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I. Określenie zagadnienia i definicji „dalszego procesu rozszerzenia”
W ostatnim czasie Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu w sprawie strategii 
rozszerzenia wezwał za pośrednictwem kilku grup, aby przy dalszym procesie rozszerzenia 
zwrócić baczniejszą uwagę na zdolność absorpcyjną Wspólnoty1. Każde kolejne rozszerzenie 
powinno być uzależnione od zasobów finansowych. Żądanie to jest istotne zwłaszcza dla 
polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Także w swojej strategii procesu rozszerzenia z dnia 
8 listopada 2006 r. Komisja Europejska wezwała, aby podczas dalszego procesu rozszerzenia
z wyprzedzeniem analizowano dokładnie jego skutki dla budżetu UE.2

Polityka strukturalna zostanie zbadana także w kontekście przeglądu budżetu UE 
planowanego na lata 2008/2009 (sprawozdanie Komisji z przeglądu przewidziane na początek 
2009 r.). Dzięki podjęciu tematu wydajności w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w 
sprawie budżetu na lata 2007–2013 polityka strukturalna i regionalna zostanie poddana 
intensywnej dyskusji jako jedna z najistotniejszych pozycji budżetowych3.
Sprawozdanie z własnej inicjatywy ma na celu zajęcie się zagadnieniem, w jaki sposób dalszy 
proces rozszerzenia UE wpłynie na skuteczność polityki spójności i jak powinna ona być w 
przyszłości sformułowana, aby nadal osiągane były pożądane efekty w zakresie wyrównania 
i wzrostu.
Jako proces dalszego rozszerzenia w sprawozdaniu przeanalizowano przystąpienie Rumunii
i Bułgarii, które pod warunkiem udzielenia zgody przez państwa nastąpi z dniem 1 stycznia 
2007 r. Wprawdzie przystąpienie to formalnie nie powinno być traktowane jako „dalszy 
proces rozszerzenia”, ponieważ ten etap rozszerzenia został już uwzględniony w nowej 
perspektywie finansowej na okres programowania 2007–2013, jednak szczególnie w zakresie 
polityki regionalnej i strukturalnej należy uwzględnić fakt, że efekt statystyczny niskiej siły 
gospodarczej tych krajów oddziałujący na kwalifikowalność innych regionów nie został do tej 
pory obliczony i będzie działał dopiero od 2014 r.
Definicja dalszego procesu rozszerzenia dotyczy ponadto państw, które posiadają oficjalny 
status kandydata i z którymi UE rozpoczęła już negocjacje akcesyjne, nawet jeśli ich wynik 
jest jeszcze nieznany, czyli Turcji i Chorwacji. Oba kraje należą do odbiorców tak zwanej 
pomocy przedakcesyjnej IPA (Instrument Pomocy Przedakcesyjnej).4

Poza tym inne kraje Bałkanów Zachodnich (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, 
Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia (wraz z Kosowem) należy traktować jako 
potencjalnych kandydatów do przystąpienia, którzy również są już odbiorcami pomocy 
przedakcesyjnej w ramach instrumentu IPA. Macedonia złożyła wniosek o przyjęcie do Unii 
Europejskiej w dniu 22 marca 2004 r.5 W sumie w analizie zostały uwzględnione Rumunia 
i Bułgaria oraz wszystkie inne państwa otrzymujące pomoc przedakcesyjną. Łącznie są one 
określane mianem jako kraje przystępujące lub kandydujące (KPK-9).

  
1 „Sprawozdanie w sprawie dokumentu strategicznego Komisji w sprawie rozszerzenia – 2005 r.” P6_TA-
PROV(2006)0096, głosowanie plenarne z 16.3.2006
2 „Strategia procesu rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2006 – 2007” komunikat Komisji 
COM(2006)649 z 8.11.2006
3 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (Dz. U. 2006/C 139/01)
4 „Skutki dalszego rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności”, komunikat Departamentu Tematycznego -
Polityka Spójności i Polityka Strukturalna (Departament ds. Polityki) z 31.7.2006; PE 375.308
5 „Skutki dalszego rozszerzenia dla skuteczności polityki spójności”, komunikat Departamentu Tematycznego -
Polityka Spójności i Polityka Strukturalna (Departament ds. Polityk) z 31.7.2006; PE 375.308
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Kolejne państwa, z którymi zawarto unijne umowy o partnerstwie (Ukraina, Rosja) lub 
państwa objęte Europejskim Instrumentem Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI), nie są 
przedmiotem sprawozdania, ponieważ są potencjalnymi kandydatami do przystąpienia 
dopiero w odległej perspektywie.

