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Problemy zwi¹zane ze œrodowiskiem naturalnym wystêpuj¹ w Unii ze szczególn¹ ostroœci¹, zarówno jeœli chodzi

25

o obszary du¿ego zagêszczenia ludnoœci, a co za tym
idzie: tak¿e ró¿nego rodzaju dzia³alnoœci gospodarczej,
jak i o te obszary, w których wywierana jest presja na bo-

5
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–

a tak¿e — propagowanie uczenia siê i nabywania wiedzy jako procesu obejmuj¹cego okres ca³ego ¿ycia;

–

zapewnienie rynku pracy o zredukowanej stopie bezrobocia i ró¿nic regionalnych;

gactwa naturalne, szczególnie ze strony sektora rolniczego, ale równie¿ za spraw¹ górnictwa i innych rodzajów
dzia³alnoœci. Tereny takie nie s¹ w ¿adnym razie na obszarze UE rozmieszczone w sposób równomierny, lecz
skupiaj¹ siê one w okreœlonych miejscach (mapa 1.7).
Wystêpuje tam potrzeba gruntownego oczyszczenia

po³¹czenie Europy — w szczególnoœci za spraw¹
œciœlejszej integracji, a tak¿e polepszenia sieci trans-

–

Europejska polityka spójnoœci zapewnia znacz¹cy wk³ad
na rzecz realizacji powy¿szych celów szczególnie w re-

W marcu 2000 roku na szczycie w Lizbonie Unia Europejska wyznaczy³a sobie cel stania siê najbardziej na
œwiecie konkurencyjn¹ i dynamiczn¹ gospodark¹ opart¹
na wiedzy, zdoln¹ do nieprzerwanego, trwa³ego wzrostu
ekonomicznego, zapewniaj¹cego coraz wiêcej miejsc
pracy, jak równie¿ œciœlejsz¹ spójnoœæ w wymiarze
spo³ecznym. W tej mierze okreœlono szereg priorytetów:

0

ochrona œrodowiska sprzyjaj¹ca pobudzaniu innowa-

na obszarach naturalnych b¹dŸ na po³y naturalnych —
tam, gdzie wkracza w postêpuj¹cy sposób dzia³alnoœæ
cz³owieka, lub jeœli chodzi o obszary opuszczane, które

Czynniki determinuj¹ce wzrost,
zatrudnienie i konkurencyjnoœæ

25

portowych, telekomunikacyjnych i energetycznych;

cji, oraz wprowadzanie nowych technologii (np. w dziedzinach energetyki czy transportu).

gralnym elementem strategii rozwoju gospodarczego na
obszarze ca³ej UE, co pozwoli³oby zagwarantowaæ
trwa³y charakter dokonuj¹cego siê rozwoju.

75
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–

œrodowiska i zapobie¿enia dalszemu jego niszczeniu.
Nie mniejsze jednak znaczenie ma koniecznoœæ zapobie¿enia dalszemu pogarszaniu siê stanu œrodowiska

ulegaj¹ coraz to wiêkszemu rozdrobnieniu albo te¿ takie,
których zasobom naturalnym nie zapewniono ochrony.
W konsekwencji tak okreœlone cele musz¹ staæ siê inte-

95

gionach, w których pozostaje nie wykorzystany potencja³
ekonomiczny, który mo¿e byæ realizowany poprzez odpowiednio „docelowo” ukierunkowane œrodki polityki regionalnej, przyczyniaj¹c siê w ten sposób do wzrostu gospodarki UE.
Z perspektywy dzia³añ politycznych trwa³oœæ procesu
rozwoju regionalnego wymaga stworzenia sprzyjaj¹cych
warunków na poziomie ogólnokrajowym — w szczególnoœci w odniesieniu do makroekonomicznego œrodowiska sprzyjaj¹cego wzrostowi, zatrudnieniu i stabilnoœci,
a tak¿e systemów: podatkowego i uregulowañ prawnych
jako elementów stanowi¹cych zachêtê dla przedsiêbiorczoœci, tworzenia nowych firm i miejsc pracy.
Na poziomie regionalnym spe³nienia wymagaj¹ dwie
uzupe³niaj¹ce siê grupy warunków. Pierwsza z nich — to
odpowiednie zaopatrzenie zarówno w podstawow¹ infrastrukturê (w postaci sprawnych i wydajnych sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, do-

–

zapewnienie priorytetowego miejsca rozwi¹zaniom
innowacyjnym i przedsiêbiorczoœci, w szczególnoœci
poprzez tworzenie œciœlejszych wiêzi ³¹cz¹cych instytucje badawcze i przemys³, rozwijanie warunków
korzystnych dla badañ i rozwoju, polepszanie dostêpu do funduszy i elementów wiedzy know-how, a
tak¿e tworzenie zachêt do urzeczywistniania nowych przedsiêwziêæ gospodarczych;
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–

zapewnienie pe³nego zatrudnienia — poprzez
otwarcie nowych szans w zakresie zatrudnienia;
zwiêkszenie wydajnoœci i jakoœci wykonywanej
pracy;

75

25

brych sieci wodoci¹gowych, urz¹dzeñ zwi¹zanych z korzystaniem ze œrodowiska naturalnego itd.), jak równie¿
w zasób si³y roboczej o odpowiednim poziomie kwalifikacji i wyszkolenia. Umocnienie kapita³u zarówno rzeczowego, jak i ludzkiego, wraz z ulepszeniami w zakresie
systemów wsparcia instytucjonalnego i funkcjonuj¹cej
ramowej struktury administracyjnej ma szczególne
znaczenie w regionach Celu 1, a tak¿e w krajach
kandydackich, gdzie wystêpuje obecnie powa¿ny
niedobór obu tych elementów.

100

95

75

Drug¹ grup¹ warunków bezpoœrednio odnosz¹cych siê
do czynników regionalnej konkurencyjnoœci, istotnych
dla gospodarki opartej na wiedzy, s¹ nastêpuj¹ce
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elementy: dzia³aniom na rzecz innowacji winno siê przypisaæ wysoce priorytetowe znaczenie; technologie in-

kosztem jego opracowania. Poniewa¿ wytwórcy wiedzy nie
s¹ w stanie przej¹æ wszystkich korzyœci wytworzonych za
spraw¹ danej innowacji, wystêpuje tendencja do pojawiania siê niedoinwestowania.

25

formatyczne i komunikacyjne winny byæ szeroko dostêpne i wykorzystywane w sposób efektywny; wreszcie —
rozwój powinien byæ trwa³y w odniesieniu do uwarunkowañ œrodowiskowych. Ten zespó³ warunków w du¿ej
mierze odnosi siê do „nienamacalnych” czynników, które
w bardziej bezpoœredni sposób ni¿ w przypadku pier-

Znacz¹c¹ rolê w polityce spójnoœci odgrywa dopomaga-

wszej ze wskazanych grup odnosz¹ siê do konkurencyjnoœci w wymiarze gospodarczym. Nale¿¹ tu
m.in. zdolnoœæ regionalnej gospodarki do wytwarzania,

darczego i zatrudnieniowego potencja³u, zgodnie z wewnêtrznymi przewagami komparatywnymi. W tym znaczeniu rozwój regionalnej konkurencyjnoœci zale¿y od mo-

rozpowszechniania i wykorzystywania wiedzy, efektywnego systemu innowacyjnego na poziomie regionalnym, okreœlona kultura dzia³alnoœci gospodarczej, za-

dernizacji i dywersyfikacji struktury produkcyjnej, z
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chêcaj¹ca przedsiêbiorczoœæ; a tak¿e sieci wspó³pracy i
skupisk poszczególnych rodzajów dzia³alnoœci.
Powy¿sze dwie grupy warunków s¹ ze sob¹ powi¹zane.
Obie wymagaj¹ zintegrowania, w ró¿nym zreszt¹ stopniu,
w ramach d³ugofalowej strategii rozwoju, z jasno okreœlonymi i uzgodnionymi celami i z politycznym zaanga¿owaniem na rzecz podtrzymywania ci¹g³oœci jej wdra¿ania. Precyzyjnie okreœlony element, na którym zostanie
skupiona uwaga, oraz zestaw czynników maj¹cych byæ
przedmiotem podjêtych dzia³añ bêd¹ zale¿ne od pozycji
wyjœciowej, charakterystyki odnoœnego regionu, dominuj¹cych okolicznoœci, obranej œcie¿ki rozwoju itd. Elementy
te bêd¹ w oczywisty sposób wymaga³y zmian w miarê
up³ywu czasu, postêpuj¹cego rozwoju i dokonuj¹cych siê
zmian okolicznoœci. Dlatego te¿ nie istnieje jakiœ jedyny w
swoim rodzaju czy te¿ ustalony przepis na uwieñczony powodzeniem rozwój regionu. Ka¿dy region musi okreœliæ
w³aœciw¹ dla siebie œcie¿ki rozwoju, wzi¹wszy pod rozwagê swe szczególne cechy ekonomiczne, spo³eczne, kul-
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nie regionom, w szczególnoœci tym mniej faworyzowanym, w celu skonsolidowania i rozwijania ich gospo-

0

chwil¹ osi¹gniêcia dostatecznego zaopatrzenia w fizyczn¹ infrastrukturê i ludzki kapita³. Oznacza to m.in.
sprzyjanie rozwojowi dzia³alnoœci gospodarczej opartej
na wiedzy oraz innowacjach.
Dwa elementy wymagaj¹ tu podkreœlenia. Pierwszy z
nich, to zasadnicze znaczenie, dla rozwoju regionów kapita³u ludzkiego oraz potencja³u instytucjonalnego tych¿e regionów, jako ¿e te w³aœnie czynniki stanowi¹ o
wspomaganiu przedsiêbiorczoœci, jak równie¿ decyduj¹
o charakterze i zakresie zarówno partnerstwa publiczno-prywatnego, jak i wspó³pracy wszystkich stron
zaanga¿owanych w proces rozwoju.
Drugi element, to wyraŸne uwzglêdnienie koniecznoœci
ochrony œrodowiska, o ile obrana œcie¿ka rozwoju ma siê
okazaæ trwa³a. Koniecznoœæ ta dotyczy wszystkich
œrodków wdra¿anych pod k¹tem dalszego rozwoju, lecz
tyczy siê ona w szczególnoœci inwestycji w fizyczn¹ infrastrukturê, w której zakresie potencjalny konflikt miêdzy

polepszaniem

stanu

zastanego

a

ochron¹

œrodowiska zarysowuje siê najostrzej.

turalne, czy instytucjonalne.
Przy obu grupach warunków interwencja czynnika publicznego mo¿e byæ uzasadniona niedoskona³oœci¹ funkcjonowania rynku. Jest to oczywiste w przypadku kapita³u
ludzkiego lub transportu, czy innego rodzaju infrastruktury,
które to elementy maj¹ charakter dóbr publicznych, w ramach których inwestycje rodz¹ okreœlone skutki spo³eczne,
jak i finansowe, oraz przy których zwrot nie mo¿e w swym
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ca³okszta³cie zostaæ ³atwo, ani te¿ ekonomicznie uzyskany
przez tych, którzy dokonuj¹ inwestycji (np. przez
pracodawców inwestuj¹cych w szkolenia swoich pra-

Przedmiotem naszej uwagi w pozosta³ej czêœci niniejszego raportu bêdzie zbadanie zakresu ró¿nic w ramach
obu opisanych wy¿ej grup warunków na terenie
rozszerzonej UE.

Infrastruktura transportowa
Sprawny system transportowy jest nieodzownym warunkiem rozwoju gospodarczego regionów, chocia¿ po-

cowników). Lecz stosuje siê to równie¿ do elementów wiedzy know-how w zakresie technologii, które tak samo wy-

prawa stanu rzeczy w zakresie samego transportu nie
ma raczej szans okazaæ siê czynnikiem wystarczaj¹cym
do zapewnienia wzrostu — po czêœci z uwagi na oko-

kazuj¹ pewne cechy dobra publicznego o niskich kosztach
udostêpnienia wielu u¿ytkownikom w porównaniu z

licznoœæ, ¿e zapewniany dziêki nim zwiêkszony dostêp
do innych rynków znajduje odzwierciedlenie w wiêkszej
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³atwoœci, z jak¹ producenci zlokalizowani w innych miejscach potrafi¹ sprostaæ miejscowemu popytowi.
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Na terenie UE-15 transport przechodzi³ okres znacz¹cego
wzrostu w okresie ostatniego dziesiêciolecia: towarowy

5

0

(mierzony w tonokilometrach) niemal o jedn¹ trzeci¹, co
stanowi oko³o 50% wiêcej ni¿ wzrost PKB, pasa¿erski zaœ
(w pasa¿erokilometrach) — o blisko 16%.

kszoœci pozosta³ych krajów, szczególnie na £otwie i w
Estonii, poziom tego rodzaju przewozów siê zwiêkszy³.

Dominuj¹cym œrodkiem transportu osobowego jest samochód. W roku 2000 a¿ 78% wszystkich podró¿y (w ujêciu
wg przejechanych kilometrów) na terenie UE-15 zosta³o

ziomu unijnego w stosunku do PKB.

odbytych samochodem. Jednak mimo faktu, ¿e oznacza to
wzrost w porównaniu z rokiem 1970, kiedy to odpowiedni
odsetek wynosi³ 74%, to podana liczba wskazuje na nie-

terenie krajów kandyduj¹cych przypada³a na transport
drogowy, gdy tymczasem 38% przewo¿one by³o kolej¹,
co przewy¿sza analogiczn¹ wielkoœæ dla UE-15. Jednak

znaczny spadek wobec roku 1990, podobnie jak dzieje siê
to z proporcj¹ podró¿y odbytych autobusami i autokarami,

w Bu³garii i Czechach odsetek towarów przewo¿onych
pojazdami samochodowymi jest ju¿ bliski œredniej UE,
zaœ w pañstwach ba³tyckich i na S³owacji stanowi on co

Znaczne zwiêkszenie iloœci transportu towarowego
(wy³¹czywszy transport drog¹ morsk¹), jakie nast¹pi³o w
ci¹gu lat 90-tych (32%) zawdziêczaæ nale¿y w przewa¿aj¹cej mierze transportowi drogowemu, który odnotowa³ zwy¿kê o 38%. W chwili obecnej blisko 75% ca³kowitej iloœci transportu towarowego przypada na transport drogowy, zaœ jedynie 14% — na kolejowy; ta ostatnia liczba

nych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych.
25
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lecz tak¿e od jego struktury (zakresu, w jakim wzrasta popyt na us³ugi wzglêdem popytu na towary), oraz od dostêpnoœci skutecznych alternatywnych œrodków transportu, tj.
kolei lub dróg wodnych.

We wszystkich krajach kohezyjnych drogi sk³adaj¹ siê na

pomimo wielkich inwestycji w sieæ transportow¹, czynio-

25

Jednak wzglêdny udzia³ ró¿nych rodzajów transportu ulega
gwa³townym zmianom, polegaj¹cym na przemieszczaniu siê przewozów towarowych z kolei na drogi. Istotnie —
cztery lata przed rokiem 2000 udzia³ przewozów towarowych realizowanych kolej¹ przedstawia³ siê w zasadniczej mierze tak samo, jak w przypadku transportu ko³owego.
Na ile bêdzie tak w dalszym ci¹gu w przysz³oœci — bêdzie
ju¿ zale¿a³o nie tylko od tempa wzrostu gospodarczego,

pasa¿erskiego w krajach kandydackich, choæ mo¿na zyskaæ pewn¹ orientacjê co do rosn¹cego stopnia u¿ytkowania dróg na podstawie liczby w³aœcicieli samochodów

tempie ni¿ na pozosta³ym obszarze Unii, po czêœci stanowi¹c odzwierciedlenie wiêkszego wzrostu PKB, lecz zarazem i braku skutecznego rozwi¹zania alternatywnego,

75

najwiêcej oko³o jednej trzeciej.

Nie istniej¹ porównywalne dane dotycz¹ce transportu

podane liczby s¹ podobne we W³oszech i w Wielkiej Brytanii). Ponadto transportowanie towarów pojazdami samochodowymi zwiêkszy³o siê w tych krajach w szybszym

95

W roku 2000 niemal po³owa towarów przewo¿onych na

stale spada, z poziomu 30% w 1970 r. i 18% w roku 1990.

wiêkszy odsetek przewozu towarów ni¿ dzieje siê to w pozosta³ej czêœci UE; odpowiednie liczby wynosz¹ tu: od 85%
w Hiszpanii do 98% w Grecji (chocia¿ nale¿y zauwa¿yæ, ¿e

75

przemys³u ciê¿kiego; podobnie, choæ mo¿e w mniejszym
stopniu, by³o w przypadku S³owacji i S³owenii. W wiê-

Ca³kowita iloœæ towarów transportowanych na obszarze
krajów kandyduj¹cych stanowi zaledwie po³owê po-

liczba podró¿y lotniczych, które mimo to sk³adaj¹ siê jedynie na 6% wszystkich przejazdów pasa¿erskich. Z kolei podró¿e poci¹giem stanowi¹ zaledwie trochê ponad 6%
ca³oœci, który to stan prawie nie uleg³ zmianie od 1990 roku,
choæ i tak oznacza on spadek z poziomu ponad 10% odnotowanego w 1970 roku.

