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analogicznych wyników uzyskanych w pozosta³ej czêœci
UE; po drugie, rozmiarami ró¿nic miêdzy poszczegól-
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nymi regionami UE-15, i ich zmianami w ci¹gu ostatn-
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Na przestrzeni ostatniego dziesiêciolecia, szczególnie od
po³owy lat 90-tych, zmniejszy³y siê nierównoœci wystêpuj¹ce na obszarze UE w zakresie wysokoœci dochodów i
poziomu zatrudnienia. Chodzi tu o ró¿nice zaznaczaj¹ce
siê zarówno miêdzy krajami, jak i regionami. Równoczeœnie produkcyjnoœæ w najmniej zamo¿nych obszarach Unii
relatywnie wzros³a w stosunku do jej poziomu na pozosta³ym jej terenie, poci¹gaj¹c za sob¹ poprawê ich konkurencyjnoœci. Pozosta³y jednak w dalszym ci¹gu wielkie
ró¿nice we wzglêdnych poziomach zamo¿noœci i wyników
gospodarczych, odzwierciedlaj¹ce s³ab¹ strukturê, która
siê nadal utrzymuje, mimo pozytywnych wyników z zastosowanej pomocy z funduszy strukturalnych.

iego dziesiêciolecia, ze szczególn¹ uwag¹ poœwiêcon¹
regionom Celu 1, uzyskuj¹cym wsparcie ze œrodków funduszy strukturalnych; po trzecie, postêpami gospodar-
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czymi dokonuj¹cymi siê w nowych Pañstwach Cz³onkowskich w ostatnich latach, a tak¿e temu, w jaki sposób wy-

0

niki gospodarcze ró¿ni³y siê w zale¿noœci od regionu w
obrêbie tych krajów; po czwarte, stopami wzrostu, jakich
wymagaæ bêd¹ te kraje, aby uzyskaæ poziomy dochodów
zbie¿ne z poziomami w obecnej UE w rozs¹dnej perspektywie czasowej i po pi¹te, zagadnieniem starzej¹cej
siê ludnoœci. Nastêpnie w niniejszej analizie rozpatrzymy
dwa aspekty spójnoœci spo³ecznej: bezrobocia i niskich
poziomów dochodów w UE.

Spójnoœæ gospodarcza
Ró¿nice zarówno poziomu dochodów, jak i zatrudnienia
powiêksz¹ siê, gdy nowe Pañstwa Cz³onkowskie do³¹cz¹
do UE w maju 2004 roku — zarówno miêdzy krajami, jak i
miêdzy regionami. Kraje te w niemal wszystkich przypadkach doœwiadczy³y, pocz¹wszy od po³owy lat 90-tych,
znacz¹co wiêkszej dynamiki, ni¿ kraje UE-15, co nast¹pi³o
po okresie pocz¹tkowych perturbacji okresu transformacji;
charakteryzuje je jednak znacznie ni¿szy ni¿ œrednia dla
UE-15 poziom PKB na mieszkañca, a tak¿e w wiêkszoœci
przypadków zatrudnienia.

cji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii, wzrost gospodarczy w
latach 1994–2001 osi¹gn¹³ poziom znacznie przekraczaj¹cy unijn¹ œredni¹. Poniewa¿, z wyj¹tkiem Irlandii,
wzrost liczby ludnoœci w tych krajach by³ tylko niewiele
wy¿szy od œredniej, prze³o¿y³o siê to na znaczny wzrost
PKB na mieszkañca w stosunku do wskaŸnika na pozosta³ym obszarze Unii.

powy¿ej wskaŸników obecnej Unii bêdzie konieczny w
d³u¿szym okresie, je¿eli kraje te maj¹ osi¹gn¹æ poziomy

W Irlandii, gdzie liczba ludnoœci ros³a o ponad 1% w skali

osi¹gn¹æ tak wysok¹ stopê wzrostu, bêd¹ one potrzebowa³y znacz¹cej pomocy, umo¿liwiaj¹cej przeciw-

roku, poziom PKB na mieszkañca wzrós³ w kategoriach
realnych o niemal czterokrotnoœæ œredniej unijnej (8% w
skali roku — wobec niewiele ponad 2% rocznie). W wy-

dzia³anie strukturalnym problemom o szerokim zasiêgu,
jak równie¿ wykorzystanie ich ekonomicznego potencja³u. Dok³adnie tak samo jak w obecnych czêœciach Unii,

niku tego w roku 2001 poziom irlandzkiego PKB na mieszkañca, w kategoriach standardów si³y nabywczej
(SSN), by³ wy¿szy o 17% od œredniej UE-15, gdy tym-

gdzie wystêpuj¹ opóŸnienia w rozwoju ekonomicznym w
stosunku do innych jej regionów, przezwyciê¿enie strukturalnych s³aboœci w nowych Pañstwach Cz³onkowskich

czasem na pocz¹tku lat 90-tych by³ on o 25% od niej ni¿-

nie tylko doprowadzi do podwy¿szenia w nich standardów ¿ycia, lecz tak¿e umocni konkurencyjnoœæ i pod-

szy. Przyk³ad irlandzki pokazuje dobitnie efektywnoœæ
pomocy œwiadczonej z funduszy strukturalnych, jeœli
po³¹czyæ j¹ ze zorientowanymi na wzrost kierunkami polityki krajowej.
100

niesie wzrost unijnej gospodarki jako ca³oœci.
W pozosta³ych trzech pañstwach kohezyjnych odno-

95

Oto g³ówne kwestie wynikaj¹ce z przedstawionej poni¿ej
75

analizy. Zajmuje siê ona, po pierwsze, wzrostem po-

25

We wszystkich czterech krajach kohezyjnych1, tj. w Gre-

Trwa³y, zrównowa¿ony wzrost na poziomie znacznie

dochodów zbli¿one do unijnej œredniej. Aby móc

100

Konwergencja PKB na mieszkañca w
krajach objêtych polityka spójnoœci

ziomu PKB i poziomu zatrudnienia na przestrzeni ostatnich lat w krajach kohezyjnych, w porównaniu do

towano bardziej umiarkowany wzrost PKB na
mieszkañca, lecz równie¿ by³ on wy¿szy ni¿ w pozosta³ej
czêœci UE w okresie od po³owy lat 90-tych. W okresie od
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koñca recesji z roku 1994 do czasu ostatniego
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Konwergencja w zakresie zatrudnienia

1.1 Wzrost PKB na mieszkańca w Hiszpanii, Portugalii
i Grecji w stosunku do średniej UE15, 1992-2002
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Równie¿ wielkoœæ zatrudnienia wzros³a w wydatny sposób w krajach kohezyjnych, pocz¹wszy od po³owy lat

4,0

90-tych. W latach 1996–2002 odsetek ludnoœci w wieku
produkcyjnym (15–64 lat) maj¹cej pracê w UE-15 wska-
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Ÿnik zatrudnienia wzrós³ o ponad 4 punkty procentowe.
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W czterech krajach kohezyjnych wzrost ten wyniós³
dwukrotnoœæ tej wartoœci, przy wzroœcie œredniej stopy
zatrudnienia do 60% w roku 2002 — co stanowi³o war-

0

toœæ zaledwie o 4 punkty procentowe ni¿sz¹ ni¿ unijna
œrednia dla UE-15 (64%), stanowi¹c po³owê ró¿nicy
sprzed szeœciu lat (tabela A1.1).

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Zródło: Eurostat, sprawozdania krajowe

Wzrost w Irlandii by³ szczególnie du¿y (10 punktów prospowolnienia gospodarczego, wzrost rzeczywistego
PKB na mieszkañca w Grecji, Portugalii i Hiszpanii konsekwentnie sytuowa³ siê na poziomie powy¿ej œredniej
dla Unii, podczas gdy w latach recesji pozostawa³ on
stale poni¿ej tej¿e œredniej (wykres 1.1).
Wobec powy¿szego, w okresie miêdzy rokiem 1991 a
1994 PKB na mieszkañca spad³ zarówno w Grecji, jak i w
Portugalii, gdy tymczasem w Hiszpanii rós³ on wolniej ni¿
œrednia dla UE. Natomiast w latach 1994–2001 wzrost
PKB na mieszkañca w ka¿dym z wymienionych trzech
krajów kszta³towa³ siê podobnie, wynosz¹c ponad 3%
rocznie w Hiszpanii i Portugalii oraz nieco poni¿ej tej wartoœci w Grecji w porównaniu z unijn¹ œredni¹ wynosz¹c¹
nieco ponad 2% w skali roku. W ci¹gu tego siedmioletniego okresu o¿ywienia gospodarczego w Unii poziom PKB
na mieszkañca (w kategoriach realnych) w tych trzech
krajach razem wziêtych rós³ o niemal jeden punkt procentowy szybciej w skali roku ni¿ œrednia dla UE (zob.
„Uwagi metodologiczne” na koñcu rozdzia³u).

100

centowych), stanowi¹c odzwierciedlenie szybkiego wzrostu gospodarczego tego kraju i wzrostu stopy zatrudnienia
do poziomu wynosz¹cego niewiele powy¿ej œredniej dla
UE-15. Jednak¿e w przypadku Hiszpanii wzrost ten by³
jeszcze wiêkszy (o prawie 11 punktów procentowych), chocia¿ stopa zatrudnienia w roku 2002 (58,5%) w dalszym
ci¹gu sytuowa³a siê znacznie poni¿ej œredniej dla UE-15.
Wzrost (o 6,5 punktu procentowego) przybra³ bardziej
umiarkowan¹ postaæ w Portugalii, gdzie poziom zatrudnienia by³ wzglêdnie wysoki, lecz w dalszym ci¹gu
kszta³towa³ siê znacznie powy¿ej poziomu unijnego, wynosz¹c 68,5%, czyli niewiele poni¿ej wytyczonej w Lizbonie wartoœci docelowej dla UE, okreœlonej na 70% do roku
2010.
Wzrost poziomu zatrudnienia by³ z kolei znacznie mniejszy w Grecji, wynosz¹c zaledwie 2 punkty procentowe w
ci¹gu powy¿szego okresu szeœcioletniego— pomimo
wzrostu gospodarczego znacznie powy¿ej œredniej. Sto-

W wyniku powy¿szego, poziom PKB na mieszkañca w
trzech rozpatrywanych krajach kohezyjnych wzrós³

pa zatrudnienia w roku 2002 (57%) przybra³a zatem poziom jeszcze ni¿szy wzglêdem œredniej dla UE-15 ni¿ w
po³owie lat 90-tych (jedynie W³ochy osi¹gnê³y jeszcze

³¹cznie do 79% œredniej unijnej w roku 2001 i do 81% w
2002 roku, w kategoriach SSN, uwzglêdniaj¹c dostosowania w zakresie ró¿nych poziomów cen. W Hiszpanii

ni¿szy poziom). W nastêpstwie powy¿szego wzrost zatrudnienia w tych czêœciach Unii, gdzie pozostaje ono na
poziomie znacznie poni¿ej œredniej, jest w dalszym ci¹gu

poziom PKB na mieszkañca, rozpatrywany w tych sa-

jednym z g³ównych celów polityki Unii.

mych kategoriach, wyniós³ mniej ni¿ 15% poni¿ej
œredniej UE w roku 2002. Jednak¿e w Grecji i Portugalii

Wzrost wydajnoœci
100

dystans pozostawa³ w dalszym ci¹gu znaczny, pomimo
95

75

konwergencji wystêpuj¹cej pocz¹wszy od po³owy lat
90-tych. W obu krajach poziom PKB na mieszkañca

W Hiszpanii i (w mniejszym zakresie) w Portugalii wzrost
poziomu zatrudnienia przyczyni³ siê znacz¹co do wzrostu

utrzymywa³ siê w dalszym ci¹gu na poziomie 71% œre-

PKB, podobnie jak dzia³o siê to w Irlandii, gdzie liczba za-

dniej unijnej w 2002 roku.

trudnionych ros³a o oko³o 5% rocznie w okresie lat
1996–2002. W Irlandii wzrostowi gospodarczemu
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wzrostu w granicach 4% zarówno w roku 2002, jak i w

75

towarzyszy³o zwiêkszenie siê wydajnoœci pracy w tempie
nieco poni¿ej 4% rocznie, co stanowi³o ponad trzykrotnoœæ

stawia siê znacznie lepiej ni¿ w przypadku reszty obszaru Unii. Dlatego te¿ w tych dwóch krajach wsparcie ze

25

œredniej UE. W Portugalii wzrost wydajnoœci tak¿e by³
wiêkszy ni¿ œrednia unijna, zaœ w Hiszpanii, gdzie zaznaczy³ siê wyraŸny wzrost zatrudnienia, siêgn¹³ on poziomu

5

0

wynosz¹cego zaledwie oko³o jej po³owy.
Z kolei w Grecji wzrost wydajnoœci pracy zbli¿y³ siê do poziomu 3% rocznie w okresie miêdzy rokiem 1996 a 2002,
wynosz¹c znacznie powy¿ej dwukrotnoœci odpowiedniej
œredniej stopy dla UE, i bêd¹c dominuj¹cym Ÿród³em
wzrostu PKB. W Grecji i Portugalii — krajach, na których
terenie wystêpuj¹ najmniej zamo¿ne regiony w UE —
baza produkcyjna umocni³a siê, jak siê wydaje, w okresie
od po³owy lat 90-tych, zwiêkszaj¹c potencja³ dla konty-

2003, i taka jest te¿ prognoza na rok 2004 — co przed-

strony funduszy strukturalnych mog³o przyczyniæ siê do
utrzymania tendencji wzrostowej w gospodarce.
Spowolnienie tempa wzrostu mia³o ujemny wp³yw na zatrudnienie dopiero ze stosunkowo d³ugim opóŸnieniem,

Spowolnienie wzrostu unijnej
gospodarki w ostatnim okresie

Hiszpanii — chocia¿ tutaj zwiêkszenie liczby osób zatrudnionych w dalszym ci¹gu przedstawia³o siê na po-

Wzrost gospodarczy w UE uleg³ zauwa¿alnemu spowol-

ziomie oko³o 1,5% w roku 2003, poci¹gaj¹c za sob¹ dalszy wzrost stopy zatrudnienia (o blisko 1 punkt procent-

2004, zbli¿aj¹c siê do 2,5% w roku nastêpnym.

