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STRESZCZENIE 
 
Kontekst 
W sprawozdaniu tym analizujemy sposób, w jaki działania UE związane 
z wydatkami na politykę spójności zrealizowane w okresie programowania 
budżetowego 2000-2006 wpłynęły prawdopodobnie na państwa członkowskie 
będące dawcami.  Do grupy krajów, które określamy mianem państw członkowskich 
będących dawcami, należy jedenaście państw członkowskich dokonujących wkładu netto do 
budżetu UE (netto oznacza tutaj, że są one dostosowane do wpływów w ramach Wspólnej 
Polityki Rolnej).  Kraje te, w kolejności malejących wkładów netto wyrażonych w euro, to: 
Niemcy, Francja, Holandia, Włochy, Wielka Brytania, Szwecja, Belgia, Austria, Dania, 
Luksemburg i Finlandia. 
 
Do grupy krajów, które nazywamy państwami członkowskimi będącymi beneficjentami, 
należą wszystkie państwa objęte celem 1 w okresie programowania 2000-2006 i jest ich 
łącznie czternaście: Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, 
Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Węgry. 
 
Nasza analiza tego, w jaki sposób wydatki na politykę spójności mogą wpłynąć na 
państwa będące dawcami, miała dotyczyć sześciu głównych zagadnień (lub pytań). 
Oto one: 
 
Zagadnienie 1: Jaką część wzrostu gospodarczego państw będących dawcami można 
przypisać wydatkom na politykę spójności poczynionym w państwach będących 
beneficjentami?  
 
Zagadnienie 2: W jaki sposób wydatki na politykę spójności wpływają na agregaty 
ekonomiczne oraz na strukturę gospodarki państwa będącego beneficjentem? 
W szczególności, jaka część dotacji na wydatki na politykę spójności zostanie 
przekształcona w popyt i produkcję?  
 
Zagadnienie 3: Jaka część wydatków na politykę spójności przedostanie się do bardziej 
zamożnych regionów poprzez zwiększony popyt na import z nich? Jak będzie się 
najprawdopodobniej rozwijał import z państw będących dawcami w porównaniu z sytuacją, 
w której brak jest finansowania z funduszy strukturalnych.  
 
Zagadnienie 4: Ile wynosi procentowy udział wykonawców z państw członkowskich 
będących dawcami, którym przyznano znaczące umowy na zamówienia publiczne, 
finansowane częściowo z wydatków na politykę spójności?  
 
Zagadnienie 5: Ile miejsc pracy w państwach członkowskich będących dawcami zależy od 
transferów finansowych dokonywanych w ramach wydatków na politykę spójności?  
 
Zagadnienie 6: Jaki jest wpływ transferów wydatków na politykę spójności na przepływy 
pieniężne?  
 
Zagadnienia te omawiane są w naszym sprawozdaniu w innej kolejności niż powyżej, 
ponieważ struktura naszego badania musi odzwierciedlać sposób, w jaki rzeczywiście 
działają podstawowe procesy gospodarcze.  Zatem w pierwszej części naszej analizy 
rozpoczynamy od faktycznych danych dotyczących wkładu państw będących dawcami do 
budżetu oraz od wyjaśnienia, w jaki sposób jeden element całkowitego budżetu UE ma na 
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celu wspieranie inwestycji i innych działań gospodarczych w państwach będących 
beneficjentami poprzez wydatki na politykę spójności.  Fakty te są dobrze znane posłom do 
Parlamentu Europejskiego, jednak opatrzono je opisem, ponieważ dane służą jako ilościowy 
wkład do dalszej analizy. 

W dalszej kolejności musimy zbadać, w jaki sposób programy finansowane z wydatków na 
politykę spójności są realizowane w krajach będących beneficjentami i w jakim stopniu 
mogą one wpłynąć na wyniki gospodarcze tych państw.  Musimy w szczególności 
zidentyfikować efekty uboczne, które wywierają potencjalnie korzystny wpływ na 
gospodarki państw będących dawcami.  Ten etap naszego badania ma na celu analizę 
zagadnienia 2 i 3 powyżej, tj. kwestii dotyczących oddziaływania na państwa będące 
beneficjentami. 
 
Dopiero po zbadaniu bezpośredniego oddziaływania na państwa będące beneficjentami 
możemy przejść do analizy krajów będących dawcami i określenia wpływu państw-
beneficjentów na państwa będące dawcami.  Na samym początku tego procesu państwa 
będące dawcami muszą ponieść ciężar wniesienia wkładu netto do budżetu UE.  Wszelkie 
późniejsze efekty uboczne wynikłe z wdrażania programów realizowanych z wydatków na 
politykę spójności mogą zrekompensować część negatywnych kosztów, które poniosły 
państwa będące dawcami finansujące budżet.  Ogólny wpływ netto na państwa będące 
dawcami mógłby być ewentualnie albo negatywny, albo pozytywny.  Ten etap naszego 
badania ma na celu analizę zagadnienia 1, 5 i 6 powyżej, tj. kwestii dotyczących 
oddziaływania na państwa będące dawcami. 
 
Na koniec pozostaje nam zagadnienie 4, którego charakter różni się od pozostałych pięciu 
zagadnień makroekonomicznych.  W naszym badaniu wykorzystaliśmy dwa różne poziomy 
metodologii analitycznej. Na poziomie makroekonomicznym analiza dotyczy łącznych 
korzyści osiągniętych przez państwa będące beneficjentami i dawcami, mierzonych 
w kategoriach wpływu na zmienne makroekonomiczne takie jak PKB, zatrudnienie itp. 
Obejmuje to zagadnienia 1-3 oraz 5-6. Na poziomie mikroekonomicznym analiza odnosi się 
do korzyści uzyskiwanych przez poszczególne przedsiębiorstwa w państwach będących 
dawcami w związku z wdrażaniem wybranych typów działań i przedsięwzięć w ramach 
programów realizowanych z wydatków na politykę spójności. Wymaga to zidentyfikowania 
przedsiębiorstw i konsorcjów z państw będących dawcami, którym przyznano znaczące 
umowy na zamówienia publiczne, finansowane częściowo w ramach programów 
realizowanych z wydatków na politykę spójności.  