II. Warunki ramowe przyszłej polityki regionalnej
Postęp konwergencji w UE
Europejska polityka spójności osiąga znaczne sukcesy. Za wzorcowy przykład uznaje się
wsparcie rozszerzenia UE na południe. W tym przypadku kumulacyjne efekty funduszy 
strukturalnych przyczyniły się do tego, że w latach 1989–1999 PKB w Grecji, Portugalii i 
Irlandii mógł wzrosnąć o 10 punktów procentowych do ponad 70% (z 63,5%) średniej UE1. 
Obecnie wiele z ówczesnych regionów przystępujących znajduje się powyżej progu 70% lub 
90%.

Bilans rozszerzenia na wschód jest już nieco bardziej wyważony. Jednak wyzwanie również 
jest nieporównywalnie większe. Wyjściowy poziom gospodarczy, który należało wyrównać, 
był niższy. Jednocześnie musiała nastąpić radykalna zmiana systemu politycznego. 
Rozszerzenie z 15 do 25 państw zwiększyło powierzchnię UE o 23%, liczbę ludności o 20%, 
lecz współczynnik tworzenia wartości jedynie o 5%. Wprawdzie średnie zarobki w krajach 
UE-10 wzrosły w latach 1997–2005 z 44% do 50% średnich zarobków w krajach UE-152, 
Komisja oczekuje jednak, że zrównanie warunków życia (osiągnięcie progu 75%) nastąpi 
dopiero w 2040 r. Różne instytuty naukowe zakładają, że wzrost w krajach EU-10 częściowo 
może znacznie osłabnąć, a więc proces dostosowawczy może trwać jeszcze znacznie dłużej3. 
Jednak także w UE-15 wiele problemów strukturalnych nie zostało rozwiązanych lub też jako 
efekt globalizacji pojawiły się nowe lokalne słabości. Liczne regiony dotknęło zamykanie 
przedsiębiorstw i wysokie bezrobocie. Wyżej wymienione dostosowanie siły gospodarczej 
UE-10 do UE-15 uzasadnione jest tymczasem także stosunkowym osłabieniem wzrostu w 
„starych” krajach UE-15.

W większości państw członkowskich dostosowanie gospodarcze odbywa się na tle napiętej 
sytuacji budżetu publicznego. Sześć z dziesięciu nowych państw członkowskich (Polska, 
Czechy, Węgry, Słowacja, Malta i Cypr) złamało Pakt na rzecz stabilności i wzrostu4. Także 
budżety dużych państw członkowskich jak Niemcy i Francja wykazały w ostatnich latach 
deficyt niezgodny z paktem. Będzie to miało negatywny wpływ na możliwości i gotowość 
wielu państw członkowskich do wpłacania składek do budżetu UE, a co za tym idzie do 
realizowania polityki spójności.
Do tego dochodzą przyszłe wydatki publiczne towarzyszące przemianom demograficznym. 

  
1 „Nowe partnerstwo na rzecz spójności”, trzecie sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej i społecznej. 
Komisja Europejska COM(2004)343, luty 2004
2 „Rozszerzenie po dwóch latach: ocena gospodarcza”, Komisja Europejska, dokument okolicznościowy nr° 24, 
maj 2006
3 „Obecna sytuacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej”, Wiener Institut für 
Internationale Wirtschaftsvergleiche, lipiec 2005; dane EUROSTAT-u 2006
4 „Nowe państwa członkowskie a Pakt na rzecz stabilności i wzrostu: potrzeby w kontekście perspektywy 
członkostwa w strefie euro?”, załącznik do sprawozdania EUROFRAME-EFN, wiosna 2006
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Zgodnie z komunikatem Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 13 lutego 2006 r.1
średni unijny udział wydatków publicznych związanych z wiekiem wzrośnie o 4 punkty 
procentowe PKB, a średnia roczna stopa wzrostu dla UE-25 znacznie spadnie, mianowicie z 
2,2% w latach 2004–2010 do 1,4% w latach 2030-2050. 