95

przewozów towarowych wydatnie spad³ w ci¹gu okresu
przejœciowego, bêd¹c odzwierciedleniem spadku PKB i restrukturyzacji dzia³alnoœci gospodarczej poza obrêbem

Przewozowe przeplywy

których liczba spad³a do poziomu poni¿ej 9% ca³oœci odbytych przejazdów. Towarzyszy temu z drugiej strony wiêksza

100

W ramach krajów akcesyjnych, w Rumunii i Bu³garii poziom

i liczby autobusów w odniesieniu do liczby ludnoœci. W
okresie lat 1996–2000 liczba samochodów w krajach kandyduj¹cych wzros³a o ponad 20% w stosunku do liczby
ludnoœci, przy czym odnotowano tu zwiêkszenia przekraczaj¹ce 50% na £otwie i Litwie, a tak¿e ponad 30% — w Rumunii. By³o to jednak tylko niewiele wiêcej ni¿ wzrost w UE.
W roku 2000 liczba u¿ytkowanych aut w relacji do liczby
ludnoœci stanowi³a zatem w dalszym ci¹gu niewiele ponad
po³owê œredniej dla UE, bêd¹c zwiastunem znacz¹cego
wzrostu w przysz³oœci, w miarê podnoszenia siê poziomu
dochodów.
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Równoczeœnie zaœ relacja miêdzy wartoœci¹ dochodu na
mieszkañca a liczb¹ posiadanych samochodów jest za-

25

le¿na tak¿e od innych czynników, takich jak stan transportu
publicznego i uk³ad osiedli czy osad. Dlatego te¿ w Portugalii zasób samochodów przekracza œredni¹ UE, odnotowa-
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wszy gwa³towny wzrost w okresie ostatnich lat. We
W³oszech poziom ten jest wy¿szy ni¿ w jakimkolwiek innym
kraju Unii, tymczasem w Danii przedstawia siê on znacznie
poni¿ej œredniej, bêd¹c zbli¿onym do poziomu notowanego w Czechach. W zwi¹zku z powy¿szym kwestia: na ile
liczba posiadanych samochodów, a zatem i przypuszczalny
stopieñ ich u¿ytkowania, wzroœnie w krajach kandyduj¹cych
w przysz³ych latach — zale¿eæ bêdzie nie tylko od poziomu
dochodów, lecz tak¿e od decyzji politycznych, dotycz¹cych
rozwoju systemu transportu.

siêga ona znacznie powy¿ej œredniej.
Jeœli chodzi o regiony Celu 1 wskaŸnik gêstoœci pozosta³ na
poziomie w przybli¿eniu dwóch trzecich œredniej dla UE-15.
Z drugiej strony, gêstoœæ sieci autostrad w krajach kohezyjnych wzros³a z poziomu oko³o 80% œredniej dla UE-15 w
roku 1991 do 10% powy¿ej œredniej w roku 2001. Wzrost
ten jednak w zasadniczej mierze skupia³ siê na obszarze
Hiszpanii i Portugalii, przy czym gêstoœæ ta pozostaje
znacznie poni¿ej œredniej w Grecji i Irlandii. W ca³oœciowo
ujêtych regionach Celu 1 gêstoœæ sieci autostrad wynosi³a
oko³o 80% œredniej dla UE-15 w roku 2001, co oznacza
wzrost od poziomu ok. 2/3 œredniej z roku 1991 (mapa 1.8).
W krajach kandyduj¹cych gêstoœæ dróg jest zazwyczaj ni¿sza ni¿ na obszarze UE-15, gêstoœæ zaœ sieci autostrad jest
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tostrad, zaœ na Wêgrzech — oko³o 450 km.
Chocia¿ budowa nowych dróg dokonuje siê w niektórych
krajach we wzglêdnie szybkim tempie — d³ugoœæ autostrad
w Polsce wzros³a o ponad 50% w okresie trzylecia

75% autostrad po³o¿onych jest w trzech zaledwie regio-

wej13 pozostaje na poziomie ni¿szym ni¿ po³owa œredniej
dla UE-15, a równie¿ w Portugalii przedstawia siê ona
poni¿ej œredniego poziomu. Dla kontrastu — w Irlandii

25

ich zaledwie 113 km. W Estonii d³ugoœæ autostrad wynosi³a
poni¿ej 100 km, zaœ na £otwie autostrady w ogóle nie wystêpowa³y. Nawet w Czechach by³o niewiele ponad 500 km au-

Sieæ drogowa

Mimo wszystko w Hiszpanii i Grecji gêstoœæ sieci drogo-

75

wielkoœci powierzchni terenu. W Polsce wg stanu na rok
2001 by³o jedynie oko³o 400 km autostrad, czyli mniej ni¿
mia³y Litwa czy S³owenia (435 km); z kolei Rumunia mia³a

1998–2001 — wystêpuje tendencja skupiania siê ich na kilku obszarach, zwykle wokó³ stolic lub na szlakach tranzytowych wiod¹cych ku zachodowi. Tak wiêc w Polsce oko³o

O ile ca³kowita d³ugoœæ sieci drogowej w UE-15 pozosta³a
zasadniczo nie zmieniona w okresie od 1991 roku, to
d³ugoœæ autostrad wzros³a o 27%. Wiele nowych autostrad
zbudowano w krajach kohezyjnych, szczególnie w Portugalii i Hiszpanii.

95

krotnie wy¿sza w UE-15 ni¿ w krajach kandyduj¹cych razem
wziêtych, co w znacznej mierze odzwierciedla bardzo ma³¹
iloœæ autostrad w wiêkszych krajach, patrz¹c wed³ug

Sieci transportowe

Porównanie stanu infrastruktury drogowej lub kolejowej
ró¿nych krajów musi byæ traktowane ostro¿nie, z uwagi na
ró¿nice metod klasyfikacji.

100

jeszcze mniejsza. Ta ostatnia wielkoœæ jest oko³o szeœcio-

nach — województwach: dolnoœl¹skim, opolskim i mazowieckim. W Czechach wystêpuje podobna koncentracja w
regionie Stredni Èechy wokó³ Pragi oraz w regionie Jihovychod na po³udniu, granicz¹cym z Austri¹ i S³owacj¹. W Rumunii w zasadzie wszystkie autostrady zlokalizowane s¹ w
okolicy Bukaresztu.
Równoczeœnie stan dróg nie bêd¹cych autostradami
przedstawia siê ogólnie nie najlepiej. Niemal wszystkie one
s¹ w najlepszym razie drogami dwukierunkowymi, i niezmiennie doœwiadcza³y z³ych skutków braku utrzymania w
nale¿ytym stanie przez szereg lat, zarówno przed, jak i po
rozpoczêciu procesu transformacji ustrojowej.
Okolicznoœæ ta mo¿e pomóc w wyjaœnieniu alarmuj¹cej liczby wypadków œmiertelnych na drogach, która w roku 2001
okaza³a siê znacz¹co wy¿sza ni¿ w wiêkszoœci Pañstw
Cz³onkowskich UE. Na £otwie odnoœna liczba to prawie 900
wypadków œmiertelnych na milion samochodów; na Litwie i
w Polsce — ponad 500; na Wêgrzech, w Estonii, Bu³garii i na
S³owacji — tylko niewiele mniej, a wszystko to w porównaniu
z niewiele ponad trzystoma takimi wypadkami, jakie zdarzy³y
siê w Hiszpanii, Portugalii i Irlandii oraz zaledwie oko³o stu
piêædziesiêcioma w Wielkiej Brytanii (dla Grecji i W³och brak
jest danych). Z drugiej strony liczby te przedstawiaj¹ siê podobnie do tych, które wyst¹pi³y w niektórych regionach Celu
1 — szczególnie w Hiszpanii, gdzie w regionach Castilla y
León oraz Castilla-la Mancha wypadki œmiertelne na drogach zamknê³y siê liczb¹ ponad 600 na milion pojazdów,
gdy tymczasem analogiczna liczba dla regionu Extremadura wynios³a powy¿ej 450.
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Ca³kowita d³ugoœæ linii kolejowych na obszarze UE-15 wy25
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0

nosi obecnie oko³o 3% mniej ni¿ w roku 1991, w rezultacie
pozamykania niektórych linii; w porównaniu z rokiem 1970
jest to spadek ju¿ o 10%. W czterech krajach kohezyjnych
w sumie gêstoœæ sieci kolejowej (ujêtej w odniesieniu do
powierzchni terenu i liczby ludnoœci) wynosi zaledwie ok.
55% œredniej unijnej, choæ jest ona wy¿sza w Irlandii (80%
œredniej) ni¿ w pozosta³ej trójce. Jeœli chodzi o ³¹cznie potraktowane regiony Celu 1, gêstoœæ sieci kolejowej wynosi
w przybli¿eniu 75% œredniej dla UE-15 i niewiele siê tylko
zmieni³a w okresie od roku 1991.

I chocia¿ stopieñ, w jakim zarówno pasa¿erowie, jak i przewoŸnicy towarowi korzystaj¹ z poci¹gów, zmniejszy³ siê w

przekszta³cania linii jednotorowych w dwutorowe zosta³y
ograniczone (z 39% do 41%). Zmiany by³y bardzo podobne
w krajach kohezyjnych i regionach Celu 1 jak na pozosta³ym obszarze Unii. W roku 2001 zosta³o zelektryfikowanych œrednio ok. 40% linii w krajach kohezyjnych i regionach Celu 1, przy czym tylko 24% linii by³o liniami dwutorowymi na terenie tych pierwszych, przy poziomie niewiele
ponad 13% w przypadku tych drugich. Sytuacja w tym zakresie ró¿ni siê jednak znacz¹co w gronie samych krajów
kohezyjnych: oto w Grecji ¿adna linia nie jest zelektryfikowana, w Irlandii zaœ jest ich jedynie oko³o 2%, natomiast w
Portugalii odnoœna proporcja uleg³a podwojeniu w okresie

miarê zwiêkszenia siê stopnia korzystania z dróg, pozostaje
on zasadniczo wiêkszy ni¿ w UE. Powstaje zatem pytanie,
przez jak d³ugi czas mia³oby tak pozostaæ. Budowa nowych

lat 1991–2001 — do poziomu ponad 30%.

Ostatnie prognozy wskazuj¹, ¿e towary przewo¿one po-

Ca³oœciowo ujêty standard sieci kolejowej w krajach kan-

jazdami samochodowymi osi¹gn¹ w krajach UE-15 poziom o 67% wy¿szy w roku 2020 ni¿ w roku 2000. Prognozy

25

dotycz¹ce nowych Pañstw Cz³onkowskich mówi¹ o po-

25

5

0

westowania. Odsetek linii zelektryfikowanych i dwutorowych sytuuje siê poni¿ej unijnej œredniej, chocia¿ jest on
podobny do odpowiedniej wielkoœci dla krajów kohezyjny-

jach akcesyjnych bêdzie rós³ szybciej ni¿ w obecnych
Pañstwach Cz³onkowskich, co ma znaczenie zasadnicze

dwojeniu tej wartoœci. Je¿eli ponadto poziom PKB w kra-

dla konwergencji, to drogowy transport towarowy móg³by
wzrosn¹æ nawet w wiêkszym jeszcze stopniu.
Krótkodystansowy transport
morski i œródl¹dowe drogi wodne
Bior¹c pod uwagê przewidywany wzrost ruchu drogowego
w nadchodz¹cych latach, jak równie¿ oczekiwanego

tzw. miêdzyoperacyjnoœæ. W efekcie maksymalne dopuszczalne prêdkoœci mieszcz¹ siê zazwyczaj w prze-

wiêkszego jego zagêszczenia, sprzyjanie wiêkszemu stopniowi wykorzystywania transportu drog¹ morsk¹ na
krótkich odcinkach wydaje siê atrakcyjnym wariantem jako

dziale 90–110 km/godz., dochodz¹c nieraz zaledwie do
40–60 km/h na d³ugich odcinkach g³ównych linii.

znacznie bezpieczniejszym i poci¹gaj¹cym za sob¹ zu¿ycie mniejszych iloœci energii.

5

0

75

linii kolejowych lub polepszenie stanu linii istniej¹cych
obecnie stanowi kluczowy element obecnie realizowanych
lub planowanych inicjatyw w zakresie tworzenia sieci transeuropejskich. Jednak¿e w krajach kandyduj¹cych nacisk
k³adzie siê na budowê nowych dróg. Jednoczeœnie potrzeba
poprawy stanu sieci kolejowej wykracza w tych krajach
znacznie poza obszar tworzenia lepszych po³¹czeñ z
obecnymi Pañstwami Cz³onkowskimi UE.

dyduj¹cych przedstawia siê niezbyt korzystnie, stanowi¹c
odzwierciedlenie dziesiêcioleci niewielkiego zakresu in-

ra i zniszczona, szerokoœæ toru ró¿ni siê w zale¿noœci od
miejsca, podobnie zreszt¹ jak systemy zasilania, co
sprawia, ¿e trudno jest z ich wykorzystaniem realizowaæ

95

finansowych na równie nieodzowne dzia³ania naprawcze w
zakresie kolejnictwa i komunikacji publicznej, które
mog³yby zmniejszyæ przestawianie siê na u¿ytkowanie

prowadzono w okresie ostatniej dekady za spraw¹ elektryfikacji wiêkszej liczby linii (od 40% ca³kowitego ich stanu
w roku 1991 do 47% w r. 2001), lecz postêpy w zakresie

technicznego punktu widzenia; pojemnoœæ ³adunkowa
kolei jest nieodpowiednia, znaczna czêœæ torów jest sta-

75

nieodzowna, bêdzie nastêpnie wp³ywaæ na stymulowanie
tego wzrostu. Zachodzi te¿ prawdopodobieñstwo, ¿e
dzia³ania w tym kierunku spowoduj¹ zmniejszenie œrodków

Pewien zakres modernizacji sieci linii kolejowych prze-

Sieæ kolei ¿elaznych jest w ogólnoœci przestarza³a z

95

czyszczenia œrodowiska. Dylemat, przed jakim staj¹ osoby
odpowiedzialne za realizacjê polityki, stanowi okolicznoœæ,
¿e poprawa stanu sieci drogowej, która bez w¹tpienia jest

samochodów, a w zwi¹zku z tym — zmniejszyæ problemy
zwi¹zane ze œrodowiskiem naturalnym, jakie mog¹ byæ
spowodowane tym czynnikiem.

ch i jest wy¿szy ni¿ wielkoœæ dla regionów Celu 1.

100

Ju¿ obecnie wzrost liczby samochodów wyprzedza
dzia³ania w zakresie poprawy stanu sieci dróg ko³owych,
prowadz¹c do coraz wiêkszego zat³oczenia i zanie-
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W roku 2000 drog¹ morsk¹ odbywano blisko 28% przewozów realizowanych w ramach obrotów handlowych

25

wewn¹trz UE-15. W ci¹gu ostatniego dziesiêciolecia ruch
towarowy w portach europejskich ogó³em, z uwzglêdnieniem kierunków do krajów trzecich, zwiêkszy³ siê o ponad

5

0

20%, przy czym ruch przewozów kontenerowych uleg³ co
najmniej podwojeniu. Wiêkszy wzrost by³ udzia³em portów
kontenerowych ulokowanych w basenie Morza Œród-

efektywnych po³¹czeñ z sieciami istniej¹cymi obecnie
w Pañstwach Cz³onkowskich;

–

poprawê stanu po³¹czeñ z sieciami transeuropejskimi,
w celu umo¿liwienia wszystkim regionom uzyskania
jak najwiêkszych z nich korzyœci;

–

poprawê stanu szlaków przygranicznych i tranzytowych, szczególnie tych ³¹cz¹cych nowe Pañstwa

ziemnego ni¿ tych znajduj¹cych siê na pó³nocy; w roku
2000 nad M. Œródziemnym zlokalizowane by³y trzy na
osiem portów kontenerowych w UE (tj. Gioia Tauro, Algeci-

75

25

5

0

Cz³onkowskie, jak i nowe i obecne Pañstwa Cz³onkowskie, co ma na celu sprzyjanie i u³atwianie zwiê-

ras, Genova).

kszenia obrotów handlowych miedzy nimi, na którym
to czynniku niemal bez w¹tpienia zasadza siê dalszy

Rozwój transportu morskiego na krótkich dystansach w

rozwój gospodarczy tych krajów;

krajach kandyduj¹cych, z których siedem ma wybrze¿a
morskie, móg³by wesprzeæ rewitalizacjê portów po³o¿onych w regionach peryferyjnych i wspomóc ich rozwój go-

95

–

rozwój transportu morskiego na krótkich dystansach,
jako czynnika o szczególnym znaczeniu dla regionów

spodarczy, doprowadzaj¹c do z³agodzenia problemów

peryferyjnych i wyspiarskich, z równoczesnym zacieœnieniem wiêzów miedzy ró¿nymi formami
transportu;

zwi¹zanych z transportem, chocia¿ aby tak siê mia³o staæ,
zachodzi tak¿e potrzeba polepszenia dostêpu do tych
portów.
Œródl¹dowe drogi wodne obs³uguj¹ z grubsza 4% towarów
transportowanych w obrêbie krajów UE-15. Pomimo zwiêkszonego stopnia ich u¿ytkowania, udzia³ tych dróg w
ca³oœci u¿ytkowanych szlaków przewozowych spad³ w
ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat. Znaczenie tych dróg
znacz¹co siê ró¿ni w ró¿nych miejscach na terenie Unii. O
ile drogami tymi przewozi siê bardzo du¿e iloœci towarów w
krajach takich jak Holandia (43% wszystkich przewozów

–

ukierunkowanie unijnych inwestycji na przesuniecie
transportu, z dróg dla pojazdów mechanicznych ku kolei i drogom wodnym, a tak¿e wyprowadzenie ruchu z
zat³oczonych szlaków;

–

opracowanie strategii na rzecz polepszenia dostêpnoœci regionów najbardziej oddalonych od centrum i
ich po³¹czeñ z kontynentem europejskim, co nie stanowi elementu priorytetowych dzia³añ w zakresie
transeuropejskiej sieci transportowej.

towarowych), Niemcy czy Belgia, o tyle w krajach kohezyjnych szlaki te nie s¹ w ogóle wykorzystywane.
W krajach kandyduj¹cych wykorzystanie tej metody prze-

Wytwarzanie i zu¿ycie energii

wozu w znacznej mierze ogranicza siê do rzeki Dunaj,
przep³ywaj¹cej przez szereg krajów. Jeœli jednak chodzi o
poszerzenie zakresu wykorzystania jego szlaku, to pro-

Dostêp do czystych, wiarygodnych i oferowanych po kon-

jekty takie napotykaj¹ na znaczne problemy, m.in. gdy rzeka jest w wielu miejscach zbyt p³ytka, aby mo¿na by³o przewoziæ ni¹ ciê¿kie ³adunki, a przy tym porty towarowe s¹ bardziej rozproszone ni¿ na terenie Austrii i Niemiec, czêstokroæ nie spe³niaj¹c w dodatku norm odnoœnie do pojemnoœci ³adunkowej.
100

95

kurencyjnych cenach Ÿróde³ energii jest istotnym czynnikiem, konkurencyjnoœci regionów. Tymczasem iloœæ energii
wytwarzanej w wiêkszoœci Pañstw Cz³onkowskich ze Ÿróde³ pierwotnych w du¿ym stopniu nie zaspokajaj¹ potrzeb
jej u¿ytkowników. Dzieje siê tak szczególnie w krajach kohezyjnych, które zaspokaj¹ niewielk¹ tylko czêœæ swojego
zapotrzebowania na energiê ze Ÿróde³ rodzimych, importuj¹c co najmniej 80% zu¿ywanej energii (wykres 1.10).

w najbli¿szych latach zmierzyæ, obejmuj¹:

Wielka Brytania i Dania to jedyne kraje UE, które s¹ eksporterami energii netto. Kraje kandyduj¹ce s¹ w swej wiê-

–

kszoœci bardziej samodzielne, jeœli chodzi o zaspokajanie
zapotrzebowania na energiê, lecz wszystkie one s¹ impor-

Podsumowuj¹c g³ówne wyzwania, z jakimi przyjdzie siê

75

integracje i modernizacje sieci drogowych i kolejowych
w krajach kandyduj¹cych, celem stworzenia

25

terami energii netto. W szczególnoœci Polska i Rumunia importuj¹ nieca³e 12% energii dla pokrycia swego
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zapotrzebowania. Równoczeœnie paliwa sta³e, zazwyczaj najbardziej szko-

9

25

dliwe dla œrodowiska, sk³adaj¹ siê na
blisko 60% energii pierwotnej wytwarzanej w krajach kandyduj¹cych; dla

8

8

porównania — w krajach UE-15 ana-

7

7

logiczna wielkoœæ wynosi zaledwie
13%. W Polsce paliwa sta³e s¹

6

6

5

5

Ÿród³em niewiele mniej ni¿ 90% wytwarzanej energii pierwotnej; z kolei
dla Czech liczba ta wynosi ok. 85%,

4

4

3

3

2

2

dla Estonii zaœ — powy¿ej 75%.
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Krajowe zużycie energii brutto, 1995 i 2001

UE15, DE, ES, IT, NL: dane prowizoryczne za rok 2001
Zródło: Eurostat, statystyka energetyczna i sprawozdania krajowe

produkcji energii pierwotnej w UE
(dla Belgii i Francji liczba ta wynosi
nawet znacz¹co — podczas gdy na terenie Unii spadek

80%), w zestawieniu z 16% jako wielkoœci odpowiadaj¹cej krajom kandyduj¹cym (chocia¿ na Litwie i

taki okaza³ siê wzglêdnie niewielki, zaœ w Portugalii i Austrii
wyst¹pi³ nawet bardzo niewielki wzrost (wykres 1.11).

