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WPROWADZENIE

Polityka spójności służąca zmniejszeniu rozbieżności gospodarczych i społecznych między 
regionami Europy stanowi priorytet Unii Europejskiej. 

Już od 20 lat polityka regionalna przyczynia się do harmonijnego i trwałego rozwoju całego 
obszaru europejskiego. Od ponad dwudziestu lat programy dostosowań strukturalnych 
umożliwiają konwergencję coraz bardziej zróżnicowanym regionom oraz poprawę warunków 
życia wszystkich obywateli Unii.  

W wyniku ostatniego rozszerzenia, które w znaczący sposób zmieniło zasięg terytorialny UE, 
absolutnie konieczne staje się zdynamizowanie dążeń do osiągnięcia spójności terytorialnej, 
by integracja zakończyła się sukcesem, lecz również w odpowiedzi na dezorientację, która 
ogarnęła Europę i by przekonać obywateli do projektu europejskiego.

Parlament przyjmuje więc z zadowoleniem pierwsze po rozszerzeniach z 2004 i 2007 r. 
sprawozdanie w sprawie spójności.

CIENIE I BLASKI KONWERGENCJI W UE 27 PAŃSTW

Z danych przedstawionych w czwartym sprawozdaniu wynika, że w okresie 2000-2006 
można odnotować pewne postępy w konwergencji na poziomie krajowym. Główni 
beneficjenci polityki spójności, tj. Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia odnotowały istotnie 
imponujący poziom wzrostu gospodarczego. 

Począwszy od 2000 r. najwyższy wzrost gospodarczy osiągnięto w krajach, w których 
wartość PKB na mieszkańca była najniższa pod względem siły nabywczej, jak w Grecji czy w 
Portugalii, przy wzroście w wysokości odpowiednio 2,8% i 2% ich PKB między rokiem 2000 
a 2006. Również liczba regionów, których PKB na mieszkańca nie sięga 75% średniej UE 
zmalała z 78 do 70.

Jednakże biorąc pod uwagę, że wyjściowa wartość PKB na mieszkańca była bardzo niska i 
pomimo dynamicznego poziomu wzrostu, większe trudności występują w nowych niż w 
dotychczasowych państwach członkowskich.  Na podstawie obecnych poziomów wzrostu 
wydaje się, że Polska, podobnie jak Bułgaria i Rumunia będą potrzebowały przynajmniej 15 
lat, by osiągnąć poziom PKB na mieszkańca w wysokości 75% średniej UE 27 państw 
członkowskich. 

O ile w ostatnich latach zauważa się postępy w wyrównywaniu poziomów rozwoju między
państwami członkowskimi, o tyle pogłębiły się rozbieżności wewnątrz tych państw.  
Pogłębienie rozbieżności regionalnych i wewnątrzregionalnych przejawia się w kilku 
aspektach, takich jak zatrudnienie, wydajność, dochody, poziom kształcenia czy zdolność do 
innowacji. 

Niektóre spośród najbardziej rozwiniętych regionów zaczynają wręcz odnotowywać bardzo 
niewielki, a nawet negatywny wzrost.  W istocie między rokiem 1995 a 2004 odnotowano 
spadek wydajności w 29 regionach we Włoszech, Francji, Hiszpanii oraz w Niemczech, 
natomiast poziom zatrudnienia zmniejszył się w 16 regionach, w szczególności we 
wschodniej części Niemiec, w północno-wschodniej Francji i na północy Anglii.  Regiony te 
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będą musiały dostosować się do preseji międzynarodowego handlu poprzez rozwój 
gospodarek opartych na innowacyjności i stosowaniu i zaawansowanej technologii.  

Często w regionach tych zachodzą również największe zmiany demograficzne, a w 
szczególności zjawisko starzenia się społeczeństwa.  Wyludnianie sprzyja nasileniu 
problemów gospodarczych, jako że zmniejsza się siła nabywcza w regionie i to przede 
wszystkim wykwalifikowana siła robocza opuszcza tego typu regiony. Polityka spójności 
winna odpowiedzieć na to wielkie wyzwanie, umożliwiając zachowanie równowagi 
demograficznej i terytorialnej w UE. 