Zdolność absorpcyjna i wyzwania dalszego procesu rozszerzenia
W cytowanym wyżej sprawozdaniu dotyczącym strategii rozszerzenia Parlament Europejski 
wzywa do uzależnienia rozszerzenia od zasobów finansowych. Żądanie to jest istotne 
zwłaszcza dla polityki strukturalnej Unii Europejskiej. W zależności od wielkości kraju 
przystępującego i jego zaległości inne „stare” regiony/kraje Wspólnoty muszą się liczyć z 
utratą kwalifikowalności lub środkami przejściowymi z powodu efektu statystycznego, mimo 
że nie dochodzi tam do poprawy konkurencyjności i przemian strukturalnych.

Brak wsparcia strukturalnego lub jego kontynuacji jako skutek rozszerzenia na wschód stał 
się już problemem dla wielu regionów UE-15. Rozszerzenie UE-25 lub UE-27 należy zatem 
poddać intensywniejszej dyskusji w kontekście dotrzymania tak zwanego czwartego 
kopenhaskiego kryterium akcesyjnego właśnie z punktu widzenia polityki spójności i polityki 
strukturalnej. Np. we wnioskach2 prezydencji Rady UE mowa jest o tym, że przy 
przyjmowaniu nowych członków UE powinna być w stanie „utrzymać dynamikę integracji 
europejskiej”. Ponadto „należy podjąć wszelkie wysiłki na rzecz ochrony spójności 
i skuteczności Unii”.

Dane znajdujące się w tabeli 1 załącznika wskazują na istnienie szczególnego wyzwania dla 
UE. Podczas gdy po całkowitym włączeniu KPK-9 powierzchnia Wspólnoty wzrosłaby 
geograficznie w sumie o 35%, a liczba ludności o 27%, wydajność gospodarcza wzrosłaby 
jednak tylko o 4%, a PKB na mieszkańca spadłby o 18%3.

Finansowe skutki procesu rozszerzenia

Przy założeniu dotychczasowego udziału funduszy strukturalnych w europejskim PKB w 
wysokości 0,37% oraz prognoz wzrostu (PKB i ludność) statystycznych instytutów 
badawczych, po przystąpieniu KPK-9 udział funduszy strukturalnych wzrośnie o ok. 4% 
(2006 r. = 3,7 %, 2014 r. = 4,8 %).4

Zakładając bardzo prawdopodobny scenariusz, zgodnie z którym wszystkie regiony krajów 
KPK-9 pozostaną w następnych okresach wsparcia poniżej progu 75%, przy założeniu 
granicy absorpcji 4% krajowego PKB, wsparcie dla tych krajów wzrosłoby z 18,5 mld euro w 
2007 r. do 25,5 mld euro w 2014 r., co odpowiada 49% budżetu funduszy strukturalnych. 

  
1 „Wpływ zjawiska starzenia się na wydatki publiczne: przewidywania dla państw członkowskich UE-25 w 
dziedzinie świadczeń emerytalnych, ochrony zdrowia, opieki długoterminowej, edukacji i świadczeń dla 
bezrobotnych (2004-2050)”,, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, 
sprawozdanie specjalne nr° 1/2006, 13.2.2006
2 Rada Unii Europejskiej, konkluzje prezydencji z 15-16/06.2006r. (dokument 10633/1/06 z 17.7.2006)
3 „Przyszłe rozszerzenie i polityka spójności”, notatka Departamentu Tematycznego - Polityka Spójności 
i Polityka Strukturalna (Departament ds. Polityk) IP/B/REGI/NT/2006_08, listopad 2006
4 „Wpływ przyszłych rozszerzeń na politykę regionalną UE, obliczenia i objaśnienia dotyczące przyszłego 
podziału funduszy strukturalnych”, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, listopad 2006
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Odniesienie do aktualnego okresu wsparcia na lata 2007–2013 jeszcze bardziej podkreśla tę 
problematykę. Aby można było przeprowadzić inwestycje funduszy strukturalnych uznawane 
z dzisiejszego punktu widzenia za konieczne, kraje KPK-9 musiałyby dysponować budżetem
w wysokości 150,2 mld euro.1