S³owacji jest to ponad 70%).

Pierwotne Ÿród³a energii zu¿ywanej w UE ró¿ni¹ siê w
znacz¹cy sposób od Ÿróde³ wytwarzania, przy czym
szczególnie ropa, po wiêkszej czêœci pochodz¹ca z importu,
sk³ada siê na wiêksz¹ czêœæ zu¿ycia ni¿ wytwarzania, zarówno w przypadku obecnych, jak i nowych Pañstw Cz³onkowskich (wykres 1.12). Ekspansja odnawialnych Ÿróde³
energii (takich jak biomasa, energia s³oneczna i wiatrowa
oraz hydroelektrycznoœæ) stanowi wspólny cel polityki UE;
Komisja wyznaczy³a cel w postaci podwojenia udzia³u od-

Zu¿ycie energii jest zró¿nicowane niemal tak szeroko, jak
jej wytwarzanie, co jest wynikiem zw³aszcza ró¿nic wystêpuj¹cych w strukturze dzia³alnoœci gospodarczej, warunków klimatycznych, charakteru uregulowañ prawnych,
zachowañ spo³ecznych i decyzji politycznych w przedmiocie opodatkowania. Ca³kowite zu¿ycie energii na mieszkañca krajów kandyduj¹cych jest podobne do poziomu wystêpuj¹cego w Grecji i Portugalii, znacznie zaœ ni¿sze od
œredniej UE.

nawialnych Ÿróde³ energii w ca³kowitym zu¿yciu energii w
Unii do 12% w okresie do roku 2010. Wykorzystanie tych
Ÿróde³ w chwili obecnej ró¿ni siê jednak znacz¹co w

Zu¿ycie na mieszkañca zwiêkszy³o siê w Unii w okresie lat
1995–2001, zw³aszcza w krajach kohezyjnych, podobnie
zreszt¹ jak w wiêkszoœci krajów kandyduj¹cych — z wyj¹tkiem Polski, Mal-
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wiêksze (pomiar wielkoœci PKB nastêpuje w tym wzglêdzie w euro, nie
zaœ w systemie SSN). W okresie lat

5

ES

¿ycie to by³o niemal czterokrotnie
100

% zmiany
5

CY

wiêcej energii w relacji do PKB ni¿ wynosi³a œrednia dla UE-15, podczas gdy
w krajach kandyduj¹cych w sumie zu-

Zmiana w krajowym zużyciu energii brutto z paliw na jednostkę
PKB, 1995-2001

AT

Pomimo stosunkowo niskiego zu¿ycia
na mieszkañca kraje objête polityk¹
spójnoœci zu¿ywa³y od 17% do 35%

1.11
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ty, Bu³garii i Rumunii.

Zródło: Eurostat, statystyki energetyczne
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dziêki temu zaœ, na unikniêcie potencjalnych zak³óceñ

zale¿noœci od kraju, co po czêœci stanowi odzwierciedlenie
stopnia trudnoœci, z jak¹ eksploatuje siê ró¿ne dostêpne

funkcjonowania w³asnych gospodarek za spraw¹ wstrz¹su
na linii dostaw zewnêtrznych (typu nag³ego wzrostu cen
ropy). Rozwój Ÿróde³ odnawialnych, o ile bêdzie planowany

Ÿród³a, po czêœci zaœ odzwierciedla elementy przyjêtej w
tym wzglêdzie polityki.

w odpowiednio rozwa¿ny sposób, przyczyniæ siê mo¿e do
z³agodzenia niszczycielskich skutków produkcji energii w
odniesieniu do œrodowiska naturalnego (choæ pojawia³y siê

25

5

W roku 2001 odnawialne Ÿród³a energii dostarcza³y zaledwie 6% ca³kowitego zasobu energetycznego spo¿ytko-

0

w coraz wiêkszym stopniu obawy co do mo¿liwoœci powodowania szkód ekologicznych przez programy hydroelektryczne), bêd¹c równoczeœnie Ÿród³em op³acalnego roz-

wanego w UE, co stanowi³o niewielk¹ tylko zwy¿kê w stosunku do analogicznej liczby z 1995 r. Znaczenie tych Ÿróde³ w krajach kandyduj¹cych (5% ca³oœci zu¿ywanej
energii) by³o tylko niewiele mniejsze. W szeregu krajów na

rencyjnoœæ regionu. Dostêpnoœæ wysoko jakoœciowej infrastruktury spo³ecznej mo¿e wp³ywaæ na decyzje dotycz¹ce tego, gdzie nale¿a³oby lokowaæ inwestycje i
zak³adaæ firmy, szczególnie w przypadkach, gdy zainteresowane jednostki maj¹ wiêksz¹ swobodê decydowania co
do miejsca zamieszkania i pracy, podejmowane tym samym z uwzglêdnieniem osobistych upodobañ i interesów
rodzinnych. Tego rodzaju infrastruktura zaczyna zatem
stanowiæ istotny element polityki rozwoju regionów pragn¹cej przyci¹gaæ przedsiêwziêcia oparte na wiedzy.

nast¹pi³ w Finlandii i Szwecji, jednak¿e w Austrii i Portugalii
wskaŸnik korzystania ze Ÿróde³ odnawialnych spad³ w
okresie tych szeœciu lat.
Wszystkie cztery g³ówne punkty unijnej polityki w zakresie
energii i energetyki — to jest: bezpieczeñstwo dostaw,
dope³nienie rynku wewnêtrznego i zintegrowanie wzglêdów œrodowiska naturalnego, oraz propagowanie energii
odnawialnej, mog¹ wywrzeæ pozytywny skutek w odniesieniu do spójnoœci. Zmniejszenie iloœci zu¿ywanej energii w

Infrastruktura spo³eczna jest równie¿ wa¿na dla utrzymania
stanu ludnoœciowego. Dobre szko³y staj¹ siê w coraz
wiêkszym stopniu czynnikiem decyduj¹cym o tym, gdzie

przeliczeniu na jednostkê produkcji i wiêksze wykorzystanie Ÿróde³ odnawialnych pozwoli wszystkim Pañstwom
Cz³onkowskim na zmniejszenie zale¿noœci od importu,

ludzie decyduj¹ siê zamieszkaæ i ¿yæ,
co poœwiadczaj¹ zró¿nicowane ceny
nieruchomoœci. Podobnie dostêpnoœæ

Udział brutto poszczególnych paliw w
krajowym zużyciu energii z paliw, 2001

Odnawialne źródła energii
Jądrowe
Gaz ziemny
Ropa
Paliwa stałe
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dnio doceniane jako czynnik maj¹cy wp³yw na konku-

to tendencja w przypadku £otwy, Litwy i Rumunii przybra³a
znaczny rozmiar. Podobnie wzrost w tym wzglêdzie

BE

5

Znaczenie spo³ecznej infrastruktury, z uwzglêdnieniem w
szczególnoœci szkó³, uczelni i szpitali, powinno byæ odpowie-

odnawialnych podniós³ siê w okresie lat 1995–2001, która

DK

25

Inne rodzaje infrastruktury wp³ywaj¹ce
na zwiêkszenie atrakcyjnoœci regionów

nad 20%; w Estonii, Rumunii i S³owenii — oko³o 11%, czyli
niewiele mniej ni¿ w Portugalii (14%). We wszystkich krajach akcesyjnychwzglêdny poziom korzystania ze Ÿróde³

100

75

wi¹zania, w szczególnoœci dla obszarów peryferyjnych.

terenie rozszerzonej UE liczba ta by³a jednak znacznie
wy¿sza. Na £otwie, podobnie jak w Szwecji, wynios³a ona
w okolicach 30% lub nawet wy¿ej; w Austrii i Finlandii — po-

1.12

95

Zródło: DG TREN

miejsc i instytucji zajmuj¹cych siê
opiek¹ dzienn¹ nad dzieæmi stanowi
kluczowy czynnik determinuj¹cy to,
czy wiêksza liczba kobiet z ma³ymi
dzieæmi bêdzie zdolna do realizowania
swych karier zawodowych, i który stanowi zarazem czêœciow¹ przyczynê
niskiej stopy zatrudnienia wœród kobiet
w
niektórych
czêœciach
UE,
szczególnie tych mniej zamo¿nych, jak
równie¿ wysokich stóp zatrudnienia w
niepe³nym wymiarze czasu w innych

95

75

rejonach.14 Zapewnienie takich mo¿liwoœci mo¿e mieæ swój udzia³ w
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powstrzymywaniu ludzi przed opuszczaniem niektórych
bardziej peryferyjnych lub wiejskich terenów, na których
tworzenie miejsc pracy dla kobiet zosta³o okreœlone jako jeden ze sposobów zachêcania ludzi do pozostania.
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œci rejonu po³udniowego ni¿ pó³nocnego.15 Z drugiej strony
— liczby te niemal na pewno nie obrazuj¹ ró¿nic dziel¹cych

25

5

dzonego w 58 europejskich miastach, które ³¹cznie za-

regiony po³udnia i pó³nocy kraju w tym wzglêdzie, jeœli
wzi¹æ pod uwagê, ¿e liczba mieszkañców na sta³e za-

mieszkuje œrednio 15% populacji krajów w których s¹

mieszkuj¹cych po³udnie znacz¹co wzrasta za spraw¹

po³o¿one, wskazuj¹, ¿e mieszkañcy regionów lepiej prosperuj¹cych maj¹ do dyspozycji wiêksz¹ liczbê miejsc
opieki dziennej na mieszkañca, w porównaniu z miastami

udzia³u turystów.

25

5

regionów oraz faktu, ¿e osoby starsze, które nak³adaj¹ nieproporcjonalnie wiêksze wymagania na system opieki
zdrowotnej, sk³adaj¹ siê na znacznie ni¿szy odsetek ludno-

Wyniki pierwszego „audytu miejskiego”, przeprowa-

po³o¿onymi w rejonach mniej zamo¿nych.

W krajach kandyduj¹cych sytuacja przedstawia siê pod
tym wzglêdem znacznie korzystniej. Nie tylko liczba lekarzy, pielêgniarek i innych fachowych pracowników s³u¿by

Dla osób starszych zupe³nie zasadnicze znaczenie ma
uzyskanie dostêpu do dobrych placówek s³u¿by zdrowia, w

zdrowia stoi na równi z odpowiednimi wskaŸnikami w
UE-15 w stosunku do liczby ludnoœci, o ile ich nie prze-

miarê jak ludziom tym przybywa lat. Dla niektórych z nich
dostêpnoœæ opieki mo¿e przes¹dziæ o tym, czy spêdz¹ oni

wy¿sza; jednak z wyj¹tkiem Cypru (4 ³ó¿ka na 1000 mieszkañców) tak¿e liczba ³ó¿ek szpitalnych jest relatywnie
wysoka. Tak oto w Czechach znajdujemy blisko 11 ³ó¿ek

swoje lata emerytalne w miejscu, w którym dot¹d zamieszkiwa³y, czy te¿ zmieni¹ one miejsce pobytu. Równoczeœnie dobre placówki s³u¿by zdrowia maj¹ równie du¿e
znaczenie w regionach turystycznych, szczególnie tych
po³o¿onych na po³udniu Europy, w obszarach o cieplejszych warunkach klimatycznych, które pragnê³yby przyci¹gn¹æ coraz to wiêksz¹ liczbê osób przebywaj¹cych na
emeryturze, spêdzaj¹cych przed³u¿one wakacje lub czêœciej korzystaj¹cych z wakacji, i w których przypadku na
wybór miejsca, w jakim maj¹ pozostaæ, wp³yw maj¹ dostêpne formy opieki zdrowotnej.
Dlatego te¿ godna uwagi jest okolicznoœæ, ¿e o ile na po³udniu i na pó³nocy Europy wystêpuje podobna liczba lekarzy,
pielêgniarek i innych osób prowadz¹cych praktykê medyczn¹ na wystêpuje mniejsza liczba ³ó¿ek szpitalnych w
odniesieniu do liczby mieszkañców.

0

na 1000 mieszk., to jest wiêcej, ni¿ praktycznie we wszystkich czêœciach UE-15; na Litwie i £otwie liczba ta wynosi 9
— jest to wiêcej ni¿ w Niemczech lub Francji. Natomiast
kraje o najni¿szej liczbie ³ó¿ek — Polska i Estonia, nadal
maj¹ oko³o 7 ³ó¿ek na 1000, co przekracza œredni¹ unijn¹.
Infrastruktura spo³eczna, wraz z warunkami œrodowiska
naturalnego, stanowi czynnik okreœlaj¹cy w decyduj¹cym stopniu jakoœæ ¿ycia w ka¿dym regionie, maj¹c
dla regionalnej konkurencyjnoœci równie wa¿ne znaczenie jak systemy transportu czy te¿ inne bardziej tradycyjne formy infrastruktury.

Zasoby ludzkie
Uchwalona w roku 1997 Europejska Strategia Zatrudnienia

O ile w Niemczech i Francji mamy zatem do czynienia z sytuacj¹, w której jest 8–9 ³ó¿ek na tysi¹c osób, to w Grecji odpowiednia œrednia wynosi 5 lub mniej w rejonach turystycznych, spadaj¹c poni¿ej 3 — w regionach Kentriki Ellada
i Peloponnisos, a nawet 2 — jak w Sterea Ellada. Podobnie
w Portugalii œrednia wynosi 4 ³ó¿ka na 1000 mieszk., lecz w
Alentejo jest to ju¿ 2,5, zaœ w Algarve — 2. W Hiszpanii,
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gdzie œrednia liczba tak¿e wynosi 4 ³ó¿ka na 1000, w Walencji i Andaluzji zmniejsza siê ona ju¿ do oko³o 3; wreszcie
— we W³oszech, w regionach: Campania, Basilicata i Sicilia;
jest mniej ³ó¿ek szpitalnych (ok. 4 na 1000) ni¿ w regionach
pó³nocnych (w wiêkszoœci przypadków — ponad 5 na 1000).
Szczególnie we W³oszech ró¿nica ta czêœciowo stanowi
odzwierciedlenie struktury wiekowej mieszkañców

mia³a jak siê wydaje swój udzia³ w rosn¹cej „odpornoœci”
zatrudnienia na gospodarcze os³abienie. W okresie lat
1999–2002 liczba osób zatrudnionych wzros³a o 6 mln, zaœ
poziom d³ugookresowego bezrobocia zmniejszy³ siê z 4%
do 3% ogólnego zasobu si³y roboczej. O ile jednak w funkcjonowaniu unijnych rynków pracy ujawni³y siê godne
uwagi oznaki poprawy sytuacji, to w dalszym ci¹gu aktualne s¹ pewne wa¿ne strukturalne s³aboœci rynków pracy,
zarówno na terenie obecnych, jak i przysz³ych Pañstw
Cz³onkowskich UE.