Zanim przedstawimy streszczenie naszych głównych ustaleń, musimy poczynić uwagę 
końcową.  Dotyczy ona metodologii stosowania modeli, którą zastosowaliśmy w celu 
przeanalizowania pięciu zagadnień o charakterze makroekonomicznym.  W analizie 
konieczne jest stosowanie modeli, ponieważ wytłumaczenie oddziaływania strategii 
w zakresie wydatków na politykę spójności jest niemożliwe jedynie w oparciu 
o obserwowanie wyników w zakresie wzrostu PKB, użytych liczb itp. W odniesieniu do 
okresu 2000-2008 znamy dokładnie poziom PKB i wskaźnik jego wzrostu we wszystkich 
państwach będących beneficjentami i dawcami1. Nie mamy jednak możliwości ustalenia, 
w jakim stopniu programy realizowane z wydatków na politykę spójności wpłynęły na 
wyniki w zakresie wzrostu.  Wiele innych czynników zewnętrznych i wewnętrznych również 
uległo zmianie w okresie 2000-2008 i nadal będzie się zmieniać w przyszłości. Nie możemy 
określić konkretnej roli wydatków na politykę spójności poprzez samo przyglądanie się 
danym.  W tym celu musimy korzystać z formalnych modeli gospodarek państw będących 
beneficjentami i państw będących dawcami.  Stosujemy ramy modelu HERMIN 

                                                 
1  Źródła krajowe oraz EUROSTAT dysponują oficjalnymi danymi statystycznymi za rok 2007 na temat wszystkich 

państw.Dostępne są również dobre prognozy dotyczące wielu wskaźników wydajności gospodarczej w 2008 r. 
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wykorzystywane w dziedzinie analizy spójności od końca lat 80. XX w.2 Odsyłamy czytelnika 
do rozdziału 3 naszego sprawozdania, gdzie wyjaśniamy szczegółowo naszą metodologię 
stosowania modeli, o której mowa jest również krótko w załączniku 1, oraz do odnośnych 
źródeł naukowych i innych publikacji wymienionych w bibliografii.   
 
 
Wsparcie finansowe 

Wysokość wkładów netto do budżetu poszczególnych państw będących dawcami jest różna.  
Analizowanie wkładów państw będących dawcami wyrażonych jako procentowa część PNB 
państwa będącego dawcą jest bardziej przydatne niż opieranie się na kwotach 
bezwzględnych wyrażonych w euro.  Warto również przyjrzeć się poziomowi wpływów 
w ramach programów na rzecz spójności wyrażonemu jako procentowa część PNB państw-
beneficjentów.  W przypadku udziałów (otrzymanych lub zapłaconych) wyrażonych jako 
procentowa część PNB porównanie państw będących dawcami netto i państw będących 
beneficjentami netto wskazuje na asymetrię.  Poziom udziałów państw będących 
dawcami netto jest nieznaczny i wynosi od 0,7% PNB w przypadku Luksemburga 
(najwyższa wartość) w roku 2002 do najniższej wartości poniżej 0,1% 
w przypadku Danii w 2002 r.  Średnio poziom ten wynosi zdecydowanie poniżej ok. 
0,5% PNB w skali roku.  Państwa będące dawcami takie jak Dania, Finlandia, Włochy 
i Wielka Brytania są w rzeczywistości w niektórych latach, na początku okresu 
programowania krajami-beneficjentami.   

Poziom udziałów w stosunku do PNB państw będących beneficjentami netto jest 
wyższy niż w przypadku państw będących dawcami i może wynosić do 4% w skali 
roku.  Do głównych państw-beneficjentów z budżetu UE w okresie programowania 
wydatków na politykę spójności 2000-2006 należały: Hiszpania, Grecja, Portugalia 
i Irlandia.  Od rozszerzenia UE w 2004 r. oraz 2007 r. wszystkie nowe państwa członkowskie 
są także beneficjentami netto.  Jednak ich udziały w wydatkach na politykę spójności były 
małe w pierwszych latach po przystąpieniu do UE, ale wzrosły gwałtownie w miarę 
uruchamiania programów i procedur.  W okresie programowania 2000-2006 wydatki 
na politykę spójności dla państw członkowskich UE-15 wyrażone w watrościach 
absolutnych wyniosły ok. 231 miliardów euro.  Państwa będące beneficjentami 
netto z budżetu UE otrzymały niewiele ponad 50% tej kwoty, a resztę 
przeznaczono dla państw UE-15 będących dawcami netto.  Dziesięć nowych państw 
członkowskich, które weszły do UE w 2004 r., otrzymało w okresie programowania 2004-
2006 21,3 miliarda euro. 

Chociaż każdy program realizowany z wydatków na politykę spójności stanowi złożony plan 
składający się z setek pojedynczych przedsięwzięć i środków, zgrupowanych w ramach 
niewielkiej liczby programów operacyjnych, dla celów analizy musimy dokonać ponownej 
ich klasyfikacji (przy użyciu modeli) na trzy główne kategorie inwestycji gospodarczych: 
infrastruktura publiczna, zasoby ludzkie oraz pomoc przedsiębiorstwom prywatnym.  
Średnie udziały każdej z tych kategorii gospodarczych wyniosły w okresie programowania 
2000-2006 we wszystkich państwach będących beneficjentami odpowiednio 48,5%, 35,9% 
oraz 15,6% całości. 

 

                                                 
2  Zob.: Bradley, 2006 – przegląd wcześniejszego wykorzystania modelu HERMIN w analizie skutków wydatków 

na politykę spójności.  Bradley i Untiedt 2008 zawiera pełną instrukcję stosowania systemu modeli HERMIN 
dotyczących państw-beneficjentów.  Modele dotyczące państw będących dawcami są nowe, a szczegóły na ich 
temat dostępne są na żądanie (Bradley i Untiedt, 2009). 
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W okresie programowania 2007-2013 budżet wydatków na politykę spójności 
zwiększono do 341,1 miliarda euro, z czego około trzech czwartych przeznaczono 
dla państw będących beneficjentami netto (obecnie rozszerzono to na Bułgarię 
i Rumunię). 
 