Takie zwiększenie funduszy strukturalnych jest nierealne z politycznego punktu widzenia. 
Mało prawdopodobna jest także odpowiednio liniowa redukcja środków wsparcia w 
przypadku dotychczasowych odbiorców: np. Polska musiałaby się liczyć z redukcją z 59,7 
mld euro do 30,6 mld euro w bieżącym okresie.

Opisane zestawienia liczbowe mają jedynie na celu ukazanie rzędów wielkości. Oczywiście 
należy uwzględnić, że czteroprocentowa absorpcja nie jest prawdopodobna od razu we 
wszystkich przypadkach. Stanowi ona jednak z pewnością ważną krótkoterminową wartość 
docelową krajów aspirujących do przystąpienia. Ponadto należy pamiętać, że opisywane 
scenariusze rozszerzenia nie nastąpią jednocześnie. Efekty statystyczne Rumunii i Bułgarii, 
które przystąpią w 2007 r., będą jednak z pewnością liczone w następnym okresie wsparcia. 
Wspólnota musi także rozważyć skutki następcze przystąpienia, do którego dążą wszystkie 
KPK-9, w tym także fakt, że ich przystąpienie może nastąpić wcześniej, niż zostaną 
zakończone gospodarcze procesy rozwoju w większości dzisiejszych regionów konwergencji.

Turcja stanowi przypadek szczególny w pod każdym względem. Zakładając, że Turcja już 
dziś byłaby członkiem UE, sama otrzymywałaby zgodnie z szacunkowymi obliczeniami 
27,3% wsparcia finansowego funduszy strukturalnych. Kwota ta następnie w wysokości 
ok. 16 mld. euro rocznie odpowiada rzędem wielkości szacunkowym obliczeniom Komisji, 
zakładającym na rok 2024 przy stopach wzrostu 4-5% i absorpcji 4% roczną kwotę 
22,4 mld euro.2 Inne obliczenia zakładają na 2025 r. do 26 mld euro rocznie dla Turcji na 
samą politykę strukturalną.3

Skutki dla kwalifikowalności UE-25

Gdyby dziś jednocześnie przystąpiły do UE wszystkie KPK-9, to zgodnie z obliczeniami 
więcej niż jedna trzecia dotychczas wspieranych regionów utraciłaby status regionu celu 14. 
Tylko państwa bałtyckie i Słowacja nie musiałyby liczyć się z utratą kwalifikowalnych 
regionów. Najbardziej dotknięte zostałyby Włochy, Niemcy, Malta, Hiszpania, Grecja 
i Francja. Takie państwa członkowskie jak Grecja, Cypr i Słowenia musiałyby zostać 
wyłączone z Funduszu Spójności (90%). Czechy znalazłaby się blisko przekroczenia granicy 
90%. Wgląd w skutki sukcesywnego przystępowania dają tabele 3 i 4 w załączniku.