95

Rosn¹ce znaczenie edukacji
75

Poziom wykszta³cenia odgrywa g³ówn¹ rolê w zakresie
czynników determinuj¹cych osi¹gniêcia ekonomiczne i
25
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poziom konkurencyjnoœci europejskiej gospodarki.16 Jest
on tak¿e czynnikiem o kluczowym znaczeniu, jeœli chodzi o

25

mo¿liwoœci zatrudnienia. Odnosi siê to nie tylko do zakresu
dostêpnych im miejsc pracy czy zawodów, ale i do ich zdolnoœci znalezienia sobie pracy w ogóle. Osoby o wy¿szym
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S³owacji, co znacznie przekracza œredni¹ unijn¹ (64%), a w
jeszcze wiêkszym stopniu — œredni¹ dla regionów Celu 1
(analogiczny wskaŸnik wynosi tylko ok. 40% w takich re-

poziomie wykszta³cenia, to jest z dyplomami uniwersytec-

gionach w Hiszpanii i W³oszech oraz zaledwie 20% w Portugalii). Jedyny wyj¹tek stanowi¹ nowe landy Niemiec, w
których odpowiedni udzia³ wynosi ponad 90%, co stanowi

kimi lub równowa¿nymi kwalifikacjami, s¹ grup¹ o wy¿-

wy¿szy poziom ni¿ w pozosta³ej czêœci kraju, przedsta-

szym prawdopodobieñstwie znalezienia zatrudnienia, ni¿

wiaj¹c siê bardziej podobnie do sytuacji w krajach kandyduj¹cych ni¿ w samej UE, stanowi¹c odzwierciedlenie

osoby legitymuj¹ce siê wykszta³ceniem œrednim na poziomie maturalnym, zaœ ta ostatnia grupa z kolei ma wiêksze
szanse znalezienia pracy ni¿ ci, których wykszta³cenie

Zastanawiaj¹ce jest: na ile dobrze ta edukacja na poziomie

a¿ nadto widoczna w obecnych pañstwach UE, szcze-

pracy, lub pozwalaj¹ nabyæ zdolnoœci do adaptowania siê
do zmieniaj¹cych siê potrzeb. W szczególnoœci programy i
struktury nauczania w tych krajach wydaj¹ siê nie byæ dobrze przystosowane do nowoczesnej gospodarki. Z niewielu zaledwie wyj¹tkami absolwenci owi uzyskuj¹ wzglê-

Podczas gdy w roku 2002 w krajach kandyduj¹cych w su-

dnie nisk¹ punktacjê w testach sprawdzaj¹cych umiejêtnoœæ czytania i pisania oraz rachowania.

Podobne ró¿nice s¹ widoczne tak¿e na poziomie regionalnym, w jeszcze bardziej wyraŸnym kszta³cie. Ró¿nica
stóp zatrudnienia miêdzy grupami osób z wy¿szym i niskim
poziomem wykszta³cenia z regu³y jest wiêksza w regionach, w których ogólna stopa zatrudnienia jest stosunkowo
niska, ni¿ na obszarach, gdzie jest ona wy¿sza. Dlatego te¿
ludzie o niskim poziomie wykszta³cenia czêœciej nie maj¹
pracy ni¿ ludzie o wy¿szych poziomach wykszta³cenia, jeœli
zdarzy³o siê im zamieszkiwaæ w regionach charakteryzuj¹cych siê niskim poziomem zatrudnienia.
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0

œrednim i pocz¹tkowe szkolenia zawodowe w krajach kandyduj¹cych przygotowuj¹ m³odych ludzi do potrzeb rynku

sieniu do obu p³ci.

mie pracowa³o zawodowo blisko 86% mê¿czyzn z wy¿szym wykszta³ceniem w wieku lat 25–64, odpowiedni odsetek dla osób z wykszta³ceniem œrednim wyniós³ 74%, natomiast dla osób, które legitymowa³y siê jedynie obowi¹zkowym poziomem wykszta³cenia — zaledwie 51%. W
przypadku kobiet liczby te wygl¹da³y nastêpuj¹co: zatrudnienie znajdowa³o 79% kobiet z wy¿szym wykszta³ceniem,
61% — z wykszta³ceniem œrednim i zaledwie 38% — poni¿ej tego poziomu edukacji.

75

wspólnej ich niedawnej historii (Mapa 1.9).

ogranicza siê jedynie do stopnia podstawowego. Tendencja ta, która prawdopodobnie umocni siê w okresie
przysz³ych lat za spraw¹ gospodarki opartej na wiedzy, jest
gólnie w odniesieniu do kobiet. Tendencja ta rysuje siê
jeszcze wyraŸniej w krajach kandyduj¹cych, i to w odnie-

95

…chocia¿ w zakresie wykszta³cenia wy¿szego
obraz jest mniej korzystny
Odsetek osób osi¹gaj¹cych wykszta³cenie na poziomie
wy¿szym jest przewa¿nie niski w regionach Celu 1. We
wszystkich krajach z wyj¹tkiem Niemiec — których nowe
landy charakteryzuj¹ siê szczególnie wysokimi poziomami
wykszta³cenia swych mieszkañców, œredni odsetek osób
maj¹cych dyplom uniwersytecki lub jemu równowa¿ny jest
ni¿szy na terenach Celu 1 ni¿ w innych regionach. W Grecji
i Portugalii, gdzie wszystkie regiony s¹ zaliczane do Celu 1,
udzia³ ten jest poni¿ej œredniej dla UE. Poza tym, chocia¿
sytuacja w zakresie poziomów wykszta³cenia okazuje siê
generalnie ulegaæ poprawie ró¿nica miêdzy terenami Celu
1 i reszt¹ nie ulega tempie szybkiej minimalizacji.
Wzglêdna liczba osób znajduj¹cych siê w wieku produkcyjnym i legitymuj¹cych siê wykszta³ceniem wy¿szym jest relatywnie niska tak¿e w przypadku wiêkszoœci krajów kandyduj¹cych. W ogólnym rachunku tylko 14% osób w wieku lat 25–64 ma dyplomy uniwersy-

Poziom wykszta³cenia w krajach kandyduj¹cych
wygl¹da korzystnie na tle obecnych
Pañstw Cz³onkowskich UE...

teckie, co jest znacznie poni¿ej unijnej œredniej (22%).
Jedynie w Estonii i na Litwie odpowiednie wskaŸniki przy-
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Zgodnie z najnowszymi (2002 r.) danymi, blisko 78% mieszkañców krajów kandyduj¹cych w wieku 25–64 lata legitymuje siê co najmniej wykszta³ceniem œrednim. Odsetek

jê³y poziom powy¿ej œredniej dla UE. W Czechach i na
S³owacji, a tak¿e w Polsce i Rumunii udzia³ ten wyniós³
zaledwie oko³o 10–12%. A jednak jest to nadal wy¿szy

ten jest zró¿nicowany, siêgaj¹c od nieco ponad 70% w
przypadku Bu³garii i Rumunii do ponad 85% w Czechach i

odsetek regionów Celu 1 ni¿ w przypadku Portugalii lub
we W³oszech.
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W wiêkszoœci krajów akcesyjnych wœród których jedyne
wyj¹tki stanowi¹ trzy pañstwa ba³tyckie, wykszta³ceniem

25

na poziomie œrednim cieszy³ siê ni¿szy odsetek kobiet w
wieku lat 25–64 ni¿ mê¿czyzn, lecz w wiêkszoœci krajów
wiêksza liczba kobiet mia³a kwalifikacje zwi¹zane z wy-

5

0

kszta³ceniem uniwersyteckim. W UE kobiety z tej grupy
wiekowej maj¹ zazwyczaj ni¿sze kwalifikacje ni¿ mê¿czyŸni (choæ w Portugalii akurat tak siê nie dzieje), lecz sytuacja ta gwa³townie siê zmienia w miarê jak kobiety reprezentuj¹ce m³odsze grupy wiekowe, w znacz¹co wiêkszej
liczbie ni¿ mê¿czyŸni, kontynuuj¹ sw¹ edukacjê powy¿ej
poziomu wykszta³cenia podstawowego, podejmuj¹c naukê
na uczelniach wy¿szych. Pomimo faktu zwiêkszenia siê w
krajach kandyduj¹cych liczby osób zdobywaj¹cych kwalifikacje zwi¹zane z wykszta³ceniem wy¿szym, odsetek
osób w wieku 25–29 lat maj¹cych wykszta³cenie wy¿sze
lub równowa¿ne wy¿szemu (17%) dalej jest zdecydowanie

stanu nierównoœci miêdzy regionami w zakresie poziomów
zatrudnienia, lecz tak¿e do polepszenia ich perspektyw
rozwojowych17 (mapa A1.8).
W krajach akcesyjnych liczba osób porzucaj¹cych system
kszta³cenia jest w wiêkszoœci przypadków znacznie ni¿sza
ni¿ w UE-15. Jedynie w Bu³garii, na £otwie i w Rumunii analogiczny odsetek osób w wieku 18–24 lat, maj¹cych zaledwie
podstawowe wykszta³cenie i nie kontynuuj¹cych nauki ani
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nie podejmuj¹cych dalszych szkoleñ, siêga ponad poziom
unijnej œredniej (wynosz¹c we wszystkich trzech przypadkach blisko 20% lub nieznacznie wiêcej), chocia¿ nawet tutaj
nadal sytuowa³ siê on poni¿ej œredniej dla regionów realizacji
Celu 1. Na Wêgrzech analogiczny poziom to 12%, w Polsce
— 8%, zaœ w Czechach, S³owacji i S³owenii — ok. 5%.
Nauka w okresie ca³ego ¿ycia

ni¿szy ni¿ analogiczna wielkoœæ w UE (27%).
Zdolnoœæ si³y roboczej, jak równie¿ przedsiêbiorstw, do
Poziomy zdobytego wykszta³cenia ró¿ni¹ siê w zale¿noœci

Mniej zamo¿ne regiony — miejscami
wczesnego koñczenia edukacji

przystosowywania siê do zmieniaj¹cych siê okolicznoœci
rynkowych stanowi zasadniczy czynnik konkurencyjnoœci
regionów. Wymaga to uzyskania dostêpu do ofert szkoleniowych, pozwalaj¹cych uaktualniaæ i poszerzaæ posiadane
umiejêtnoœci. Dlatego kontynuowanie szkoleñ zawodowych
ma tak¹ sam¹ wagê jak kszta³cenie pocz¹tkowe, zarówno pod k¹tem widoków na rozwój kariery zawodowej poszczególnych osób, jak i pod wzglêdem konkurencyjnoœci
gospodarek.

W regionach Celu 1 znacz¹co wiêksza liczba m³odych ludzi
opuszcza system edukacyjny nabywszy wykszta³cenie je-

Zgodnie z najnowszymi dostêpnymi danymi18, wzglêdna
liczba osób maj¹cych zatrudnienie, bêd¹cych uczestnika-

dynie na poziomie podstawowym, ni¿ dzieje siê to na innych obszarach UE. W roku 2002 mniej wiêcej 26% osób w

mi kszta³cenia ustawicznego, jest znacznie ni¿sza w krajach kohezyjnych, z wyj¹tkiem Irlandii, ni¿ w pozosta³ej

od regionów w krajach kandyduj¹cych, jak równie¿ w Unii w
jej obecnym kszta³cie. Ogólnie ujmuj¹c poziomy te s¹
znacz¹co wy¿sze w regionach sto³ecznych ni¿ w pozosta³ej czêœci danego kraju, a tak¿e s¹ wy¿sze w regionach
zamo¿niejszych.

wieku lat 18–24 zamieszkuj¹cych owe
regiony nie mia³o jakichkolwiek kwalifikacji poza wykszta³ceniem na poziomie podstawowym, nie kontynuuj¹c kszta³cenia, co stanowi³o dwukrotnoœæ analogicznego udzia³u w regionach spoza Celu 1. I chocia¿ wiele
tych osób znajdowa³o zatrudnienie,
zachodzi
wszelkie
prawdopodobieñstwo, ¿e w miarê przybyw100

95

75

25

ania im lat i wzrastania wymogów
edukacyjnych bêdzie im coraz trudniej
znajdowaæ pracê w warunkach gospodarki opartej o wiedzê. Zmniejszanie liczby takich osób w regionach Celu
1 mo¿e siê przeto w istotnym stopniu
przyczyniæ nie tylko do zmniejszenia

1.13
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Współczynnik udziału kontynuujących szkolenie zawodowe,
1999
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* PL = odnosi się jedynie do regionu województwa pomorskiego
Zródło: Eurostat, Druga Analiza na temat kontynuowania szkolenia zawodowego w
przedsiębiorstwach (CVTS2)
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czêœci UE. Odpowiedni udzia³ w przypadku Hiszpanii wyniós³ jedynie ok. 25% (w 1999 r.), w zestawieniu ze œredni¹

25

dla UE wynosz¹c¹ 40%, podczas gdy w Portugalii równa³
siê on 17%, zaœ w Grecji tylko 15%. (Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
liczby te dotycz¹ wy³¹cznie sektora przedsiêbiorstw, z

5

wy³¹czeniem: administracji publicznej, us³ug komunalnych
i rolnictwa) (wykres 1.13).

95

Imigracja i integracja obywateli pañstw trzecich

75

Zwa¿ywszy na zapowiadaj¹cy siê spadek liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym w UE w nadchodz¹cych la25

tach, jak równie¿ na niedobory pracy w licznych obszarach dzia³alnoœci, zjawisko imigracji nabra³o
nowego znaczenia.

5

0

0

Kszta³cenie ustawiczne ma szczególne znaczenie w krajach akcesyjnych, wzi¹wszy pod uwagê restrukturyzacjê
gospodarki oraz widoczne zbytnie zawê¿enie systemu
kszta³cenia pocz¹tkowego i szkoleñ. Mimo stosunkowo
du¿ego odsetka m³odych ludzi uzyskuj¹cych kwalifikacje
zwi¹zane z wykszta³ceniem na poziomie œrednim, wiêkszoœæ z nich podejmuje doszkalanie w zakresie okreœlonej
profesji, która niekoniecznie zabezpiecza w d³u¿szym odcinku czasowym ich przysz³oœæ na rynku pracy, bior¹c pod
uwagê zmieniaj¹ce siê zapotrzebowanie na konkretne
umiejêtnoœci.
Jednak¿e udzia³ w kszta³ceniu ustawicznym wydaje siê w
wiêkszoœci przypadków znacznie ni¿szy w krajach kandyduj¹cych ni¿ w UE. W roku 1999 œrednio tylko 17% osób
znajduj¹cych zatrudnienie w sektorze przedsiêbiorstw
odby³o jak¹kolwiek formê szkolenia zawodowego, co stanowi poziom poni¿ej œredniego odsetka dla Unii, choæ
sk¹din¹d jest wskaŸnikiem podobnym jak w Portugalii i nieco wy¿szym ni¿ w przypadku Grecji. Tylko w Czechach
udzia³ uczestników szkoleñ zawodowych nieznacznie
przerós³ UE œredni¹, zamykaj¹c siê wielkoœci¹ 42%. W
pozosta³ych krajach kandyduj¹cych, z wyj¹tkiem S³owenii
(32%), odpowiedni odsetek wyniós³ mniej ni¿ 20%.
W zwi¹zku z powy¿szym istnieje oczywista potrzeba poszerzenia w tych krajach zakresu szkoleñ (doskonalenia
zawodowego) o charakterze ustawicznym, jak równie¿
zapewnienia znacznie szerszego dostêpu do mo¿liwoœci
zdobywania wiedzy przez ca³e ¿ycie. G³ówn¹ na tej drodze trudnoœæ stanowi uzyskanie œrodków finansowych
nieodzownych dla zrealizowania tego zadania.
Uczestnictwo kobiet na rynku pracy
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Potencja³ zwi¹zany z wk³adem, jako mog¹ do dzia³alnoœci
gospodarczej na terenie UE wnieœæ kobiety, ci¹gle jeszcze
nie zosta³ w pe³ni wykorzystany. O ile poziom zatrudnienia
kobiet w krajach takich jak Holandia, Wielka Brytania, Austria
czy kraje nordyckie ju¿ przekroczy³ wytyczon¹ w Lizbonie
wielkoœæ docelow¹ — 60%, to znów w Hiszpanii, Grecji i
W³oszech sytuuje siê on znacznie poni¿ej tego progu.

Uwieñczona powodzeniem integracja imigrantów ze
spo³eczeñstwem jest rzecz¹ wa¿n¹ zarówno w odniesieniu do spo³ecznej spójnoœci, jak i efektywnoœci
ekonomicznej, w szczególnoœci w kontekœcie programów z Tampere i Lizbony. Uporczywe problemy wysokiego bezrobocia i wykluczenia z rynku pracy, dotycz¹ce obywateli pañstw spoza Unii, z których wielu
jest imigrantami z krajów trzecich, choæ pewna ich
czêœæ – to urodzone ju¿ na terenie UE dzieci imigrantów – dowodz¹ koniecznoœci podjêcia wiêkszych
wysi³ków w przedmiocie integracji tej grupy.
Polityka zmierzaj¹ca ku poprawie spo³ecznego zintegrowania osób migruj¹cych do Unii z krajów trzecich, jak równie¿ mniejszoœci etnicznych, musi uwzglêdniaæ nie tylko aspekty ekonomiczne i spo³eczne,
lecz tak¿e element ró¿norodnoœci kulturowej i religijnej, jak równie¿ praw obywatelskich i politycznych.
Konsekwencje nap³ywu imigrantów nale¿y dodatkowo
wzi¹æ pod rozwagê na poziomach: regionalnym i lokalnym. O ile wystêpuj¹ ró¿nice w zakresie odnoœnych
priorytetów w zale¿noœci od krajów, to politykê integracyjn¹ nale¿y planowaæ w d³ugiej perspektywie czasowej, przy czym polityka taka musi reagowaæ na konkretne potrzeby poszczególnych grup.
W omawianym zakresie wymagane jest zatem nie tylko osi¹gniêcie wiêkszego stopnia koherentnoœci
miêdzy odnoœnymi elementami polityki – na wszystkich poziomach, lecz tak¿e œciœlejsza wspó³praca
zarówno ró¿nych warstw czynników rz¹dowych, jak i
w³adz publicznych i partnerów spo³ecznych, œrodowiska naukowo-badawczego, lokalnych us³ugodawców, organizacji pozarz¹dowych, nade wszystko
zaœ – samych migrantów.

Kobiety op³acane s¹ gorzej ni¿ mê¿czyŸni za wykonywanie
takiej samej pracy. Ró¿nica w zarobkach zwi¹zana z p³ci¹
nie zmieni³a siê od roku 1998, zachowuj¹c poziom 16%.
Segregacja p³ciowa istnieje nadal na rynku pracy, na którym wiêksza liczba mê¿czyzn ni¿ kobiet pracuje na stanowiskach kierowniczych czy jako zajmuje wy¿sze stanowiska.