 
Oddziaływanie na państwa będące beneficjentami 

Drugi etap naszej analizy wymaga wykorzystania danych o wydatkach na politykę 
spójności, aby móc przedstawić w kategoriach ilościowych wpływ programów spójności na 
państwa-beneficjentów w okresie 2000-2006 i określić skutki zwiększonej wydajności (PKB) 
oraz wpływ na pobudzenie popytu na import. Musimy znać te oddziaływania, zanim 
będziemy mogli przeanalizować późniejsze efekty uboczne dla państw będących dawcami.   
W naszej analizie wprowadzamy wyraźne rozróżnienie wpływu wydatków na 
politykę spójności na popyt w czasie realizacji programu i bardziej długotrwałego 
wpływu na podaż, trwającego również po zakończeniu programu.  Programy 
w czasie realizacji wspomagają wydajność i zatrudnienie, zwłaszcza w przypadku 
przedsięwzięć budowlanych prowadzonych na wielką skalę, które stanowią dużą 
część łącznych wydatków na politykę spójności w większości państw będących 
beneficjentami. 

Z analizy z zastosowaniem modeli wynika, że znaczne oddziaływanie realizacji programów 
jest spowodowane przez tzw. keynesowskie efekty mnożnikowe wydatków.3 To 
oddziaływanie na popyt szybko wraca do zera po zakończeniu programu (tzn. po 2008 r. 
w przypadku okresu programowania 2000-2006).  Jednak jako że poprawa w zakresie 
infrastruktury fizycznej, kapitału ludzkiego oraz badań i rozwoju następuje stopniowo, 
korzyści związane z podażą zaczynają być odczuwalne w postaci wyższej produkcji 
sektorowej i wyższej wydajności. 

W rozdziale 4 przedstawiamy oddziaływanie wydatków na politykę spójności w każdym 
z czternastu państw będących beneficjentami. W odniesieniu do pytania zadanego 
w ramach zagadnienia 2 (tj. w jaki sposób relacja podaż-popyt działa w państwach 
będących beneficjentami) symulacje z użyciem modelu HERMIN pokazały, że trwałe 
oddziaływanie po zakończeniu programów przybiera postać wyższej wydajności w sektorze 
produkcji i usług rynkowych oraz wyższej wydajności ogólnie.  Programy polegające na 
inwestycjach w infrastrukturę realizuje sektor budowlany, jednak trwały rozwój działalności 
w tym sektorze szybko zanika wraz z zakończeniem programu.  Sektor rolnictwa i sektor 
rządowy pozostają w znacznej mierze niezmienione z wyjątkiem organizowanych przez 
państwo systemów szkoleń oraz instytucji zaangażowanych w realizację programów 
związanych z EFS. 

Oddziaływanie na wszystkie państwa będące beneficjentami przedstawiono 
w rozdziale 4 na rys. 7, który składa się z czternastu zestawów czterech 
wykresów dotyczących każdego kraju, przedstawiających następujące wyniki: 
 

• wydatki na politykę spójności finansowane przez WE (wyrażone jako procentowa 
część PKB); 

 
• wpływ wydatków na politykę spójności na PKB (wyrażony jako wzrost procentowy 

w odniesieniu do linii bazowej nieobejmującej tych wydatków); 
                                                 
3  Wpływ realizowania wydatków na politykę spójności związany z popytem przypomina cele niedawnych działań 

na rzecz pobudzenia gospodarek przechodzących globalne spowolnienie.  Jednak w centrum działań UE 
znajduje się długotrwały wpływ programów spójności związany z podażą.   
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• wpływ wydatków na politykę spójności na zatrudnienie (wyrażony jako wzrost 

procentowy w odniesieniu do linii bazowej nieobejmującej tych wydatków); 
 

• wpływ wydatków na politykę spójności na bilans handlowy netto (wyrażony jako 
procentowa część PKB, różny od linii bazowej nieobejmującej tych wydatków). 

 
Na przykładzie Estonii na wykresie (a) widać, że poziom finansowanych przez WE wydatków 
na politykę spójności wyniósł w pierwszym roku, tj. 2004, 0,57% PKB i zwiększał się 
stopniowo do 1,11% PKB w ostatnich latach. Wykres (b) opiera się na symulacji 
przeprowadzonej z użyciem modelu HERMIN i ilustruje wpływ wydatków na politykę 
spójności na PKB.  W pierwszym roku wpływ ten wyniósł zaledwie 0,6%, tzn. poziom PKB 
wzrósł o 0,65% w porównaniu do linii bazowej (nieobejmującej tej polityki).  Wraz 
z postepującą realizacją programu jego wpływ na PKB wzrósł i osiągnął najwyższy poziom 
2,58% w ostatnim roku, tj. 2008. Na tym etapie uznaje się, że wszystkie wydatki na 
politykę spójności kończą się (należy pamiętać, że analizujemy program 2000-2006 
odrębnie od wszelkich innych programów).  Wraz z wygaśnięciem finansowania następuje 
nagły spadek wzrostu poziomu PKB.  Jednak ze względu na efekty uboczne związane 
z podażą istnieją trwałe korzyści w zakresie PKB, chociaż ich skala jest mniejsza.  Do roku 
2015, tj. siedem lat od zamknięcia wydatków w ramach programu 2000-2006, wzrost 
poziomu PKB nadal będzie wynosić około 0,77%.  Wykres (c) ilustruje wpływ na całkowite 
zatrudnienie. W tym przypadku mają miejsce te same tendencje co w przypadku wpływu na 
PKB, ich skala jest jednak mniej więcej o połowę mniejsza. 
 