Omawiane spowolnienie dotknê³o niemal wszystkie
Pañstwa Cz³onkowskie. Nawet w Irlandii wzrost ten
spad³ w roku 2003 do poziomu 1,5%, przy czym przewiduje siê jego poziom poni¿ej 4% w roku 2004. Najbardziej
ucierpia³a Portugalia, której PKB spad³ o niemal 1% w
roku 2003 — po okresie wzrostu poni¿ej 0,5% w roku

25

5

0

prowadzi³o ono do obni¿enia stopy wzrostu zatrudnienia
w Irlandii, którego wielkoœæ szacuje siê na poni¿ej 1% implikuj¹c spadek stopy zatrudnienia (przy stosunkowo wysokim wzroœcie liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym).
Zjawisko to mia³o negatywny wp³yw na zatrudnienie w

2

75

co po czêœci dzia³o siê zapewne z uwagi na towarzysz¹c¹ pocz¹tkowo pracodawcom nadziejê, ¿e oka¿e
siê ono bardziej krótkotrwa³e. Jednak w roku 2003 do-

nuacji konwergencji dochodów w przysz³ych latach.

nieniu w ci¹gu trzech lat od czasu og³oszenia poprzedniego
Raportu spójnoœci. Spowolnienie oddzia³a³o tak¿e na spójnoœæ, m.in. jako jeden z powodów powtórnego wzrostu
liczby bezrobotnych w wielu rejonach Unii, jak i powstania
niesprzyjaj¹cego klimatu dla ewentualnego dalszego
zmniejszania wystêpuj¹cych ró¿nic regionalnych, poziomu
dochodów, jak i poziomu zatrudnienia. Poziom wzrostu gospodarczego Unii w roku 2003 (wynosz¹cy poni¿ej 1%)
nadal rozczarowywa³ ju¿ trzeci rok z rzêdu. Jeœli chodzi o
wzrost PKB, mo¿e siê on zwiêkszyæ do poziomu 2% w roku

95

owy). Szacunki dla Grecji wskazuj¹, ¿e w zakresie stopy
zatrudnienia nast¹pi³ podobny wzrost. W Portugalii liczba zatrudnionych spad³a o 1% w 2003 r., przy czym przewiduje siê pozostanie jej na zasadniczo tym samym
poziomie w roku 2004, co bêdzie siê wi¹zaæ ze
znacz¹cym zmniejszeniem siê stopy zatrudnienia.
Jeœli zaœ chodzi o pozosta³y obszar Unii– w dalszym ci¹gu
nienajlepsze wyniki osi¹ga³y Niemcy i W³ochy. W przypadku Niemiec trudno jest w zasadzie mówiæ o jakimkolwiek wzroœcie PKB w latach 2002 i 2003; we W³oszech z
kolei wzrost osi¹gn¹³ poziom mniejszy ni¿ 0,5% w obu tych
latach. We Francji, gdzie wzrost PKB by³ podobny do unijnej
œredniej z okresu przed rokiem 2001, w roku 2003 wyst¹pi³
jedynie nieznaczny wzrost. W Holandii natomiast, gdzie
wzrost by³ poprzednio na poziomie znacznie powy¿ej
œredniej, PKB wzrós³ nieznacznie w roku 2002, przy czym
ocenia siê, ¿e ju¿ w kolejnym roku odnotowano spadek.

2002, przy czym prognoza jego wzrostu na rok 2004 wynosi jedynie 1%. W przypadku ziszczenia siê tej prognozy znaczna czêœæ tendencji konwergencyjnej ku
unijnej œredniej z drugiej po³owy lat 90-tych ulegnie odwr-

Zmniejszaj¹ce siê regionalne ró¿nice

óceniu w okresie trzylecia 2001–2004.

A¿ do czasu ostatniego spowolnienia wzrostu w roku 2001,

Dwóm innym krajom kohezyjnym powiod³o siê lepiej. W

luka w zakresie wysokoœci PKB na mieszkañca miêdzy
najmniej zamo¿nymi regionami Unii, stanowi¹cym g³ówne
centrum zainteresowania polityki spójnoœci, a pozosta³ymi

100

95

75

25

Hiszpanii wzrost zwiêkszy³ siê, jak siê wydaje, o niewiele
powy¿ej 2% rocznie w latach 2002 i 2003, przy czym
przewiduje siê jego dalsze zwiêkszenie do prawie 3% w
roku 2004. Tymczasem Grecja osi¹gnê³a poziom

w zakresie PKB na mieszkañca

100

95

75

obszarami równie¿ siê w ostatnich latach zmniejszy³a. Jednak jak dot¹d niemo¿liwa jest ocena sytuacji po roku 2001.3
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e dane odnosz¹ce siê do regionów, na
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które powo³ujemy siê w tej i w pozosta³ych czêœciach
opracowania, odnosz¹ siê do wzrostu poziomu PKB na mi-

W regionach Celu 1 na terenie czterech krajów kohezyjnych wzrost PKB na mieszkañca znacznie prze-

25

eszkañca w kategoriach realnych. Oparto je po raz pierwszy o regionalne wskaŸniki pochodz¹ce z nowej bazy danych, któr¹ skonstruowano specjalnie po to, aby ukazy-

wy¿sza³ œredni¹ unijn¹ od po³owy lat 90-tych. Jest w
równym stopniu prawd¹ w odniesieniu do hiszpañskich
regionów Celu 1, gdzie oko³o 40% ludnoœci mieszka

wa³a przez ca³y czas w sposób konsekwentny dane dla
regionów UE sklasyfikowanych jako NUTS II. Ró¿ni¹ siê
one od danych, jakie zazwyczaj wykorzystywano we wc-

poza obszarami Celu 1, jak i w odniesieniu do pozosta-

5

0

zeœniejszych badaniach empirycznych i analizach,
maj¹cych za przedmiot poziom PKB w kategoriach SSN w
d³u¿szych okresach czasu, co dla celów niniejszego opracowania nie by³oby stosowne (zob. „Uwagi metodologiczne”

³ych trzech krajów, gdzie wszystkie regiony kwalifikuj¹
siê do uzyskania pomocy. (W Hiszpanii, w okresie
miêdzy rokiem 1994 a 2001, wzrost PKB na mieszkañca

95

75

25

5

0

w obrêbie regionów Celu 1 osi¹gn¹³ poziom 3% w skali
roku — czyli niewiele tylko mniej, ni¿ w innych regionach
tego kraju.)

na koñcu niniejszego rozdzia³u).
Poza obszarem krajów kohezyjnych poziom wzrostu w
Regiony, którym nadano status Celu 1, z uwagi na ich
poziom PKB na mieszkañca wynosz¹cy poni¿ej 75% œredniej unijnej, doœwiadczy³y wy¿szego poziomu wzrostu
ni¿ inne obszary Unii w okresie miêdzy rokiem 1988, kiedy to dokonano reformy funduszy strukturalnych, a 2001.
Jak wskazuje powy¿sza analiza, wzrost osi¹gn¹³
najwy¿sze poziomy w regionach kohezyjnych (stanowi¹cych ponad po³owê regionów zakwalifikowanych
do Celu 1 i ponad po³owê zamieszkuj¹cej je ludnoœci).
W regionach Celu 1 ³¹czny poziom PKB na mieszkañca
wzrasta³ w okresie lat 1994–2001 o niemal 3% rocznie w
kategoriach realnych (ta ostatnia data jest ostatnim
okresem rocznym, dla którego dostêpne s¹ dane regionalne, obejmuj¹c w ten sposób poprzedni okres programowy i dwa pierwsze lata obecnego), w porównaniu z poziomem wynosz¹cym niewiele wiêcej ni¿ 2% rocznie w
pozosta³ej czêœci Unii. Nast¹pi³o to po okresie wzrostu
wynosz¹cego poni¿ej 2% rocznie w trakcie poprzednich
szeœciu lat (1988–1994), choæ wielkoœæ ta nadal przekracza³a poziom wzrostu na pozosta³ym obszarze Unii
(wynosz¹cym
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25

niewiele

wiêcej

ni¿

1%

regionach Celu 1 przedstawia³ siê mniej imponuj¹co, przy
czym wydaje siê, ¿e jego zmniejszenie, przynajmniej
czêœciowo, powsta³o z przyczyny powolnego wzrostu
na poziomie krajowym. W szczególnoœci w nowych landach niemieckich, gdzie zaobserwowano znaczny
wzrost PKB w pocz¹tku lat 90-tych — w okresie wkrótce
po zjednoczeniu, wzrost PKB na mieszkañca przedstawia³ siê w zasadniczo tak samo jak œrednia unijna w
okresie 1994–2001 (poni¿ej 2,5% rocznie). By³ to jednak
w dalszym ci¹gu poziom o wiele przewy¿szaj¹cy wartoœæ
dla pozosta³ej czêœci Niemiec (poni¿ej 1,5% rocznie).
We w³oskim regionie Mezzogiorno poziom wzrostu (2%
rocznie) by³ podobny do wielkoœci wystêpuj¹cej w pozosta³ej czêœci kraju, i lokowa³ siê tak samo poni¿ej unijnej
œredniej.
W regionach objêtych dzia³aniami Celu 1 na pozosta³ym
obszarze Unii, w których zamieszkuje bardzo niewielki
odsetek ludnoœci danego kraju, wzrost PKB na
mieszkañca lokowa³ siê na poziomie œredniej unijnej dla
tego okresu (zob. odnoœna „Uwaga metodologiczna”).

rocznie4).

Pocz¹wszy od roku 1988 poziom PKB na mieszkañca w
regionach Celu 1 razem wziêtych podlega³ sta³ej kon-

Pomimo ogólnej konwergencji PKB na mieszkañca w regionach zapóŸnionych, nadal wystêpuje spora luka. W

wergencji ku unijnej œredniej.

29 regionach, stanowi¹cych miejsce zamieszkania blisko 13% populacji krajów UE-15, poziom PKB na mie-

Ró¿nice stopnia konwergencji
w zale¿noœci od regionu

szkañca, w kategoriach SSN, wyniós³ poni¿ej 2/3 œredniej za rok 2001. Regiony takie wystêpuj¹ w g³ównej

Stopy wzrostu w dotychczasowych regionach Celu 1,
znacz¹co siê ró¿ni³y miêdzy nimi. Dlatego te¿ konwergen-

mierze na terenie Grecji, Portugalii, na po³udniu Hiszpanii i w po³udniowych W³oszech, lecz znalaz³o siê tak¿e
w ich gronie piêæ regionów wschodnioniemieckich

cja nie wyst¹pi³a w tym samym stopniu na terenie ca³ej
Unii, lecz bardziej znacz¹co ni¿ na pozosta³ych terenach
przedstawia³a siê w krajach kohezyjnych mo¿e dziêki

(Chemnitz, Dessau, Mecklenburg-Vorpommern, Magdeburg, Brandenburg-Nordost i Thüringen, brytyjska
Cornwall oraz trzy spoœród francuskich departamentów

po³¹czeniu wzglêdnie du¿ej pomocy strukturalnej i polityki krajowej ukierunkowanej na wzrost (tabela A1.2).

zamorskich (mapa 1.1).
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Widoczna w regionach konwergencja
stóp zatrudnienia i wydajnoœci

gdzie w roku 2002 zaledwie 43% ludnoœci w wieku produkcyjnym mia³o pracê, co oznacza³o odsetek znacznie

Konwergencji PKB na mieszkañca towarzyszy³o zmniejszanie siê nierównoœci w zakresie stóp zatrudnienia na

ni¿szy ni¿ w innych regionach Celu 1, lub na tle wszystkich pozosta³ych obszarów Unii. Œrednia stopa zatrudnienia we wszystkich regionach Celu 1 by³a w dalszym ci¹gu

obszarze regionów. O ile poziom zatrudnienia znacz¹co
siê zwiêkszy³ na terenie UE pocz¹wszy od po³owy lat
90-tych, zwiêkszenie to by³o wiêksze na terenie regio-

o 10 punktów procentowych ni¿sza od poziomu wystêp-

nów Celu 1 ni¿ na pozosta³ym obszarze. W okresie lat
1994–2001 liczba osób zatrudnionych w tych regionach
wzrasta³a o niewiele mniej ni¿ 1,5% w skali roku, tj. o

opóŸnionych pozostaje dlatego centralnym elementem
prowadzonej przez UE polityki spójnoœci.

wielkoœæ nieznacznie przekraczaj¹c¹ œredni¹ UE, zaœ w
roku 2002 stopa zatrudnienia by³a o 5 punktów procentowych wy¿sza ni¿ szeœæ lat wczeœniej, wobec wzrostu o

Regionami problemowymi s¹ nie tylko te, które
cechuje najni¿szy poziom PKB na mieszkañca

4 punkty procentowe na pozosta³ym obszarze Unii.

S³abe wyniki ekonomiczne w UE i le¿¹ce u ich podstaw

Wzrost wydajnoœci pracy równie¿ okaza³ siê wy¿szy w

problemy strukturalne nie s¹ bynajmniej ograniczone do
regionów o najni¿szym poziomie PKB na mieszkañca. Takie problemowe regiony wystêpuj¹ na poziomie klasyfikacji

regionach Celu 1, ni¿ w innych czêœciach Unii, ze œredni¹
wartoœci¹ ponad 1,5% rocznie okresie lat 1994–2001, w
zestawieniu ze stop¹ ok. 1% rocznie dla ca³ej UE. Zatem

Ta ostatnia wielkoœæ by³a jednak wyraŸnie zró¿nicowana
w regionach Celu 1. O ile nieznacznie przeros³a ona
œredni¹ UE w przypadku Portugalii, choæ w Grecji odpowiednia wartoœæ przedstawia³a siê znacznie poni¿ej
tej œredniej. Jak zauwa¿ono powy¿ej, liczba zatrudnionych ros³a znacz¹co w regionach Celu 1 na terenie Hiszpanii (o ok. 3% rocznie, co stanowi³o wielkoœæ wy¿sz¹ ni¿

NUTS II, a liczniej jeszcze na poziomie NUTS III. Problemy
bêd¹ce udzia³em tych regionów wynikaj¹ z szeregu ró¿nych Ÿróde³, w tej liczbie — schy³ku tradycyjnych dziedzin
przemys³u, warunków geograficznych wp³ywaj¹cych
ograniczaj¹co na rozwój, spadku liczby ludnoœci, a tak¿e —
pogorszenia siê sytuacji sektora us³ug podstawowych
b¹dŸ te¿ braku potencja³u dla tworzenia innowacji oraz nieodzownych struktur wspomagania. Wszystkie te czynniki
— rozpatrywane z osobna, czy te¿ w powi¹zaniu ze sob¹
— oddzia³uj¹ demotywacyjnie na inwestorów i powstrzymuj¹ rozwój nowych przedsiêbiorstw. Problemy te opisano
w dalszych czêœciach opracowania (zob. rozdzia³y dot.

w pozosta³ej czêœci kraju), zaœ jeszcze wiêkszy wzrost
nast¹pi³ w Irlandii (o 5% w skali roku). Naturaln¹ tego

spójnoœci terytorialnej i czynników konkurencyjnoœci). W
przypadku nie stawienia im czo³a bêd¹ one siê w miarê

konsekwencj¹ by³ w hiszpañskich regionach niski wzrost

up³ywu czasu pog³êbiaæ, prowadz¹c do postêpuj¹cego

wydajnoœci pracy (0,5% rocznie).

pogorszenia wyników gospodarczych.

