania WPR z polityk¹ w zakresie

œrodowiska, podczas gdy znacznie poparto w³¹czenie

przes³anek œrodowiskowych w obrêb polityki rozwoju re-

gionalnego; podobnie by³o w przypadku w³¹czenia do tej

polityki inwestycji w infrastrukturê badawczo-rozwojow¹,

co uznano za szczególnie wa¿kie w regionach Celu 1.

Równoczeœnie szeroko odezwa³a siê krytyka wysokich ko-

sztów zarz¹dzania programów funduszy strukturalnych w

obecnym okresie, jak i krytyka coraz wiêkszego kompliko-

wania procedur. Z kolei wiêksze zaanga¿owanie przed-

siêbiorstw i partnerów spo³ecznych postrzegano jako wa-

¿ny element postêpu, który wymaga³by kontynuowania.

Oddzia³ywanie i wartoœæ dodana

elementów polityki strukturalnej

Skala i kierunek interwencji

podejmowanych w regionach Celu 1

Fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójnoœci, sk³adaj¹ce

siê zaledwie na blisko 0,4% unijnego PKB, skupiaj¹ siê na

wspomaganiu najmniej zamo¿nych czêœci Unii. W okresie

lat 2000–2006 kwoty przekazane do regionów, w których re-

alizowane s¹ za³o¿enia Celu 1, stanowi³y odpowiednik 0,9%

PKB w przypadku Hiszpanii i z gór¹ 2,5% PKB w przypadku

Grecji i Portugalii. Co bardziej znamienne, transfery te

zwiêkszaj¹ inwestycje, jak siê szacuje, w okolicach 3% w

przypadku Hiszpanii i 8–9% w przypadku Grecji i Portugalii;

odpowiednie wielkoœci dla w³oskiego Mezzogiorno i nowych

landów Niemiec wynosz¹ 7% i 4%.

W wiêkszoœci przypadków krajowe nak³ady publiczne sta-

nowi¹ce uzupe³nienie dzia³añ interwencyjnych prowad-

zonych z udzia³em funduszy strukturalnych okazywa³y siê

w okresie programowania 1994–1999 wiêksze ni¿ w okre-

sie poprzednim, patrz¹c w kategoriach realnych przyczy-

niaj¹c siê tym samym do zwiêkszenia kwot do zadyspono-

wania na cele inwestycyjne o rz¹d wielkoœci 40–50%. W

dalszej mierze dodano do nich finansowanie ze Ÿróde³ pry-

watnych, co szczególnie uwidocznione zosta³o w Austrii,

Niemczech, Holandii i Belgii, chocia¿ kwoty „podniesione”

w ten sposób okaza³y siê relatywnie niskie w krajach obj-

êtych polityk¹ spójnoœci, a tak¿e we Francji i Wielkiej Bry-

tanii. Efekt dŸwigni w zakresie inwestycji prywatnych w

bie¿¹cym okresie wydaje siê wygl¹daæ podobnie, choæ w

przypadku Niemiec jest on znacznie ni¿szy.

Wydatki strukturalne s¹ uzupe³niane tak¿e ze œrodków kre-

dytowych Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). W

okresie lat 2000–2002 poziom kwot stanowi¹cych po¿yczki

dla obszarów wspomaganych na terenie unijnej „piêtnastki”

zamkn¹³ siê kwot¹ 20 miliardów euro w skali roku, z czego

ponad po³owa zosta³a skierowana na regiony Celu 1, zaœ

kwota przeznaczona dla krajów wstêpuj¹cych do UE wy-

nios³a 3 mld euro rocznie. Ponad jedn¹ trzeci¹ czêœæ tych

kredytów skierowano na inwestycje w dziedzinie transportu

w obecnych regionach Celu 1, podczas gdy w przypadku

krajów wstêpuj¹cych do UE 90% puli œrodków przeznac-

zono na transport, ochronê œrodowiska i energetykê.

Fundusze strukturalne rozmieszczono w sposób, który

przede wszystkim mia³ doprowadziæ do zmniejszenia ró¿nic

w zakresie infrastruktury i wyposa¿enia w kapita³ ludzki,

dziel¹cych regiony Celu 1 i inne czêœci Unii. Systemy tran-

sportowo-komunikacyjne, zarówno po³¹czenia transeuropej-

skie, jak i drugorzêdne sieci w obrêbie regionów, zosta³y za-

tem w wyraŸny sposób udoskonalone w okresie ostatniej

dekady; tymczasem osoby bezrobotne, jak i zatrudnione w

zawodach podatnych na jej utratê uzyska³y mo¿liwoœæ sko-

rzystania z poradnictwa i szkoleñ, co mia³o s³u¿yæ zwiê-

kszeniu ich potencja³u zatrudnieniowego i umiejêtnoœci.

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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Równoczeœnie zapewniono pomoc na rzecz dzia³alnoœci

badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, co mia³o na celu za-

równo zbudowanie nowego potencja³u badawczego, jak i,

równie istotne, pomoc w sformu³owaniu regionalnych stra-

tegii ukierunkowywania badañ i rozwoju na wykorzystanie

lokalnych szans dla rozwoju, jak i dalsze rozprzestrzenianie

siê technik teleinformatycznych i podstawowych kwalifikacji,

jakie s¹ wymagane dla korzystania z nowych technologii.