Tzw. mnożnik „kumulacyjny” najlepiej opisuje sposób, w jaki programy 
realizowane z wydatków na politykę spójności będą oddziaływać na państwa 
będące beneficjentami.  Oblicza się go dla dowolnego roku poprzez dodanie 
wszystkich wcześniejszych wzrostów PKB, które można przypisać wydatkom na 
politykę spójności, i podzielenie ich przez wartość łącznych wydatków na politykę 
spójności (wyrażoną jako część PKB).  W latach realizacji programu wzrost PKB 
przypisuje się zastrzykom funduszy na wydatki na politykę spójności.  Jednak po 
zakończeniu programu, tzn. z dniem 31 grudnia 2008 r., nadal mają miejsce korzyści 
związane z podażą w postaci większego PKB, ale nie odbywają się dalsze zastrzyki 
funduszy. 
 
Na rys. 1 poniżej przedstawiamy w formie opisu mnożniki kumulacyjne dla 
wszystkich czternastu państw-beneficjentów.4 Możemy podzielić te wyniki na trzy 
grupy w oparciu o kolejność wielkości mnożników kumulacyjnych: 
 
wysokie wartości (powyżej 3,0):  IE (4,0), ES (3,3), CZ (3,3), MT (3,1); 
 
średnie wartości (od 2,5 do 3,0): SK (2,8), EL (2,8), EE (2,8), PT(2,6), PL (2,5); 
 
niskie wartości (poniżej 2,5):  LT (2,4), HU (2,4), SI (2,2), CY (2,2), LV (1,9). 

                                                 
4  Rok 2020 stanowi ostatni rok objęty symulacjami.  Pozwala nam to na uchwycenie długofalowych rezultatów 

wydatków na politykę spójności. 
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Rys. 1: Mnożniki kumulacyjne dla państw-beneficjentów: 2020 r.  
(Program wydatków na politykę spójności 2000-2006)  
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W oparciu o powszechne założenia dotyczące skali mechanizmów efektów 
ubocznych można przypuszczać, że w przypadku niektórych państw będących 
beneficjentami wydatki na politykę spójności skuteczniej przekładają się na 
wzrost produkcji niż w przypadku innych państw. Najskuteczniejsze są państwa 
o najwyższych mnożnikach. Spadek wartości mnożnika oznacza, że mniej wydatków na 
politykę spójności przynosi wzrost produkcji i przybiera postać czynnika pobudzającego 
popyt w okresie realizacji programu, który kończy się po 2008 r., oraz zwiększonego 
popytu na import. Nasza analiza sugeruje jednak, że we wszystkich przypadkach 
zastrzyk w wysokości jednego procenta PKB w postaci wydatków na politykę 
spójności przyniesie w perspektywie długoterminowej korzyści w wysokości 
przynajmniej dwóch procent PKB, głównie w wyniku wpływu efektów ubocznych 
związanych z podażą na produkcję i wydajność. 
 
Ostatnia uwaga na temat ilościowego ujęcia skutków wydatków na politykę 
spójności dotyczy tego, że precyzyjne określenie skali najważniejszych 
wskaźników efektów ubocznych (skali pozytywnych efektów ubocznych 
kojarzonych z poprawą infrastruktury fizycznej, zasobów ludzkich, badań 
i rozwoju) nie jest możliwe. Wybrane przez nas wartości przedstawiają średnie 
wartości pojawiające się w literaturze międzynarodowej, która rzadko opiera się 
na badaniach przeprowadzonych w państwach będących beneficjentami. 
Niedostępne są jeszcze tego typu badania w nowych państwach członkowskich. 
W rzeczywistości modele HERMIN należą często do pierwszych takich modeli niektórych 
nowych państw członkowskich, które można zastosować w dogłębnej analizie polityki 
strukturalnej oraz prognozach średnioterminowych. Musimy w związku z tym uwzględnić 
podatność naszych wyników na różnice w poziomach wskaźników. Taka analiza udowadnia 
rzecz oczywistą, a mianowicie, że im większe są efekty uboczne, tym większy jest 
wpływ na podaż w państwach będących beneficjentami. 
 
W odniesieniu do pytania zadanego w związku z zagadnieniem 3 (tj. w jaki sposób 
wzrost importu pobudza eksport w państwach będących dawcami?) symulacje 
przeprowadzone przy użyciu modeli HERMIN pokazały, że w każdym przypadku 
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bilans handlu netto pogorszył się wraz z wdrażaniem programów realizowanych 
z wydatków na politykę spójności. Podkreśliliśmy jednak, że nie należy tego 
interpretować jako wyniku zwyżki konsumpcji spowodowanej przez wydatki na politykę 
spójności.  W rzeczywistości programy realizowane z wydatków na politykę spójności 
obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne powodujące zwiększone zapotrzebowanie na 
produkcyjne dobra kapitałowe (początkowo) oraz na dobra konsumpcyjne (po wydaniu 
pensji przez pracowników).  
 
Poprzez symulacje HERMIN wykryto pogarszanie bilansu handlowego krajów będących 
beneficjentami podczas realizacji programów, kiedy fundusze pomagają w opłacaniu 
importu, a wynikające z tego zakończone działania inwestycyjne przynoszą długotrwały 
zysk w postaci większej liczby dróg o wyższej jakości oraz bardziej produktywnych, 
wykwalifikowanych pracowników. Po zakończeniu programów bilans handlu netto 
w gospodarkach krajów będących beneficjentami powraca do nadwyżki w porównianiu 
z przypadkami, w których nie miało miejsca finansowanie. Ważne jest podkreślenie, że 
nawet w okresie następującym po realizacji programu większość gospodarek krajów 
będących beneficjentami w dalszym ciągu będzie przez pewien okres naznaczonych 
pokaźnymi deficytami handlowymi netto. Jednak symulacje HERMIN sugerują, że 
usprawnienia po stronie podaży w sektorze usług produkcyjnych i rynkowych 
mogą utrzymać wyższy poziom popytu na import ze strony większych, bardziej 
rozwiniętych krajów bedących dawcami. W świetle szybkiej integracji handlowej 
w ramach jednolitego rynku europejskiego, duża część przyszłej wymiany 
handlowej obejmie dobra produkcyjne i towary pośrednie, a nie tylko produkty 
końcowe czy konsumenckie.  
 