W przeciwieñstwie do tego — w niemieckich regionach
Celu 1, czyli nowych landach, liczba osób zatrudnionych
spad³a w tym okresie (o niemal 0,5% rocznie), lecz wydajnoœæ pracy wzros³a bardziej ni¿ w innych czêœciach kraju

Wystêpuje np. jedenaœcie regionów sklasyfikowanych w
ramach NUTS II o stosunkowo niskich poziomach PKB na
mieszkañca, w których rzeczywisty wzrost PKB w okresie

wzrost wydajnoœci przyczyni³ siê bardziej do zwiêkszenia
PKB ni¿ wzrost poziomu zatrudnienia.

czy te¿ na terenie ca³ej Unii (o 2% rocznie). Podobnie we
w³oskich regionach Celu 1 (Mezzogiorno) poziom zatrudnienia wzrós³ stosunkowo niewiele (poni¿ej 0,5%
rocznie), podczas gdy wzrost wydajnoœci równie¿
100

siêgn¹³ poziomu powy¿ej œredniej (ponad 1,5% rocznie
— wobec 1% w pozosta³ej czêœci W³och).
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uj¹cego w innych czêœciach UE (56% — wobec 66,5%);
(mapa 1.2). Zwiêkszanie stóp zatrudnienia w regionach

Chocia¿ poziom konkurencyjnoœci móg³ siê wobec powy¿szego nieznacznie poprawiæ w tych dwóch obszarach, podstawowym problemem pozostaje brak miejsc
pracy. Dotyczy to w szczególnoœci po³udniowych W³och,

75
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0

miêdzy 1994 a 2001 r. wyniós³ ok. 1% rocznie lub nawet
mniej. We wszystkich tych regionach poziom PKB na mieszkañca (w kategoriach SSN) kszta³towa³ siê znacz¹co
poni¿ej œredniej UE, lecz powy¿ej progu 75% pozwalaj¹cego zakwalifikowaæ do statusu obszaru Celu 1.
Owe 11 regionów rozrzuconych jest po terenie pó³nocno-wschodniej Anglii, kilku obszarach Niemiec (np. Koblenz i Münster) i w Szwecji. W ka¿dym przypadku doœwiadcza³y one niskiego wzrostu wydajnoœci, zwiêkszaj¹cej
siê œrednio zaledwie o 0,5% rocznie w ci¹gu odnoœnego
okresu co stanowi³o tylko nieznacznie wiêcej ni¿ trzecia
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œredniej UE, jak i niskiego wzrostu poziomu zatrudnienia
(niewiele powy¿ej 0,5% rocznie — w stosunku do œredniej
dla UE wynosz¹cej niemal 1,5% w skali roku).
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£¹czny ich poziom PKB na mieszkañca (w kat. SSN) wyniós³ w przybli¿eniu 85% œredniej UE, lecz niemal
wszystkie te regiony zawieraj¹ w sobie tereny, na których
mia³ miejsce niewielki wzrost w ci¹gu ostatnich 10 lub
wiêcej lat, przy poziomie PKB na mieszkañca wynosz¹cym mniej ni¿ 75% œredniej UE.
Gdyby wzrost gospodarczy w tych regionach w dalszym
ci¹gu by³ s³aby, poziom PKB na mieszkañca w niezbyt
odleg³ej ju¿ perspektywie spadnie poni¿ej poziomu 75%,
co sprawi, ¿e mog¹ one zacz¹æ siê kwalifikowaæ do Celu
1. Do tego czasu jednak problemy strukturalne mog¹
ulec dalszemu pog³êbieniu, wymagaj¹c bardziej drastycznych dzia³añ. Powstaje zatem pytanie, jak dalece
polityka spójnoœci powinna antycypowaæ tego rodzaju
pogorszenie sytuacji i interweniowaæ na wczesnym eta-

eksportowym. Ogólnie bior¹c wzrost ukszta³towa³ siê na
poziomie niewiele ni¿szym ni¿ 2,5% zarówno w roku
2001, jak i w 2002, przy czym szacunek na rok 2003 wynosi 3%. Spowolnienie tempa wzrostu szczególnie zaznaczy³o siê w Polsce, gdzie œredni poziom tego wzrostu
wyniós³ niewiele ponad 1% w latach 2001 i 2002; Malta
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0

ziomu ruchu turystycznego p³yn¹cego z pañstw UE.
Niewielki wzrost poziomu zatrudnienia utrzymuje
siê w miarê postêpów procesu restrukturyzacji
Jeszcze przed wyst¹pieniem ostatniego zastoju dokonuj¹cy siê wzrost raczej w niewielkim stopniu przyczyni³
siê do z³agodzenia problemów z zatrudnieniem, jakie
wyst¹pi³y w krajach przechodz¹cych okres transformacji
ustrojowej z pocz¹tkiem lat 90-tych. We wszystkich krajach o wy¿szej stopie wzrostu — z wyj¹tkiem Wêgier i
S³owenii — wydajnoœæ pracy znacz¹co siê zwiêkszy³a,
zaœ poziom zatrudnienia wzrós³ o niewielk¹ wartoœæ (na
£otwie), b¹dŸ te¿ spad³ (we wszystkich innych przypadkach), odzwierciedlaj¹c sytuacjê, restrukturyzacji go-

Wzrost PKB w krajach akcesyjnych

spodarek tych krajów jest jeszcze daleka od ukoñczenia.

W nowych Pañstwach Cz³onkowskich UE wzrost PKB
osi¹gn¹³ w okresie lat 1994–2001 œredni¹ niewiele wy¿sz¹
ni¿ 4% w skali roku z wyj¹tkiem Wêgier (poziom niewiele
ni¿szy) i Czech. W Czechach stopa wzrostu wynios³a zaledwie niewiele ponad 2% rocznie, podczas gdy w Bu³garii i
Rumunii (dwa kraje maj¹ce wst¹piæ do UE, które jednak nie

Poziom wzrostu w krajach akcesyjnychw trakcie okresu
ich transformacji wynik³ zatem w zasadniczej mierze ze
zwiêkszonego poziomu produkcji, nie zaœ z wy¿szego
poziomu zatrudnienia. W wiêkszoœci krajów taki stan
rzeczy utrzyma³ siê przez wiêksz¹ czêœæ ostatnich lat,
zw³aszcza w krajach o najni¿szym poziomie PKB na mieszkañca. (Termin kraje akcesyjne stosowany jest w tre-

zmienia³ siê w ró¿ny sposób stan zaludnienia, znacz¹co siê

75

osi¹gnê³a jeszcze ni¿szy wynik, z uwagi na spadek po-

pie przy ni¿szych poziomach wydatkowanych kwot.

osi¹gn¹ cz³onkostwa w roku 2004) PKB odnotowa³ ledwie
œladow¹ zwy¿kê. Poniewa¿ jednak w omawianych krajach

95

œci niniejszego raportu wobec dziesiêciu nowych Pañstw
Cz³onkowskich oraz Bu³garii i Rumunii.)

zwiêkszaj¹c na Cyprze i na Malcie,
zmniejszaj¹c siê o ok. 1% w krajach
nadba³tyckich i w Bu³garii, i niewiele w
pozosta³ych regionach, wzrost poziomu PKB na mieszkañca ró¿ni³ siê
nieznacznie silniej ni¿ wzrost PKB.
W rezultacie, w nowych Pañstwach
Cz³onkowskich roczny wzrost PKB na
mieszkañca w kategoriach realnych
100

wyniós³ w przybli¿eniu 1,5% wiêcej ni¿
œrednia dla UE-15 w tym¿e okresie.
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Pocz¹wszy od roku 2001 wyst¹pi³o
spowolnienie tempa wzrostu w tych
krajach, czêœciowo z powodu spadku

Wskaźnik zatrudnienia, 1998 i 2002

1.2
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Zatrudnieni w wieku 15-64 jako % ludności w
wieku 15-64
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poni¿ej 52% — a wiêc ni¿ej ni¿ w jakimkolwiek z

75

W okresie miêdzy rokiem 1998 (kiedy to uzyskano dane
dla wiêkszoœci odnoœnych krajów) a 2002 stopa zatru-

Du¿e ró¿nice poziomów PKB na mieszkañca

25

dnienia spad³a o ponad 7 punktów procentowych zarówno w Polsce, jak i w Rumunii, o niemal 4 p.p. w Estonii
oraz o 2 p.p. w Czechach, na S³owacji i Litwie. W S³owenii zaœ stopa zatrudnienia wzros³a (choæ tutaj wartoœæ tego
wzrostu wynios³a poni¿ej 1 punktu procentowego), na
£otwie i Wêgrzech (o ponad 3 p.p. w ostatnim wymie-

W krajach akcesyjnych wzrost na poziomie regionów da-

nionym przypadku — chocia¿, jak wskazano poni¿ej,
odnoœny poziom pozostaje znacznie poni¿ej œredniej
UE-15). (Wykres 1.2).

przechodz¹cych transformacjê w nieproporcjonalny
sposób koncentrowa³ siê w kilku regionach, szczególnie
— w stolicach pañstw i obszarach je okalaj¹cych. W

Wzmiankowane powy¿ej spowolnienie wzrostu doprow-

efekcie regionalne nierównoœci w zakresie poziomu PKB
na mieszkañca znacz¹co siê powiêkszy³y.

adzi³o do dalszego spadku poziomu zatrudnienia,
szczególnie w Polsce, gdzie liczba osób zatrudnionych

Zarówno w Czechach, jak i na S³owacji, 20% ludnoœci za-

5

0

zmniejszy³a siê o ponad 2% w roku 2002, przy czym szacuje siê dalszy jej spadek w roku 2003. W tym ostatnim
roku oczekuje siê wzrostu poziomu zatrudnienia o ponad
0,5% w dwóch krajach — tj. na Litwie i na S³owacji.
Niskie stopy zatrudnienia
w pañstwach akcesyjnych
W nastêpstwie zmniejszenia wzrostu poziomu zatrudnienia odsetek ludnoœci w wieku produkcyjnym maj¹cej pracê w krajach akcesyjnych, systematycznie siê zmniejsza³ od czasu rozpoczêcia procesu transformacji, gdy
tymczasem analogiczny odsetek wzrós³ w krajach
UE-15. W roku 2002 stopa zatrudnienia osi¹gnê³a œredni¹ wynosz¹c¹ zaledwie 56% w dziesiêciu nowych Pañstwach Cz³onkowskich — to jest znacznie ni¿ej ni¿ wynosi œrednia UE-15 (niewiele ponad 64%), choæ jest to
wielkoœæ podobna do wystêpuj¹cej w regionach Celu 1.
Podobieñstwo to jednak przys³ania fakt, ¿e stopy zatrudnienia w regionach Celu 1 wykazywa³y znacz¹c¹
tendencjê wzrostow¹ a¿ do chwili ostatniego spowolnienia, podczas gdy w nowych Pañstwach Cz³onkowskich
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obecnych Pañstw Cz³onkowskich.

pomiêdzy regionami krajów akcesyjnych

leki by³ od stanu zrównowa¿enia. We wszystkich krajach

25

0

mieszkuj¹cej najbardziej zamo¿ne regiony ma poziom
PKB na mieszkañca wynosz¹cy niewiele ponad dwukrotnoœæ poziomu bêd¹cego udzia³em 20% mieszkañców
regionów najmniej zamo¿nych. Na Wêgrzech poziom PKB
na mieszkañca w regionach zamieszkiwanych przez najbardziej zamo¿n¹ czêœæ (20%) ludnoœci jest w przybli¿eniu
2,4 razy wy¿szy ni¿ poziom w regionach najmniej zamo¿nych, co stanowi ró¿nicê wy¿sz¹ ni¿ w jakimkolwiek Pañstwie Cz³onkowskim obecnej UE.
Rozszerzenie powiêkszy ró¿nice
poziomu PKB na mieszkañca w UE
Dziesiêæ nowych Pañstw Cz³onkowskich UE w znacznie
wiêkszym stopniu przyczyni siê do powiêkszenia liczby
ludnoœci UE (o niewiele mniej ni¿ 20%) ni¿ do
powiêkszenia unijnego PKB (w przybli¿eniu 5%). Bu³garia i Rumunia razem wziête powiêksz¹ ludnoœæ Unii o kolejnych 8% — lecz PKB o mniej ni¿ 1%. Nawet bior¹c pod
uwagê ni¿sze koszty utrzymania, wszystkie te kraje s¹
mniej zamo¿ne ni¿ obecne Pañstwa Cz³onkowskie. Zbli-

wykazywa³y tendencjê spadkow¹.
We wszystkich krajach akcesyjnych (z wyj¹tkiem Cypru)

równoœci wystêpuj¹cych na terenie UE. Polityka spój-

stopa zatrudnienia kszta³towa³a siê poni¿ej celów wyznaczonych dla UE na szczycie w Lizbonie, okreœlonych
wskaŸnikami: 67% — w roku 2005 i 70% — w 2010 r. O

noœci oraz inne kierunki unijnej polityki bêd¹ musia³y siê
odpowiednio przystosowaæ w powy¿szej sytuacji.

ile w Czechach stopa ta (65,5%) by³a wzglêdnie bliska
docelowemu wskaŸnikowi wynosz¹cemu 67%, w
S³owenii równa³a siê œredniej unijnej, to w innych krajach

Chocia¿ nowe Pañstwa Cz³onkowskie przesz³y od
po³owy lat 90-tych okres szybszego wzrostu ni¿ kraje

kolei w Polsce sytuowa³ siê ona na poziomie nieco

75

5

¿aj¹ce siê rozszerzenie Unii do 25 Pañstw Cz³onkowskich, nastêpnie zaœ do 27 lub nawet wiêcej, przyczyni siê
zatem w sposób fundamentalny do zmiany skali nie-

dystans by³ znaczny. Na Wêgrzech i S³owacji stopa ta
wynosi³a oko³o 56%, czyli by³a podobna do analogicznej
wielkoœci w Grecji i nieco wy¿sza ni¿ œrednia dla W³och; z

95

UE-15, ró¿nica w zakresie PKB na mieszkañca pozostaje wyraŸna. Z tej pierwszej grupy krajów jedynie
Malta, Cypr i S³owenia mia³y PKB na mieszkañca, rozpatrywany w kategoriach SSN, na poziomie znacznie
powy¿ej 60% œredniej UE-15 w roku 2001. W Polsce,

5
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Innymi s³owy — podczas gdy ró¿nica dziel¹ca œredni po-

Estonii i na Litwie by³o to zaledwie oko³o 40% œredniej,
na £otwie zaœ — jedynie 35% œredniej. Tymczasem w

ziom PKB na mieszkañca w UE-15 i poziom wystêpuj¹cy
w najmniej zamo¿nych Pañstwach Cz³onkowskich wy-

Bu³garii i Rumunii wskaŸnik ten wynosi³ zaledwie ok.
26–27%.

nosi obecnie mniej ni¿ 30% (tj. Grecja i Portugalia wykazuj¹ poziom wynosz¹cy niemal 30% poni¿ej œredniej),
ró¿nica podwoi siê, gdy nowe Pañstwa Cz³onkowskie
do³¹cz¹ do Unii w roku 2004 (poziom bowiem PKB na
mieszkañca £otwy wynosi ponad 60% poni¿ej œredniej
dla UE-25) i jest prawdopodobne, ¿e powiêkszy siê ona z
chwil¹ wejœcia do Unii Bu³garii i Rumunii.