Dodatkowo znacz¹cy odsetek funduszy strukturalnych

(14% w okresie lat 2000–2006) skierowano na finansowa-

nie inwestycji maj¹cych na celu polepszenie stanu œro-

dowiska, w szczególnoœci gospodarki odpadami i oczy-

szczania œcieków, podczas gdy wzglêdy œrodowiskowe s¹

w wyraŸny sposób brane pod uwagê przy podejmowaniu

decyzji o podjêciu interwencji o charakterze strukturalnym.

Wp³yw dzia³añ interwencyjnych na realn¹

konwergencjê i gospodarcz¹ integracjê

Analizy empiryczne wykaza³y nie tylko to, ¿e wzrost poziomu

PKB, zatrudnienia i wydajnoœci w regionach Celu 1 prze-

kroczy³ analogiczne wielkoœci w pozosta³ej czêœci Unii,

zw³aszcza pocz¹wszy od po³owy lat 90-tych, lecz równie¿

fakt, ¿e zachodz¹ca konwergencja przybra³a najbardziej wy-

razisty kszta³t w najmniej zamo¿nych regionach w tej kate-

gorii. (Powinniœmy tu odnotowaæ fakt, ¿e analizê tê oparto na

spójnym zbiorze danych, które zosta³y zestawione specjal-

nie dla potrzeb naszego raportu). Wskazuje to tak¿e na okoli-

cznoœæ, ¿e interwencje natury strukturalnej wywo³a³y zwiê-

kszony wzrost wkrajach objêtych polityk¹ spójnoœci, zarówno

za spraw¹ przyczynienia siê do zwiêkszonego popytu, jak i

wzmocnienia rynku poda¿y wgospodarce. W Hiszpanii PKB

w 1999 roku szacuje siê na poziomie o ok. 1,5% wy¿szym

ni¿ ten, który istnia³by bez podjêtych interwencji; w Grecji

analogiczny wskaŸnik wynosi 2%, w Irlandii — niemal 3%, w

przypadku zaœ Portugalii — ponad 4,5%. Poza tym poziom

PKB w nowych landach niemieckich wzrós³ w rezultacie po-

djêtych dzia³añ interwencyjnych o blisko 4%.

Strukturalne dzia³ania interwencyjne zachêca³y równie¿ do

zwiêkszenia obrotów handlowych miêdzy pañstwami objê-

tymi polityk¹ spójnoœci a innymi czêœciami Unii — wielkoœæ

tych obrotów uleg³a z gór¹ podwojeniu w okresie ostatnich

10 lat; innym skutkiem by³a œciœlejsza integracja. Jak wska-

zuj¹ dostêpne dane, œrednio oko³o 0,25% nak³adów struktu-

ralnych powraca do pozosta³ej czêœci Unii w postaci zwiê-

kszonego importu, szczególnie maszyn i urz¹dzeñ. Ten

„wyciek” œrodków przybiera szczególnie du¿y rozmiar w

przypadku Grecji (42% nak³adów) i Portugalii (35%).

Jako ¿e znaczna czêœæ wszelkich zwiêkszeñ kwot nak³adów

w nowych Pañstwach Cz³onkowskich UE przeznaczana jest

na import, zaœ 60% tych œrodków pochodzi z obecnych

Pañstw Cz³onkowskich, zachodzi prawdopodobieñstwo, ¿e

nak³ady strukturalne w tych krajach mog¹ poci¹gaæ za sob¹

podobnie du¿e skutki w postaci owego „wycieku” dla dobra

wzrostu dokonuj¹cego siê w pozosta³ej czêœci Unii. Podo-

bnie jak dzieje siê to w krajach objêtych polityk¹ spójnoœci,

wydatki te przekazywane s¹ zazwyczaj w nieproporcjonalnej

skali na import maszyn i urz¹dzeñ, szczególnie na korzyœæ

Niemiec, na które przypada w przybli¿eniu 45% ca³oœci tego

rodzaju importu zakupionego od krajów „piêtnastki”.

Dzia³ania interwencyjne w regionach Celu 2

— restrukturyzacja i tworzenie miejsc pracy

W okresie lat 1994–1999 ³¹cznie 82 regiony w dwunastu

Pañstwach Cz³onkowskich uzyska³y pomoc w ramach

Celu 2 w wysokoœci ³¹cznej kwoty roczne oko³o 2,4 miliar-

dów euro (zwiêkszono j¹ do 3,3 mld euro rocznie w

obecnym okresie), z powodu wystêpowania obszarów, na

których upada przemys³. Powy¿sze by³o uzupe³nione po-

dobnymi kwotami finansowania z krajowych Ÿróde³ pu-

blicznych i prywatnych, co przyczyni³o siê do zwiêkszenia

ogólnej kwoty nak³adów strukturalnych na tych obszarach

do ok. 7 mld euro rocznie. Wydatkowane kwoty kierowano

w szczególnoœci na przywracanie dawnych miejsc prowa-

dzenia dzia³alnoœci przemys³owych do poprzedniego stanu

oraz us³ugi z zakresu wspomagania biznesu (co ³¹cznie

objê³o blisko po³owê ogólnej kwoty), podczas gdy oko³o

20% zosta³o przeznaczone na rozwój zasobów ludzkich,

zaœ 10% na wsparcie dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej

oraz technologii teleinformatycznych.