W chwili obecnej zjawisko to ujawnia się w symulacjach HERMIN w formie 
stałego zwiększonego popytu na eksport krajów bedących dawcami, jako że 
państwa będące beneficjentami mają intensywny kontakt handlowy z krajami 
będącymi dawcami. Oczywiście wraz z rozwojem państw-beneficjentów, one 
również będą w stanie skuteczniej konkurować z państwami będącymi dawcami. 
Symulacje HERMIN sugerują, że ta sytuacja może przeobrazić się w grę 
o umarkowanie „pozytywnych rezulatatach”, w której wygrywać będą wciąż 
zarówno państwa będące dawcami, jak i beneficjenci. Ponadto, jako że ma 
miejsce konwergencja, przynajmniej na szczeblu krajowym, wyrównaniu ulegnie 
bilans pomiędzy dawcami „netto” a „beneficjentami netto”.  
 
Możemy zilustrować ten proces ponownie na przykładzie Estonii. Na wykresie d), rys. 7 dla 
Estonii można dostrzec, że bilans handlowy uległ obniżeniu o niemal 0,8 punktu 
procentowego (przy czym bilans handlowy wyrażany jest jako odsetek PKB). Pogorszenie to 
postępowało dalej i się wzmagało, aż obniżka wyniosła 1,2 procent PKB do roku 2007 
i usytuowała się na poziomie 1 procenta PKB w 2008 r. Natychmiast po zakończeniu 
programu na lata 2000-2006 pod koniec 2008 r. obniżenie bilansu handlowego 
spowodowane wydatkami na rzecz spójności uległo zatarciu, a poprawiony potencjał 
gospodarki w zakresie dostaw oznacza, ze następuje umiarkowana poprawa w bilansie 
handlowym, wynosząca około 0,4 procent PKB w okresie następującym po realizacji 
programu.  
 
Wpływ na bilanse handlowe netto dla każdego z czternastu państw-beneficjentów 
ukazano na wykresach na rys. 7 w rozdziale 4. W każdym przypadku bilans handlowy 
pogarsza się na etapie realizacji (2000-2008), jako że realizowane są obecne inwestycje, 
a dobra kapitałowe i inne towary i usługi są importowane w przypadkach, gdy nie są 
produkowane lub świadczone na poziomie lokalnym. Oczywiście to zwiększone 
zapotrzebowanie na import ze strony państw będących beneficjentami może być 



Departament Tematyczny B: Polityka Strukturalna i Polityka Spójności 
____________________________________________________________________________________________ 

 10

potencjalnie zaspokojony przez jakikolwiek kraj na świecie, a nie tylko poprzez zwiększony 
eksport jedenastu państw będących dawcami. Tak naprawdę wysokość kwot pochodzących 
z eksportu państw będących dawcami określona jest przez kontakty handlowe istniejące 
pomiędzy państwami-beneficjentami a państwami będącymi dawcami, a zostało to 
podsumowane na rys. 2 pochodzącym z rozdziału 3. 
 
Rys. 2: Odsetek łącznego eksportu państw będących dawcami do państw 
będących beneficjentami (2007)  
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W rezultacie, te państwa będące dawcami, które nawiązują szerokie kontakty handlowe 
z państwami będącymi beneficjentami (w szczególności Niemcy, Francja i Włochy), będą 
potencjalnymi beneficjentami zwiększonego popytu na import pochodzący z państw 
będących beneficjentami. Oczywiście handel to proces zachodzący w dwóch kierunkach.  
Kiedy gospodarki państw będących beneficjentami zaczynają czerpać korzyści z ulepszeń 
dotyczących podaży związanych z wydatkami na rzecz spójności, państwa te z kolei mogą 
eksportować więcej do państw będących dawcami. Rzeczywiście wykazaliśmy w rozdziale 3, 
że państwa będące dawcami stanowiły o wiele większy odsetek rynków eksportowych dla 
państw będących beneficjentami niż państwa-beneficjenci dla państw będących dawcami. 
W rezultacie liczy się wpływ netto na handel państwa będącego beneficjentem i dawcą. 
Nasza analiza wykazała, że wszystkie państwa będące beneficjentami dotykał deficit 
handlowy (związany z przypadkiem wydatków nieprzeznaczonych na politykę spójności) 
podczas realizacji programów, i że przekształca się to w nadwyżkę handlową netto 
(ponownie związaną z przypadkiem wydatków nieprzeznaczonych na politykę spójności). 
 
Podsumujmy. To przede wszystkim w okresie realizacji programu na lata 2000-
2006 wydatki na rzecz spójności służyły zwiększaniu popytu na import 
w państwach będących beneficjentami. Kiedy przyjęte zostają fundusze, popyt 
w gospodarkach krajów będących beneficjentami przewyższa podaż, co przejawia 
się pogorszeniem bilansu handlowego. Popyt wykazuje tendencję do 
natychmiastowej reakcji w okresie restrukturyzacji gospodarki, podczas gdy 
procesy zwiększania podaży wymagają czasu. Główny element tej 
restrukturyzacji przybiera formę zwiększonej zdolności wytwórczej oraz zdolności 
świadczenia usług rynkowych, a także większej produktywności. Podsumowujące 
wielkości dla każdego z krajów będących beneficjentami zostały przedstawione na 
rys. 7.  
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Po zakończeniu wydatków na rzecz spójności pod koniec 2008 r., zanika czynnik 
pobudzający popyt i pozostaje jedynie długoterminowa poprawa sytuacji w zakresie 
podaży. Są to rezultaty pośrednich korzyści płynących ze zwiększonych zasobów 
infrastruktury fizycznej, zasobów ludzkich i badań i rozwoju, które podlegały finansowaniu 
w latach 2000-2008 przez strumień wydatków na politykę spójności. Mimo że te zasoby 
tracą z czasem powoli na wartości, ich niebezpośrednie korzyści mają, nawet jeśli skromny, 
to długotrwały charakter.   
 