95

75

Uk³ady pracy stanowi¹ g³ówny czynnik le¿¹cy u podstaw
niskiego stopnia uczestnictwa kobiet. Co wiêcej, niemal
trzecia czêœæ zatrudnionych kobiet pracuje w niepe³nym
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wymiarze godzin, gdy tymczasem w przypadku mê¿czyzn
sytuacja ta dotyczy niespe³na 5%. W przypadku kobiet
dzieje siê tak g³ównie za spraw¹ braku dostêpnych im udogodnieñ zwi¹zanych z opiek¹ nad dzieæmi.
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We wszystkich nowych Pañstwach Cz³onkowskich udzia³
kobiet w rynku pracy uleg³ znacz¹cemu spadkowi podczas
pierwszych lat transformacji ustrojowej. Na Cyprze i w

Potrzeba ta rozci¹ga siê na nowe Pañstwa Cz³onkowskie, w których nak³ady na aktywn¹ politykê wydaj¹ siê
niskie, bior¹c pod uwagê wysok¹ stopê bezrobocia
nawet w stosunku do poziomów wystêpuj¹cych w Grecji i
Portugalii, które s¹ najni¿sze w Unii.

S³owenii w roku 2002 wielkoœæ zatrudnienia kobiet plasowa³a siê niewiele poni¿ej lizboñskiej granicy docelowej,
tymczasem w Polsce odpowiednia wielkoœæ wynosi³a za-

czonych w Lizbonie celów zwi¹zanych z zatrudnieniem
oraz zwiêkszenie wydajnoœci:

ledwie 47%, na Malcie zaœ — jedynie 32%.

–

–

zwiêkszenie skali uczestnictwa w rynku pracy i udostêpnianie pracy sta³ej mo¿liwie wszystkm,

pracy to czynniki o zasadniczym znaczeniu. W wielu
Pañstwach Cz³onkowskich podjêto wysi³ki na rzecz za-

szczególnie maj¹c na uwadze przewidywany spadek
liczby ludnoœci w wieku produkcyjnym, poprzez zniwelowanie barier wejœcia na rynek pracy, zwiêkszenie

gwarantowania, aby ka¿dej osobie bezrobotnej udzielono indywidualnej pomocy i wskazówek w zakresie szukania pracy ju¿ na wczesnym etapie. Istotnie — przejawia siê tu ogólna tendencja wspomagania i dostosowanemu do indywidualnych potrzeb, jak i do podnoszenia
skutecznoœci realizowanych programów za spraw¹
okreœlania potrzeb osób poszukuj¹cych pracy i preferencyjnego traktowania œrodków zaradczych poszczególnego potrzebuj¹cego w stosunku do dzia³añ natury
ogólnej.

25

zdolnoœci zatrudnieniowych i zapobieganie bezrobociu, a tak¿e uatrakcyjnienie warunków pracy i zagwarantowanie op³acalnoœci pracy;

–

zwiêkszenie skali i skutecznoœci inwestowania w kapita³ ludzki — w celu zagwarantowania, aby zw³aszcza
pracownicy ni¿ej wykwalifikowani byli zdolni nabywaæ i
uaktualniaæ swoje umiejêtnoœci, co pozwoli im nie tylko
zachowaæ pracê, ale i dokonywaæ w jej ramach po-

Podejmuje siê równie¿ wysi³ki w celu zagwarantowania,
aby m³odzi ludzie zyskali dostêp do szkoleñ, aby udostêpniono im mo¿liwoœci nabycia doœwiadczeñ zawodo-

stêpów; ponadto, zwiêkszenie poziomu mo¿liwoœci
dostêpu do edukacji i udzia³u w szkoleniach w okresie
ca³ego ¿ycia osoby pracuj¹cej, co pozwoli na urzeczy-

wych (sta¿e itp.) lub aby mogli skorzystaæ z innych œrodków
zwiêkszaj¹cych ich przydatnoœæ na rynku pracy; œrodki
takie stosowane by³yby przed up³ywem pó³rocznego

wistnienie idei „uczenia siê przez ca³e ¿ycie”.

okresu pozostawania bez pracy, zaœ w przypadku osób
powy¿ej 24. roku ¿ycia — okresu rocznego. Zbyt ma³o
uwagi poœwiêca siê jednak niezatrudnionym w przeci-

Gospodarka oparta na innowacji i wiedzy

wieñstwie do osób zarejestrowanych jako bezrobotne,
co mo¿e w szczególnoœci ograniczyæ dostêp kobiet do
mo¿liwoœci skorzystania z programów na rynku pracy.

w obszarze gospodarek zaawansowanych, takich jak
gospodarka unijna. Wiedza specjalistyczna (tzw.
know-how) i kapita³ intelektualny sta³y siê, w stopniu

Podobnie te¿ w dalszym ci¹gu zaznaczaj¹ siê ró¿nice w
zakresie skutecznoœci elementów aktywnej polityki na

znacznie wiêkszym ni¿ zasoby naturalne czy te¿ zdolnoœæ do eksploatowania pracy dostêpnej w obfitoœci,
œwiadczonej po niskich kosztach, zasadniczymi

rynku pracy, która ró¿nie siê przedstawia w ró¿nych
czêœciach Unii, przy czym tego rodzaju polityka wymaga
umocnienia zw³aszcza w regionach o wysokim stopniu

determinantami konkurencyjnoœci gospodarczej. Dzieje
siê tak dlatego, ¿e to w³aœnie za spraw¹ tych czynników
gospodarki mog¹ nie tylko zwiêkszyæ sw¹ efektywnoœæ

bezrobocia
i
restrukturyzacji.

produkcyjn¹, lecz tak¿e tworzyæ i rozwijaæ nowe
produkty.

potrzebie

0

poprzez zwiêkszenie ich potencja³u w zakresie zdolnoœci
przewidywania, pobudzania i przyswajania zmian;

Œrodki zapobiegawcze i aktywne elementy polityki rynku

75

25

propagowanie zdolnoœci dostosowywania siê pracowników i przedsiêbiorstw do zmieniaj¹cej siê sytuacji

elementy aktywnego rynku pracy
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G³ówne wyzwania, jakim nale¿y wyjœæ naprzeciw w
przysz³oœci, maj¹c na wzglêdzie osi¹gniêcie wyzna-

Zapobieganie bezrobociu i
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przeprowadzenia

Wiedza i dostêp do niej sta³y siê si³¹ napêdow¹ wzrostu
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Dlatego te¿ potencja³ w zakresie innowacji jest kluczem
do utrzymania i umacniania konkurencyjnoœci, co z kolei

25

jest rzecz¹ zasadnicz¹ dla osi¹gniêcia trwa³ego rozwoju
gospodarczego. Potencja³ i zdolnoœæ do innowacji s¹
bardzo ró¿ne w ró¿nych regionach UE, a taki stan rzeczy

5

0

pog³êbi siê jeszcze po dokonaniu rozszerzenia. Odzwierciedla to równie du¿e ró¿nice w zakresie dostêpu
do wiedzy i zdolnoœci do jej wykorzystania. Jeœli nie uda
siê zmniejszyæ tych ró¿nic, trudno bêdzie osi¹gn¹æ wytyczony w Lizbonie cel w postaci uczynienia z Unii najbardziej dynamicznej „gospodarki opartej na wiedzy” w
wymiarze ogólnoœwiatowym.
Trudnoœæ, na jak¹ napotykaj¹ politycy, którym przyœwieca zamiar zniwelowania ró¿nic w zakresie innowacji, polega na dokonaniu w³aœciwego pomiaru zarówno czynników, które powoduj¹ powstanie takich ró¿nic, jak i wywieranych przez nie skutków w zakresie konkurencyjnoœci. Dostêpne w tej mierze wskaŸniki maj¹ charakter cz¹stkowy i wymagaj¹ uzupe³nienia informacjami
bardziej jakoœciowej natury na temat regionalnych uwarunkowañ oraz ró¿nych podmiotów zaanga¿owanych w
dzia³alnoœæ innowacyjn¹ (a wiêc instytutów badawczych,
firm i w³adz publicznych, a tak¿e relacji istniej¹cych miêdzy nimi).
Szereg odnoœnych wskaŸników przedstawiono poni¿ej.
Wykreowany przez nich obraz, nie jest nowy, lecz potwierdza on tylko zakres wzglêdnego upoœledzenia regionów w krajach kandyduj¹cych, jak i w regionach Celu 1.
Dzia³alnoœæ w zakresie zarówno badañ i rozwoju, jak i zaawansowanych technologii jest w wysokim stopniu skoncentrowana w „trzonowych” regionach obecnej Unii. W
roku 1999 zaledwie osiem regionów dzisiejszej UE
sk³ada³o siê na ponad czwart¹ czêœæ ca³oœci wydatków na
dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ w Unii, zaœ trzydzieœci z
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w Finlandii — 2,2%, a w Szwecji — 2,7%, to we wszystkich
regionach Portugalii i Grecji (z wyj¹tkiem Lizbony, Attyki i
Peloponezu) odpowiednia wielkoœæ wynios³a poni¿ej jednej dziesi¹tej takiej liczby, wynosz¹c 0,2% regionalnego
poziomu PKB. W regionach Celu 1 wielkoœæ wydatków
przedsiêbiorstw na omawiany cel osi¹gnê³a mniej ni¿ 0,3%
PKB, czyli niewiele ponad 1/5 œredniego poziomu dla UE

75

25

5

0

(1,3%); (mapa 1.10).
Z kolei kwoty publicznych nak³adów na te same cele s¹
bardziej zbli¿one w ró¿nych regionach. Niezale¿nie od tego
poziom tych wydatków w regionach Celu 1 nadal by³ w
1999 r. ni¿szy w relacji do PKB ni¿ w przypadku innych obszarów (wynosz¹c od 0,15% w Hiszpanii i Grecji do 0,21%
w Portugalii, wobec œredniej unijnej stanowi¹cej 0,27% w
tym¿e roku 1999), i dlatego nie zacz¹³ on rekompensowaæ
ogromnej ró¿nicy wystêpuj¹cej w zakresie analogicznych
wydatków ponoszonych przez firmy. Odnosi siê to równie¿,
a nawet w wiêkszym stopniu, do wydatków zwi¹zanych z
kszta³ceniem na poziomie wy¿szym, które przedstawia³y
siê w zasadzie podobnie w regionach Celu 1, jak w innych
(ok. 0,4% PKB).
O ile w regionach Celu 1 wyst¹pi³a w latach 1995–1999
pewna zwy¿ka wydatków firm komercyjnych na badania i
rozwój, wzrost ten by³ nieznacznie ni¿szy w stosunku do
PKB ni¿ wzrost zaobserwowany w pozosta³ych regionach
(mimo ¿e wydatkowane kwoty wzros³y w wiêkszym stopniu, w ujêciu procentowym, w przypadku tych pierwszych w
porównaniu z drugimi). Równoczeœnie w regionach Celu 1
odnotowano wzrost wydatków publicznych w stosunku do
PKB, na innych zaœ obszarach zaobserwowano w tym
wzglêdzie spadek.
Pomoc pañstwowa jako czynnik pog³êbiaj¹cy
ró¿nice wœród Pañstw Cz³onkowskich

nich, na blisko po³owê. Jak mo¿na by³o tego oczekiwaæ, zachodzi równie¿ zjawisko koncentracji patentów, co jest
miernikiem, nawet jeœli tylko cz¹stkowym, produkcji inno-

Wa¿n¹ rzecz¹ jest zaakcentowanie zró¿nicowanych poziomów wsparcia, jakie Pañstwa Cz³onkowskie zapewniaj¹
wobec sektora biznesu w zakresie dzia³alnoœci badaw-

wacji: otó¿ po³owa wszystkich wniosków kierowanych do

czo-rozwojowej.19

Urzêdu Patentowego UE sk³adana jest przez zaledwie 13
centralnych regionów (Mapa A 1.9).

prosperuj¹cych udzielaj¹ nieporównanie wiêkszej pomocy
w zwi¹zku z ponoszonymi przez firmy wydatkami ni¿ rz¹dy
pañstw mniej zamo¿nych.

W³adze

wiêkszoœci

krajów

lepiej

100

Wiêksze jeszcze ró¿nice dziel¹ regiony w zakresie wydatków biznesu na cele badawczo-rozwojowe, które stanowi¹
byæ mo¿e najbardziej stosown¹ podstawê do oceny po-

Zgodnie z najnowszymi danymi skala pomocy ró¿ni³a siê:
od kwoty znacznie powy¿ej 300 euro na osobê zatrudnion¹

tencjalnego wk³adu wysi³ku innowacyjnego do konkuren-

w przemyœle przetwórczym w Finlandii i Austrii, do zale-

cyjnoœci. O ile œredni poziom kwot wydatkowanych przez

dwie 28 czy 12 euro — odpowiednio: w Portugalii i w Grecji

firmy na badania i rozwój w Niemczech wynosi³ 1,7% PKB,

(tabela A1.9).
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wynikami najnowszego badania przedsiêbiorcy reprezentuj¹cy firmy ma³e lub œrednie oceniaj¹ pozyskiwanie za-

Ma³y rozmiar firm jako czynnik os³abiaj¹cy
zdolnoœæ innowacyjn¹ w s³abszych regionach
Firmy dzia³aj¹ce w mniej faworyzowanych regionach doœwiadczaj¹ skutków odizolowania od najlepszych miê-

25

5

dawczych, opracowuj¹cych nowe technologie. Szczegól-

przedzaj¹ w tej klasyfikacji prowadzenie w³asnych,
wewnêtrznych dzia³añ w zakresie badañ i rozwoju.23 Po-

nie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom (MŒP) z tych regio-

nadto dwóch na trzech pracowników szczebla kierownicze-

nów trudno jest pozyskiwaæ wiedzê na temat najnowszych
osi¹gniêæ technicznych i sposobu ich wykorzystania, a
tak¿e — trudno jest im nawi¹zywaæ kontakty z odpowiednimi

go, z którymi przeprowadzono wywiady na terenie ca³ej
Unii, uzna³o nieformaln¹ wymianê informacji i us³ug oraz
nawi¹zywanie kontaktów zawodowych, obok przekazywa-

partnerami znajduj¹cymi siê w innych rejonach.

nia sobie wiedzy przez spó³ki i tym podobnych, za czynniki
wa¿ne lub bardzo wa¿ne dla innowacji.

dzynarodowych sieci badañ i rozwoju oraz oœrodków ba-

Jak wykaza³y to ostatnio badania empiryczne OECD, innowacje produktowe stanowi¹ zasadniczo pewien proces
zbiorowy, którego elementami s¹ interakcje zachodz¹ce w
gronie przedsiêbiorstw, jak równie¿ miêdzy firmami a instytutami badawczymi, tworz¹cymi „bazê wiedzy” w regionach. Firmy zlokalizowane w regionach s³abszych s¹
czêsto odizolowane od kontaktów z innymi przedsiêbiorstwami i instytutami badawczymi, tworz¹c w efekcie
21

mniej innowacji ni¿ jednostki po³o¿one gdzie indziej.

75

25

regionów. Przemys³ technologii i us³ugi dla biznesu, których zasadniczym aspektem jest wiedza, skupione s¹ w
swej wiêkszoœci w regionach centralnych, która to okolicznoœæ sama w sobie ogólnie sprzyja zwiêkszaniu dzia³alnoœci
na rzecz innowacji, bowiem znacznie wiêksze kwoty wydatkowane s¹ na badania i rozwój w ramach tego rodzaju
dzia³añ ni¿ na dzia³alnoœæ o bardziej podstawowym charakterze, wokó³ której skupia siê zatrudnienie w regionach
przedstawiaj¹cych siê mniej korzystnie. (Mapa 1.11.)

wydatki na badania i rozwój. W roku 2000 udzia³ zatrudnienia w firmach produkcyjnych licz¹cych sobie poni¿ej 50
pracowników stanowi³ 47% w Portugalii, 53% w Hiszpanii i

pia siê tego rodzaju dzia³alnoœæ, nie tylko maj¹ szansê powiêkszenia swego potencja³u konkurencyjnoœci, lecz s¹ one
tak¿e lepiej usytuowane, jeœli chodzi o mo¿liwoœci tworzenia

56% we W³oszech (dla Grecji brak jest w tym wzglêdzie danych), w porównaniu z ledwie 27% dla pozosta³ej czêœci
Unii. Ponadto w tych krajach udzia³ zatrudnienia w ma³ych

nowych miejsc pracy. Sytuacja ta mo¿e w miarê up³ywu
czasu doprowadziæ do skoncentrowania siê tego rodzaju
dzia³alnoœci w regionach silniejszych, tudzie¿ do pog³êbienia

firmach jest jeszcze wiêkszy w regionach s³abszych — wynosz¹c22, 60% w regionach Celu 1 w po³udniowych

nierównoœci odró¿niaj¹cych te regiony od innych.24

W³oszech i 65% w odpowiednich regionach Hiszpanii.

Dzia³alnoœæ innowacyjna w krajach akcesyjnych

Powy¿sza ró¿nica w zakresie wielkoœci firm miêdzy regio-

W krajach akcesyjnych na cele zwi¹zane z badaniami i roz-

nami jest równie ewidentna na pozosta³ym obszarze UE.

wojem wydatkowane s¹ znacznie mniejsze kwoty w stosunku
do PKB ni¿ dzieje siê to w wiêkszoœci obecnych Pañstw

100

Ponadto wzrost zatrudnienia w UE koncentruje siê wokó³ tych
rodzajów dzia³alnoœci, które w intensywny sposób spo¿ytkowuj¹ kapita³ wiedzy; oznacza to, ¿e regiony, w których sku-

Cz³onkowskich Unii, lecz jest to tylko niewiele mniej ni¿ w
przypadku regionów Celu 1. W roku 2001 kwoty tych wydatków wynios³y przeciêtnie poni¿ej 1% PKB (0,8%), to jest

Inaczej ni¿ w przypadku firm du¿ych, które zazwyczaj dysponuj¹ wewnêtrznym potencja³em badawczym, MŒP s¹ w
du¿ym stopniu zale¿ne od zdolnoœci uzyskiwania dostêpu
do technologii i elementów wiedzy know-how z zewn¹trz,
szczególnie w najbli¿szej swojej okolicy. Zgodnie z

mniej ni¿ po³owê œredniej UE. Kwoty wydatkowane przez
przedsiêbiorstwa stanowi³y niewiele ponad 45% tej wartoœci,
to jest — znacznie mniej ni¿ w UE (65%), gdy tymczasem pozosta³a ich czêœæ podzieli³a siê w miarê po równo na jednostki
sektora rz¹dowego i instytucje szkolnictwa wy¿szego.