Zgodnie z dokonan¹ ewaluacj¹, strukturalne dzia³ania in-

terwencyjne podjête na tych obszarach przynios³y efekt w

postaci stworzenia w tym okresie oko³o 700.000 miejsc

pracy (przy niemal 500.000 w kategoriach netto), gdy tym-

czasem pomoc na rzecz udoskonalenia metod produkcji i

znalezienia nowych rynków otrzyma³o w przybli¿eniu

300.000 ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Równoczeœnie

dokonano oczyszczenia i rewitalizacji ok. 115 mln metrów

kwadratowych gruntów z odpadami przemys³owymi umo-

¿liwiaj¹c tym rozwój nowych form dzia³alnoœci gospodar-

czej, w tym rozrywkowej i kulturalnej. Po czêœci w wyniku

zastosowania tych œrodkówzmala³o te¿ bezrobocie wstopniu

nieco wiêkszym w powy¿szych rejonach ni¿ w pozosta³ej

czêœci Unii, chocia¿ poziom PKB na mieszkañca wzrós³ o

mniejsz¹ wartoœæ.

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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Bardziej szczegó³owa analiza wskazuje na fakt, ¿e wsparcie

na rzecz badañ i rozwoju, innowacji i transferu technologii

okaza³o siê szczególnie skuteczne w aspekcie tworzenia

nowych miejsc pracy i zachowania dotychczasowych,

mimo, i¿ potencja³ innowacyjny wiêkszoœci regionów Celu 2

pozostaje mniej rozwiniêty ni¿ w regionach, które odnios³y

wiêkszy sukces. W przeciwieñstwie do powy¿szego, za-

opatrzenie w infrastrukturê i kapita³ ludzki wydaje siê tam po-

równywalne do poziomów spotykanych gdzie indziej.

Mimo ¿e podjête dzia³ania interwencyjne przynios³y okre-

œlone pozytywne skutki, te ostatnie mog³yby byæ jeszcze

wiêksze, gdyby wiêksze by³y zarówno obszary kwalifi-

kuj¹ce siê do otrzymania pomocy, jak i skala finansowa-

nych dzia³añ, oraz gdyby czasowy horyzont realizacji

inicjatyw (3 lata) by³ d³u¿szy. Zmiany te umo¿liwi³yby

wspieranie programów o bardziej strategicznym znaczeniu

dla rozwoju regionalnego.

Pomoc dla rolnictwa, rozwoju

obszarów wiejskich i rybo³ówstwa

Dzia³ania interwencyjne podejmowane w latach 1994–1999

w ramach Celu 5a by³y ukierunkowane na poprawê wydaj-

noœci rolnictwa i pomoc w zakresie ochrony terenów wiej-

skich; osi¹gnê³y one wzglêdny sukces w ramach wspierania

restrukturyzacji ma³ych gospodarstw w regionach Celu 1.

Dzia³ania interwencyjne realizowane w ramach Celu 5b za-

mknê³y siê kwot¹ wynosz¹c¹ ok. 1,2 mld euro w skali roku;

wdra¿ano je na obszarach zamieszkiwanych przez blisko

9% ludnoœci Unii. Jak siê wydaje, doprowadzi³y one do

pewnego zró¿nicowania produkcji rolnej i rozwoju takich

rodzajów dzia³alnoœci, jak agroturystyka i us³ugi œrodowi-

skowe, wspomagaj¹c równoczeœnie odnawianie obszarów

wiejskich i rozwój us³ug sektora publicznego.

W obecnym okresie programowania w³¹czono pomoc na

rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakres ogólnej jedno-

litej strategii, choæ podzielono j¹ na dwa programy — jeden

podlegaj¹cy regulaminowi z funduszy strukturalnych, drugi

zaœ przepisom dotycz¹cym Europejskiego Funduszu

Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGR) — sekcji Gwarancji.

Te ostatnie zamyœlono w zwi¹zku z elementami polityki do-

tycz¹cej rynku rolnego, i nie s¹ one zbyt dobrze przystos-

owane do wieloletnich programów dzia³añ.

Sektor rybo³ówstwa skupia siê wokó³ ograniczonej liczby

regionów w peryferyjnych czêœciach Unii, które objêto

œrodkami zaradczymi przedsiêwziêtymi w celu ochrony

zasobów rybnych i na których interwencje podejmowane w

ramach Wspólnego Programu Rybo³ówstwa mog¹ siê w

istotny sposób przyczyniæ do rozwoju innych form dzia³al-

noœci gospodarczej.

Propagowanie zatrudnienia, kszta³cenia

i szkolenia za poœrednictwem EFS

W okresie lat 1994–1999 Europejski Fundusz Spo³eczny

(EFS) udziela³ pomocy w zakresie rozwoju zasobów

ludzkich, obejmuj¹cych 1/3 ca³oœci interwencji funduszy

strukturalnych, z czego oko³o po³owy wyasygnowano na

potrzeby regionów Celu 1.