Nasza analiza odnosi się do wpływu okresu programowania 2000-2006, który ciągnie się do 
końca 2008 r. na tzw. zasadzie „n+2”. Obecny okres programowania na lata 2007-2013 
rozpoczął się w styczniu 2007 r. i pokrył się z dwoma ostatnimi latami („n+2”) 
poprzedniego okresu programowania. Wydatki na politykę spójności w ramach obecnego 
programu zazwyczaj rozpoczynają się tam, gdzie ich zaprzestano w poprzednich 
projektach. W załączniku 2 do naszego sprawozdania przedstawiamy streszczenie badania 
wpływu dwóch okresów programowania, obejmujących lata 2000-2006 oraz 2007-2013, 
postrzeganych zasadniczo jako jeden program wydatków na rzecz spójności, który będzie 
realizowany w latach 2000-2015. Model wpływu jest bardzo podobny do skutków programu 
z lat 2000-2006. Jednak obecny program nakierowany jest w szczególności na nowe 
państwa członkowskie, których orientacja w zakresie handlu w stosunku do państw 
będących dawcami zazwyczaj różni się od orientacji starych państw-beneficjentów (Grecji, 
Irlandii, Portugalii i Hiszpanii).   
 
 
Skutki uboczne dla państw będących dawcami 
W odniesieniu do zagadnienia 1 (w jaki sposób pośrednie skutki wydatków na 
politykę spójności mogą wpłynąć na PKB państw będących dawcami) 
podkreślamy, że w najlepszym razie wszelki taki wpływ będzie miał charakter 
przejściowy. Pokazaliśmy, że istnieje średnioterminowy wpływ na poziomie 
działalności państw będących beneficjentami (tj. PKB, zatrudnienie, 
produkcyjność, itd.), ale brak długotrwałego wpływu na stopę wzrostu 
gospodarczego w państwach-beneficjentach. W rezultacie wszelkie skutki 
uboczne pojawiające się w państwach będących beneficjentami także wywrą 
raczej oddziaływanie na poziomie średnioterminowym niż wpłyną na wzrost 
gospodarczy w państwach będących dawcami.  
 
Nasze symulacje oparte na modelu HERMIN sugerują, że w latach realizacji programów 
w zakresie wydatków na politykę spójności pojawia się pozytywny wpływ niebezpośrednich 
skutków pobudzających handel wychodzący od państw będących beneficjentami w kierunku 
państw będących dawcami.  Jednak są one nawet więcej niż równoważone przez negatywny 
wpływ, jaki na gospodarki państw będących dawcami wywiera konieczność finansowania 
wkładów budżetowych poprzez podnoszenie podatków. Podczas naszych symulacji 
finansowaliśmy wkład budżetowy UE w państwach będących dawcami poprzez podnoszenie 
stopy podatkowej. Mogliśmy również ograniczyć wydatki publiczne w państwie będącym 
dawcą o kwotę wystarczającą do sfinansowania wkładu budżetowego. Negatywne wpływy 
gospodarcze na gospodarkę państwa będącego dawcą są w dużej mierze zbliżone w obu 
przypadkach.   
 
Wszelkie wpływy na państwa będące dawcami przedstawiono w rozdziale 5, na 
rys. 14, gdzie można dostrzec dokładne oddziaływanie na PKB oraz zatrudnienie 
w państwach będących dawcami. Jasne jest, że niektóre państwa będące 
dawcami korzystają z pośrednich skutków bardziej niż inne. Na przykład Francja, 
Wielka Brytania i Włochy nie odczuły znacznych negatywnych skutków na tle 
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wzrostu i zatrudnienia w trakcie realizacji programu realizowanego z wydatków 
na rzecz spójności w latach 2000-2006, czy to podczas tej realizacji (kiedy musiały 
dokonywać wkładów budżetowych netto), czy po jej zakończeniu (w momencie gdy wkłady 
budżetowe uznane zostają za zakończone). 
 
Z drugiej strony Holandia i Luksemburg doświadczyły negatywnego wpływu na 
PKB oraz zatrudnienie w okresie od 2000 do 2008 r., w okresie gdy, jak się 
zakłada, czyniły wkłady netto do budżetu UE. Związane to było z różną 
wysokością wkładów budżetowych, strukturą tych dwóch gospodarek, a także 
nakierowaniem handlu na główne państwa będące beneficjentami w Europie 
Wschodniej i Południowej.  Lecz nawet w przypadku Holandii, gdzie negatywny 
wpływ na PKB był największy, poziom PKB zmniejszył się najwyżej o około 0,8 
punktu procentowego.  Inne wpływy widoczne w państwach będących dawcami 
plasują się między skrajnym oddziaływaniem na Francję z jednej strony a na 
Holandię z drugiej.   
 
Przechodząc do pytania postawionego w zagadnieniu 5 (ile miejsc pracy 
w państwach będących dawcami zależy od programów realizowanych z wydatków 
na politykę spójności?), w rozdziale 5 podkreślamy, że ostrożnie należy 
podchodzić do kwestii wpływu na zatrudnienie w państwach będących dawcami 
oraz jej powiązania z programami realizowanymi z wydatków na politykę 
spójności.  Należy rozróżnić pomiędzy liczbami wyrażającymi całkowite 
zatrudnienie w gospodarkach bądź w niektórych sektorach gospodarek państw 
będących dawcami, a zatrudnieniem konkretnie w dziedzinach, które są związane 
z sektorami uczestniczącymi w handlu z krajami będącymi beneficjentami.  
A zatem nawet w przypadku Holandii, gdzie ogólny wpływ na całkowite 
zatrudnienie okazał się negatywny (zob. rys. 14, wykres d)), możliwe że nadal 
istnieją poszczególne zawody, które uzależnione są od niebezpośrednich skutków 
wydatków na politykę spójności w Holandii. Niemniej ogólny wpływ jest 
negatywny. Nawet w przypadku Francji, gdzie ogólny wpływ efektów ubocznych 
wydatków na politykę spójności oraz wymogu finansowania budżetowego na 
całkowitą liczbę osób zatrudnionych był pozytywny, istnieją prawdopodobnie 
pewne zawody, które w związku z handlem z państwami-beneficjentami znajdują 
się w sytuacji zagrożenia, a także pewne zawody, na które negatywnie wpływa 
potrzeba podnoszenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych w celu 
finansowania wkładów budżetowych UE.   
 