5

0

0

Bran¿owa struktura dzia³alnoœci gospodarczej równie¿
przejawia tendencjê do dzia³ania na niekorzyœæ s³abszych

Aktywnoœæ w zakresie badañ i rozwoju jest zró¿nicowana w
zale¿noœci od wielkoœci firmy, co w szczególnoœci dotyczy
przemys³u przetwórczego. Regiony, które charakteryzuje
wysoki stopieñ koncentracji zatrudnienia w ma³ych firmach
produkcyjnych, i które w g³ównej mierze wystêpuj¹ na
po³udniowym obszarze UE, ponosz¹ przewa¿nie niskie

W Niemczech np. na ma³e firmy przypada trzecia czêœæ zatrudnienia w bran¿y produkcyjnej, w nowych landach, przy
blisko 20% w pozosta³ej czêœci kraju.
95

75

awansowanego sprzêtu oraz wspó³pracê z dostawcami i
klientami jako dwa najwa¿niejsze sposoby uzyskania dostêpu do nowych technologii, które to sposoby znacznie wy-

20

0

95

100

95

75

25

5

53

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:30:14

0

95

Czêœæ 1 — Spójnoœæ, konkurencyjnoœæ, zatrudnienie, wzrost

54

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

Ponoszone przez firmy w krajach akcesyjnych wydatki na
badania i rozwój w relacji do PKB wynios³y zatem jedynie w
okolicach 1/3 œredniego poziomu unijnego, lecz uplasowa³y siê na pozycji niewiele powy¿ej wskaŸnika dla sumy
regionów Celu 1. Nak³ady rz¹dowe ponoszone w tych krajach przedstawia³y siê w zasadzie tak samo w relacji do poziomu PKB, jak œrednia zarówno dla Unii, jak i dla regionów
Celu 1, lecz kwoty wydatkowane przez instytucje szkolnictwa wy¿szego na cele badawczo-rozwojowe siêgnê³y jedynie oko³o po³owy œredniej dla UE i powy¿szych regionów.

nierównomiernego terytorialnie rozk³adania siê nak³adów
ponoszonych na badania i rozwój poprzez koncentrowanie
siê ich w regionach zamo¿niejszych. Jest to szczególnie
oczywiste w przypadku Bu³garii, gdzie 80% ca³kowitych
wydatkowanych kwot skupi³o siê w regionie Jugozapaden
— miejscuiusytuowania stolicy kraju, Sofii. Powy¿szeizjawisko jest niemal tak samo widoczne na Wêgrzech i w Czechach — w obu tych krajach 60% nak³adów wydatkowano
wistolicy i otaczaj¹cym j¹ regionie. Istotnie — poziom wydatków w odniesieniu do PKB w Pradzeii otaczaj¹cym j¹
regionie Stredni Èechy razem wziêtych wyniós³ niemal

Pomiêdzy krajami akcesyjnymi wyst¹pi³o mniejsze zró¿nicowanie w zakresie wydatkowanych sum pieniê¿nych ni¿
w obrêbie obecnej Unii. Najwy¿szym poziomem nak³adów

2,5% PKB, co jest wielkoœci¹ znacz¹co wy¿sz¹ od tych,
któreimo¿naistwierdziæ w jakimkolwiek regionieiHiszpanii
lub W³och, a tak¿e przewy¿sza ona poziom ze wszystkich

charakteryzowa³y siê Czechy i S³owenia, co odzwierciedla
relatywn¹ zamo¿noœæ tych krajów, choæ liczba ta siêgnê³a
zaledwie 1,5% PKB — to mniej ni¿ w wiêkszoœci Pañstw

regionów Francji z wyj¹tkiem Ile de France i Pirenejów
Œrodkowych. Podobnie te¿ w Polsce: nak³ady w województwie mazowieckim wynios³y oko³o 1,5% PKB —

Cz³onkowskich, lecz wiêcej ni¿ w czterech krajach kohezyjnych, z do³¹czeniem W³och. Bu³garia, Rumunia i Litwa
mia³y najni¿sze poziomy odnoœnych nak³adów — w okoli-

czyli ponad dwukrotnoœæ poziomu z innych regionów

cach 0,5% PKB, co jest podobnym poziomem do uzyskanego w Portugalii, lecz zarazem nieco ni¿szym od odnotowanego w Grecji. Nak³ady poniesione w tych krajach
przedstawia³y siê w³aœciwie podobnie jak w regionach Celu
1, poza Niemcami.
Podobnie jak dzieje siê to w UE, g³ówn¹ przyczyn¹ zró¿nicowania w obrêbie ca³kowitej kwoty nak³adów na badania
i rozwój jest tutaj zró¿nicowanie nak³adów ponoszonych
przez firmy. O ile te ostatnie z³o¿y³y siê na oko³o 60%
ca³oœci kwot wydatkowanych w Czechach ci enii, to w
szeœciu spoœród oœmiu pozosta³ych krajów objê³y one 40%
lub mniejsz¹ czêœæ kwoty ca³kowitej.
W okresie drugiej po³owy lat 90-tych w krajach akcesyjnych
w sumie nast¹pi³y niewielkie zmiany w zakresie poziomu
kwot wydatkowanych na badania i rozwój w relacji do PKB.
Ogólnie bior¹c nast¹pi³ tu pewien niewielki spadek; udzia³
wydatków ponoszonych przez firmy zmala³, co stanowi o
ró¿nicy w stosunku do sytuacji w Unii. Jedynie w Czechach, na Wêgrzech i na Litwie ca³kowita kwota wydatkowana na badania i rozwój wzros³a w relacji do PKB (w latach 1995–2001). W Rumunii i na S³owacji spadek by³ w
tym wzglêdzie znacz¹cy.
Badania cirozwój skupi³y siê wiregionach
najbardziejizamo¿nych — podobnie jak wiUE-15
W przypadku wszystkich krajów akcesyjnych wystêpuje
ewidentna tendencja, zupe³nie podobnie jak w UE,
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... jednak ró¿nice pozostaj¹ w zakresie dostêpu
regionów do us³ug teleinformatycznych ...

–

wystêpuj¹ znacz¹ce ró¿nice w gronie krajów kandyduj¹cych w zakresie stopnia rozwoju technik teleinformatycznych, chocia¿ — jak to siê dzieje w UE — wystêpuje tu zró¿nicowanie w odniesieniu do rozmaitych
aspektów; np. w roku 2001 liczba u¿ytkowników Inter-

Z perspektywy spójnoœci teleinformatyka zdaje siê stwarzaæ pierwszorzêdn¹ szansê zmniejszenia roli odleg³oœci i
zakresu problemów wi¹¿¹cych siê z oddaleniem, które bo-

netu w Estonii i S³owenii siêgnê³a tylko niewiele ni¿szego poziomu ni¿ œrednia UE, lecz w Rumunii
wynios³a ona poni¿ej 1/5 œredniej;

leœnie odczuwaj¹ liczne regiony peryferyjne, najbardziej
zaœ — te najbardziej oddalone od centrum. Równoczeœnie
jednak rosn¹ obawy dotycz¹ce terytorialnego wymiaru tzw.
„podzia³u cyfrowego” i obawy o to, ¿e ograniczenia dostêpu
do sieci teleinformatycznych lub zdolnoœci przedsiêbiorstw

–
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75

25

5

0

wystêpuj¹ ró¿nice miedzy regionami danego pañstwa
co do tempa rozwoju obserwowanego na obszarach

i gospodarstw domowych w zakresie korzystania z nowych
technologii mog³yby pos³u¿yæ do pog³êbienia, nie zaœ wyrównywania, ró¿nic miêdzy regionami.

wielkomiejskich, szczególnie w odniesieniu do samych
wielkich miast, które wyprzedzaj¹ inne obszary, przy
czym tereny wiejskie pozostaj¹ w zapóŸnione w
rozwoju.

Chocia¿ wzorce rozwoju ró¿nych aspektów teleinformatyki
ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹, to ju¿ teraz uwidoczni³ siê ca³y szereg regionalnych nierównoœci w interesuj¹cym nas zakresie:

–

wystêpuje podzia³ na linii wschód-zachód w obecnej
UE w zakresie rozwoju wiêkszoœci nowych technologii,
co jest w szerokim zakresie równoznaczne z podzia³em na kraje objête i nie objête polityka spójnoœci;

–

wystêpuje podzia³ na linii wschód-zachód miedzy
obecnymi Pañstwami Cz³onkowskimi UE a krajami
kandyduj¹cymi co do stopnia przenikania nowych
technologii. Wystêpuj¹ jednak dowody œwiadcz¹ce o
nadrabianiu tych zaleg³oœci, w miarê jak stosowanie
szeregu kluczowych technologii zwiêksza siê szybciej
ni¿ nastêpuje to w UE-15;

1.14

Jeœli chodzi o sam¹ telekomunikacjê: liczba sta³ych linii telefonicznych w stosunku do liczby ludnoœci pozostaje stosunkowo niska w krajach kohezyjnych (z wy³¹czeniem Grecji), w
porównaniu z pozosta³¹ czêœci¹ UE, nie przejawiaj¹c zbyt
du¿ej tendencji wzrostowej w kategoriach wzglêdnych. I tak
— w Hiszpanii i Portugalii by³y w 2001 r. 44 linie na 100 mieszkañców, w zestawieniu ze œredni¹ UE wynosz¹c¹ 55,
podczas gdy w Irlandii i W³oszech wielkoœæ ta równie¿ znalaz³a siê poni¿ej œredniej (odpowiednio: 49 i 47).
W krajach akcesyjnych liczba linii sta³ych jest jeszcze
mniejsza. Pozostawiaj¹c na boku Cypr i Maltê, gdzie liczba
linii w przeliczeniu na liczbê ludnoœci lokuje siê w okolicach
œredniej dla UE, we wszystkich pozosta³ych krajach kandyduj¹cych w roku 2001 wystêpowa³o przeciêtnie 40 lub
mniej linii na 100 osób, przy czym liczba ta waha³a siê od 40
(S³owenia) i 38 (Czechy), 30 (Polska), 29 (S³owacja) do za-

Ilość głównych linii telefonicznych i współczynnik przeniknięcia
telefonii komórkowej, 2001/2002
Główne linie telefoniczne, 2001

100

% ludności

Współczynnik przeniknięcia telefonii
komórkowej, 2002

100

80

80

60

60

40

40

ledwie 19 (Rumunia). W odró¿nieniu
jednak od sytuacji w Unii liczby te
wzros³y znacz¹co w okresie od po³owy
lat 90-tych, choæ sk¹din¹d pojawi³y siê
w ostatnim okresie przes³anki œwiadcz¹ce, ¿e wzrost w tym wzglêdzie odnotowany w szeregu krajów wydaje
siê dobiegaæ koñca, w miarê rozwoju
sieci cyfrowych (ISDN) i telefonii komórkowej (wykres 1.14).

100
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Stosunkowo
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95

20
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0
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Źródło: Eurostat, usługi telekomunikacyjne dla głównych linii telefonicznych; DG Information
Society, 8-my Raport odnośnie wdrożenia Telekomunikacyjnego Pakietu egulacyjnego i 3-ci
Raport na temat monitoringu krajów akcesyjnych, w zakresie przeniknięcia telefonii komórkowej

25

niewielk¹

liczbê

linii

sta³ych w odniesieniu do zaludnienia w
Pañstwach Cz³onkowskich UE na obszarach po³udniowych rekompensuje
w pewnym stopniu wiêkszy stopieñ
u¿ytkowania telefonów komórkowych.
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Tak te¿ w roku 2001 liczba abonentów us³ug telefonii komórkowej we W³oszech i Portugalii przekroczy³a unijn¹

25

œredni¹ (odpowiednio: 84 i 78 na 100 osób, przy œredniej
równej 74). Odpowiednia liczba dla Hiszpanii równa³a siê
œredniej UE, chocia¿ w Grecji wynios³a ona ju¿ poni¿ej tego

5

œredniego poziomu (68) mniej ni¿ we wszystkich innych
krajach UE-15 z wyj¹tkiem Francji i Niemiec.

0

W krajach kandyduj¹cych liczba abonentów telefonii komórkowej w odniesieniu do liczby ludnoœci wynosi³a w roku
2001, w niemal wszystkich przypadkach, mniej ni¿ w UE.

Grecji i Irlandii, wynosz¹c poni¿ej 1 linii na 100 mieszk., przy
czym odnoœna liczba dla W³och i Portugalii jest tylko niewiele
wy¿sza. Z drugiej strony — w Hiszpanii by³o to 2 na 100, tak

25

W krajach kandyduj¹cych dostêp do linii szerokopasmo-

5

wych jest po wiêkszej czêœci bardziej jeszcze ograniczony
ni¿ w krajach kohezyjnych; g³ównymi wyj¹tkami s¹ tu Estonia i S³owenia. Tutaj, podobnie jak w UE, szybkoœæ, z jak¹
mo¿na wystaraæ siê o zainstalowanie linii szerokopasmo-

0

wej mo¿liwoœci jej posiadania, zale¿y od miejsca zamieszkania. W du¿ej liczbie bardziej oddalonych obszarów istnieje
prawdopodobieñstwo, ¿e dostêp oka¿e siê bardziej problematyczny w bli¿szej lub dalszej przysz³oœci.26

tyczn¹ jak w Portugalii, to jest powy¿ej œredniej dla UE-15.
W innych krajach odpowiednia liczba waha³a siê od 54 (w
Estonii) czy 49 (na Wêgrzech) do 25 (w Polsce) i zaledwie

Rozk³ad u¿ytkowania linii szerokopasmowych jest œciœle
zwi¹zany z u¿ytkowaniem Internetu, które tak¿e ró¿ni siê w

20 (w Bu³garii i Rumunii). Niezale¿nie od tego — we
wszystkich krajach odnoœna liczba systematycznie roœnie.

znacznym stopniu w ró¿nych miejscach UE, zgodnie z poziomem zamo¿noœci. W roku 2002 blisko 40% gospodarstw
domowych w krajach UE-15 mia³o dostêp do Internetu, przy

Mimo faktu, ¿e telefony komórkowe i us³ugi œwiadczone za
ich poœrednictwem sta³y siê wa¿ne dla efektywnoœci
dzia³alnoœci gospodarczej, dostêp do tych¿e urz¹dzeñ i
us³ug zacz¹³ byæ traktowany jako oczywisty nawet w mniej
rozwiniêtych czêœciach UE. Przypadek ten nie zachodzi
w odniesieniu do linii szerokopasmowych, które mog¹
wnieœæ znacznie wiêkszy wk³ad do efektywnoœci dzia³alnoœci
gospodarczej — w szczególnoœci dziêki zapewnieniu szybkiego dostêpu do Internetu, umo¿liwieniu przekazywania
du¿ych iloœci danych i otworzeniu drogi do wypracowywa-

czym w Danii, Holandii i Szwecji by³o to 65%, wobec oko³o
30% w Hiszpanii i Portugalii oraz zaledwie 9% w Grecji.

szerokopasmowych mo¿e siê w wielkim stopniu przyczyniæ

75

samo jak we Francji lub Wielkiej Brytanii.25

Dwa wyj¹tki stanowi³y Czechy — gdzie liczba abonentów
na 100 mieszkañców by³a identyczna jak w Grecji (albo
Niemczech), oraz S³owenia — z analogiczn¹ liczb¹ iden-

nia nowych zastosowañ komunikacji w systemie dostêpu
bezpoœredniego (on-line). Ponadto wykorzystywanie ³¹czy

95

W krajach akcesyjnych dostêp do Internetu ma ogólnie
mniejsza liczba gospodarstw domowych ni¿ w UE-15.
Tylko w S³owenii odpowiedni odsetek zbli¿y³ siê w 2002 r.
do œredniej UE (38%), choæ na Cyprze i Malcie (z niewiele ponad 30% w obu przypadkach) wygl¹da on mniej
wiêcej podobnie jak w Hiszpanii i Portugalii. W innych
krajach odsetek ten rozci¹ga siê od 21% — w Estonii,
przez 17% — w Czechach, do zaledwie 7% — na £otwie,
4% — na S³owacji i 2% — w Bu³garii (dla Rumunii brak
jest danych). Niezale¿nie od tego — z wyj¹tkiem tej

do zmniejszenia kosztu komunikacji,
wzmacniaj¹c potencjaln¹ konkurencyjnoœæ. Jednak dostêp do tego rodzaju linii ró¿ni siê doœæ istotnie w
zale¿noœci od kraju Unii; najgorzej prosperuj¹ce regiony maj¹ dostêp najmniejszy, i taki stan rzeczy znajdzie
przed³u¿enie w przysz³oœci. Dlatego
te¿ ³¹cznoœæ szerokopasmowa zdaje
siê pog³êbiaæ, nie zaœ zmniejszaæ,

1.15 Poziom dostępu gospodarstw domowych do Internetu, 2002
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Liczba linii szerokopasmowych w sto-
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sunku do liczby ludnoœci jest — zgodnie
z najnowszymi danymi (na rok 2002) —
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najwy¿sza w Danii i Belgii, siêgaj¹c poziomu 7–8 na 100 osób, najni¿sza zaœ w
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wp³yn¹æ na zachowania tych firm w aspekcie poszukiwania rozwi¹zañ nowatorskich — na niekorzyœæ be-

ostatniej grupy krajów — liczba ta nadal siêga³a wy¿ej ni¿
w Grecji (wykres 1.15).