Dzia³ania interwencyjne podejmowane w ramach Celu 3

by³y ukierunkowane na w³¹czenie ludzi m³odych, d³ugo-

trwale bezrobotnych, jak równie¿ osób podlegaj¹cych ry-

zyku wykluczenia spo³ecznego — w szeregi zatrudnio-

nych, oraz na promowanie równoœci szans. Z kolei inter-

wencje podejmowane w zakresie Celu 4 koncentrowa³y siê

na pomaganiu pracownikom w dostosowaniu siê do zmian

zachodz¹cych w przemyœle. Jak wskazuj¹ dostêpne dane,

najlepszy skutek odnios³y œrodki oferuj¹ce po³¹czenie ró¿-

nych elementów wspomagania — np. wskazówek, szkoleñ

i pomocy w poszukiwaniu pracy, dostosowane do indy-

widualnych potrzeb.

Poza tym EFS jest Ÿród³em finansowania systemów za-

trudnienia, szkolnictwa i szkoleñ, zarówno na poziomie kra-

jowym, jak i regionalnym. W regionach Celu 1 EFS pomóg³

zwiêkszyæ poziomy inwestycji publicznych na cele

zwi¹zane z edukacj¹ i szkoleniami. I chocia¿ ju¿ w trakcie

realizacji odnoœnego okresu programowania uruchomiono

Europejsk¹ Strategiê Zatrudnienia, to EFS sta³ siê,

pocz¹wszy od roku 1997, Ÿród³em znacz¹cej pomocy na

rzecz kierunków polityki w³¹czonej Narodowy Plan Roz-

woju na rzecz zatrudnienia, w szczególnoœci w Pañstwach

Cz³onkowskich zlokalizowanych na obszarze

po³udniowym.

W okresie lat 2000–2006 powi¹zania Europejskiego Fun-

duszy Spo³ecznego z Europejsk¹ Strategi¹ Zatrudnienia

znacznie siê umocni³y. Dysponuj¹c ca³kowitym bud¿etem

w granicach 60 mld euro, EFS sta³ siê g³ównym instru-

mentem finansowym Wspólnoty, stoj¹cym u podstaw rze-

czonej strategii, ta ostatnia zaœ z kolei zapewnia silniejsze

polityczne ramy, w których obrêbie EFS mo¿e interwenio-

waæ i przyczyniaæ siê do tworzenia miejsc pracy.
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Propagowanie wspó³pracy

i sieci organizacji

Inicjatywy wspólnotowe tworzy siê w celu propagowania in-

nowacji, partnerstwa i rozwojuopartychnawspó³pracyprzed-

siêwziêæ ³¹cz¹cych kraje i regiony, maj¹cych za zadanie

sprostanie potrzebom, którym czêstokroæ nie wychodz¹

naprzeciw programy „g³ównego nurtu” realizowane w ra-

mach celów funduszy strukturalnych.

Inicjatywa INTERREG II wspiera³a w okresie lat

1994–1999 trzy szeroko zakrojone rodzaje programów:

wspó³praca ponadgraniczna (czêœæ A), sieci energetyczne

(czêœæ B) oraz wspó³praca w zakresie planowania regio-

nalnego i przestrzennego (czêœæ C). Wiêksza czêœæ finans-

owania zosta³a ukierunkowana na programy wystêpuj¹ce

w ramach czêœci A, maj¹ce na celu poprawê stanu œro-

dowiska, wspieranie dzia³alnoœci kulturalnej, turystyki i

us³ug na rzecz ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw oraz

wspomaganie rozwoju po³¹czeñ transportowych, szcze-

gólnie na trasach przecinaj¹cych granice pañstw. Osi¹gniê-

to na tej drodze znacz¹c¹ poprawê stanu rzeczy, co w

szczególnoœci dotyczy przejœæ granicznych w regionach

Celu 1 w Grecji, Niemczech i Finlandii. G³ówne jednak ko-

rzyœci uzyskano tu dziêki zwiêkszeniu kontaktów i wypraco-

waniu lepszego porozumienia miêdzy organami w³adz

publicznych i prywatnych a tak¿e o udziale mieszanym po

obu stronach granicy.

Z kolei w okresie lat 2000–2006 INTERREG III, z bud¿etem

w okolicach 5 mld euro, która ma siê przyczyniaæ do

wzmocnienia komponentu miêdzynarodowej wspó³pracy

(czêœæ A), wspomagaæ wspó³pracê strategiczn¹ na po-

ziomie ponadnarodowym w zakresie planowania strate-

gicznego (czêœæ B), jak równie¿ sprzyja³a wspó³pracy i wy-

mianie doœwiadczeñ miêdzy regionami (czêœæ C).

W przysz³oœci w ramach INTERREG bêdzie nale¿a³o

wzi¹æ pod uwagê nowy kontekst, w jakim obszary przy-

graniczne stanowiæ bêd¹ wiêksz¹ czêœæ UE, w kategoriach

zarówno liczby ludnoœci, jak i terytorium.