W sprawozdaniu zawarte zostało też interesujące porównanie z głównymi rywalami w skali 
światowej.  Okazuje się, że rozbieżności regionalne przedstawione w PKB na mieszkańca są 
zdecydowanie większe wewnątrz UE – 27 niż w Stanach Zjednoczonych czy Japonii. We 
wszystkich stanach Stanów Zjednoczonych, jak również w 40 z 47 regionów japońskich PKB 
na mieszkańca jest wyższy od średniej UE. Częściowym wyjaśnieniem tego stanu rzeczy jest 
specyfika terytorialna UE, którą pomimo stosunkowo niewielkiego obszaru charakteryzuje 
ogromna różnorodność geograficzna, kulturowa i szczególna historia związana z podziałem 
kontynentu w następstwie dwóch wojen światowych.  
Za to w Chinach PKB na mieszkańca równa się zaledwie jednej piątej średniej wspólnotowej, 
a PKB Indii - jednej ósmej.

UKIERUNKOWANIE FUNDUSZY NA LATA 2007-2013 NA REALIZACJĘ STRATEGII LIZBOŃSKIEJ

W rozszerzonej Unii Europejskiej liczącej obecnie 27 państw 1 stycznia 2007 r. rozpoczęto 
oficjalnie realizację programów finansowanych z funduszy strukturalnych w ramach nowego 
okresu programowania 2007-2013. Pomimo że środki przewidziane środki budżetowe są 
znaczne (308 mld euro dla całej Unii), zaspokojenie potrzeb nowych państw członkowskich 
wymaga poważnych inwestycji, co z kolei powoduje, że stare państwa członkowskie muszą 
ukierunkować własne priorytety finansowe przy ograniczonych środkach finansowych.

Ponieważ Unia Europejska pragnie dorównać innym potęgom gospodarczym (Stany 
Zjednoczone i Japonia) i przeznaczyć 3% swojego PKB na badania naukowe i rozwój, oprócz 
dążeń w kierunku integracji cele wyznaczone w okresie programowania 2007-2013 obejmują 
wyraźnie promowanie polityki innowacyjności i konkurencji. 

Czwarte sprawozdanie w sprawie spójności wskazuje, że istnieją ogromne dysproporcje w 
zakresie inwestycji na rzecz badań naukowych i rozwoju: o ile 27 regionów przekroczyło 
wyznaczony w Barcelonie cel, który zakłada, że państwa powinny przeznaczyć co najmniej 
3% ich PKB na badania naukowe i rozwój, o tyle wydatki na te cele w ponad stu regionach 
nie wyniosły nawet 1%. Należy również odnotować, że działalność naukowa i rozwojowa 
koncentruje się przede wszystkim w metropoliach, jednakże niektóre dynamicznie 
rozwijające się regiony nieposiadające wielkich aglomeracji udowodniły, że wysoki poziom 
inwestycji i zatrudnienia w sektorze badań naukowych i rozwoju nie jest koniecznie związany 
z występowaniem dużej koncentracji ludności w miastach.

W ramach zrewidowanej strategii lizbońskiej został więc wprowadzony system przydziału 
środków (ang. „earmarking”) w celu ich ukierunkowania na wydatki związane z tymi 
dążeniami.
W oparciu o przedstawione już programy operacyjne w sprawozdaniu wskazano, że średnio 
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64% środków przeznaczonych na cel konwergencji oraz 80% środków na konkurencje 
zostanie przyznana na inwestycje koncentrowane na wydatkach wynikających z realizacji 
założeń strategii lizbońskiej, co odpowiada w przybliżeniu 210 mld euro, czyli dodatkowym 
55 mld w stosunku do poprzedniego okresu.

Nie ma wątpliwości, że polityka spójności działa jak prawdziwa dźwignia dla 
konkurencyjności oraz wzrostu gospodarczego na danym obszarze, powodując w 
szczególności rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego, synergię terytorialną na rzecz 
zatrudnienia, innowacyjności i badań naukowych, dzięki czemu MŚP mogą z łatwością 
współpracować z uniwersytetami i lokalnymi strukturami odpowiedzialnymi za rozwój.