Po dokonaniu rozszerzenia wyst¹pi zatem znaczne
powiêkszenie ró¿nic w poziomie dochodów miêdzy
najbardziej i najmniej zamo¿nymi Pañstwami Cz³onkowskimi. Nawet jeœli œredni poziom PKB na mieszkañca w rozszerzonej Unii bêdzie ni¿szy ni¿ w
UE-15, tylko Cypr bêdzie mia³ poziom powy¿ej 80%
œredniej w UE-25. Na £otwie poziom ten wynosi zaledwie 36% œredniej UE-25; to mniej ni¿ po³owa poziomu
wystêpuj¹cego w Grecji czy Portugalii (77–78%), pod-

W rozszerzonej UE jej pañstwa mo¿na podzieliæ na trzy

czas gdy w przypadku Rumunii i Bu³garii wynosi on

grupy wed³ug poziomu PKB na mieszkañca, liczonego w
kategoriach SNN. W pierwszej grupie, sk³adaj¹cej siê z
12 spoœród UE-15, poziom PKB na mieszkañca wynosi

poni¿ej 30% œredniej (wykres 1.3).

znacznie powy¿ej œredniej dla UE-25 (o 10% lub wiêcej).

1.4 PKB na mieszkańca (PPS), 2002
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Statystyczny efekt rozszerzenia

75

W drugiej grupie, licz¹cej siedem pañstw, wœród których
znajduj¹ siê pozosta³e trzy obecne Pañstwa Cz³onkow-

Rozszerzenie Unii w znacznie wiêkszym stopniu przy-

25

skie — Hiszpania, Portugalia i Grecja, a tak¿e Cypr, Czechy, S³owenia i Malta, poziom PKB na mieszkañca wynosi od 68% do 94% UE-25. W grupie trzeciej, na któr¹

5

0

z³o¿y siê osiem pañstw (w tej liczbie — Bu³garia i Rumunia), z których wszystkie s¹ nowymi lub przysz³oœciowymi
cz³onkami Unii, poziom ten wynosi poni¿ej 60% œredniej
(wykres 1.4).
Ró¿nice miêdzy regionami jeszcze
bardziej powiêksza siê po rozszerzeniu

95

75

czyni siê do wzrostu liczby ludnoœci Unii ni¿ do wzrostu
jej PKB, zmniejszaj¹c znacz¹co œredni¹ wielkoœæ PKB
na mieszkañca. Ta œrednia wielkoœæ dla UE-25 bêdzie

25

5

mniej wiêcej 12,5% ni¿sza ni¿ œrednia dla UE-15. W odniesieniu do 17 regionów bêdzie to oznaczaæ, ¿e ich dochód na mieszkañca nie jest ju¿ ni¿szy od 75-procento-

0

wego progu, pod warunkiem, ¿e ten próg jest obecnie
ni¿szy ni¿ poprzednio. Tak¿e w przypadku Malty, gdzie
sytuuje siê on obecnie poni¿ej 75% œredniej dla obecnej
UE-15 wyniesie powy¿ej 75%.

Rozszerzenie Unii przyniesie nawet wiêkszy skutek, wobec ró¿nic miêdzy regionami ni¿ miêdzy poszczególnymi
krajami. O ile w chwili obecnej oko³o 73 miliony ludzi, 19%
populacji UE-15, zamieszkuje regiony z PKB na mieszkañca wynosz¹cym mniej ni¿ 75% œredniej unijnej, zgodnie
z najnowszymi szacunkami (na rok 2001) prawie tyle samo
— ok. 69 milionów spoœród 74,5 mln osób, które stan¹ siê

przyznaniu takiego statusu pozostanie nie zmienione,

obywatelami UE w roku 2004 (92% ca³oœci ludnoœci) ¿yje w
regionach z PKB na mieszkañca wynosz¹cym poni¿ej 75%
œredniej dla UE-25, w regionach zlokalizowanych w nowych Pañstwach Cz³onkowskich.

odnoœne regiony utrac¹ uprawnienie do zakwalifikowania ich pod k¹tem pomocy strukturalnej, nawet gdyby
wystêpuj¹cy w nich poziom PKB na mieszkañca by³
dok³adnie taki sam po rozszerzeniu, jaki by³ przed nim,
co dotyczy tak¿e problemów natury strukturalnej,
le¿¹cych u podstawy wzglêdnie niskiego poziomu tego
parametru, które to problemy wywo³a³y pocz¹tkowo
uruchomienie pomocy strukturalnej. Wed³ug obecnych
szacunków cztery spoœród tych regionów znajduj¹ siê
np. we wschodniej czêœci Niemiec, kolejne cztery — na
terenie Wielkiej Brytanii, inne cztery — w Hiszpanii, po

obni¿ona (ze œredniej wartoœci UE-15 do wartoœci
UE-25). Przyniesie to skutek w postaci zmniejszenia liczby ludnoœci zamieszkuj¹cej takie regiony na terenie
obecnej UE-15 o oko³o 19 milionów. Rezultat netto roz-

jednym zaœ — w Grecji i w Portugalii (tabela A1.3).

szerzenia bêdzie zatem oznacza³ zwiêkszenie liczby
osób mieszkaj¹cych w regionach z PKB na mieszkañca
ni¿szym od 75% œredniej do 123 mln w UE-25. Z chwil¹

Nierównoœci w zakresie poziomu

przy³¹czenia siê Bu³garii i Rumunii liczba ta wzroœnie do
153 mln, czy te¿ prawie 32% ludnoœci Unii licz¹cej wtedy
ju¿ 27 krajów, to znaczy podwoi siê w stosunku do liczby

75

zatrudnienia wystêpuj¹ce miedzy
regionami pozostan¹ równie znaczne...
Stopy zatrudnienia w wiêkszoœci regionów krajów akcesyjnych s¹ ni¿sze ni¿ œrednia dla obecnej UE-15, chocia¿

W Unii z³o¿onej z 27 Pañstw Cz³onkowskich 2/3 ludzi

w ¿adnym z tych krajów nie s¹ one tak niskie jak na
po³udniu W³och. Tylko w czterech regionach: na Cyprze
oraz w trzech regionach czeskich (Stredni Èechy, Jihoz-

mieszkaj¹cych w regionach z poziomem PKB na mieszkañca poni¿ej 75% œredniej unijnej zamieszkiwa³oby
nowe Pañstwa Cz³onkowskie. Mniej wiêcej jedna osoba

ápad i Praha) odnoœna stopa przekroczy³a okreœlon¹ w
Lizbonie wartoœæ docelow¹ dla roku 2005, tj. 67%, i tylko
region praski legitymowa³ siê poziomem powy¿ej 70%

na szeœæ mieszka³aby w regionach, w których poziom
PKB na mieszkañca wynosi poni¿ej po³owy œredniej dla
UE. ¯aden z 38 uwzglêdnionych tu regionów nie znaj-

(lizboñski poziom docelowy dla roku 2010). Dla odmiany
mamy wœród obecnych Pañstw Cz³onkowskich 53 regiony NUTS II, w których stopa przekroczy³a przywo³an¹

duje siê na terenie obecnej UE-15.

tu wartoœæ — przy czym wiêkszoœæ z nich zlokalizowanych jest w krajach nordyckich, Wielkiej Brytanii i Holandii.

osób obecnie zamieszkuj¹cych takie regiony.

95

ach zamieszkuje mniej wiêcej 19 milionów ludzi, z których wszystkie maj¹ obecnie status obszarów Celu 1 w
zakresie funduszy strukturalnych (kolejne 400,000 przybêdzie za spraw¹ Malty). Je¿eli kryterium decyduj¹ce o

Nie oznacza to jednak, owe 69% ludzi do³¹czy do tych,
którzy w chwili obecnej ¿yj¹ w regionach o poziomie PKB
na mieszkañca wynosz¹cym poni¿ej 75% unijnej œredniej, gdy¿ œrednia ta zostanie w nastêpstwie rozszerzenia

100

Zatem szacunkowe oceny wskazuj¹, ¿e w takich region-
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W UE-25, bêdzie zatem 14 regionów, w których stopa
zatrudnienia jest ni¿sza ni¿ 50%, mianowicie: szeœæ w

przyrostu liczby osób zatrudnionych w krajach i regionach
mniej rozwiniêtych.

25

po³udniowych W³oszech, jeden w Hiszpanii (Ceuta y Melilla) i jeden we Francji (Corse) — na terenie UE-15, oraz
piêæ regionów w Polsce i jeden na Wêgrzech (Észak-Al-

Ogólna stopa zatrudnienia w krajach akcesyjnych by³a w
roku 2002 w dalszym ci¹gu nieco wy¿sza ni¿ w obecnych

föld) — na obszarze nowych Pañstw Cz³onkowskich. (W
Bu³garii wystêpuj¹ kolejne trzy regiony o stopach poni¿ej
tego poziomu.)

regionach Celu 1. Dzieje siê tak w znacznym stopniu z
uwagi na znacznie wiêksze liczby osób zatrudnionych w
rolnictwie i przemyœle przetwórczym, co jest rekom-

Regiony te, cechuj¹ce siê niskim poziomem zatrud-

pensowane w du¿ej mierze ni¿szym poziomem zatrudnienia w us³ugach, jak równie¿ w budownictwie (tabela
A1.4).

5

0

nienia, charakteryzuj¹ siê w zasadzie wzglêdnie niskimi
poziomami PKB na mieszkañca, co w du¿ym stopniu wynika z niemo¿noœci zatrudnienia du¿ej liczby ludzi w
dzia³alnoœci zwi¹zanej z produkcj¹. W niektórych krajach
kandyduj¹cych do Unii — szczególnie w Polsce, ale tak-

Wzglêdnie niski poziom zatrudnienia w sektorze us³ug w
krajach kandyduj¹cych jest bardziej widoczny w porównaniu z regionami Unii spoza Celu 1, odzna-

¿e w Rumunii, stopa zatrudnienia jest œciœlej zwi¹zana z
rozmiarem sektora rolniczego, który w jakimœ sensie za-

czaj¹cymi siê wiêksz¹ liczb¹ osób zatrudnionych w tym
sektorze ni¿ regiony objête tym celem. Niedobór w tym

pewnia w ostatecznoœci miejsca pracy, ni¿ z poziomem
PKB na mieszkañca. Stanowi to odzwierciedlenie sytua-

zakresie jest znaczny we wszystkich rodzajach dzia³alnoœci us³ugowej. Szczególnie wyraŸnie wystêpuje on w
obszarze us³ug specjalistycznych b¹dŸ œwiadczone

cji, w której dzia³alnoœæ rolnicz¹ uprawia siê z powodów
bytowych, co kontrastuje z sytuacj¹ w dzisiejszej UE,
gdzie stopy zatrudnienia kszta³tuj¹ siê na niskim
poziomie w regionach rolniczych.
Zatem, szczególnie w tych regionach rozwojowi gospodarczemu bêdzie towarzyszyæ znacz¹ca restrukturyzacja
i przesuniêcia zatrudnienia miêdzy sektorami, chocia¿
koniecznoœæ restrukturyzacji ¿adn¹ miar¹ nie jest ograniczona tylko do tych regionów.
...Struktura sektorowa wskazuje na mo¿liwoœæ

Wgl¹d w mo¿liwe przysz³e zmiany w strukturze zatru-

utraty miejsc pracy w znacznej skali, przede wszystkim w
rolnictwie.

dokona siê wyraŸnej korekty dostosowawczej w zakresie
ró¿nic w ogólnej stopie zatrudnienia poœród ró¿nych obszarów — innymi s³owy: gdy zbada siê udzia³ ludnoœci w
wieku produkcyjnym, zatrudnionej w ró¿nych sektorach
100

95

75

(bran¿ach) — nie zaœ w prosty sposób przez zestawienie
ze sob¹ udzia³ów ró¿nych sektorów czy bran¿ w ca³kowitej
liczbie zatrudnionych. W ten sposób uzyskujemy instrukta¿
co do ewentualnego sposobu, w jaki osoby znajduj¹ce
pracê zostan¹ podzielone miêdzy sektory, w miarê