Inicjatywa URBAN objê³a 44% ludnoœci UE, zamieszku-

j¹cej miasta licz¹ce powy¿ej 50.000 mieszkañców. W

okresie lat 1994–1999 pomoc œwiadczona w jej ramach

wynosi³a 148 mln euro w skali roku, i by³a rozdzielona miê-

dzy 118 miast. W obecnym okresie zmniejszono j¹ do 104

mln euro rocznie, do podzia³u na przedsiêwziêcia realizo-

wane w siedemdziesiêciu miastach. skupiono siê tu w

g³ównej mierze na niewielkich obszarach miejskiego

s¹siedztwa, jak i na stwarzaniu motywacji do anga¿owania

siê na poziomie lokalnym w programy, które wprost od-

dzia³uj¹ na ¿ycie mieszkañców. Pomog³o to polepszyæ po-

strzeganie ca³oœciowej polityki strukturalnej UE oraz przy-

ci¹gn¹æ inwestycje z sektora prywatnego. Z drugiej strony,

skupienie pomocy na niewielkich obszarach pozostawia

poza obrêbem zainteresowania inicjatywy te przedsiêwziê-

cia, które wychodzi³yby naprzeciw regionalnym problemom

o szerszym zakresie, takim jak stosunki miêdzy obszarami

miejskimi a s¹siaduj¹cymi z nimi obszarami wiejskimi.

InicjatywyEMPLOYMENT iADAPT wspomog³y ³¹cznieblis-

ko 9300 przedsiêwziêæ w okresie lat 1994–1999, anga¿uj¹c

oko³o 1,8 mln ludzi w programy na rzecz integracji na rynku

pracy i tworzeniu miejsc pracy na poziomie lokalnym.

Finansowane w ramach inicjatywy programy zawiera³y

œrodki u³atwiaj¹ce dostêp do pracy i szkoleñ, wspieranie

nowych Ÿróde³ zatrudnienia, pomoc dla ma³ych i œrednich

przedsiêbiorstw, oczekuj¹cych okreœlonych zmian, jak

równie¿ pomoc w opiece nad dzieckiem, œwiadczon¹ na

rzecz kobiet celem u³atwienia im urzeczywistnienia kariery

zawodowej.

W okresie lat 2000–2006 EQUAL bêdzie siê skupiaæ na no-

wych, nowatorskich koncepcjach zwalczania nierównoœci i

dyskryminacji wystêpuj¹cych na rynku pracy, k³ad¹c silny

nacisk na wspó³pracê miêdzynarodow¹, partnerstwo oraz

wymianê doœwiadczeñ i dobrych praktyk.

LEADER II to inicjatywa, w której ramach œwiadczono w la-

tach 1994–1999 pomoc na rzecz obszarów wiejskich, dla

blisko 900 tzw. lokalnych grup aktywnych, korzystaj¹c z bu-

d¿etu wynosz¹cego 300 milionów euro rocznie, powiê-

kszonego za spraw¹ wspó³finansowania do 700 mln euro.

G³ównym rodzajem finansowanej w ten sposób dzia³al-

noœci by³a turystyka, choæ pomocy udzielano tak¿e ma³ym i

œrednim przedsiêbiorstwom, a tak¿e na rzecz rozwoju pro-

duktów lokalnych.

W ramach inicjatywy LEADER+ (2000–2006), dysponu-

j¹cej takim samym bud¿etem w skali roku jak LEADER II,

po³o¿ono wiêkszy nacisk na pilota¿owy charakter

przedsiêwziêæ; u³atwiono tak¿e mo¿liwoœci wspó³pracy.

Pilota¿owe dzia³ania innowacyjne

Niemal jeden na trzy organy w³adz regionalnych na terenie

UE-15 sformu³owa³y „Regionaln¹ Strategiê Innowacji” czy
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„Regionaln¹ Inicjatywê na rzecz Spo³eczeñstwa Informa-

cyjnego”. Najbardziej zauwa¿alne efekty obu tych inicjatyw

to partnerstwa zawi¹zane w sektorze publiczno-pry-

watnym, a tak¿e wsparcie na rzecz ma³ych i œrednich

przedsiêbiorstw w zakresie dostêpu do nowych

technologii.

W roku 2001 wprowadzono nowy system dotycz¹cy

dzia³añ innowacyjnych, przy wynosz¹cym oko³o 400 mln

euro ca³kowitym wsparciu ze strony funduszy struktural-

nych, w celu zachêcenia regionów do wypracowania progra-

mów maj¹cych na celu zwiêkszenie konkurencyjnoœci re-

gionów za spraw¹ technologii i innowacji (strategia lizboñ-

ska), stosowania nowych form technik teleinformatycznych

(plan dzia³añ „eEurope”), a tak¿e propagowania zrówno-

wa¿onego rozwoju (strategia goeteborska). Jak dot¹d sta-

tystycznie trzy regiony Unii na cztery wyst¹pi³y o finan-

sowanie na rzecz programów zwi¹zanych z jednym z po-

wy¿szych trzech tematów.