Lecz aby polityka spójności miała wpływ na finansowanie innowacyjności i badań 
naukowych w ramach strategii lizbońskiej, niezbędne jest elastyczne podejście w zakresie 
ukierunkowania funduszy dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów. Bowiem 
traktowanie polityki spójności jako instrumentu finansowego strategii lizbońskiej nie 
pozwoliłoby ani na osiągnięcie celów tej polityki, ani tych nakreślonych w Lizbonie. Polityka 
spójności nie może być uważana wyłącznie za zwykłe narzędzie umożliwiające realizację 
celów innych polityk sektorowych, jest to bowiem polityka wspólnotowa o dużej wartości 
dodanej, której racją bytu jest właśnie zapewnienie spójności.

W związku z niewielkimi efektami polityki spójności, które zostały przedstawione przy okazji 
śródokresowego przeglądu, ale również z powodu poważnych ograniczeń budżetowych tej 
polityki w budżecie UE 27 państw, jej najważniejszym celem nie jest umożliwienie UE 
posiadania gospodarki opartej na wiedzy i najbardziej konkurencyjnej na świecie.  

Jest to jedna z przyczyn, dla których polityki strukturalne nie powinny być traktowane 
oddzielnie i zagadnieniowo, lecz należy zastosować do nich zintegrowane podejście, 
podobnie jak do innych obszarów polityki Unii oraz polityk publicznych prowadzonych przez 
państwa członkowskie.

Przyjęcie strategii terytorialnej i karty lipskiej na spotkaniu ministrów w Lipsku w dniach 24-
25 maja 2007 r. stanowi istotny krok w kierunku upowszechnienia stosowania 
zintegrowanego podejścia. Cele zawarte w tych dwóch dokumentach powinny zostać 
przełożone na konkretne programy działań umożliwiające lepsze włączenie wymiaru 
terytorialnego do wszystkich polityk publicznych, wspólnotowych i krajowych.

UTRZYMANIE KURSU SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ

Polityka spójności winna koncentrować się wokół podstawowego celu, jakim jest spójność 
terytorialna i nie może być ukierunkowana (jak wynika to ze ścisłego przyporządkowania 
środków) na regiony charakteryzujące się największym potencjałem wzrostu wydajności i 
zatrudnienia, co mogłoby nieść ze sobą ryzyko marginalizacji regionów o ograniczonym 
potencjale wzrostu gospodarczego, które również nie spełniają kryterium wybieralności do 
programów realizowanych w celu osiągnięcia konwergencji.

Czwarte sprawozdanie przedstawia stan spójności terytorialnej w 27 państwach UE i 
stwierdza silną koncentrację działalności gospodarczej w stolicach. Tak więc w 2004 r. 
regiony stołeczne wytwarzały średnio 32% PKB państw, podczas gdy są one zamieszkałe 
przez 22% populacji. Zjawisko to jest bardzo widoczne i zaznacza się najintensywniej w 
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nowych państwach członkowskich.

W sprawozdaniu analizowane są przeobrażenia terytorialne na poziomie lokalnym, gdzie 
rozwój struktur miejskich zaburza równowagę demograficzną, niosąc ze sobą suburbanizację 
miast europejskich oraz wyludnienie obszarów wiejskich. Jeżeli polityka publiczna 
pozostanie niezmienna, istniejące rozbieżności terytorialne mogą jedynie pogłębić się w 
przyszłości.

Przygotowana przez ORATE analiza dotycząca przyszłości polityk terytorialnej ("Les 
devenirs du territoire")1 doskonale obrazuje powyższe zagadnienie.
Umożliwia ona porównanie dwóch długoterminowych scenariuszy rozwoju terytorialnego.
Scenariusz pierwszy ukierunkowany wyłącznie na konkurencyjność, która spowodowałaby 
intensywniejszy rozwój gospodarczy i pojawienie się nowych technologii, lecz pociągnęłaby 
za sobą wyższe koszty środowiskowe i społeczne, które w dalszej perspektywie czasowej 
mogłyby uniemożliwić osiąganie dobrych wyników gospodarczych i społecznych.