25

5

0

O ile zatem struktura zatrudnienia w krajach akcesyjnych
przejawia³a w okresie ich transformacji tendencjê do
zmian w kierunku UE, to stopa zmian okaza³a siê powolna. Znacz¹cy spadek liczby miejsc pracy w rolnictwie
i podstawowych ga³êziach przemys³u nie zosta³ jeszcze
w wiêkszoœci regionów zrekompensowany dostatecznym wzrostem liczby miejsc pracy w sektorze us³ug.
Poza tym mo¿na siê w przysz³oœci spodziewaæ dalszej

i w obecnych krajach UE-15, natomiast w tych ostatnich,
przez porównanie Celu 1 i innych (mapa A1.1). Tego rodzaju porównanie jest najbardziej pouczaj¹ce wtedy, gdy

75

przez samorz¹dy lokalne, biznes i us³ugi finansowe oraz
oœwiata, ochrona zdrowia i us³ugi spo³eczne), w których
zakresie ró¿nica miêdzy regionami Celu 1 a innymi
regionami przybiera najbardziej ewidentn¹ postaæ.

powa¿nej restrukturyzacji w krajach akcesyjnych...

dnienia, w miarê postêpów rozwoju gospodarki, mo¿na
uzyskaæ w drodze porównywania sposobu podzia³u zatrudnienia miêdzy sektory dzia³alnoœci w krajach akcesyjnych

95

…ukierunkowanej zw³aszcza na sektor us³ug, w
którym skupi³ siê wzrost liczby miejsc pracy w Unii
Z doœwiadczenia obecnych Pañstw Cz³onkowskich mo¿na wnosiæ, ¿e przysz³e zwiêkszenie liczby miejsc pracy
w sektorze us³ug w krajach akcesyjnych i regionach Celu
1 mo¿e siê zapewne skupiæ w obszarze us³ug specjalistycznych i œwiadczonych na rzecz lokalnej spo³ecznoœci,
choæ mo¿na by równie¿ oczekiwaæ znacz¹cej ekspansji
w zakresie us³ug podstawowych (dzia³alnoœci handlowej
o charakterze dystrybucyjnym, hotelarstwa i restauracji,
transportu i komunikacji, ³¹cznoœci oraz us³ug œwiadczo-

100
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nych na rzecz lokalnej spo³ecznoœci), w których zakresie

25
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poziom zatrudnienia w dalszym ci¹gu sytuuje siê znacznie poni¿ej poziomu z UE-15.

gospodarczego, z równoczesnym podwy¿szaniem stóp
zatrudnienia. Umacnianie konkurencyjnoœci oznacza

W okresie 1996–2002, kiedy to ogólna stopa zatrudnienia w UE-15 wzros³a zaledwie o 4 punkty procentowe,

nieprzerwane podnoszenie wydajnoœci, której poziom
pozostaje znacznie poni¿ej poziomu UE-15, zaœ w odniesieniu do regionów lepiej prosperuj¹cych porównanie

praktycznie ca³oœæ wzrostu liczby miejsc pracy dotyczy³a
sektora us³ug, przy czym us³ugi zaawansowane b¹dŸ te¿
wyspecjalizowane sk³adaj¹ siê na niemal 40% wzrostu

to wypada jeszcze bardziej niekorzystnie.

netto poziomu zatrudnienia, zaœ us³ugi samorz¹dowe —
na dalsze 26% (wykres 1.5). W powy¿szym okresie te
dwie bran¿e przynios³y zatem podwojenie liczby dodat-

w d³u¿szej perspektywie czasowej konflikt miêdzy tak
okreœlonym celem a wzrostem poziomu zatrudnienia —

kowych miejsc pracy netto, stworzonych w zakresie
podstawowych us³ug.

od wzrastaj¹cej konkurencyjnoœci — to niekoniecznie
dzieje siê tak na krótk¹ metê. Przesuniêcia w zakresie
zatrudnienia dokonuj¹ce siê od sektorów o niskiej wy-

Dla odmiany, miejsca pracy w rolnictwie, podstawowych
ga³êziach przemys³u przetwórczego i us³ugach komunalnych spad³y w stosunku do liczby ludnoœci w wieku pro-

dajnoœci (szczególnie rolnictwa) w kierunku sektorów o
wydajnoœci wy¿szej maj¹ znaczenie zasadnicze, w celu
zwiêkszenia konkurencyjnoœci. Równoczeœnie istnieje

dukcyjnym, podczas gdy nast¹pi³y niewielkie przyrosty sta-

potrzeba zwiêkszenia wydajnoœci dzia³añ w ramach sektorów, a tak¿e kontynuowania procesu racjonalizacji i
zmniejszania zjawiska nadmiernego zatrudnienia, które

nu zatrudnienia w przemyœle chemicznym i maszynowym,
wiêksza zaœ zwy¿ka w budownictwie, który to przemys³ naj-

Chocia¿ wa¿ne jest podkreœlenie faktu, ¿e nie wystêpuje
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takie tworzenie sta³ych miejsc pracy istotnie jest zale¿ne

bardziej odczuwa skutki oddzia³ywania cyklu koniunkturalnego. Trwaj¹cy w dalszym ci¹gu trend rozwojowy w zakresie us³ug zaawansowanych, tudzie¿ us³ug samorz¹dowych, uwypukla potrzebê podniesienia poziomów wykszta³cenia, przy danym zapotrzebowaniu tych ga³êzi na
wysoko wykwalifikowanych pracowników, którego wzrost
mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa przewidywaæ w
okresie przysz³ych lat.5

wyst¹pi³o w okresie transformacji (mapa A1.2).

Wyzwanie, jakie stoi przed krajami akcesyjnymi, odzwierciedlone w regionach Celu 1, okreœlono jako
umacnianie konkurencyjnoœci w d³ugiej perspektywie

ich infrastruktury, modernizacji ich systemów edukacji i
szkoleñ, a tak¿e stworzenia otoczenia biznesowego
sprzyjaj¹cego inwestycjom tak, aby te kraje mog³y utrzy-

czasowej, w celu utrzymania wysokich stóp wzrostu

maæ wysokie stopy wzrostu, wymagane w celu dokonania konwergencji ku poziomom dochodów i zatrudnienia w UE. Aby tak

Konwergencja wyzwaniem dla krajów akcesyjnych
Problemy strukturalne w krajach akcesyjnych, le¿¹ce u
podstaw niskiego poziomu PKB na mieszkañca i niskiego poziomu zatrudnienia, s¹ zasadnicze i dalekosiê¿ne. Wyzwaniem stoj¹cym przed polityk¹ spójnoœci jest
dopomo¿enie tym krajom w zakresie unowoczeœnienia

1.5 Zmiana we wskaźnikach zatrudnienia sektorowego w UE-15,
1996-2002
Zmiana w zatrudnieniu jako % ludności w wieku produkcyjnym
-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

siê sta³o, potrzebne s¹ poziomy
wzrostu dla wiêkszoœci krajów rzêdu
co najmniej 5–6% rocznie w d³u¿szym okresie czasu (zob. ramka dot.
scenariuszy dostosowania do po-

Rolnictwo
Górn., gazown., energ., przem. wod.

ziomu UE).

Produkcja podstawowa
Chemikalia + oczyszczanie
Budownictwo cywilne

Nie jest to niemo¿liwe, jak to dobitnie
wykazuj¹ doœwiadczenia irlandzkie,
ale zagwarantowanie przezwyciê-

Budownictwo przem.
Usługi podstawowe
100

Usługi zaawansowane
Usługi komunalne

95

Administracja publiczna
Ogółem

75

-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5

¿enia problemów strukturalnych w
tych
krajach
i
mo¿liwoœci
znacz¹cego
zwiêkszenia
ich
konkurencyjnoœci bêdzie wymagaæ
skutecznego wsparcia ze strony UE,

Zródło: Eurostat, LFS oraz sprawozdania krajowe
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jak równie¿ zastosowania skutecznego zestawienia
elementów polityki wewnêtrznej.

Wszelkie zatem przyrosty PKB prowadz¹ w nieproporcjonalny sposób do dokonywania zakupów towarów za gra-
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nic¹, przede wszystkim z obecnych Pañstw Cz³onkows-

Osi¹ganie wysokich poziomów wzrostu w krajach akce-

kich UE, które sk³adaj¹ siê na oko³o 60% ca³oœci realizowanego importu, nade wszystko zaœ — z Niemiec (na
sam ten kraj sk³ada siê ok. 25% wielkoœci importu), a ta-

syjnych jest wa¿ne nie tylko z punktu widzenia podno-

k¿e W³och (niemal 10%).

Udzia³ polityki spójnoœci we wzroœcie UE
25

5

0

Bior¹c pod uwagê rosn¹c¹ wspó³zale¿noœæ wystêpuj¹c¹
w dziedzinie handlu i inwestycji, rozwój gospodarczy nowych Pañstw Cz³onkowskich mo¿e potencjalnie staæ siê
Ÿród³em dynamiki pozwalaj¹cej na zapocz¹tkowanie i
utrzymanie wy¿szych poziomów wzrostu na ca³ym obszarze UE.
Strukturalne braki w zakresie infrastruktury i kapita³u
ludzkiego oznaczaj¹, ¿e te kraje, jak równie¿ wiele regionów zapóŸnionych i problemowych na terenie UE-15,
nie s¹ w stanie wnieœæ odpowiedniego wk³adu do konkurencyjnoœci UE jako ca³oœci.
Efektem tego s¹ ni¿sze poziomy dochodów i zatrudnienia w UE, i ni¿szy potencja³ wzrostowy ze szkod¹
dla wszystkich. Niwelowanie wystêpuj¹cych obecnie
nierównoœci umocni³oby zatem konkurencyjnoœæ gospodarki UE i jej potencja³ w zakresie sta³ego rozwoju.
Przyczyni³oby siê to tak¿e do zmniejszenia ryzyka
tworzenia siê „w¹skich garde³” i presji inflacyjnej wystêpuj¹cych w silniejszych regionach przy dokonuj¹cym siê wzroœcie, powoduj¹c niejako „przedterminowe” jego ustanie.
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Korzyœci odnoszone szczególnie przez Niemcy i
W³ochy w rezultacie pobudzania wzrostu w nowych
Pañstwach Cz³onkowskich s¹ wiêc znacz¹ce, choæ
wszystkie obecne kraje UE staj¹ wobec szansy skorzystania na tym, jak równie¿ na wy¿szym poziomie
wzrostu unijnego rynku, w sposób zupe³nie podobny
do tego, w jaki zyskuj¹ na wzroœcie krajów kohezyjnych i regionów Celu 1 (zob. cz. 4 — rozdzia³ o funduszach strukturalnych jako œrodku integracji
gospodarczej).
Europa obszarem zmniejszaj¹cego siê zaludnienia
Liczba ludnoœci w UE-15 przez szereg ostatnich lat ros³a
wolno. Pocz¹wszy od po³owy lat 90-tych wzrost ten
osi¹gn¹³ œredni¹ na poziomie 0,3% rocznie, z czego wiêkszoœæ wynika z migracji do UE. W szeregu Pañstwach
Cz³onkowskich — szczególnie w Niemczech, W³oszech i
Szwecji — bez udzia³u tego zjawiska zmala³aby liczba
ludnoœci. Przewidywany jest dalszy spadek naturalnego
przyrostu ludnoœci w przysz³oœci, przy podobnym jak w
przesz³oœci poziomie migracji w wiêkszoœci Pañstw
Cz³onkowskich poziom populacji w okresie najbli¿szych
dwudziestu lat tak¿e zacznie spadaæ.

W przypadku krajów akcesyjnych pozwoli³oby im to na

Spadek liczby ludnoœci zaznaczy³ siê jako zjawisko wystêpuj¹ce w wielu regionach ju¿ w drugiej po³owie lat
90-tych w 55 na 211 regionów NUTS II w krajach UE-15.

zwiêkszenie ich stopy wzrostu gospodarczego i na
zwiêkszenie ich importu z obecnych Pañstw Cz³onkowskich UE. W chwili obecnej wielkoœæ tego importu

W krajach akcesyjnych liczba ludnoœci w tym okresie
spad³a w wiêkszoœci regionów (w 35 na 55 regiony NUTS
II), a to ze wzglêdu na tendencjê spadkow¹ przyrostu na-

stanowi ponad po³owê wartoœci PKB w tych krajach —
a wiêc jest to wiêcej ni¿ w krajach kohezyjnych (w Grecji i Hiszpanii import stanowi jedynie 30% PKB, w Por-

turalnego, jak i migracje zewnêtrzne.

tugalii zaœ — 38%) — przy czym w przypadku pojawiania siê wzrostu import przejawi³ tendencjê
wzrostow¹ o wiele wiêksz¹ ni¿ poziom PKB. Istnieje

pog³êbiaæ w przysz³ych latach

prawdopodobieñstwo, ¿e tendencja ta siê bêdzie
utrzymywaæ jeszcze przez jakiœ czas, w miarê zakupu
wyrobów przemys³owych, szczególnie maszyn i

liczba ludnoœci bêdzie przez pozosta³¹ czêœæ obecnego
dziesiêciolecia w dalszym ci¹gu wzrasta³a powoli w

urz¹dzeñ, których nie produkuj¹ u siebie, lecz które s¹
wymagane dla trwa³ego rozwoju tych krajów.