Wyniki rzutujące na ostatnią kwestię makroekonomiczną podniesioną 
w zagadnieniu 6 (jaki jest wpływ transferów wydatków na politykę spójności na 
przepływy pieniężne?) interpretowane są w odniesieniu do trzech czynników: 
Bilansu handlu netto,  bilansów finansowych sektora publicznego oraz zysków 
w sektorze przedsiębiorstw.  Wyniki oddziaływań na wszystkie te czynniki 
przedstawiono na rys. 20 w rozdziale 5.  Jeśli podamy za typowy przykład Niemcy, 
wpływ wydatków na politykę spójności (tj. wpływ netto finansowania wkładów budżetowych 
oraz wpływ rezultatów ubocznych handlu mającego początek w państwach-beneficjentach) 
na niemiecki bilans handlowy netto jest zawsze pozytywny, jednak wzrasta on zaledwie 
o najwyżej 0,2 procent PKB (w 2004 r.).  Wpływ na finanse publiczne jest również nikły 
i pokazuje, że wymóg pożyczek rządowych, wyrażony jako procent PKB, zwiększył się 
nieznacznie w latach 2000-2008 a następnie nieco spadł (w obu przypadkach w odniesieniu 
do linii bazowej nieobejmującej tej polityki).  Największa podwyżka została odnotowana 
w roku 2003, ale wyniosła zaledwie 0,1 punktu procentowego.  W końcu zyski korporacyjne 
nieznacznie spadły w latach 2000-2008, a następnie uległy poprawie.  Biorąc pod uwagę 
niewielką wagę tych efektów, trudno jest wyciągać jakiekolwiek zdecydowane 
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i kategoryczne wnioski w odniesieniu do zagadnienia 6 oprócz stwierdzenia, że wpływ na 
przepływ pieniędzy jest nieznaczny, i prawdopodobnie mieści się w marginesach 
błędu właściwych strukturze oraz funkcjonowaniu modeli HERMIN.  Podobne 
wnioski mają zastosowanie do wszystkich pozostałych dziesięciu państw będących 
dawcami. 
 
Można wyciągnąć wniosek, że w przypadku dziewięciu państw będących dawcami 
(tzn. z wyłączeniem Francji i Wielkiej Brytanii), koszt wspierania programów 
realizowanych z wydatków na politykę spójności oznacza nikłe obciążenie jeśli 
chodzi o utratę PKB i stanowisk pracy, nieco wyższe wymogi w zakresie pożyczek 
w sektorze publicznym oraz mniejsze zyski korporacyjne w latach realizacji 
programów 2000-2008, ale nieco poprawiony bilans handlowy.  W wyjątkowych 
przypadkach Francji i Wielkiej Brytanii wpływy te są głównie pozytywne, nawet w okresie 
realizacji programów. W latach nadchodzących po realizacji programów, od roku 2008, 
wszystkie te oddziaływania stają się pozytywne, ale są niewielkie.  Istnieją zatem efekty 
redystrybucyjne związane ze wspieraniem programów realizowanych z wydatków na 
politykę spójności.  Proces ten prowadzi do skromnego przeniesienia środków z państw 
będących dawcami do państw będących beneficjentami.   
 
 
Kwestia wpływu w skali mikro 

W zagadnieniu 4 postawiono pytanie:  Jaki odsetek znaczących umów na zamówienia 
publiczne został przyznany przedsiębiorstwom z państw będących dawcami?  
Odpowiedź na to pytanie wymaga dostępu do danych dotyczących poszczególnych 
kontrahentów oraz ich państwa pochodzenia.  Wykonawszy obszerne badania na 
szczeblu Komisji, na szczeblu krajowym, a także regionalnym, w państwach 
będących dawcami oraz w państwach-beneficjentach, musieliśmy ostatecznie 
wyciągnąć wniosek, że dane dotyczące poszczególnych kontrahentów nie są 
rejestrowane bądź publikowane.  Jedną z przyczyn braku danych jest to, że 
poszczególni kontrahenci nie są postrzegani jako beneficjenci wydatków UE na rzecz 
spójności i że wszystkie umowy przyznawane są na wielu różnych poziomach administracji 
krajowej i lokalnej.  Usprawnienia w gromadzeniu danych w obecnym okresie 
programowania przypadającym na lata 2007-2013 tylko częściowo rozwiązały ten problem 
braku danych.  Wobec ograniczeń czasowych i budżetowych wynikających z umowy okazało 
się niemożliwe przeprowadzenie oddzielnych badań mających na celu zebranie tych 
informacji. 

Lecz nawet wiedza na temat narodowości głównych kontrahentów dałaby bardzo 
mało informacji na temat możliwych korzyści finansowych dla danego 
kontrahenta bądź dla kraju jego pochodzenia.  Należy wziąć pod uwagę analizę 
działań związanych z umowami na prace podwykonawcze, gdyż wiele z nich może 
pochodzić od państw będących beneficjentami, w których realizowany jest dany 
projekt.  Ta niezadowalająca sytuacja musi zostać rozwiązana poprzez bardziej 
systematyczne gromadzenie danych na poziomie projektu, zarówno jako część 
analizy kosztów jak i zysków z projektu, a także poprzez zidentyfikowanie firm, 
które ostatecznie czerpią zyski z projektów finansowanych z wydatków na 
politykę spójności. 
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Zalecenia 
Nasze zalecenia związane są z różnorakimi etapami analizy, począwszy od 
ogólnego braku oceny wpływu wydatków na spójność na poziomie projektu bądź 
na poziomie mikroekonomicznym.  Oceny w skali makro zaleźą zasadniczo od dostępu 
do informacji na temat szczegółów dotyczących planowania i realizacji programów 
w zakresie polityki spójności oraz od znajomości jakości i wachlarza reprezentacyjnych 
projektów z każdej z trzech ekonomicznych kategorii inwestycji.  Niebezpieczeństwo polega 
na tym, że niedbale opracowane programy, a także nieodpowiednie kryteria wyboru 
projektu poskutkują tym, że program da efekty makroekonomiczne w dużej mierze 
powiązane z okresem realizacji, a przyniesie niewielkie (bądź żadne) długotrwałe korzyści 
po stronie podaży.  Zdecydowanie zalecamy, aby takie badania uczyniono oficjalnym 
elementem przyszłych procedur dotyczących stosowania i wdrażania programów, i aby 
prowadzone były według sformalizowanych wytycznych ustanowionych przez Komisję. 
 