Natomiast scenariusz ukierunkowany na spójność pozwala uzyskać bardziej rozproszony 
model w zakresie potencjału przyciągania oraz polaryzacji ośrodków metropolitalnych.
Obszary integracji osiągających dobre wyniki mogą ukształtować się zarówno w centrum 
Europy, jak i na obszarach mniej lub bardziej peryferyjnych.
Temu policentrycznemu modelowi rozwoju towarzyszy zapewne słabszy wzrost gospodarczy 
niż w przypadku pierwszego scenariusza, jest on jednak lepiej podzielony geograficznie, co 
pozwala na uniknięcie na obszarach o ograniczonym zasięgu polaryzacji konfliktów oraz 
nacisków społecznych i związanych z ochron ą środowiska.

Dlatego tak ważne jest jeszcze skuteczniejsze skierowanie wydatków na projekty 
wzmacniające atrakcyjność wszystkich obszarów. Nie należy zapominać, że wielkim atutem 
Europy w dziedzinie konkurencyjności jest właśnie jej różnorodność.

Polityka zrównoważonego i trwałego rozwoju, uwzględniająca właściwie zidentyfikowane 
potrzeby terytorialne, nie może pominąć tej kwestii. Polityka terytorialna Unii Europejskiej 
musi więc być prowadzona w ścisłym partnerstwie z podmiotami regionalnymi i 
skoordynowana z innymi obszarami polityki krajowej i europejskiej. Należy w związku z tym 
sprawdzić, czy ustanowiona przez Komisję struktura: strategiczne wytyczne Wspólnoty –
strategiczne krajowe ramy odniesienia – programy operacyjne- stanowi najlepszy sposób 
rzeczywistego wielopoziomowego zarządzania i właściwej identyfikacji potrzeb 
terytorialnych.

NOWE WYZWANIA TERYTORIALNE A BUDŻET UE

Jak zostało to przedstawione w czwartym sprawozdaniu, dysproporcje regionalne i 
międzyregionalne są o wiele wyraźniejsze w UE niż w Stanach Zjednoczonych czy Japonii.
Nawet jeśli jednoczesne przystąpienie 12 nowych państw członkowskich nieco zaburzyło 
statystyki, pozostają nadal poważne wyzwania terytorialne zarówno w zakresie rozwoju 
gospodarczego i technologicznego, dostępności środków czy jakości życia. 

Ponadto nie należy zapominać o nowych wyzwaniach, które zintensyfikują się w 

  
1 "Les devenirs du territoire en 2030. Scénarios territoriaux pour l'Europe", ESPON 2006.
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nadchodzących latach: koncentracja obszarów miejskich pociągająca za sobą problemy 
przepełnienia oraz integracji socjokulturowej w miastach; zmiany demograficzne wynikające 
głównie ze starzenia się społeczeństwa; ruchy migracyjne; dalsza globalizacja oraz 
zwiększenie popytu na produkty rolne; zmiany klimatyczne przejawiające się wzrostem 
zagrożenia klęskami żywiołowymi w niektórych strefach oraz wzrost cen energii.

Te nowe wyzwania przenoszą rozwój terytorialny w nowy wymiar, co sprawia, że utrzymanie 
polityk strukturalnych po roku 2013 staje się konieczne. Nie należy więc koncentrować się 
wyłącznie na nowych państwach członkowskich, ponieważ wyzwania te są równie ważne dla 
dotychczasowej 15 UE i wiążą się z zastosowaniem szerszego wynikające ze strategii 
lizbońskiej podejścia.

Ponadto wnioski zawarte w czwartym sprawozdaniu na temat przyszłych wyzwań stojących 
przed polityką spójności świadczą o tym, że konieczne jest opracowanie nowych wskaźników 
– oprócz PKB na mieszkańca – które w lepszy sposób oddadzą rzeczywistość terytorialną 
każdego regionu oraz poziom spójności osiągnięty już na danym obszarze.  

Kluczowe jest, by te nowe wyzwania zostały ujęte w ramy polityki strukturalnej i  by 
przypisano im odpowiednie zasoby finansowe, ponieważ poziom spójności będzie zależał w 
coraz większym stopniu od wpływów terytorialnych, które są jej skutkiem oraz od sposobu 
ich uwzględnienia w politykach publicznych.