Spadek ma siê jeszcze

Zgodnie z najnowszymi projekcjami demograficznymi6

UE-15, z wyj¹tkiem W³och i Austrii, gdzie odnotowany
zostanie w tym zakresie spadek. Przed rokiem 2015
przewiduje siê zapocz¹tkowanie procesu spadku liczby

5

0

5

0

szenia standardów ¿ycia w nich i kreowania zasobów
wymaganych do finansowania udoskonaleñ w zakresie
infrastruktury, us³ug samorz¹dowych itd., lecz jest ono
równie¿ wa¿ne dla obecnych Pañstw Cz³onkowskich.
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Ile czasu zajmie krajom wstêpuj¹cym do Unii dogonienie jej?
Skalê stworzonego przez poszerzenie UE wyzwania w zakresie spójnoœci mog¹ zilustrowaæ „scenariusze nadrabiania

W przypadku zaœ, gdyby wzrost mia³ siê utrzymywaæ na poziomie znacz¹co wy¿szym ni¿ tu okreœlony – tj. 2,5%

zaleg³oœci”. wskazuj¹ce na d³ugoœæ czasu, jaki musi up³yn¹æ,
zanim PKB na mieszkañca nowych Pañstw Cz³onkowskich
(wraz z Bu³gari¹ i Rumuni¹) osi¹gnie œredni poziom UE – w

powy¿ej œredniej dla UE-15 (co poci¹ga³oby za sob¹ wzrost o
niewiele ponad 5% w skali roku – przy poziomie wzrostu dla
UE-15 wynosz¹cym 2,5%) – oczekiwana konwergencja do-

oparciu o za³o¿enia dotycz¹ce stóp wzrostu tych pañstw, w
odniesieniu do analogicznej œredniej stopy w obecnej UE-15.

kona³aby siê, rzecz jasna, w ci¹gu krótszego okresu czasu.
Tak czy inaczej – liczba lat, w których mia³by siê ten proces
dokonywaæ, pozosta³aby znaczna dla wielu krajów. Np. w

Niniejszym rozpatrzymy dwa scenariusze: pierwszy – w
którym we wskazanych wy¿ej krajach utrzyma siê wzrost na
poziomie 1,5% rocznie powy¿ej œredniej UE-15, która sta-

przypadku Polski nawet przy takiej stopie wzrostu doœcigniêcie przez PKB na mieszkañca poziomu 75% œredniej
unijnej nadal zajê³oby dwadzieœcia lat, albo nawet wiêcej, a

nowi œredni¹ wartoœæ uzyskan¹ w okresie siedmiu lat – od
1995 do 2002 r.; i drugi, w którym wzrost utrzymuje siê na poziomie 2,5% powy¿ej tej¿e œredniej. Punktem wyjœcia obu

ju¿ znacznie wiêcej – osi¹gniêcie zbli¿enia z powy¿sz¹
œredni¹, b¹dŸ z bliskim jej poziomem. Z kolei w przypadku
Bu³garii i Rumunii proces ten trwa³by znacznie d³u¿ej. Przy

scenariuszy jest najnowsza prognoza dotycz¹ca poziomu
PKB na mieszkañca w ró¿nych krajach w roku 2004.

takim poziomie wzrostu liczba regionów w krajach akcesyjnych, które wymaga³yby strukturalnej pomocy z uwagi na
poziom PKB na mieszkañca wynosz¹cy poni¿ej 75% unijnej

Gdyby wzrost we wszystkich krajach móg³by zostaæ utrzymany w przysz³oœci na poziomie 1,5% powy¿ej wartoœci pa-

œredniej, zmniejszy³aby siê w znacz¹co szybszym tempie ni¿
w przypadku, gdyby wzrost odbywa³ siê wolniej. Powy¿szych

nuj¹cej w pozosta³ej czêœci UE (np. 4% rocznie – przy wzroœcie wynosz¹cym 2,5% rocznie w UE-15), œredni poziom
PKB na mieszkañca we wskazanych wy¿ej 12 krajach pozo-

scenariuszy nie powinno siê interpretowaæ w sposób, z którego wynika³oby, ¿e wzrost dokonuj¹cy siê w tych krajach na
poziomie rzêdu 4% czy 5% rocznie mia³by byæ jakimœ granicznym pu³apem oczekiwañ. Po pierwsze, doœwiadczenie
Irlandii w okresie ostatniej dekady ukazuje jak wysoki postêp
mo¿e byæ osi¹gniêty w powy¿ym czasie. Po drugie, w rezultacie zastosowania polityki spójnoœci UE mo¿liwoœæ wzrostu
w nowych krajach cz³onkowskich wzmocniona bêdzie coraz
silniejszym rynkiem kapita³owym.

sta³by na poziomie poni¿ej 60% œredniej dla UE-27 w okresie
do roku 2017 (wykresy 1.6 i 1.7). W bie¿¹cym roku przekroczy³by on 75% œredniej jedynie w S³owenii, na Cyprze, w Czechach i na Wêgrzech. Gdyby zaœ wzrost postêpowa³ zachowuj¹c tak¹ wielkoœæ, S³owacja osi¹gnê³aby 75% œredniej w
okresie do roku 2019, podczas gdy ju¿ Estonia do osi¹gniêcia tego celu potrzebowa³aby kolejnych 10 lat. Polska dobiega³aby do tego progu w roku 2035, a wiêc w okresie ponad
trzydziestu lat licz¹c od chwili obecnej, lecz z kolei Litwa
osi¹gnê³aby go dopiero w roku 2041. Przy takiej stopie wzrostu Bu³garia i Rumunia jeszcze w roku 2050 nadal mia³yby
poziom PKB na mieszkañca poni¿ej 75% œredniej.

ludnoœci tak¿e w Grecji, Hiszpanii i Portugalii, tj. trzech
po³udniowych krajach kohezyjnych a tak¿e w Niemczech. W okresie nastêpnych 10–15 lat liczba ludnoœci
zacznie maleæ równie¿ w Belgii, Finlandii i Szwecji.
W krajach akcesyjnych liczba ludnoœci zaczê³a ju¿ spadaæ, co dotyczy wszystkich tych krajów z wyj¹tkiem Cypru,
Malty i S³owacji; w tej ostatniej przewiduje siê pocz¹tek

95

Liczba osób w wieku produkcyjnym

100

95

bêdzie równie¿ systematycznie maleæ

— liczba ludzi w wieku produkcyjnym (15–64 l.) zacznie

0

w szczególnoœci — w Grecji, Portugalii i W³oszech, ale
równie¿ w Niemczech. W okresie po roku 2010 spadek
nadejdzie w ci¹gu kilku lat we wszystkich krajach oprócz

po³udniowych bêdzie mniejsza ju¿ o 6%, zaœ we
W³oszech — o ponad 14%.

Jeœli chodzi o dane zwi¹zane z sytuacj¹ w zatrudnieniu

5

najpewniej spadaæ wczeœniej ni¿ ogólna liczba ludnoœci.
Przewidywany jest mianowicie taki spadek w pozosta³ym
okresie bie¿¹cej dekady w krajach po³udniowej Europy,

spadku w okresie przed rokiem 2020 (wykres 1.8).

75

25

Nawet gdyby uda³o siê utrzymaæ stopy wzrostu znacznie
przekraczaj¹ce œredni¹ dla UE-15 w d³u¿szej perspektywie
czasowej, to omawiane tu scenariusze dowodz¹, ¿e wiêkszoœci zainteresowanych krajów osi¹gniêcie œredniej UE
zajmie zapewne du¿o wiêcej czasu.

Irlandii i Luksemburga. W ca³ej UE-15 przewiduje siê, ¿e
odnoœna liczba bêdzie mniej wiêcej o 4% ni¿sza w roku
2025 ni¿ w 2000, lecz w trzech kohezyjnych krajach
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We wszystkich krajach akcesyjnych z wyj¹tkiem Cypru,
Malty, Polski i S³owacji ludnoœæ w wieku produkcyjnym
bêdzie spadaæ przez pozosta³¹ czêœæ obecnego
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Pañstwach Cz³onkowskich, bêdzie
rós³, wobec malej¹cego udzia³u ludzi
m³odych, wstêpuj¹cych na rynek

1.6 Symulacja PKB na mieszkańca (PPS) w krajach akcesyjnych,
2004-2040 (założenie wzgłędnego wzrostu 1,5% rocznie)
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Założenie wzrostu: 1,5% rocznie powyżej średniej UE15
N12 = nowe państwa członkowskie plus BG i RO; MT: brak danych

wzrost, przy czym œredni udzia³
wzroœnie od oko³o 26% do ok. 31%
(dla Czech i S³owenii odpowiedni

1.7 Symulacja PKB na mieszkańca (PPS) w krajach akcesyjnych,
2004-2040 (założenie względnego wzrostu 2,5% rocznie)
< 60% śr. UE27
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< 90% śr. UE27

odsetek wyniesie: 34% i 36%).
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dziesiêciolecia. W ci¹gu kolejnych kilku lat spadek ten
zostanie zapocz¹tkowany we wszystkich krajach oprócz
Cypru. W roku 2025 liczba osób w wieku od 15 do 64 lat w
krajach kandyduj¹cych wyniesie z gór¹ 10% mniej ni¿ w
roku 2000. W Bu³garii i na £otwie spadnie ona do poziomu mniejszego o ponad 20%, zaœ w Estonii — o blisko
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Założenie wzrostu: 2,5% rocznie powyżej średniej UE15
Źródło: wyliczenia DG REGIO oparte na Eurostat, sprawozdaniach krajowych

Hiszpanii — do poziomu 36–37%. W
krajach kandyduj¹cych przewiduje
siê mniejszy, lecz równie¿ znacz¹cy

Źródło: wyliczenia DG REGIO oparte na Eurostat, sprawozdaniach krajowych

Spadkowi liczby osób w wieku produkcyjnym towarzyszyæ bêdzie
znaczny, nieustanny wzrost liczby
osób w wieku 65 i wiêcej lat, a wiêc w
typowym urzêdowym wieku emerytalnym. W okresie do roku 2025
przewiduje siê wzrost liczby ludnoœci
w tej kategorii wiekowej o ok. 1,5%
rocznie zarówno w krajach UE-15,
jak i w krajach akcesyjnych. W wyniku tego liczba osób w wieku lat 65 i
powy¿ej bêdzie w obu regionach o
40% wy¿sza w 2025 r. ni¿ w roku

2000. W UE-27 pañstw w trzech krajach ba³tyckich, Bu³garii i Rumunii poziom wzrostu
osi¹gnie mniej ni¿ 1% rocznie. W Irlandii, Holandii i Finlandii, a tak¿e na Cyprze, Malcie i w S³owenii liczba ludzi
w wieku 65 lat i wiêcej bêdzie ros³a co najmniej o 2% w
skali roku (Mapa A1.4.)

30%. (Mapa A1.3.)

Bior¹c pod uwagê te tendencje, zwiêkszenie liczby osób
czynnych zawodowo jest z ekonomicznego i spo³eczne-

Przybêdzie osób w wieku

go punktu widzenia g³ównym zagadnieniem, i jest przy
tym kluczowym elementem Europejskiej Strategii Za-

produkcyjnym, powy¿ej 50 lat
100

25

trudnienia. Aby dzia³ania te powiod³y siê, bêdzie to wyOpisywanemu spadkowi liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym towarzyszyæ bêdzie znacz¹ce przemieszczenie w obrêbie struktury wiekowej. Otó¿ udzia³ w niej
osób w wieku 50–64 lat, spoœród których wiele nie wy-

magaæ dokonania zmian w obszarze polityki i nastawienia nie tylko wobec kwestii wczeœniejszego przechodzenia na emeryturê, lecz tak¿e wobec przeszkalania

100
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75

osób w starszym wieku.

konuje ju¿ pracy w wielu obecnych i przysz³ych

25
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0

gorii wzroœnie do 40%, gdy tymczas-

SI
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5

produkcyjnym, wobec 26% w roku
2000. We W³oszech udzia³ tej kate-
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Zródło: przewidywania demograficzne ONZ

Rosn¹ce stopy obci¹¿enia demograficznego
ludnoœci¹ w starszym wieku
Implikacj¹ trendów demograficznych jest du¿y wzrost
stóp obci¹¿enia demograficznego ludnoœci¹ w starszym
wieku, rozumianych jako stosunek liczby osób w wieku
65 lat i wiêcej do liczby osób w wieku produkcyjnym. W
krajach UE-15 liczba osób w wieku lat 65 i powy¿ej wynosi niemal 25% liczby osób w wieku produkcyjnym, tj.
na ka¿d¹ osobê w wieku emerytalnym przypada po cztery osoby w wieku lat 15–64. W okresie do roku 2025 liczba ta wzroœnie do 36%, inaczej — na 1 osobê w wieku
emerytalnym przypadn¹ mniej ni¿ 3 osoby w wieku produkcyjnym. W krajach kandyduj¹cych przewiduje siê
wzrost tej relacji z 20% do ponad 30% w tym samym
okresie. Szczególnie du¿e zwiêkszenia przewiduje siê w
tej mierze we W³oszech, Finlandii, Szwecji i Niemczech do ok. 40% do roku 2025. W nowych Pañstwach Cz³onkowskich powy¿szy wzrost bêdzie szczególnie znaczny
w Czechach, na Malcie i w S³owenii, gdzie przewiduje siê
te stopy na poziomie 36–38% w roku 2025, wobec 20%
w roku 2000.

A faktyczne stopy obci¹¿enia demograficznego?
Stopy obci¹¿enia demograficznego wyliczone jak wy¿ej
maj¹ charakter informacyjny, lecz zarazem hipotetyczny, w tym znaczeniu, ¿e nie ujawniaj¹ one, jak du¿a
liczba osób w wieku produkcyjnym bêdzie w praktyce zatrudniona w celu wspierania osób licz¹cych sobie 65 lub
wiêcej lat ¿ycia. Jak zauwa¿ono wczeœniej, w roku 2002
zaledwie 64% osób w wieku produkcyjnym by³o faktycznie zatrudnionych w krajach UE-15; odpowiedni odsetek dla krajów kandyduj¹cych wyniós³ jedynie 56%.
Ponadto liczby bêd¹ce tu przedmiotem naszego zainteresowania znacz¹co siê ró¿ni¹ w zale¿noœci od krajów i
regionów.
Dla przyk³adu, W³ochy i Szwecja wykazuj¹ podobne stopy
obci¹¿enia demograficznego, zgodnie z podanym wy¿ej
pomiarem, lecz we W³oszech znacznie ni¿szy stopieñ zatrudnienia oznacza, ¿e rzeczywista stopa obci¹¿enia jest o
30% wy¿sza ni¿ w Szwecji. Wynika z tego, ¿e ju¿ obecnie
we W³oszech mamy do czynienia z sytuacj¹, w której zaledwie dwie zatrudnione osoby „utrzymuj¹” ka¿d¹ z osób
licz¹cych sobie 65 lub wiêcej lat, gdy tymczasem w wiê-

100

95

W okresie do roku 2025 omawiane stopy maj¹ przekroczyæ poziom 40% w 42 regionach, z których 12 znajduje siê na obszarze Francji, obejmuj¹c 42% ca³kowitej

kszoœci Pañstw Cz³onkowskich liczba ta wynosi co najmniej trzy. Jednak¿e w Grecji i Hiszpanii, jak i w Belgii, odpowiednia liczba wynosi mniej ni¿ 2,5 (tzn. rzeczywista sto-

liczby ludnoœci kraju. Najni¿sze stopy — poni¿ej 25% —

pa obci¹¿enia wynosi powy¿ej 40%). Nawet gdyby stopa

s¹ prognozowane w szeregu najbardziej zewnêtrznych
regionach, takich jak: Açores, Madera, Ceuta y Melilla,

zatrudnienia pozosta³a w okresie nadchodz¹cych lat bez
zmian, rzeczywista stopa obci¹¿enia przewidywana na rok

gdzie liczba ludnoœci jest ma³a, jak i w Ile de France

2025 dla Danii, Holandii, Portugalii i Wielkiej Brytanii, a tak-

(Pary¿) i w Londynie (mapa 1.3).