95

75

zpoœrednich dotacji na rzecz poszczególnych firm, po25

5

woduj¹ce jedynie czasowa obni¿kê kosztów;

Te ogólnie niskie poziomy odzwierciedlaj¹ po czêœci wystêpuj¹c¹ w tych krajach techniczn¹ trudnoœæ towarzysz¹c¹
uzyskiwaniu dostêpu do Internetu; po usuniêciu takich tru-

25

–

wypracowaniu nowych strategii na rzecz umocnienia
„innowacyjnego” potencja³u MŒP, z wykorzystaniem

dnoœci liczby te bez w¹tpienia wzrosn¹. Zakres tego zwiê0

kszenia mo¿e jednak równie dobrze zale¿eæ zarówno od

sieci wzajemnych kontaktów przedsiêbiorstw i ich
grup, przy równoczesnym umocnieniu ich wiêzów z
„baza wiedzy” (z uwzglêdnieniem wy¿szych uczelni i

rozk³adu linii szerokopasmowych, jak i us³ug dostêpnych za
poœrednictwem Internetu. Chocia¿ odsetek gospodarstw
maj¹cych dostêp do Internetu mo¿e nie mieæ bezpoœred-

5

0

oœrodków badawczych);

niego prze³o¿enia na wyniki ekonomiczne, to poœrednio odzwierciedla on z regu³y tak techniczne mo¿liwoœci u¿ytkowników, jak i ich ch³onnoœæ wzglêdem nowych rozwi¹zañ
technicznych, przy czym oba te elementy mog¹ byæ wa¿ne z

–

sprzyjaniu rozwojowi, w³aœciwego danemu obszarowi
potencja³u s³abszych regionów i ich zdolnoœci do przystosowania do miejscowych warunków i potrzeb wypra-

perspektywy rozwoju gospodarczego. Niezale¿nie od tego
bardziej prawdopodobne jest, ¿e to popyt i u¿ytkowanie Internetu i innych elementów nowych technologii przez firmy
wywrze bardziej bezpoœredni wp³yw na konkurencyjnoœæ.

cowanych gdzie indziej elementów technicznego postêpu;

–

u³atwianiu dostêpu jednostkom badawczym, gospodarczym i innym w mniej uprzywilejowanych regionach
do miêdzynarodowych sieci najwy¿szej jakoœci, Ÿróde³
nowych technologii i potencjalnych partnerów w
dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej.

Dostêp firm do Internetu jest — jak mo¿na siê by³o tego spodziewaæ — znacznie szerszy ni¿ w przypadku gospodarstw domowych, przy czym niemal wszystkie firmy maj¹ w
Pañstwach Cz³onkowskich tak¹ mo¿liwoœæ. W roku 2002 w
krajach UE-15 blisko 80% przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych
ponad 10 osób mia³o po³¹czenie z Internetem, przy czym ró¿nice w tym aspekcie miêdzy poszczególnymi krajami by³y
niewielkie. Tak te¿ odpowiedni udzia³ w przypadku Grecji
okaza³ siê niewiele mniejszy ni¿ wynosi unijna œrednia
(74%), a by³ to najmniejszy wskaŸnik w ca³ej Unii; wartoœæ w
okolicach œredniej osi¹gnê³y Hiszpania i Portugalia. (W przy-

Zarz¹dzanie w regionach i skutecznoœæ
funkcjonowania instytucji w warunkach
gospodarki opartej na wiedzy
Powszechnie przyjmuje siê, ¿e dobre zarz¹dzanie i skuteczna struktura instytucjonalna stanowi¹ wa¿ne Ÿród³o konkurencyjnoœci regionów — a to za spraw¹ u³atwiania
wspó³pracy ró¿nych stron zaanga¿owanych w sektorach pu-

padku krajów kandyduj¹cych tym razem brak jest danych.)

blicznym i prywatnym. W szczególnoœci mog¹ siê one przy-

Zgodnie z danymi uzyskanymi w ramach przeprowadzonej
ostatnio ankiety27, wiêkszoœæ przedsiêbiorstw o takiej wiel-

czyniæ do polepszenia zbiorowego procesu uczenia siê, a
tak¿e — tworzenia, przekazywania i rozpowszechniania wiedzy, a tak¿e transferów, maj¹cych tak ogromne znaczenie dla

koœci dysponowa³a równie¿ stron¹ Internetow¹. Tymczasem liczba firm wykorzystuj¹cych Internet do sprzeda¿y swoich produktów lub us³ug ró¿ni³a siê w zale¿noœci od
kraju w wiêkszym stopniu ni¿ w przypadku samego dostêpu do Internetu; i tak — w Hiszpanii, Grecji i Portugalii
sprzeda¿ w trybie on-line prowadzi³o mniej ni¿ 10% firm, w
porównaniu z blisko 30% w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

innowacji. Dodatkowo czynniki te s¹ zdolne do cementowania struktur wspó³pracy oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, dostarczaj¹c tym samym bodŸca do powstawania regionalnych skupisk, których dzia³ania s¹ wieñczone powodzeniem, jak i regionalnych strategii i elementów polityki
s³u¿¹cych innowacjom. Wspomniane czynniki s¹ tak¿e
wa¿ne dla regionów bardziej zaniedbanych, którym zazwyczaj brak jest dobrze rozwiniêtych systemów zarz¹dzania i

100

W ci¹gu nadchodz¹cych lat nale¿y poœwiêciæ szczególn¹
uwagê na nastêpuj¹ce dzia³ania:

95

75

–

25

które cechuj¹ siê nieodpowiednim rozumieniem zagadnieñ z
zakresu polityki dotycz¹cej wiedzy oraz techniki i technologii,

100

staj¹c mimo to w obliczu znacz¹cych zmian o charakterze

95

wypracowaniu nowych strategii propagowania innowacji, które bêd¹ w znacznie wiêkszym stopniu skupione
na œwiadczeniu zbiorowych us³ug biznesowych i tech-

gospodarczym, technicznym i spo³ecznym.

nologicznych na rzecz grup firm, które to us³ugi mog¹

o charakterze pilota¿owym28 wskazuje na okolicznoœæ,

75

Materia³ zebrany na podstawie badañ i dzia³añ politycznych
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ze polityka w wymiarze publicznym mo¿e siê przys³u¿yæ
praktyce dobrego zarz¹dzania dziêki propagowaniu par-

w³adzami regionalnymi, maj¹cymi szczegó³ow¹ wiedzê na temat kluczowych uczestników dzia³alnoœci badawczo-rozwojo-

25

tnerstwa publiczno-prywatnego i wspó³pracy ³¹cz¹cej przedsiêbiorstwa, a tak¿e w drodze powiêkszania potencja³u
instytucjonalnego regionalnych organów w³adz odpo-

wej w regionie, jak i na temat bazy produkcyjnej. Równoczeœnie kierunki polityki w zakresie innowacji realizowane w regionach wymagaj¹ skoordynowania z g³ównymi krajowymi i

wiedzialnych za dzia³ania w sferze innowacji.

miêdzynarodowymi sieciami badawczo-rozwojowymi — w tej
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75

25

5

liczbie wy¿szymi uczelniami i oœrodkami badawczymi.
0

0

Ustanowienie regionalnej struktury ramowej wspó³pracy
rozwijanej w gronie przedsiêbiorstw jest spraw¹ najwy¿szej
wagi, jeœli chodzi o propagowanie idei i rozwi¹zañ nowa-

Tego rodzaju polityka nie mog³aby zostaæ wypracowana w

torskich — szczególnie w odniesieniu do MŒP. Wspó³praca
taka, jak równie¿ tworzone sieci dopomagaj¹ do przek³adania wiedzy na konkretne ekonomiczne szanse, kszta³tuj¹c

tak¿e — bez zaanga¿owanymi w badania i rozwój oraz

równoczeœnie stosunki miêdzy ludŸmi a organizacjami,
które mog¹ dzia³aæ jako katalizator innowacji.

skuteczny sposób bez elementu bezpoœredniego udzia³u
sektora prywatnego w procesie planowania i wdra¿ania, a
dzia³alnoœæ innowacyjna w regionie; do tej ostatniej kategorii nale¿¹ agencje lub agendy o charakterze pó³publicznym, oœrodki technologiczne, uniwersytety, a tak¿e zwi¹zki
przedsiêbiorstw.

Jak pokazuje doœwiadczenie, dobre zarz¹dzanie wymaga
przestawienia siê z tradycyjnej metody kierowania „z góry
w dó³” ku formie bardziej otwartej, zak³adaj¹cej zaanga¿owanie wszystkich zainteresowanych stron w danym regionie. Tego rodzaju partnerskie porozumienia powinny siê
rozci¹gaæ na wszystkie obszary dzia³añ politycznych odnosz¹ce siê do rozwoju gospodarczego, naukowego i
spo³ecznego (podejœcie zintegrowane); w idealnym zamyœle powinny one tak¿e przyczyniæ siê do ustanowienia
d³ugofalowego horyzontu polityki (podejœcie strategiczne).
Jest a¿ nader oczywiste, ¿e „wzglêdne zalety i przewagi
bêd¹ce motorem innowacji i inwestycji stanowi¹ cechê charakterystyczn¹ na poziomie regionu w takim samym stopniu,
jak na poziomie ca³ego kraju. Regiony, chc¹c odnieœæ sukces,
musz¹ zaprz¹c do dzia³ania w³asne aktywa, umiejêtnoœci i
pomys³y, co pozwoli im konkurowaæ w warunkach globalnego
rynku i rozwin¹æ nie wykorzystany dot¹d potencja³.”29

Ochrona œrodowiska: osi¹ganie
celów wytyczonych w Goeteborgu
W roku 2001, na posiedzeniu w Goeteborgu, Rada Europejska do³¹czy³a œrodowisko naturalne jako trzeci w¹tek
lizboñskiej strategii rozwoju gospodarczego i spo³ecznego,
potwierdzaj¹c w ten sposób ideê trwa³ego rozwoju. Polityka UE zmierza w ten sposób ku tworzeniu „szlachetnego
krêgu”, w którego obrêbie rozwój dokonuj¹cy siê w regionach przyczynia siê do zmniejszenia nierównoœci natury
zarówno ekonomicznej, jak i spo³ecznej, prowadz¹c do poprawy stanu œrodowiska.
Miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi i regionami wystêpuj¹ jednak podstawowe ró¿nice, jeœli chodzi o obecny stan œrodowiska naturalnego, charakter i skalê problemów mu zagra¿aj¹cych, jak równie¿ lokalnych mo¿liwoœci ich zwalczania.

W³adze regionów znajduj¹ siê w stosownym po temu strategicznym po³o¿eniu, zw³aszcza zaœ s¹ maj¹ one mo¿liwoœæ
partnerstwa publiczno-prywatnego, i które s¹ wa¿ne z punktu

Mimo ¿e dane dotycz¹ce poziomu regionalnego s¹ niepe³ne, wskaŸniki, jakie mo¿na skonstruowaæ, wskazuj¹ na

widzenia rozwoju gospodarczego opartego na wiedzy. Rol¹

pozytywny zwi¹zek miêdzy stanem œrodowiska a uzyskiwanymi wynikami ekonomiczno-spo³ecznymi.

w³adz mo¿e byæ tak¿e tworzenie odpowiedniego klimatu dla
skutecznie wdra¿anych innowacji, przysposobionych do potrzeb lokalnych MŒP. Zajmuj¹ one dobr¹ pozycjê, jeœli chodzi

100
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25

o mo¿liwoœæ koordynowania ró¿nych elementów (linii politycznych i instytucji) innowacji na szczeblu regionalnym,
pocz¹wszy od mo¿liwoœci analizowania potrzeb rozwojowych

Gospodarka wodna
Dostêp do czystej wody oraz zachowanie ujêæ czystej

lokalnych firm i zasadniczych przeszkód, jak równie¿ ponoszenia œwiadomoœci znaczenia, jakie maj¹ innowacje.

wody i zaopatrzenia w ni¹ stanowi czynnik wspó³decyduj¹cy o konkurencyjnoœci regionu. Szereg dziedzin
dzia³alnoœci gospodarczej, takich jak rolnictwo, produ-

Z tych powodów trudno jest wdro¿yæ politykê w zakresie innowacji na skalê ogólnokrajow¹ bez bliskich zwi¹zków z

kcja energii czy turystyka, wi¹¿e siê z zu¿yciem du¿ych
iloœci wody, lecz s¹ one równie¿ zale¿nie od utrzymania
dostaw wody i zachowania stanu œrodowiska.
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Woda nie wystêpuje jednak w dostatecznych iloœciach; w
wielu regionach roczny jej pobór siêga poziomu kryty-

25

cznego, lub wrêcz go przekracza (stanowi on od 20%
wzwy¿ ca³kowitej iloœci zasobów), zagra¿aj¹c tym samym
lokalnym ekosystemom. Zdarzaj¹ce siê okresowo susze,

5

0

jakie wyst¹pi³y np. w lecie roku 2003, mog¹ tylko zwiêkszyæ
tê presjê. Regiony po³udniowych okolic Unii, szczególnie
wyspiarskie, s¹ zazwyczaj najsurowiej dotkniête takimi
okolicznoœciami; wiele z nich jest w du¿ym stopniu
zale¿nych od wody pochodz¹cej z mórz lub z importu.
Zu¿ycie wody jest szczególnie znaczne na po³udniu Europy
— w krajach kohezyjnych i w³oskich regionach Celu 1. W
wielu regionach Hiszpanii i Grecji przekracza ono 270 litrów

ostatniego dziesiêciolecia w krajach UE-15 iloœæ wytwarzanych odpadów komunalnych w dalszym ci¹gu ros³a
(chocia¿ de facto spad³a ona w kilku Pañstwach

25

Przeciêtnie bior¹c co roku oczyszcza siê na terenie UE
kañca. We wszystkich regionach Celu 1 odnoœna liczba
przedstawia siê na dobr¹ sprawê tak samo, lecz znów w

0

krajach kohezyjnych jest ona znacz¹co wy¿sza (550 kg na
mieszkañca). Z drugiej strony, w krajach kandyduj¹cych
jest ona mniejsza, po czêœci odzwierciedlaj¹c ich ni¿sze
poziomy realnych dochodów (niewiele poni¿ej 400 kg).

zwanie dla w³adz publicznych. Jeœli chodzi o kraje kandyduj¹ce, zu¿ycie wody w nich siêga ogólnie poni¿ej poziomu dla
UE-15, bêd¹c jeszcze mniejsze w Bu³garii i Rumunii.

dnictwem systemu wysypisk funkcjonuj¹cych we wszystkich czêœciach Europy, przysparzaj¹c w ten sposób dodat-

W œlad za dyrektyw¹ w sprawie oczyszczania komunalnej
wody odpadowej z roku 1991 poczyniono na terenie Unii
znacz¹ce inwestycje w budowê, utrzymanie i konserwacjê
infrastruktury, w których nastêpstwie odzysk wody odpadowej znacz¹co siê powiêkszy³ w okresie ostatniego dziesiê-

5

mniej wiêcej 480 kg odpadów komunalnych na miesz-

Po³owê wytwarzanych odpadów usuwa siê za poœre-

oparcia o zasadê zintegrowanego zarz¹dzania dorzeczami,
zgodnie z zapisami ramowej dyrektywy „wodnej”, co oznacza ograniczanie poboru wed³ug dostêpnoœci, zapewnienie
rozs¹dnych, uzasadnionych cen i zaanga¿owanie ludzi w
rozwi¹zywanie problemów dotycz¹cych ich samych.

75

Cz³onkowskich).

na mieszkañca na dobê, stwarzaj¹c tym samym wielkie wy-

Zrównowa¿one zarz¹dzanie zu¿yciem wody wymaga

95

kowych iloœci gazów cieplarnianych i innych substancji emitowanych w zwiêkszaj¹cych siê iloœciach. O ile œrednia iloœæ
odpadów na wysypiskach na terenie UE-15 wynosi mniej ni¿
300 kg na mieszkañca, w krajach kohezyjnych jest to w granicach 340 kg, zaœ w regionach Celu 1 ³¹cznie 380 kg.
Przerób wtórny, który dla œrodowiska ma skutki dobroczynne (i mo¿e wywieraæ pozytywne oddzia³ywanie netto na
sytuacjê w zatrudnieniu i dzia³alnoœci gospodarczej), wspierany zreszt¹ przez szereg odpowiednich dyrektyw, w dalszym ci¹gu ma niewielkie znaczenie. (Mapa 1.12.) Natomiast prowadzona na poziomie wspólnotowym polityka gospodarki odpadami ukierunkowana jest na propagowanie zapobiegania, przerobu wtórnego (recyklingu) i powtórnego
wykorzystania, nie zaœ ostatecznego usuniêcia odpadów.

ciolecia. Tak czy inaczej, wystêpuj¹ w dalszym ci¹gu wyra-
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25

Ÿne ró¿nice miêdzy krajami i regionami. Liczba osób dysponuj¹cych pod³¹czeniem do oczyszczalni œcieków pozostaje wzglêdnie niewielka w regionach Celu 1 i krajach kohe-

Zmiany klimatyczne

zyjnych, siêgaj¹c poziomu jedynie ok. 50% — w porównaniu
z 80–90% w krajach nordyckich. Odpowiedni odsetek jest
tak¿e stosunkowo niski w wielu krajach akcesyjnych.

nych przez cz³owieka gazów cieplarnianych, z których
najbardziej znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ gazy pochodz¹ce z
emisji dwutlenku wêgla wytwarzanego ze spalania paliw
kopalnych. Wœród najbardziej widocznych skutków zmian

Gospodarka odpadami
Rokrocznie w UE wytwarzane jest 1,3 mld ton odpadów,

klimatycznych znajduj¹ siê fale letnich upa³ów, które mog¹
powodowaæ po¿ary lasów i zniszczenia plonów, podnosz¹c przy tym poziom œmiertelnoœci (lato roku 2003 przy-

powoduj¹c powstawanie okreœlonych strat w zakresie za-

nios³o dobitne przypomnienie skutków takich zjawisk).

sobów, ale tak¿e du¿ych problemów zwi¹zanych ze œro-

Mo¿e siê przez to równie¿ zwiêkszyæ czêstoœæ
wystêpowania skrajnych zjawisk i zdarzeñ pogodowych,
takich jak susze, powodzie czy gwa³towne burze. Œrodki

dowiskiem, gdy wywozi siê je na wysypiska lub dokonuje
ich spalenia — zamiast przerobu wtórnego, którego propagowanie jest celem wspólnotowej polityki.
Mimo ¿e dzia³alnoœæ rolnicza i przemys³owa ci¹gle s¹
Ÿród³em wytwarzania wielkich iloœci odpadów, w ci¹gu

Zmiany klimatu spowodowane s¹ obecnoœci¹ wytwarza-

zaradcze wprowadzane lub proponowane na poziomie
wspólnotowym — takie jak dyrektywa w sprawie zapobiegania i zwalczania zanieczyszczeñ czy te¿ ramowe
ustawodawstwo dotycz¹ce krajowych pu³apów emisji do

5

100

95

75

25

5

60

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

0

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:30:16

102

0

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

Czêœæ 1 — Spójnoœæ, konkurencyjnoœæ, zatrudnienie, wzrost
100

100

95

95

75

75

Canarias (E)

GGuadeloupe

25

Martinique

Réunion

5

25

5
Guyane (F)

0

0

Açores (P)

Madeira

1.12 Odpady komunalne sk³adowane na wysypisku
kg/mieszk.
< 150
150 - 250
250 - 350
100

UE14* = 291
* na podst. BE, DE, FR: 1996; DK, EL, LU, AT, PT, FI: 1999;
ES: 2000; IE, IT, SE: 1998; NL:1997
BG, DK: NUTS0
BE: NUTS1

350 - 450

100

> 450
95

brak danych

95

ród³o : Eurostat
0

100

500 km

75

75

© EuroGeograficzny Zwi¹zek ds. Granic Administracyjnych

25

25

5

5

0

61

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:30:16

0

103

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

Czêœæ 1 — Spójnoœæ, konkurencyjnoœæ, zatrudnienie, wzrost
100

95

75

100

atmosfery — umo¿liwiaj¹ politykom uwzglêdniaæ zró¿nicowania w zakresie warunków lokalnych.