Ściśle z tym związane zalecenie dotyczy wymogu zdolności do zidentyfikowania 
poszczególnych kontrahentów wybieranych do wykonania głównych projektów 
w ramach zamówień publicznych, przede wszystkim w dziedzinie infrastruktury 
fizycznej oraz najważniejszych systemów szkoleniowych.  Niemożność odpowiedzi 
na pytanie postawione w zagadnieniu 4 wynika z całkowitego braku danych w odniesieniu 
do sektora publicznego.  Zalecamy, aby od organów zarządzających we wszystkich 
państwach będących beneficjentami wymagano dokumentowania głównych kontrahentów 
wybranych do wykonania jakiegokolwiek ważnego projektu w ramach zamówień 
publicznych w jego kraju pochodzenia, a także by wymagano od tych głównych 
kontrahentów określenia i zadeklarowania udziałów, jakie w budżecie przeznaczonym na 
projekt przydzielone zostają podwykonawcom, których narodowość również powinna 
podlegać rejestracji.  Wyłącznie tą drogą zdołalibyśmy rozpocząć ocenę sposobu, w jaki 
korzyści z dodatkowych wydatków na rzecz spójności faktycznie rozłożyły się pomiędzy 
państwa członkowskie będące dawcami i beneficjentami w związku z ważnymi projektami 
w ramach zamówień publicznych.  Połączenie powyższych dwóch zaleceń pozwoliłoby na 
istotne rozszerzenie bazy informacji dostępnej dla komisji, jako że ta ostatnia sprawuje 
nadzór nad programami realizowanymi z wydatków na politykę spójności.   
 
Nasze kolejne zalecenie dotyczy sposobu, w jaki różne programy realizowane 
z wydatków na politykę spójności były w przeszłości badane niezależnie od siebie.  
Poproszono nas, byśmy w sprawozdaniu przeprowadzili zasadniczo analizę ex-post wpływu 
programu 2000-2006, którego okres realizacji obejmował lata 2000-2008.  Jest to bardzo 
niezadowalające i nienaukowe podejście, powodowane wymogami administracyjnymi 
dotyczącymi formalnego rozliczania przydzielanego budżetu w każdym osobnym okresie 
programowania.  W zasadzie różne tury przeznaczania środków na rzecz spójności 
nie są w praktyce niezależne od siebie. Przeciwnie, stanowią one otwarty ciąg 
ściśle, wewnętrznie powiązanych projektów inwestycyjnych, z których wiele 
obejmuje liczne okresy programowania.  Zalecamy, by we wszelkich przyszłych 
analizach wpływu zwracano uwagę na ciągłość przeszłych i aktualnie 
realizowanych programów finansowanych w ramach wydatków na politykę 
spójności.  Przykładem ilustrującym znaczenie tego zalecenia jest przypadek, gdy 
badaliśmy następujące po sobie konsekwencje okresów programowania 2000-2006 oraz 
2007-2013 w odniesieniu do niebezpośrednich korzyści dla Niemiec.  Przy niezależnym 
potraktowaniu tych kwestii, wykryto negatywny wpływ programu na lata 2000-2006 na 
Niemcy w latach realizacji przypadających na 2000-2008 r., a wpływ ten przeobraził się 
w skutki pozytywne dopiero w czasie, który nastąpił po okresie wdrażania.  Jeśli 
przeanalizowalibyśmy wpływ okresu programowego 2007-2013 w odosobnieniu, 
otrzymalibyśmy podobne wyniki. Jednak kiedy przeprowadzaliśmy symulację obu 
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programów w powiązaniu ze sobą, wpływy dla Niemiec pozostawały pozytywne, nawet 
podczas etapu wdrażania programu na lata 2007-2013 (tzn. w latach 2009-2015), kiedy to 
czynione były wkłady budżetowe. 
 
Wreszcie, w oparciu o fakt, że niebezpośrednie wpływy wydatków na politykę 
spójności wywierane na państwa będące dawcami są tak małe, ż istnieje ryzyko, 
iż takie programy mogłyby być postrzegane jako nieistotne dla państw będących 
dawcami, pragniemy przedstawić ogólniejsze zalecenie. Byłoby bardziej logiczne 
przeanalizowanie wpływów wydatków na politykę spójności w szerszym 
kontekście stopniowego wzmacniania jednolitego rynku europejskiego, a także 
perspektyw wprowadzenia euro w nowych państwach członkowskich, 
prawdopodobnie w trakcie obecnego okresu programowania. Gdy zadajemy 
pytanie: „jakie są wpływy wydatków na politykę spójności niezależne od wszelkich innych 
zmian?”, wpływy te okazują się być względnie małe.  Jednak niezależne badanie 
programów realizowanych z wydatków na politykę spójności niesie ze sobą ryzyko 
przeoczenia szerszych korzyści wynikających z pobudzania konkurencyjnych działań państw 
będących beneficjentami.  Może to w szczególności prowadzić do zlekceważenia możliwości, 
które otwierają się dla bliższych, wzajemnie korzystnych powiązań pomiędzy państwami 
będącymi beneficjentami i dawcami, w postaci mobilnych w skali międzynarodowej 
inwestycji, dostarczania specjalistów – podwykonawców, przemieszczania się pracowników 
posiadających wiedzę w danej dziedzinie i szczególne doświadczenie, oprócz bardziej 
bezpośrednich wpływów jeśli chodzi o zwiększone zapotrzebowanie na import, które 
przeanalizowaliśmy w niniejszym sprawozdaniu. 