¿e dla Irlandii i Luksemburga, by³aby ni¿sza ni¿ odpo-
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wiednia stopa dla W³och obecnie.
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We wszystkich krajach akcesyjnych— z wyj¹tkiem
Bu³garii — faktyczna stopa obci¹¿enia jest ni¿sza ni¿

25

œrednia UE, i to mimo wzglêdnie niewielkiego odsetka
zatrudnionej liczby ludnoœci w wieku. W przypadku jednak, gdyby w nadchodz¹cych latach nie pojawi³ siê za-

5

0

sadniczy wzrost poziomu zatrudnienia, odnoœna stopa w
wielu tych krajach mog³aby wzrosn¹æ powy¿ej poziomu
wystêpuj¹cego w wiêkszoœci obecnych Pañstw Cz³onkowskich UE.
Naœwietlona powy¿ej sytuacja uwypukla zasadnicze
znaczenie, jakie ma osi¹gniêcie wysokiego poziomu zatrudnienia w okresie przysz³ych lat, wspieranego gospodarczym wzrostem, o ile przysz³oœciowe tendencje
demograficzne nie maj¹ doprowadziæ do wzrostu napiêæ
spo³ecznych.

75

25

5

0

mimo jego zmniejszenia miêdzy po³ow¹ lat 90-tych a
obecnym okresem spowolnienia wzrostu.
Znacz¹ca liczba ludnoœci zarówno w dawnych, jak i w nowych Pañstwach Cz³onkowskich wykazuje poziomy do-

krajach.
Spadek bezrobocia na wiêkszej czêœci
obszaru UE wobec zmniejszania ró¿nic
Wystêpuj¹cy w szerokiej skali spadek bezrobocia, który
towarzyszy³ wzrostowi liczby miejsc pracy w UE
pocz¹wszy od roku 1994 do czasu obecnego spowolnienia, szczególnie wyraziœcie zaznaczy³ siê w Hiszpanii
i Irlandii, a wiêc dwóch krajach kohezyjnych, w których
stopa bezrobocia by³a wysoka przez szereg lat. W Hisz-

dzonej na poziomie regionalnym — np. aktywizowania

panii spad³a ona z 18% zasobu si³y roboczej w roku 1996
do 11,5% we wrzeœniu 2003 r. (ostatnia data, dla której

starszych wiekiem pracowników i wyzyskiwania ich
umiejêtnoœci przedsiêbiorczych i innych, jak równie¿

dostêpne s¹ odpowiednie dane liczbowe), gdy tymczasem w Irlandii spadek przybra³ podobny rozmiar, zmniej-

gwarantowania im dostêpu do szkoleñ.

szaj¹c stopê bezrobocia do poziomu poni¿ej 5%.
Chocia¿ poziom bezrobocia w Irlandii przedstawia siê
obecnie znacznie poni¿ej œredniej UE-15, to w Hiszpanii

Spójnoœæ spo³eczna

sytuuje siê on znacznie powy¿ej niej (8%) i w dalszym
ci¹gu jest wy¿szy w tego kraju regionach Celu 1 ni¿ gdzie
indziej (w regionach Extremadura i Andalucía wyniós³ w
2002 r. niewiele ponad 19%).

podlega zagro¿eniu za spraw¹ niezadowolenia i niepokojów politycznych w przypadku powstania zbyt wielkich
nierównoœci w spo³eczeñstwie. Dostêpnoœæ pracy ma

Ponadto w Portugalii stopa bezrobocia spad³a z 7,5% w
1996 r. do 5% w roku 2002, ale od tamtej pory zd¹¿y³a na

kluczowe znaczenie, dla czy ludzie zdolni s¹ korzystaæ z
przyzwoitego standardu ¿ycia i wnieœæ pe³ny wk³ad do
spo³eczeñstwa, w którym ¿yj¹. W przypadku osób w wie-

powrót wzrosn¹æ do 7%, w zwi¹zku ze spadkiem poziomu zatrudnienia. Wielkoœci te ci¹gle pozostaj¹ jednak
poni¿ej œredniej UE-15. Jednak w Grecji, przy wartoœci

ku produkcyjnym posiadanie pracy lub zdolnoœæ do jej
znalezienia w rozs¹dnym okresie czasu jest wobec tego

10%, poziom stopy bezrobocia zachowa³ wielkoœæ powy¿ej œredniej, co jest bardzo bliskie wynikowi z roku

25

95

skutkiem. Bezrobocie sta³o siê w tej sytuacji g³ównym
problemem w wielu spoœród tych krajów. Pozostaje ono
te¿ problemem w wielu obszarach pañstw UE-15, po-

z mniejsz¹ liczb¹ osób pobieraj¹cych emerytury. Inaczej
mówi¹c wiêksza liczba osób mo¿e zdecydowaæ siê w
przysz³ych latach na kontynuowanie pracy poza obecnie
wyznaczon¹ granicê wieku emerytalnego. W tym wzglêdzie coraz to wiêksze znaczenie bêdzie mia³o wykorzystanie potencja³u produkcyjnego osób starszych.

Utrzymywanie spo³ecznej spójnoœci jest równie¿ istotne
dla stworzenia podwalin rozwoju gospodarczego, który

75

prawy spo³ecznej spójnoœci. Dla kontrastu, w nowych
Pañstwach Cz³onkowskich odsetek posiadaj¹cych pracê wykazywa³ tendencjê spadkow¹, z wrêcz przeciwnym

chodów stwarzaj¹ce dla nich ryzyko znalezienia siê w
ubóstwie, mimo szeroko zakrojonego systemu ochrony
socjalnej, istniej¹cego we wszystkich wspomnianych tu

stêpstwie ró¿norodnych modeli œmiertelnoœci, p³odnoœci
i migracji. St¹d wynika oczywista rola dla polityki prowa-

95

Odsetek zatrudnionych osób w wieku produkcyjnym zwiêkszy³ siê w ci¹gu ostatnich lat w wiêkszoœci obszarów
UE, co przyczyni³o siê do wzrostu gospodarczego i po-

W miarê zmian modelu przejœcia na emeryturê i polepszania siê sytuacji zdrowotnej osób starszych mo¿e siê
pojawiæ zwiêkszony poziom zatrudnienia, w powi¹zaniu

W wymiarze regionalnym pojawia siê znacz¹cy wymiar
takiego zjawiska, w zakresie, w jakim struktura i trendy
demograficzne ró¿ni¹ siê w zale¿noœci od regionu, w na-

100

niezmiennie warunkiem przedwstêpnym reintegracji
spo³ecznej.
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powy¿ej 25% w czterech regionach Polski, podobnie te¿
w jednym z regionów Bu³garii; powy¿ej 20% siêgnê³a w

1996, mimo ¿e stale spada³ on pocz¹wszy od roku 1999,
kiedy to osi¹gn¹³ on szczyt równy 12% (tabela A1.5).

95

75

kolejnych czterech, jak równie¿ w dwóch regionach
S³owacji.

W regionach Celu 1 w pozosta³ych krajach stopa bezrobocia wynosi³a w roku 2002 ponad 20% w wiêkszoœci no-

25

Ryzyko ubóstwa ró¿ni siê w zale¿noœci
od kraju i typu gospodarstwa domowego

wych landów niemieckich, odzwierciedlaj¹c spadek zatrudnienia rysuj¹cy siê pocz¹wszy od po³owy lat 90-tych,
podczas gdy we W³oszech, gdzie tendencjê spadkow¹

5

0

przejawi³ wzrost zatrudnienia, zbli¿y³a siê do poziomu
20% w regionie Mezzogiorno, co stanowi³o niemal trzykrotnoœæ wielkoœci dla pozosta³ego obszaru kraju (przy

Chocia¿ nie istniej¹ pomiary liczby osób, które na terenie
rozszerzonej UE ¿y³yby w ubóstwie w znaczeniu bezwzglêdnym, to mo¿na uzyskaæ pogl¹d na temat osób, któ-

niemal 25% w Calabria; (mapa 1.4). Ponadto w
po³udniowych W³oszech problem braku zatrudnienia jest
tylko czêœciowo uwidoczniony w liczbach dotycz¹cych

rych dochody s¹ dostatecznie niskie, aby naraziæ je na

stanu bezrobocia, co spowodowane jest faktem, i¿ pew-

Zgodnie z najnowszymi danymi (za rok 2000) odsetek lu-

na liczba osób w wieku produkcyjnym, szczególnie kobiet, w ogóle nie wchodzi na rynek pracy.

dnoœci nara¿onej na ryzyko znalezienia siê w biedzie,
okreœlony w znaczeniu osób zamieszkuj¹cych gospod-

W regionach o wysokim poziomie bezrobocia w dalszym

arstwa, których dochód wynosi poni¿ej 60% œredniej krajowej (po dokonaniu transferów socjalnych)7, mieœci siê

ci¹gu dzieje siê tak, ¿e ludzie m³odzi, i kobiety, s¹

w przedziale od 21% w Portugalii, wynosz¹c tylko nie-

szczególnie podatni na oddzia³ywanie opisywanych zjawisk, zaœ ci, którzy staj¹ siê osobami bezrobotnymi, zazwyczaj pozostaj¹ bez pracy przez d³ugi czas (tj. istnieje
pozytywna zale¿noœæ miêdzy ca³kowit¹ stop¹ bezrobocia a stop¹ bezrobocia d³ugookresowego — czyli
wzglêdn¹ liczb¹ osób pozostaj¹cych bez pracy przez
okres jednego roku lub d³u¿szy; por. mapa 1.5).

wiele mniej w Grecji, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii — do
poziomu 10–11% w Holandii, Szwecji, Niemczech, Danii, i Finlandii (wykres 1.9; tabela A1.6).

ryzyko spo³ecznego upoœledzenia w sensie relatywnym.

Ubóstwo ma bliski zwi¹zek z bezrobociem. Pozostawanie osob¹ zatrudnion¹ jest, najskuteczniejszym sposobem unikniêcia ryzyka ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego. W roku 2000 zaledwie 7% ludnoœci Unii znajduj¹cej zatrudnienie wykazywa³o dochody poni¿ej progu
ubóstwa, w porównaniu z 38% osobami bezrobotnymi i
25% nieaktywnymi zawodowo. Nawet jeœli jednak osoby

Bezrobocie — g³ówny problem
w krajach akcesyjnych
Niskie stopy zatrudnienia w krajach akcesyjnych znajduj¹
odzwierciedlenie w wysokich stopach bezrobocia. Zgodnie
z najnowszym wyliczeniem (po-

maj¹ce zatrudnienie s¹ mniej nara¿one na ryzyko ubóstwa, to i tak stanowi¹ one blisko czwart¹ czêœæ

chodz¹cym z wrzeœnia 2003 r.) bezrobocie kszta³towa³o siê na poziomie
20% si³y roboczej obecnej w Polsce,
16% — na S³owacji i 14% — w Bu³garii; równoczeœnie zarówno na Litwie,
jak i na £otwie analogiczna wielkoœæ
wynios³a znacznie powy¿ej 10%.
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Ludność zagrożona ubóstwem*, 2000

1.9

% ludności
25
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Analogiczna stopa wynios³a na Cyprze tylko niewiele ponad 4%, i po-

15

15

dobnie w Rumunii; jest to poziom ni¿-

10

10

szy ni¿ odnotowany we wszystkich
obecnych Pañstwach Cz³onkowskich
z wyj¹tkiem Luksemburga i Holandii.
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Na poziomie regionalnym stopa bezrobocia wynios³a (w roku 2002)
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* Ludność żyjąca w gospodarstwach
domowych o dochodzie poniżej 60%
średniej krajowej w danym kraju jako %
ogółu ludności w tym samym kraju
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LT, MT, SI: dane pochodzą z 1999; CY, SK: brak dostępnych danych.
Żródło: Eurostat, ECHP, 2003 oraz źródła krajowe
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znajduj¹cych siê w takiej sytuacji osób w wieku
przynajmniej 16 lat na terenie UE.