III. Sformułowanie pytań do sprawozdania i wstępne rozważania sprawozdawcy
  

1 „Wpływ przyszłych rozszerzeń na politykę regionalną UE, obliczenia i objaśnienia dotyczące przyszłego 
podziału funduszy strukturalnych”, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, listopad 2006
2 „Pytania związane z możliwym członkostwem Turcji w Unii Europejskiej”, dokument roboczy służb Komisji 
SEC(2004) 1202, październik 2004
3 „Przystąpienie Turcji do UE: Jakie będą koszty wspólnej polityki rolnej”, Harald Grethe. Uniwersytet 
Humboldta w Berlinie, Agrarwirtschaft 54 (2005) zeszyt 2/ 2005
4 „Przyszłe rozszerzenie i polityka spójności”, notatka Departamentu Tematycznego - Polityka Spójności i 
Polityka Strukturalna (Departament ds. Polityki) IP/B/REGI/NT/2006_08, listopad 2006, patrz tab. 3 w 
załączniku
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Już pokazane prognozy rozwoju świadczą, że przyjęcie będących do dyspozycji krajów 
zamierzających przystąpić do UE spowodowałoby ponownie drastyczne zwiększenie różnic w 
poziomie życia w rozszerzonej UE. Takie wyzwanie dla polityki spójności zmierzającej do 
zrównania regionów zwiększa się z powodu napiętej sytuacji finansów publicznych i rosnącej 
globalnej presji konkurencji. Jednocześnie rosną oczekiwania wobec europejskiej polityki 
strukturalnej, aby przyczyniała się w wyraźny sposób się realizacji strategii lizbońskiej. 
Wymagania wobec europejskiej polityki regionalnej będą wiec rosły bardziej niż środki już 
udostępnione dla celów polityki regionalnej. Dlatego tak samo jak nowe kryteria wydajności 
należy rozważyć nowe stopniowe modele wsparcia regionalnego. Sprawozdanie z własnej
inicjatywy ma się do tego przyczynić na podstawie przedstawionych poniżej wstępnych 
rozważań.

Przyszłe scenariusze przyjmowania i modele stopniowe dla europejskiej polityki 
regionalnej

• Zdaniem sprawozdawcy rozszerzenie Wspólnoty praktycznie kosztem wyłączania 
kwalifikowalności coraz większej ilości istniejących regionów UE-15, UE-25 lub UE-
27 jest niezgodne z europejskim pojęciem solidarności. Dopiero gdy, tak jak np. miało 
to miejsce w przypadku Irlandii, uda się osiągnąć trwałe zrównanie, a przy tym stosuje 
się pierwotne kryteria oceny, może być mowa o zaprzestaniu wsparcia dla regionów.

• Przystąpienie Rumunii i Bułgarii jest postanowione. UE będzie musiała zastosować 
bardzo ostre kryteria dla przejrzystości w udzielaniu środków wsparcia. Z powodu 
efektu statystycznego konieczne będzie jednak wsparcie przejściowe dla regionów we 
Włoszech i Niemczech oraz dla Grecji, Hiszpanii, Francji, Malty i Polski. 
Przystąpienie nie będzie miało na razie wpływu na krajowe regionalne kulisy 
Funduszu Spójności (90%).

• Przyjęcie kraju kandydującego, jakim jest Chorwacja, stawia Wspólnotę Europejską 
przed dodatkowymi wyzwaniami. Czteroprocentowa absorpcja przypuszczalnie 
oznaczałaby prawie 2 mld euro pomocy strukturalnej rocznie od 2014 r. Przystąpienie 
nie pociągnęłoby za sobą skutków dla wsparcia krajowego i regionalnego. PKB na 
mieszkańca w wysokości 48% (w odniesieniu do UE-25) jest stosunkowo wysoki 
i mógłby wzrosnąć do 2013 r. do 62%. W tym kontekście integracja z polityką 
strukturalną Wspólnoty wydaje się możliwa w perspektywie średnioterminowej. W 
pomocy przedakcesyjnej należy położyć nacisk na przygotowanie chorwackich 
struktur administracyjnych do szybkiego rozpoczęcia stosowania instrumentów 
polityki strukturalnej.

• Turcja stanowi szczególnie wielkie wyzwanie pod każdym względem. Obowiązujące 
zasady funduszy strukturalnych nigdy jeszcze nie były stosowane dla kraju o podobnej 
wielkości, porównywalnym poziomie gospodarczym i tak znacznym zróżnicowaniu 
regionalnym. Czteroprocentowa absorpcja nie wydaje się ani możliwa do 
sfinansowania (przynajmniej 16 mld euro rocznie), ani wykonalna w odniesieniu do 
możliwości administracyjnych. W związku z tym pełna integracja Turcji z systemem 
finansowym funduszy strukturalnych nie jest możliwa w przewidywalnym czasie. 
Uzasadnione jest wprowadzenie specjalnych procedur.