W istocie według logiki rozwoju terytorialnego wzrost gospodarczy opiera się w części na 
organizacji przestrzeni zależnej od polityki prowadzonej na wszystkich poziomach 
zarządzania, jak również od tendencji występujących w społeczeństwie, rozwoju technologii i 
wymogów rynku.  
Scentralizowane lub sektorowe obszary polityki mogą mieć niezamierzony wpływ na obszary, 
który może uniemożliwić rozwój terytorialny. W przeciwieństwie polityki skupione na 
aspekcie terytorialnym mogą nie tylko zmniejszyć te efekty, ale również dodać nową wartość 
poprze włącznie wymiaru gospodarczego, socjalnego i ochrony środowiska do polityk 
horyzontalnych.

Rozwój terytorialny odgrywa więc pierwszoplanową rolę w rozwiązywaniu złożonych 
problemów. Kluczowym elementem jest w nim poszerzenie strategii lizbońskiej o wymiar 
terytorialny, co pozwoli na uwzględnienie swoistych cech regionów w kształtowaniu polityki 
publicznej. Z perspektywy strategii lizbońskiej wzmocnienie spójności terytorialnej wymaga 
przyznania odpowiedniej wagi kapitałowi oraz potencjałowi wszystkich regionów i 
promowania integracji terytorialnej. Można to osiągnąć poprzez wsparcie synergii 
transeuropejskich oraz tworzenie innowacyjnych klasterów działalności.

W praktyce wprowadzanie spójności terytorialnej wiąże się z :

• koncentracją regionalnych i krajowych polityk rozwoju na wykorzystaniu kapitału 
i potencjału regionalnego;

• zmianą pozycji regionów europejskich poprzez wzmocnienie ich profilów oraz 
współpracy transeuropejskiej, tak by poprawić ich integrację i sieć wzajemnych 
połączeń.
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Warto odnotować, że takie państwa jak Chiny czy Rosja od niedawna przyglądają się coraz 
baczniej polityce spójności UE jako metodzie umożliwiającej zapewnienie zrównoważonego 
rozwoju regionalnego.

Reprezentuje ona obecnie w przybliżeniu trzecią część wydatków budżetowych UE, a w 2008 
r. zajmie pierwsze miejsce wśród wydatków budżetowych.

Jednakże pomimo rozszerzenia i nowych wyzwań terytorialnych wielkość przeznaczonych 
środków w odniesieniu do PKB zmniejsza się. Wedle szacunków Komisji w roku 2013 
wydatki na politykę spójności wyniosą nie więcej niż 0,35 % PIB, co odpowiadałoby 
poziomowi wydatkowania z początku lat dziewięćdziesiątych.

W związku z powyższym Parlament Europejski przypomina po raz kolejny swoją propozycję 
dotyczącą utworzenia wspólnotowej rezerwy wykonania funduszy strukturalnych, która 
pozwoliłaby na ponowne przyznanie środków niewykorzystanych przy stosowaniu zasady 
N+2 lub N+3 regionom lub programom, które optymalnie wykorzystują dodatkowe środki, 
zwiększając w ten sposób ich wpływ na politykę spójności.

Oczywiście polityka spójności jest narażona na próby renacjonalizacji, do której niektóre 
państwa członkowskie wykazują wyjątkową skłonność, w zależności od podejścia do kwestii 
finansowych związanych z polityką wspólnotową. Natomiast czwarte sprawozdanie w 
sprawie spójności przedstawia wartość dodaną programów strukturalnych, abstrahując od 
liczb.

Podczas sporządzania bilansu stanu budżetu UE w latach 2008-2009 polityka spójności 
powinna być postrzegana przede wszystkim przez pryzmat jej wkładu w integrację 
europejską, nie zaś jako zwykłe narzędzie redystrybucji, bowiem w przeciwnym razie istnieje 
zagrożenie, iż sam sens integracji europejskiej zostanie poddany wątpliwości.

Z tego względu sprawozdawca wyraża zadowolenia z przyjęcia w maju br. strategii 
terytorialnej, która stanowi plan działań niezbędny, by polityka spójności terytorialnej zajęła 
priorytetowe miejsce w pracach Rady i każdej Prezydencji UE.