25

Ryzyko ubóstwa jest w wiêkszoœci krajów wy¿sze w pewnych typach gospodarstw domowych, w szczególnoœci w

5

0

95

75

25

grupie samotnych osób starszych, jak i samotnych ro-

5

dziców.8 We wszystkich Pañstwach Cz³onkowskich UE
œrednio 35% osób ¿yj¹cych samotnie z dzieæmi pozo-

0

staj¹cymi na ich utrzymaniu, z których ogromn¹
wiêkszoœæ stanowi¹ kobiety, niemal 30% osób w wieku
co najmniej 65 lat wykazuje dochody poni¿ej granicy
ubóstwa.
Na terenie Unii wystêpuje znaczne zró¿nicowanie, pod
wzglêdem charakteru i skali problemu niskich dochodów. W krajach po³udniowych, oprócz Grecji, problem ten jest zwi¹zany z faktem posiadania dzieci, co odnosi siê równie¿ do takich krajów jak Holandia czy Wielka
Brytania, w szczególnoœci jeœli chodzi o rodziców samotnie wychowuj¹cych dzieci. Z kolei w krajach nordyckich zwi¹zane jest to z osobami ¿yj¹cymi samotnie, gdy
tymczasem w Irlandii czy Portugalii problem ten dotyczy
osób, które ukoñczy³y 65. rok ¿ycia (tabela A1.7).
Ryzyko ubóstwa i wykluczenia spo³ecznego jest równie¿
wa¿ne w nowych Pañstwach Cz³onkowskich. W przypadku utrzymywania siê wysokiego poziomu bezrobocia
wystêpuje groŸba wzrostu tego ryzyka.
Ryzyko ¿ycia w ubóstwie dotyka w szczególnoœci mniejszoœci etniczne, które przejawiaj¹ tendencjê do zajmowania pozycji grup upoœledzonych na rynku pracy. W niektórych przypadkach staj¹ one w obliczu skumulowanych upoœledzeñ, ujêtych w kategoriach: dostêpu do
kszta³cenia i zdobywania wiedzy, us³ug socjalnych i
mieszkaniowych oraz opieki zdrowotnej. Znacz¹ce
mniejszoœci etniczne wystêpuj¹ w wiêkszoœci krajów akcesyjnych. Np. wielkoœæ spo³ecznoœci romskiej w UE podwoi siê wraz z wst¹pieniem 10 nowych Pañstw Cz³onkowskich w 2004 r., nastêpnie ponownie siê podwoi wraz
z akcesj¹ Bu³garii i Rumunii.
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Uwagi metodologiczne - Mierzenie zmian PKB na mieszkañca w d³u¿szej perspektywie czasowej
W poprzednich raportach spójnoœci oceniano stopieñ konwergencji PKB na mieszkañca bior¹c pod uwagê kolejne jego sza-
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cunki w ró¿nych krajach i regionach, mierzone w kategoriach
standardów si³y nabywczej (SSN) w celu dokonania korekt dostosowawczych w zakresie towarów i us³ug, które dana jed-

0

nostka PKB by³aby zdolna zakupiæ. Korekta wobec SSN dokonywana jest w stosunku rocznym, odpowiednio do
dominuj¹cego w danym okresie wzorca konsumpcyjno-inwes-

blem osób doje¿d¿aj¹cych do pracy (tzn. fakt, ¿e osoby te
mog¹ przyczyniaæ siê do tworzenia PKB wytwarzanego w ramach okreœlonej gospodarki lub regionu, obok osób tam¿e za-

tycyjnego. Okolicznoœæ, ¿e rzeczone wzorce mog¹ podlegaæ
zmianom w miarê up³ywu czasu, jest przyczyn¹, dla której zachowujemy ostro¿noœæ, jeœli chodzi o porównywanie poziomów
PKB na mieszkañca miêdzy dwoma ró¿nymi latami. Zaga-

kwot dochodu. Nale¿¹ tu tak¿e problemy korekt ró¿nic poziomów cen, które nie s¹ ujête w kursach wymiany walut, jak równie¿ korekt dostosowawczych w zakresie degradacji œrodo-

dnienie to dodatkowo komplikuje siê za spraw¹ faktu, ¿e w miarê

wiska naturalnego, a tak¿e uszczuplenia b¹dŸ wyczerpania

up³ywu czasu dokonywano zmian w zakresie metody wykorzystywanej do oceny relatywnych poziomów cen, czêœciowo z
uwagi na bie¿¹ce wysi³ki podejmowane w kierunku poprawy

ograniczonych zasobów, które pozostaj¹ ca³kowicie nie objête
sprawozdawczoœci¹. Niezale¿nie jednak od przypadku – przy
istniej¹cych obecnie danych i trudnoœciach koncepcyjnych,

wytwarzanych szacunków. W wyniku tych zmian poziomy PKB
ujêtego w kategoriach SSN z ró¿nych lat nie mog¹ byæ ze sob¹
zestawiane w sposób merytorycznie zasadny.

które bêdzie nale¿a³o rozstrzygn¹æ, wskaŸnik ten pozostaje w
powszechnej opinii najlepszym dostêpnym miernikiem.

tak¿e sposobów udoskonalenia istniej¹cego miernika. W poni¿szej czêœci analizy wziêto pod rozwagê dwa elementy postêpów, jakie dokona³y siê od czasu opublikowania Drugiego
Raportu Spójnoœci: po pierwsze – jest to skonstruowanie
wstêpnych oszacowañ dochodu rozporz¹dzalnego we wszystkich regionach UE – wg koncepcji statystyków z Eurostatu; po
drugie zaœ – wysi³ki poczynione w kierunku udoskonalenia korekt dostosowawczych w kategoriach SSN.

czasu w kategoriach realnych (tj. wg cen sta³ych), co oznacza
korektê dostosowawcz¹ odnoœnie do zmian cen w kolejnych
latach.

w klasyfikacji NUTS II og³osi³ ostatnio Eurostat – jako wyniki zadania podjêtego w celu wstêpnego dokonania charakterystyki
porównawczej regionów, w kategoriach „bogaty” lub „biedny”9.

Pomiary gospodarki regionalnej

Celem jest tu wobec tego dokonanie pomiaru dochodu
bêd¹cego w ró¿nych regionach w zasiêgu osób je zamieszku-

pierwszorzêdny wskaŸnik oceny postêpów gospodarek – w
skali ju¿ to ogólnokrajowej, ju¿ to regionalnej. Wykorzystuje siê
go – nie tylko na terenie UE – do dokonywania pomiarów nieró-

0

Oszacowania dochodu rozporz¹dzalnego dla regionów ujêtych

j¹cych, z mo¿liwoœci¹ jego rozdysponowania. Ta koncepcja
cokolwiek siê odró¿nia od pomiaru wytworzonego PKB lub produkcji wytworzonej, które stanowi¹ byæ mo¿e lepszy wskaŸnik
wyników osi¹galnych przez gospodarkê danego regionu. Jak
zatem wyjaœniono w Drugim Raporcie Spójnoœci – „region, który wykazuje niski poziom produkcji, mo¿e równie dobrze mieæ
(wzglêdnie wysoki) poziom finalnych dochodów, z uwagi na
wielkie transfery ubezpieczenia spo³ecznego, lecz w dalszym
ci¹gu pozostanie on regionem mniej faworyzowanym”. Oto i

mocy ze strony funduszy strukturalnych, przy czym jest ona
realizowana za spraw¹ innych instytucji miêdzynarodowych
(ONZ, Bank Œwiatowy, MFW, OECD itd.), w³adz krajowych,

przyczyna, dla której poziom PKB jest wykorzystywany przez
UE celem okreœlenia zapotrzebowania danego regionu na
pomoc strukturaln¹ – nie zaœ pewna miara dochodu.

75

5

Dochód rozporz¹dzalny w regionach

wnoœci regionów wzglêdem siebie, tudzie¿ wskazywania na regiony, które daj¹ podstawy do uruchomienia wobec nich po-

banków
centralnych
oraz
instytutów
badawczych,
dokonuj¹cych podobnych ocen rozwoju gospodarczego.

25

Wymienione s³abe punkty w dalszym ci¹gu jednak inspiruj¹ ekonomistów i statystyków do poszukiwania innych wskaŸników, a

(Eurostatu), „w latach poprzedzaj¹cych rok 2000 (...) wyst¹pi³o
wiele pomniejszych lub znacz¹cych przerw w szeregach czasowych, co wywiera negatywny skutek w zakresie mo¿liwoœci
tworzenia porównañ w czasie, lub nawet miêdzy poszczególnymi pañstwami w obrêbie danego roku” (Statistics in
Focus, Zagadnienie nr 2, 56/2002). W efekcie – o ile zasadne
jest porównywanie szacunków PKB na mieszkañca w kategoriach SSN we wszystkich krajach za okres ostatniego roku, problematycznym staje siê zestawianie ze sob¹ tych poziomów w
aspekcie czasowym. Zastosowana tu koncepcja oceny krajowej i regionalnej konwergencji ma w zamierzeniu dokonanie
pomiaru zmian w zakresie PKB na mieszkañca w miarê up³ywu

Jak to opisano w Drugim Raporcie Spójnoœci, PKB na mieszkañca, wyra¿ony w kategoriach standardów si³y nabywczej
(SSN) w celu skorygowania ró¿nic poziomów cen, stanowi

95

Jak to w sposób wyraŸny sformu³owano w Drugim Raporcie Spójnoœci – nie jest to miernik doskona³y, i jako taki ma on szereg
s³abych punktów. Zaliczaj¹ siê do nich w szczególnoœci: pro-

mieszkuj¹cych, lecz nie zalicza siê ich do owych osób, do
których odnosi siê przelicznik PKB), jak równie¿ wy³¹czenie
transferów, które mog¹ stanowiæ dope³nienie lub pomniejszenie

W zwi¹zku z powy¿szym – wed³ug Biura Statystycznego UE
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Kolejn¹ motywacj¹ dla usi³owania oszacowania dochodu rozporz¹dzalnego by³o pragnienie przezwyciê¿enia problemu
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osób doje¿d¿aj¹cych do pracy, co stanowi integraln¹ trudnoœæ
przy formu³owaniu statystyk PKB na mieszkañca dla regionów

Korekty dostosowawcze dotycz¹ce SSN

– choæ po wiêkszej czêœci jest to problem danych ludnoœciowych spo¿ytkowywanych do pomiaru osób, ni¿ poziomu PKB
jako takiego. Jako ¿e oœrodkiem zainteresowania omawianego

Korekta w zakresie SSN podlega³a okreœlonym zmianom, co
oznacza, ¿e liczby wyra¿aj¹ce poziom PKB na mieszkañca w

zadania by³ raczej dochód ni¿ produkcja, w ramach miernika
uwzglêdniono tak¿e transfery w kierunku do i z regionów.

tych kategoriach nie mog¹ byæ porównywalne „w miarê up³ywu
czasu”. O ile jest to nieod³¹czny problem w sytuacji, gdy modele
wydatków ró¿ni¹ siê od siebie w zale¿noœci od roku, wystêpuje

Ujmuj¹c rzecz w kategoriach praktycznych, jak to jasno pokazuje przedsiêwziêcie zrealizowane przez Eurostat, próba do-

dalsza trudnoœæ z dostosowaniem wzglêdem SSN przy jego zastosowaniu do porównañ PKB na mieszkañca w regionach. Polega ona na tym, ¿e w chwili obecnej dostosowanie takie jest

0

konania pomiaru dochodu rozporz¹dzalnego powoduje powstanie powa¿nych problemów z oszacowaniami, jeœli wzi¹æ
pod uwagê dostêpne obecnie dane. W szczególnoœci dane dotycz¹ce g³ównego dochodu gospodarstw domowych, bêd¹ce
podstawow¹ sk³adow¹ wskaŸnika, nie pojawi³y siê jak dot¹d w
odniesieniu do wielu krajów na poziomie regionalnym w ramach NUTS II. Problemy z danymi wystêpuj¹ szczególnie ostro
przy sektorze rz¹dowym i sektorze przedsiêbiorstw, które wraz
z gospodarstwami domowymi sk³adaj¹ siê na obraz regionalnej
gospodarki. W obu przypadkach brak informacji na temat spo-
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ograniczone do korygowania ró¿nic w poziomach cen miêdzy
poszczególnymi krajami, podczas gdy ró¿nice miêdzy regionami wystêpuj¹cymi w obrêbie danego kraju mog¹ byæ równie
istotne. Dlatego te¿ niektóre ceny, szczególnie w obszarze
mieszkalnictwa, ró¿ni¹ siê znacz¹co w zale¿noœci od regionu w
granicach tego samego kraju, odzwierciedlaj¹c wzglêdne poziomy prosperity, ró¿nice w zakresie charakterystyki rynku itd.
Uwzglêdnienie regionalnych zró¿nicowañ mog³oby równie dobrze pos³u¿yæ do zmniejszenia wyraŸnych ró¿nic w zakresie

sobu, w jaki dochód ró¿ni siê w zale¿noœci od regionów, oznacza, ¿e nale¿y poczyniæ za³o¿enia na ten temat – w celu wypra-

PKB w kategoriach SSN wystêpuj¹cych miêdzy regionami,
choæ zakres, w jakim mog³oby siê to zrealizowaæ, musi doczekaæ siê oszacowania wielkoœci SSN dla regionów. Pomimo po-

cowania ogólnych oszacowañ dotycz¹cych rozporz¹dzalnego

tencjalnej wagi tego przedsiêwziêcia, od czasu og³oszenia Dru-

dochodu. Przyjête za³o¿enia, w myœl których rozporz¹dzalny
dochód w obu sektorach przedstawia siê tak samo w odniesieniu do ludnoœci we wszystkich regionach, naj³atwiej jest poczyniæ, lecz niepodobieñstwem jest wyst¹pienie ich zgodnoœci
z rzeczywistoœci¹. (W przypadku sektora rz¹dowego dane
przedstawione na temat wydatków publicznych w ró¿nych
regionach w czêœci 2 niniejszego raportu wskazuj¹ na
wystêpowanie znacz¹cych regionalnych zró¿nicowañ, jakie
pojawiaj¹ siê w praktyce.)

giego Raportu Spójnoœci poczyniono niewielkie postêpy w
zakresie opracowywania tego rodzaju oszacowañ.

Wyniki omawianego zadania wymagaj¹ zatem, jak potwierdza
Eurostat, ostro¿nej wyk³adni, choæ mog¹ one wskazywaæ na
wystêpowanie ró¿nic w zakresie dochodu rozporz¹dzalnego,

Portugalia, Niemcy i W³ochy, jak równie¿ okreœlaj¹ce, ¿e „odnoœne Pañstwa Cz³onkowskie przeka¿¹ Komisji okreœlone

wystêpuj¹ce miêdzy regionami na obszarze ca³ej UE. Nie stanowi¹c zamiennika dla regionalnego PKB na mieszkañca, szacunki te mog¹ wszak¿e dostarczyæ u¿ytecznego uzupe³nienia

regionów”. Dane dotycz¹ce PKB za rok 2001 w regionach, o których mowa, zosta³y opublikowane przez Eurostat na pocz¹tku

tego elementu – gdy ju¿ zostan¹ oparte na solidniejszej podstawie, szczególnie wtedy, gdy uwzglêdni¹ zniekszta³caj¹ce
efekty zjawiska doje¿d¿ania do pracy.

regionalnym jest w dalszym ci¹gu brak.

Zmiany w zakresie klasyfikacji regionalnych NUTS II
W maju 2003 r. Parlament Europejski i Rada przyjê³y Rozporz¹dzenie (KE) nr 1059/2003 w sprawie ustanowienia powszechnego systemu klasyfikacji jednostek terytorialnych dla
celów statystycznych (NUTS), wprowadzaj¹ce zmiany w zakresie klasyfikacji regionów w pañstwach takich jak Finlandia,

dane o szeregach czasowych pod k¹tem nowego zestawienia

roku 2004, lecz innych wskaŸników statystycznych na poziomie

W obecnym sprawozdaniu dane oparte o nowe zestawienia regionalne uwzglêdniono dla poziomu PKB i liczby ludnoœci, lecz
dane dla innych wskaŸników regionalnych, dla których brak jest
jak dot¹d informacji (np. co do poziomu czy struktury zatrudnienia), oparto o dawne zestawienie.
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