Poprawa skutecznoœci zarz¹dzania

funduszami strukturalnymi

W toku ostatnio dokonanej rewizji regulaminów funduszy

strukturalnych w 1999 r. podjêto próbê uproszczenia sys-

temu i decentralizacji zarz¹dzania funduszami przekazuj¹c

go Pañstwom Cz³onkowskim. I chocia¿ te ostatnie staj¹ siê

w coraz to wiêkszym stopniu odpowiedzialne za sposób

wydatkowania œrodków z funduszy, to instancj¹, pozo-

staj¹c¹ w ostatecznym rozrachunku odpowiedzialn¹ wobec

organu bud¿etowego z tytu³u ponoszonych wydatków, jest

Komisja Europejska. Niezbêdnym jest zatem przed nowym

okresem finansowania zrewidowanie tych regulaminów

maj¹c na uwadze poprawê efektywnoœci systemu i dal-

szego zmniejszania stopnia jego z³o¿onoœci.

G³ówne zasady

Zasady programowania, partnerstwa, koncentracji i do-

datkowoœci obowi¹zuj¹ce od czasu reformy z roku 1988

pozostaj¹ g³ównymi zasadami dotycz¹cymi funduszy stru-

kturalnych. Programowanie — w znaczeniu planowania

wydatków na okres szeregu lat, w celu osi¹gniêcia okreœlo-

nych celów strategicznych, przynios³o skutek w postaci

wiêkszej pewnoœci, stabilnoœci i spójnoœci w zakresie re-

alizowanej polityki i finansowanych przedsiêwziêæ. O ile

okres programowania uleg³ wyd³u¿eniu wskutek wzrostu

zdolnoœci planowania, i wyznaczone cele sta³y siê bardziej

mierzalne, to wzros³y obawy o stopieñ skomplikowania i o

czas poœwiêcany na zatwierdzanie dokumentów

programowych, a tak¿e aby zagwarantowaæ wykonalnoœæ

programów s¹ one dostatecznie elastyczne aby móc dos-

tosowaæ je do dokonuj¹cych siê zmian.

Partnerstwo, w toku projektowania i realizacji programów,

umocni³o siê i nabra³o bardziej integracyjnego charakteru,

anga¿uj¹c ca³y szereg podmiotów sektora prywatnego, z

uwzglêdnieniem partnerów spo³ecznych, a tak¿e w³adz re-

gionalnych i lokalnych. Doprowadzi³o to do bardziej precy-

zyjnie ukierunkowanych przedsiêwziêæ, o bardziej nowa-

torskim charakterze, polepszaj¹c zarazem monitorowanie i

ocenianie osi¹ganych wyników, a tak¿e poszerzaj¹c za-

kres rozpowszechniania informacji o wynikach, czasami

nawet kosztem dodatkowej komplikacji zarz¹dzania

programami.

Koncentracja, w znaczeniu kierowania œrodków finan-

sowych ku regionom wykazuj¹cym najwiêksze potrzeby,

stawa³a siê coraz wiêksza w miarê up³ywu czasu, choæ, jak

wskazuj¹ dokonane oceny, w dalszym ci¹gu zdarza siê, ¿e

œrodki rozprowadzane s¹ po zbyt szerokim obszarze i w

zbyt ma³ych iloœciach. W obecnym okresie programowania

41% liczby ludnoœci unijnej „piêtnastki” zamieszkuje re-

giony Celów 1 b¹dŸ 2, choæ z³o¿ony proces definiowania

tego ostatniego doprowadzi³ do pewnego rozdrobnienia

regionów i nadmiernego rozproszenia œrodków.

Zasada dodatkowoœci by³a po wiêkszej czêœci przestrze-

gana w regionach Celu 1, w znaczeniu takim, ¿e fundusze

strukturalne bardziej uzupe³nia³y ni¿ zastêpowa³y realizo-

wane dotychczas wydatki publiczne. Niemniej jednak

zweryfikowanie i potwierdzenie takiego stanu rzeczy rów-

nie¿ w odniesieniu do programów zwi¹zanych z Celami 2 i

3 (zw³aszcza tego ostatniego) okaza³o siê ju¿ zadaniem

trudniejszym.

Szukaj¹c wiêkszej efektywnoœci

Mimo i¿ doœwiadczenie w zarz¹dzaniu funduszami stru-

kturalnymi wzros³o wraz z up³ywem czasu, zwiêkszanie sku-

tecznoœci programów pozostaje kluczowym wyzwaniem.

Wymagane procedury kontrolne czêstokroæ s¹ postrzeg-

ane przez Pañstwa Cz³onkowskie jako bezpodstawne,

bior¹c pod uwagê zaanga¿owane koszty oraz dubluj¹ce

siê funkcjonuj¹ce systemy krajowe. Ostra krytyka zosta³a

skierowana zw³aszcza wobec obecnych wymagañ postano-

wionych na tyle póŸno, ¿e doprowadzi³y one do powstania

opóŸnieñ w realizacji programów, wywieraj¹c presjê na

szybkie wydatkowanie œrodków z funduszy kosztem

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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jakoœci. Koszty zarz¹dzania finansami wydaj¹ siê

szczególnie wysokie w przypadku programów Celu 2.