• Odpowiednią drogą mogłoby być skoncentrowanie się na wsparciu w określonych 
dziedzinach (grupy branż, zagadnienia równouprawnienia) lub regionach (ze 
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szczególnie stosownymi czynnikami). Pomoc przedakcesyjna powinna zostać silniej 
ukierunkowana właśnie w taki sposób. Taka koncepcja tematyczna mogłaby być 
rozwijana stopniowo.

• W zależności od politycznego postępu negocjacji akcesyjnych owa stopniowa 
koncepcja polityki regionalnej mogłaby stanowić element szczególnej formy 
członkostwa Turcji we Wspólnocie lub wyraz bardziej wartościowego członkostwa w 
EOG+.

• W przypadku krajów Bałkanów Zachodnich główny warunek większego 
zaangażowania UE stanowią postępy polityczne w wielu dziedzinach, a nie wymiar 
finansowy. Także w tym przypadku w ramach pomocy przedakcesyjnej należy 
najpierw zastosować stopniowe koncepcje polityki regionalnej.

Wzmacnianie odpowiedzialności regionalnej i krajowej

• Uwzględniając wydajność i skuteczność polityki strukturalnej, UE mogłaby 
występować na arenie polityki strukturalnej zarówno w zakresie modelu stopniowego,
jak i „klasycznego” wsparcia regionów jako gwarant (finansowania pożyczkowego) 
zamiast jako podmiot finansujący. Skuteczność polityki regionalnej pozostałaby 
utrzymana dzięki działaniu dźwigni finansowania pożyczkowego także w wąskim 
zakresie swobody finansowej.

• Finansowanie pożyczkowe nie może jednak stanowić dominującego elementu 
wsparcia, ponieważ także zdolność finansowania odbiorców ma ulec poprawie. Dla 
szczególnie zacofanych regionów muszą więc nadal obowiązywać bardziej korzystne 
warunki wsparcia poprzez dopłaty i pożyczki.

• Należy także wzmacniać odpowiedzialność państw członkowskich i odbiorców 
przedsięwzięć za pomocą obowiązku wyższego współfinansowania. Udziały UE do 
85% przyniosłyby w tym przypadku efekt przeciwny do zamierzonego. Większe 
zaangażowanie finansowe regionów prowadzi do priorytetowego wsparcia 
najpilniejszych projektów.

Powiązanie przydzielania środków z krajową wzrostową polityką gospodarczą

• Sukces europejskiej polityki strukturalnej należy oceniać tylko w powiązaniu z 
krajową polityką gospodarczą. Jeżeli dopuszcza ona zbyt wysoki deficyt państwowy 
lub struktura wydatków państwa jest zbyt słabo ukierunkowana na wzrost, powstaje 
zagrożenie, że działanie funduszy strukturalnych stanie się nieskuteczne. 
Przydzielanie środków powinno więc zostać powiązane z dobrą polityką wzrostu. 
Należałoby zdefiniować ją za pomocą obliczalnych wskaźników.

Dopłaty produkcyjne: unikanie marnotrawienia środków (deadweight effect) 
i zapewnianie przejrzystości

• Badania naukowe pokazują, że pozytywne skutki dopłat produkcyjnych znikają 
niemal bez skutku w systemie gospodarki narodowej1. Do tego dopłaty te są jedynie 
podrzędnym czynnikiem w decyzji o lokalizacji. Należy zapobiec dopłacaniu przez 
UE jedynie do marnotrawienia środków (deadweight effect).

  
1 „Działanie regionalne i lokalne oddziaływanie pomocy inwestycyjnej”, Hans-Friedrich Eckey/ Reinhold 
Kosfeld. Analiza Uniwersytetu w Kassel nr 55/ 2004
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• Tylko w przypadku, gdy będzie panowała wystarczająca przejrzystość co do tego, jak 
i gdzie wykorzystywane są pieniądze z funduszy strukturalnych, kontrola celów 
politycznych może odnieść skutek. Przejrzystość przydzielania środków musi jeszcze 
wzrosnąć poprzez nieograniczone ujawnianie ostatecznych beneficjentów dopłat 
produkcyjnych przewidziane w rozporządzeniu wdrażającym.