Standardy œrodowiskowe s¹ integralnym
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Spoœród UE-15 dziesiêæ dalekich jest jeszcze od osi¹gniêcia uzgodnionych miêdzy sob¹ celów w zakresie udzia³u w

Ró¿ne standardy w odniesieniu do œrodowiska naturalne-

emisjach, które pozwoli³yby im sprostaæ zobowi¹zaniu po-

go mog¹ staæ siê przyczyn¹ powstania nowych linii po-

djêtemu w ramach Protoko³u z Kioto (w celu zmniejszenia
poziomu emisji o 8% w okresie do roku 2010, w porównaniu

dzia³u miêdzy ludŸmi ¿yj¹cymi w œrodowisku zdrowym i

z 1990 r.). W grupie tej znajduj¹ siê wszystkie kraje kohezyjne. (Szczególny przyk³ad w tym wzglêdzie stanowi Irlandia, gdzie emisje w roku 2001 przekroczy³y o 31% poziom z
1990 r., wobec zwiêkszenia o 13%, jakie by³o dozwolone
miêdzy rokiem 1990 a latami 2008–2012.) (tabela A1.10.)

czystym a tymi, którzy ¿yj¹ w odmiennych warunkach. Jeœli
bêd¹ przestrzegane odpowiednie standardy, mog¹ oni
uczyniæ regiony atrakcyjniejszymi miejscami dla inwesto-

siê w stopniu znacznie wiêkszym ni¿ na obszarze UE, co
zdarzy³o siê w pierwszym rzêdzie w rezultacie znacznego
spadku dzia³alnoœci przemys³u ciê¿kiego.

podark¹, w znacznie mniejszym stopniu uwzglêdniaj¹c kwestie zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. I chocia¿ wzglêdne
znaczenie, jakie przypisywano temu ostatniemu elementowi

Ods³aniaj¹ siê tak¿e ró¿nice wystêpuj¹ce miêdzy krajami,

znacznie siê zmieni³o, polityka spójnoœci zdo³a³a wywrzeæ
silniejsze skutki w odniesieniu do wskaŸników ekonomicznych i spo³ecznych, ni¿ w zakresie œrodowiska.
W ramach polityki spójnoœci uda³o siê jednak¿e dopomóc
osi¹gaj¹cym gorsze wyniki gospodarcze Pañstwom Cz³onkowskim w uzyskaniu zgodnoœci z unijnymi wymogami w
zakresie ochrony œrodowiska, i tak mo¿e byæ w dalszym
ci¹gu w nadchodz¹cych latach. Rozwijaj¹cy siê transport
stanowi w tym wzglêdzie szczególny problem, bowiem w
sytuacji, gdy nie dochodzi do przestawienia siê na mniej
szkodliwe dla œrodowiska œrodki przewozu, wzrostowi gospodarczemu towarzyszyæ bêd¹ coraz to wiêksze emisje

pojazdów samochodowych (tabela A1.11).

zanieczyszczeñ.

Ró¿norodnoœæ biologiczna

Powy¿sze odnosi siê w sposób szczególny do krajów kan-

Oko³o 2/3 terenów podmok³ych (mokrade³, bagien), które

dyduj¹cych, w których st³umiony popyt na samochody i z³y
stan dróg ¿elaznych grozi zapocz¹tkowaniem znacz¹cego
zwiêkszenia skali korzystania z dróg i id¹cych za tym emisji.
W okresie najbli¿szych lat nale¿y zatem zwróciæ

peryferyjnych i w krajach kandyduj¹cych z drugiej, sta-

szczególn¹ uwagê na:

nowi¹ wystêpuj¹ce dzisiaj zagro¿enie dla ró¿norodnoœci
biologicznej.

–

pomoc nowym Pañstwom Cz³onkowskim w osi¹gniêciu pe³nej zgodnoœci z unijnym acquis, szczególnie w

Natura 2000 ma na celu zachowanie siedlisk i œwiata pta100

95

75

25

zakresie dyrektyw dotycz¹cych gospodarki odpadami,
zaopatrzenia w wodê, komunalnej wody odpadowej i
jakoœci powietrza atmosferycznego, ³¹cz¹cych siê ze

siego na obszarze Europy, dziêki ustanowieniu sieci chronionych obszarów naturalnych, obejmuj¹cych ponad
20.000 miejsc lub stanowisk wyznaczonych b¹dŸ zaproponowanych. Sieæ ta obejmuje 15% ca³oœci obszaru l¹dowego UE-15, przy czym liczba wzmiankowanych miejsc
wzroœnie po rozszerzeniu Unii.

0

mieszkuj¹cych.
Na terenie UE-15 priorytetow¹ pozycjê przyznawano zazwyczaj w przesz³oœci celom zwi¹zanym z ekonomi¹ i gos-

istnia³y w Europie sto lat temu, przesta³o istnieæ. Poszerzanie siê obszarów miejskich z jednej strony, i porzucanie
ziemi w wyniku przemian ekonomicznych na obszarach

5

rów, równoczeœnie podnosz¹c jakoœæ ¿ycia ludzi je za-

W krajach akcesyjnych w ci¹gu lat 90-tych emisje obni¿y³y

jeœli chodzi o g³ówne Ÿród³a emisji. O ile produkcja energii w
krajach kandyduj¹cych przysparza wiêcej ni¿ po³owy
ca³kowitej iloœci emisji, co dzieje siê z uwagi na oparcie siê
w wiêkszym stopniu na paliwach kopalnych, to w krajach
kohezyjnych, jak równie¿ w pozosta³ej czêœci UE, jej udzia³
wynosi poni¿ej 1/3. Z drugiej strony transport sk³ada siê na
21% ca³oœci emisji w krajach kohezyjnych i krajach UE-15
³¹cznie (liczba wzros³a w ci¹gu ostatnich 10 lat), lecz w krajach kandyduj¹cych - 8% — która to wartoœæ bêdzie jednak
gwa³townie wzrastaæ w miarê coraz szerszego korzystania
z transportu ko³owego i rosn¹cego stopnia u¿ytkowania

25

znacz¹cymi inwestycjami;

–

wspieranie rozwoju ekologicznych bran¿ przemys³owych i korzystania z czystszych technologii,

5

100

95

75

25

5

62

Trzeci raport na temat spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej

0

co_pl_2003_012.ps
C:\co_pl_2003\co_pl_2003_012.vp
27 April 2004 11:30:16

104

0

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite Default screen

Czêœæ 1 — Spójnoœæ, konkurencyjnoœæ, zatrudnienie, wzrost
100

100

95

szczególnie w przypadku
przedsiêbiorstw);

75

–
25

(ma³ych

i

95

œrednich

75

odnawianie zaniedbanych obszarów przemys³owych
— zamiast realizowania nowych inwestycji;
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–

zachêty do korzystania z czystszych metod transportu
i korzystania z energii odnawialnej;

0

dopomaganie regionom najbardziej nara¿onym na
zagro¿enia naturalne do wypracowywania œrodków
zapobiegawczych;

–

propagowanie wspó³pracy Pañstw Cz³onkowskich, regionów i w³adz lokalnych;

–

zagwarantowanie odpowiedniej gospodarki wodnej i
odpadami na terenach z problemami natury geograficznej, wraz z dostatecznym stopniem ochrony ich
zasobów naturalnych, co pozwoli na podniesienie ich
atrakcyjnoœci pod k¹tem ekspansji przedsiêbiorstw i
inwestycji wewnêtrznych.
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Tj. kraje, w których produkt narodowy brutto na mieszkañca siêgn¹³ poni¿ej poziomu 90% unijnej œredniej, wg stanu na pocz¹tek lat
90-tych XX w.
Zob. prognozy ekonomiczne Komisji z jesieni 2003 r.
Dane dot. PKB na mieszkañca dla regionów s¹ dostêpne jedynie za okres do roku 2001.
Podane tu liczby nie uwzglêdniaj¹ efektu zjednoczenia Niemiec i znacznego wzrostu PKB w nowych landach w okresie lat
1991-1994.
Zob. dokumenty Komisji Europejskiej: Employment in Europe 2002 [‘Zatrudnienie w Europie – stan na rok 2002’] i The European
Competitiveness report 2002 [‘Raport o sytuacji konkurencyjnoœci w Europie za rok 2002’].
Wg prognoz demograficznych Organizacji Narodów Zjednoczonych (2002 r.).
Osoby nara¿one na ryzyko znalezienia siê w ubóstwie okreœla siê jako maj¹ce „dochody zekwiwalizowane” [ang. „equivalised
income” – s³owo ‘equivalise(d)’ nie istnieje w standardowej angielszczy¿nie, jest zatem swoistym, technicznym neologizmem (przyp.
t³um.)] (przy uwzglêdnieniu wielkoœci i sk³adu gospodarstwa domowego) na poziomie poni¿ej 60% œrodkowej wartoœci (mediany)
poziomu krajowego. Transfery socjalne nie uwzglêdniaj¹ w tym wypadku emerytur lub rent jedynego spadkobiercy, traktowanych
jako prawa nabyte wynikaj¹ce z uprzednio uiszczanej sk³adki i liczone jako dochód przed dokonaniem transferu.
Wa¿ne jest zachowanie œwiadomoœci ograniczeñ zwi¹zanych z dostêpnymi danymi przy porównywaniu wzglêdnego ryzyka ubóstwa
w zale¿noœci od rodzaju gospodarstwa domowego. W szczególnoœci liczby dotycz¹ce poziomu dochodów nie uwzglêdniaj¹
przypisanych czynszów ani kwot zaoszczêdzonych przez osoby za spraw¹ posiadania na w³asnoœæ mieszkania lub domu, w którym
zamieszkuj¹, ani te¿ wp³ywów odsetkowych. Obie pozycje zmierza³yby do zmniejszania relatywnego ryzyka ubóstwa w przypadku
ludzi starszych, w których przypadku wystêpuje wiêksze prawdopodobieñstwo posiadania mieszkania lub domu (chocia¿ zakres
tego bêdzie siê ró¿ni³ w zale¿noœci od kraju) i którzy nierzadko maj¹ zgromadzone oszczêdnoœci wraz z zyskami zwi¹zanymi z
oprocentowaniem.
Zob. zw³aszcza: Regions: Statistical yearbook za rok 2003, Komisja Europejska, Luksemburg – rozdz. Household accounts.
W zakresie liczby ludnoœci, atrakcyjnoœci dla przedsiêbiorców i sektorów (bran¿) dzia³alnoœci gospodarczej zbadano ³¹cznie 1595
obszary miejskie poszerzonej ju¿ Unii Europejskiej, o liczbie ludnoœci przekraczaj¹cej 50.000.
Pogórze pó³nocnej Szkocji (Highlands) wraz z tamtejszymi wyspami (Islands), jako obszary licz¹ce niewiele ponad 9 mieszkañców
na 1 km kw., stanowi¹ jedyny region zlokalizowany poza terytorium Szwecji i Finlandii, na którym gêstoœæ zaludnienia wynosi poni¿ej
10 mieszk./km2.
Na obszarze szkockich Highlands and Islands poziom wzrostu PKB równie¿ by³ w tym okresie wzglêdnie niski, przy czym zmala³y
zarówno poziom zatrudnienia, jak i liczba ludnoœci.
Gêstoœæ sieci mierzona jest z³o¿onym (mieszanym) wskaŸnikiem, który wskazuje na zaopatrzenie regionu w odnoœne elementy
infrastruktury (arytmetyczna œrednia relacji d³ugoœci dróg w stosunku do wielkoœci powierzchni terenu i w relacji do liczby ludnoœci),
wyra¿onym w stosunku do œredniej dla UE.
W Europejskich Wytycznych ws. Strategii Zatrudnienia zaleca siê, aby zapewniona by³a dostateczna liczba miejsc typu dzienne
¿³obki i przedszkola, dogodnie zlokalizowanych, co pozwoli³oby wszystkim kobietom podj¹æ pracê, o ile taki by³by ich wybór.
Zob. cz. 2 w dalszej czêœci opracowania.
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Zob. „Employment in Europe 2002”, ss. 115-133.
Celem wytyczonym podczas wielokrotnie przywo³ywanego w toku niniejszego opracowania lizboñskiego szczytu jest zmniejszenie o
po³owê w okresie do roku 2010 udzia³u osób w wieku lat 18-24 o niskim poziomie wykszta³cenia, nie objêtych jakimkolwiek dalszym
szkoleniem.
Na podstawie: Continuing Vocational Training Survey [‘Badania ustawicznego szkolenia zawodowego’], Eurostat 2002.
Pomoc pañstwowa rozumiana jest tu jako œrodki bezpoœrednio przekazywane przedsiêbiorstwom w formie dotacji, wy³¹czeñ
podatkowych, udzia³u kapita³owego, „miêkkich” kredytów, odroczeñ p³atnoœci zobowi¹zañ podatkowych i gwarancji –
skalkulowanych w sposób umo¿liwiaj¹cy harmonijne po³¹czenie danych dot. komponentu pomocy pañstwa z powszechnym,
porównywalnym wskaŸnikiem dla wszystkich krajów.
The regional dimension of the European Research Area [‘Regionalny wymiar europejskiego obszaru badawczego’], COM(2001) 549
(wersja ostateczna).
Wg badañ przeprowadzonych ostatnio wœród przedsiêbiorców w Grecji, Hiszpanii i Portugalii, wiêkszoœæ mened¿erów uzna³a, ¿e
zaawansowane technologie, jakich mogliby oni potencjalnie potrzebowaæ, s¹ ³atwiej dostêpne poza ich w³asnym krajem.
Szacunki oparte na danych z Labour Force Survey („Badania dot. si³y roboczej”) nt. wielkoœci jednostki lokalnej, skojarzone z danymi
pochodz¹cymi ze Structure of Business Statistics („Struktura statystyk dot. przedsiêbiorstw”) nt. wielkoœci przedsiêbiorstwa.
Innobarometer 2001, Flash Eurobarometer 100, 2002
Zob. Productivity: The Key to Competitiveness of European Economies and Enterprises [‘Wydajnoœæ jak element kluczowy
konkurencyjnoœci europejskich gospodarek i przedsiêbiorstw’], COM(2002) 262 (wersja ostateczna), gdzie dowodzi siê, ¿e tworzenie
miejsc pracy (w ujêciu netto) skupia³o siê w UE w latach 1995-2000 w sektorach wysokich technologii i zwi¹zanych z wy¿szym
poziomem wykszta³cenia (str. 13).
Dane zaczerpniêto z: Komisja Europejska, Telecommunications Regulatory Package - VIII Implementation Report [‘Pakiet regulacji
w zakresie telekomunikacji – VIII raport dot. wprowadzania zapisów regulacyjnych w ¿ycie’] – Za³¹cznik 1, grudzieñ 2002.
W miarê jak coraz bardziej uwidacznia siê fakt, ¿e konkurencyjne oferty ADSL nie maj¹ raczej szans rozci¹gn¹æ siê na
„niedochodowe” czy te¿ peryferyjne regiony Europy, w³adze pañstwowe i regionalne stoj¹ w obliczu problemu okreœlenia sposobu, w
jaki mo¿na by tym regionom zagwarantowaæ dostêp do linii szerokopasmowych. Niektórzy komentatorzy sugeruj¹, ¿e dla bardziej
oddalonych terenów rozwi¹zaniem by³aby technologia bezprzewodowa, jako nie wymagaj¹ca wysokich kosztów
techniczno-in¿ynieryjnych. Jednak¿e technika ta nie jest rozwi¹zaniem darmowym, musi bowiem funkcjonowaæ w oparciu o sieci
satelitarne lub naziemne, a ka¿dy z tych rodzajów wi¹¿e siê z kosztami pierwotnymi i zwi¹zanymi z kontynuowaniem operacji.
Niezale¿nie od tego techniki bezprzewodowe stanowi¹ ofertê przynajmniej potencjalnej mo¿liwoœci zniwelowania „cyfrowego
podzia³u” wystêpuj¹cego miêdzy regionami.
Por. Komisja, COM(2002) 62 (wersja ostateczna), eEurope Benchmarking Report [‘Raport ws. standardów „elektronicznej Europy”’]
2002.
Regionalne Strategie na rzecz Innowacji, finansowane ze œrodków funduszy strukturalnych.
„Wnioski przewodnicz¹cego obrad” – posiedzenie OECD (wysokiego szczebla), Martigny (Szwajcaria), czerwiec 2003 r.
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