O ile zarz¹dzanie funduszami publicznymi uleg³o popra-

wie, to w dalszym ci¹gu w trakcie ostatniego okresu pro-

gramowania zaledwie trzecia czêœæ poddanych ocenie

przedsiêwziêæ w ramach Celu 1 zosta³a zakoñczona o cza-

sie, podczas gdy kolejna 1/3 opóŸni³a siê o ponad rok. Poza

tym 2/3 przedsiêwziêæ przekroczy³o za³o¿ony bud¿et. Dys-

cyplina narzucona regu³¹ N+2 w trakcie obecnego okresu

przyczyni³a siê do znacz¹cej poprawy wykorzystywania

strukturalnych œrodków pieniê¿nych. W roku 2003 finanso-

we wykonanie funduszy strukturalnych zbli¿y³o siê do po-

ziomu 100%.

Monitorowanie stanowi istotny element systemu, aczkol-

wiek wg wskazañ dokonanych ewaluacji nie by³o ono pro-

wadzone równie skutecznie jak przewidywano, po czêœci z

uwagi na trudnoœci w zebraniu informacji maj¹cych

okreœlone znaczenie. Ponadto skupienie siê na kwestiach

finansowych, nie zaœ strategicznych, powoduje przewa¿nie,

i¿ œrodki z funduszy s¹ wydatkowane tam, gdzie ulegaj¹

naj³atwiejszemu wch³anianiu — zamiast tam, gdzie ich

dzia³anie mog³oby byæ najskuteczniejsze. I chocia¿ doko-

nano w obecnym okresie poprawy, okreœlaj¹c wskaŸniki i

cele, te pierwsze czêsto bywaj¹ nie do koñca dobrze zde-

finiowane, te drugie zaœ — zbyt szeroko.

Tak¿e i system oceniania ulega³ w miarê up³ywu czasu

udoskonaleniu, lecz w dalszym ci¹gu jego implementacja

znacz¹co ró¿ni siê w poszczególnych Pañstwach Cz³on-

kowskich. Obecnie wymaga siê podejmowania ocen ze

strony Pañstw Cz³onkowskich w trybie ex ante, we

wspó³pracy z Komisj¹ — w toku realizacji programu, w celu

okreœlenia wyników mog¹cych bêd¹ mieæ wp³yw na pozo-

sta³¹ czêœæ programu, oraz w trybie ex post przez Komisjê,

lecz zaledwie w dwa lata po zakoñczeniu programu. Wiê-

ksze zaanga¿owanie regionów i Pañstw Cz³onkowskich w

ten proces mog³oby uczyniæ go bardziej u¿ytecznym i bar-

dziej adekwatnym.

W celu motywacji lepszego zarz¹dzania, wprowadzono w

obecnym okresie finansowy bodziec w formie rezerwy,

dysponuj¹cej 4 % œrodków z funduszy strukturalnych. Jej

alokacjê przewidziano na rok 2004, na podstawie osi¹gniê-

cia za³o¿eñ programowych wyszczególnionych

pierwotnie.

Systemy zarz¹dzania uleg³y w miarê up³ywu czasu wiê-

kszej decentralizacji, co, zgodnie z dokonanymi ocenami

przyczyni³o siê ogólnie do zwiêkszenia ich efektywnoœci,

poprzez sprawienie, ¿e w wiêkszym stopniu reaguj¹ one na

potrzeby regionów.

Rozszerzenie Unii jako wyzwanie

Fundusze strukturalne maj¹ kluczowe znaczenie dla no-

wych Pañstw Cz³onkowskich, pozwalaj¹c im umocniæ

swoj¹ konkurencyjnoœæ. W okresie lat 2000–2006 kraje

wstêpuj¹ce do Unii otrzymuj¹ w skali roku kwotê oko³o 3

miliardów euro z programów: ISPA (inwestycje obejmuj¹ce

transport lub komunikacjê i ochronê œrodowiska), SAPARD

(rolnictwo i rozwój wsi) i PHARE (umacnianie spójnoœci go-

spodarczej i spo³ecznej, a tak¿e potencja³u administracyj-

no-instytucjonalnego). Po wejœciu do UE dziesiêciu no-

wych Pañstw Cz³onkowskich pozostan¹ one w dalszym

ci¹gu — wraz z Bu³gari¹ i Rumuni¹ — uprawnione do ko-

rzystania z pomocy w ramach funduszu PHARE przez

okres trzech lat (³¹czna kwota pomocy obejmie 1,6 mld

euro rocznie).

W ramach programu ISPA zatwierdzono do koñca roku

2003 w sumie 324 przedsiêwziêcia, które podzielono w

miarê równo miêdzy transport i œrodowisko, w zakresie zaœ

tej pierwszej kategorii — na transport drogowy i kolejowy. Z

kolei w ramach programu SAPARD œrodki w kwocie 500

mld euro w skali roku przeznacza siê na wspieranie planów

rozwojowych dotycz¹cych rolnictwa i obszarów wiejskich,

które to plany opracowane s¹ przez zainteresowane kraje.