Silniejsze ukierunkowanie międzynarodowe strukturalnej polityki wzrostowej

• Z punktu widzenia wydajności należy zastanowić się, gdzie europejska polityka 
strukturalna może wywoływać szczególnie silne impulsy wzrostowe i przyczyniać się 
do internacjonalizacji gospodarki i regionów. Programy wsparcia regionalnej 
konkurencyjności są tego przykładem, lecz powinny być w większym stopniu 
określane przez kryteria takie jak wsparcie internacjonalizacji małych i średnich 
przedsiębiorstw lub elementy infrastrukturalne ze szczególnymi efektami wzrostu. 
Także w tym przypadku należy kierować się bardziej ku finansowaniu 
pożyczkowemu.

• Europejski Fundusz Społeczny (EFS) powinien w jeszcze większym stopniu stanowić 
poziomy instrument służący społecznej amortyzacji skutków globalizacji. Ponadto 
należy zastanowić się, czy EFS nie powinien silniej amortyzować skutków przemian 
demograficznych i odpowiedniej migracji regionalnej.

Wnioski
Nadchodzący proces rozszerzenia znacznie przewyższa swoim zakresem ostatnie rozszerzenie 
o kraje UE-10. Spadająca dynamika wzrostu i zmieniające się z powodu globalizacji 
i perspektyw demograficznych warunki ramowe podnoszą wymagania wobec polityki 
strukturalnej ukierunkowanej na wyrównanie i wzrost.

Polityka spójności istniejącej Wspólnoty według obecnych kryteriów wsparcia stoi przed 
wyborem – albo wyłączenia większości regionów ze wsparcia, albo znacznego zwiększenia 
środków finansowych na politykę strukturalną. Jedno i drugie wydaje się trudne do realizacji 
z politycznego punktu widzenia.

Utrzymanie celów polityki spójności można osiągnąć tylko poprzez reformy wspierające 
wydajność, wsparcie przejściowe oraz modele stopniowe w zakresie polityki strukturalnej 
sukcesywnie integrujące kandydatów do przystąpienia z regionalną polityką strukturalną. 
Proces ten zależy jednak w równym stopniu od zdolności absorpcyjnej Wspólnoty i od 
postępów kandydatów do przystąpienia w pozostałych ważnych dziedzinach polityki.
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Załącznik z wykresami i tabelami

Tabela 1: Skutki dalszego rozszerzenia dla UE 

Skutki rozszerzenia. UE-25 (2005) =100
EU-25 EU-27 + 

Chorwacja
+ 

Turcja
+ kraje

Bałkanów 
Zachodnich

Liczna ludności 100% 106% 107% 123% 127%
Obszar 100% 109% 110% 130% 135%
PKB (€) 100% 101% 101% 104% 104%
PKB per capita (€) 100% 95% 94% 84% 82%
Źródło: w oparciu o dane EUROSTAT-u, a w przypadku niektórych krajów Bałkanów Zachodnich 

ze źródeł krajowych (patrz część 7.1. Źródła).

Źródło: Przyszłe rozszerzenie i polityka spójności, notatka Departamentu Tematycznego - Polityka Spójności i 
Polityka Strukturalna (Departament ds. Polityk) IP/B/REGI/NT/2006_08

Wykres 1: Skutki dalszego rozszerzenia dla UE

Źródło: Przyszłe rozszerzenie i polityka spójności, notatka Departamentu Tematycznego - Polityka Spójności i 
Polityka Strukturalna (Departament ds. Polityk) IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabela 2: Potencjalny udział krajów kandydujących w płatnościach z funduszy strukturalnych 
w latach 2007-2014

2007 
(mld €)

Udział w 
budżecie

2014 
(mld €)