Nowe Pañstwa Cz³onkowskie bêd¹ siê kwalifikowaæ do

uzyskania wsparcia z funduszy strukturalnych w okresie lat

2004–2006. Pomoc ta, wyra¿ona kwot¹ ca³kowit¹ w gra-

nicach 21,8 mld euro w okresie trzech lat, zostanie skiero-

wana ku ograniczonej liczbie obszarów priorytetowych, co

pozwoli na maksymalizacjê wp³ywu pomocy, przy równo-

czesnym zmniejszeniu do minimum problemów zwi¹za-

nych z wprowadzaniem programów w ¿ycie. Wybrane

przez poszczególne kraje obszary dzia³añ priorytetowych

ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ w sposób znacz¹cy w kategoriach

wzglêdnej wagi przywi¹zywanej do wydatków na infra-

strukturê, zasoby ludzkie i inwestycje w dzia³alnoœæ pro-

dukcyjn¹, co po czêœci stanowi odzwierciedlenie ró¿nic w

zakresie dominuj¹cego stanu zasobów kapita³owych na

tych odnoœnych obszarach.

Koniecznoœæ wypracowania strategicznej koncepcji i sku-

pienia siê na ograniczonej liczbie priorytetowych obsza-

rów, uwypuklona w toku prowadzonych negocjacji, ma

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej
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zostaæ utrzymana w fazie wdro¿eniowej. Poza tym bêdzie

nale¿a³o poœwiêciæ zapewnieniu jak najwiêkszej wzajem-

nej spójnoœci funduszy strukturalnych i kierunków polityki

krajowej, wzglêdom œrodowiskowym, jak równie¿ kwestii

równych szans. Równoczeœnie przedmiotem troski pozo-

staje kwestia potencja³u administracyjnego, mimo postêpów

dokonanych zarówno na poziomie w³adz pañstwowych i

regionalnych, choæ doœwiadczenia wyniesione z progra-

mów rzeczywiœcie wdro¿onych dopomog¹ do umocnienia

tego potencja³u.

Patrz¹c z tej i z innych perspektyw — okres lat 2004–2006

mo¿na uznaæ za przejœciowy, pozwalaj¹cy nowym zain-

teresowanym Pañstwom Cz³onkowskim na przygotowanie

gruntu pod kolejny — znacznie ju¿ d³u¿szy — okres

programowania

Wyzwanie, jakie stoi obecnie przed polityk¹ strukturaln¹

prowadzon¹ w nowych Pañstwach Cz³onkowskich, mo¿na

okreœliæ nastêpuj¹co:

– okreœlenie strukturalnych braków i niedoci¹gniêæ, od-

dzia³uj¹cych w najbardziej niszcz¹cy sposób na

konkurencyjnoœæ i potencja³ wzrostowy oraz ustalenie,

¿e zmierzenie siê z tymi problemami bêdzie mia³o ran-

gê priorytetu;

– sformu³owanie d³ugofalowej strategii rozwoju w od-

niesieniu do ka¿dego regionu, zgodnej z jego stosun-

kowo mocnymi i s³abymi stronami. Takie podejœcie jest

wyrazem uznania, ¿e niepodobieñstwem jest stawie-

nie czo³a wszystkim potrzebom na raz, porz¹dkuj¹c

równoczeœnie przedsiêwziêcia inwestycyjne w œwietle

zachodz¹cych miêdzy nimi interakcji i œcie¿ki wzrostu,

któr¹ zamierza siê pod¹¿aæ w d³ugiej perspektywie;

– nadanie nale¿ytej wagi wzglêdom œrodowiskowym w

procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, co ma

na celu zagwarantowanie trwa³oœci obranej œcie¿ki

wzrostu;

– unikanie nadmiernego skoncentrowania inwestycji w

obrêbie obecnych „oœrodków rozwoju”, gdzie

oddzia³ywanie prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej

mog³oby siê okazaæ najwiêksze w krótkiej perspe-

ktywie, lecz na d³u¿sz¹ metê mog³oby siê ono te¿ zre-

alizowaæ kosztem zrównowa¿onego rozwoju;

– pomoc w umacnianiu administracyjnego potencja³u w

zakresie projektowania, wdra¿ania i zarz¹dzania pro-

gramami obejmuj¹cymi rozwój na poziomie

regionalnym.
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1 Zob. np. T. Padoa-Schioppa: Efficiency, stability and equity - A strategy for the evolution of the economic system of the European
Community, Oxford University Press 1987, gdzie podkreœlono, ¿e: „W toku liberalizowania siê rynku wystêpuje powa¿ne ryzyko
zaostrzaj¹cego siê stanu regionalnej nierównowagi, tote¿ wymagane jest podjêcie stosownych towarzysz¹cych œrodków
zaradczych, które pozwoli³yby dokonaæ przyspieszenia dostosowywania siê regionów i krajów strukturalnie s³abych. (...) W tym celu
niezbêdne staj¹ siê reformy i rozwój wspólnotowych funduszy strukturalnych.” (ss. 5-6).

2 W zwi¹zku z t¹ i poprzednimi poruszonymi tu kwestiami – zob. Agenda for a growing Europe – raport niezale¿nej grupy badawczej
wysokiego szczebla pod przew. André Sapira (czerwiec 2003).

24

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:29:58

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  Default screen