Udział w 
budżecie

Budżet UE-34 42,9 100,0% 51,2 100,0%
Udział poszczególnych krajów (grup 
krajów)
1.) Rumunia/ Bułgaria 3,8 8,8% 5,2 10,2%

z tego Bułgaria 0,9 2,2% 1,3 2,5%
z tego Rumunia 2,9 6,7% 3,9 7,7%

2.) Turcja 11,7 27,3% 16,3 31,8%
3.) Chorwacja 1,3 3,0% 1,8 3,4%
4.) Pozostałe kraje Bałkanów 
Zachodnich 1,7 3,9% 2,2 4,4%

z tego Albania 0,3 0,7% 0,4 0,7%
z tego Bośnia i Hercegowina 0,3 0,7% 0,4 0,8%

z tego Serbia i Czarnogóra 0,9 2,1% 1,2 2,4%
z tego Macedonia 0,2 0,5% 0,2 0,4%

9 krajów kandydujących razem 18,5 43,1% 25,5 49,8%
Uwaga: Obliczone w oparciu o stopę absorpcji 4% i przy założeniu ok. 37% udziału funduszy strukturalnych w 
całkowitym budżecie UE
Źródło: „Wpływ przyszłych rozszerzeń na politykę regionalną UE, obliczenia i objaśnienia dotyczące przyszłego 
podziału funduszy strukturalnych”, GEFRA Gesellschaft für Finanz- und Regionalanalysen, listopad 2006.

Tabela 3: Skutki dla kwalifikowalności EU-25

Liczba regionów UE-25 z PKB (PSN) <75% średniej w UE-25
Państwo 
członkowskie UE-25 UE-27

+ 
Chorwacja + Turcja

+ Bałkany 
Zachodnie

UE-25 60 48 48 42 39
Czechy 7 7 7 7 6
Niemcy 4 1 1 0 0
Estonia 1 1 1 1 1
Grecja 5 3 3 2 2
Hiszpania 2 1 1 1 0
Francja 4 3 3 2 2
Włochy 5 2 2 0 0
Łotwa 1 1 1 1 1
Litwa 1 1 1 1 1
Węgry 6 6 6 6 5
Malta 1 0 0 0 0
Polska 16 15 15 15 15
Portugalia 4 4 4 3 3
Słowacja 3 3 3 3 3
Źródło: w oparciu o dane EUROSTAT-u, a w przypadku niektórych krajów Bałkanów Zachodnich 

ze źródeł krajowych (patrz część 7.1. Źródła).

Źródło: Przyszłe rozszerzenie i polityka spójności, notatka Departamentu Tematycznego - Polityka Spójności i 
Polityka Strukturalna (Departament ds. Polityk) IP/B/REGI/NT/2006_08
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Tabela 4: Potencjalne efekty statystyczne dla Funduszu Spójności

Potencjalne efekty statystyczne dla Funduszu Spójności
PKB (PSN) per capita. % UE-25. 2005

EU-25 EU-27 + 
Chorwacja

+ Turcja + Bałkany
Zachodnie

Belgia 117% 122% 122% 134% 137%
Czechy 74% 76% 77% 84% 86%
Dania 124% 128% 129% 141% 145%
Niemcy 109% 113% 113% 124% 127%
Estonia 60% 62% 62% 68% 70%
Grecja 82% 85% 85% 93% 96%
Hiszpania 98% 102% 102% 112% 115%
Francja 109% 112% 113% 124% 127%
Irlandia 137% 142% 143% 156% 161%
Włochy 103% 106% 107% 117% 120%
Cypr 83% 86% 86% 94% 97%
Łotwa 47% 49% 49% 54% 55%
Litwa 52% 54% 54% 59% 61%
Luksemburg 247% 256% 257% 282% 289%
Węgry 61% 63% 63% 69% 71%
Malta 69% 72% 72% 79% 81%
Holandia 124% 128% 129% 141% 145%
Austria 122% 126% 127% 139% 143%
Polska 50% 52% 52% 57% 58%
Portugalia 71% 74% 74% 81% 83%
Słowenia 80% 83% 84% 92% 94%
Słowacja 55% 57% 57% 63% 64%
Finlandia 113% 117% 118% 129% 132%
Szwecja 114% 118% 119% 130% 134%
Wielka Brytania 116% 120% 121% 132% 136%
Źródło: w oparciu o dane EUROSTAT-u, a w przypadku niektórych krajów Bałkanów Zachodnich 

ze źródeł krajowych (patrz część 7.1. Źródła).

Źródło: Przyszłe rozszerzenie i polityka spójności, notatka Departamentu Tematycznego - Polityka Spójności i 
Polityka Strukturalna (Departament ds. Polityk) IP/B/REGI/NT/2006_08


