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1. Įvadas
Sanglaudos politika – vienas iš svarbiausių Europos Sąjungos prioritetų. Finansiniam paketui 
sudarant 1/3 Europos Sąjungos biudžeto ši politika labiau nei bet kuri kita yra grindžiama 
solidarumo principu ir skirta mažinti ekonominius, socialinius ir teritorinius valstybių narių ir 
jų 268 regionų skirtumus.
Tačiau šie skirtumai vis dar dideli. Reikia atsižvelgti į tai, kad vieno iš keturių regionų BVP 
vienam gyventojui yra mažesnis nei 75 proc. Europos Sąjungos vidurkio ir kad regionuose 
taip pat yra svarbių nesuderinamumų.

Iš keleto Europoje atliktų analizių, programos ESPON 2006 rezultatų, sanglaudos ataskaitų ir 
strateginių iniciatyvų matyti, kad daugiausia socialinės atskirties yra labiausiai 
neišsivysčiusiuose regionuose.
Šio pranešimo tikslas – atkreipti dėmesį į erdvinę segregacijos sistemą, pažeidžiamas grupes 
ir pabrėžti šių procesų nustatymo ir teritorinio padėties gerinimo svarbą. Todėl pažeidžiamų 
bendruomenių ir grupių klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į teritorinę sanglaudą.

Šiuo dokumentu ketinama pabrėžti, kad, siekiant įveikti teritorinę mikroteritorinio vystymosi 
atskirtį, būtina nustatyti ir atpažinti svarbiausias problemas. Tačiau vargu ar dabartinėje 
Europos statistikos sistemoje galima rasti kokios nors informacijos apie teritorinę Europos 
analizę.

Nuo skurdo prie atskirties
Pažeidžiamos grupės susiduria su daugiamatėmis problemomis, kurios gilina skurdą, perauga 
į atskirtį ir didėjančią segregaciją. Šių, ilgalaikio nedarbo paveiktų, grupių atskirtis dažnai 
veda prie neveiklumo, bloginančio jų gebėjimą įveikti socialinius ir ekonominius sunkumus.

Atskirtis turi stiprų erdvinį pobūdį
Atskirtis dėl ekonominio ir socialinio vystymosi paprastai atsiranda tam tikroje erdvėje ir yra 
susijusi su teritorine atskirtimi; todėl pažeidžiamų grupių galimybė gauti darbą ir naudotis 
paslaugomis yra menkesnė.

Socialinių grupių gyvenimo perspektyvos priklauso nuo jų geografinės vietovės: regionų, 
atitinkamų mikroregionų ir apskritai nuo jų gyvenimo aplinkos. Todėl erdvinis atskirties 
rizikos nustatymas yra labai reikšmingas.

Reiškinio atsiradimas mikroregioniniu lygmeniu
Svarbu pabrėžti, kad šios socialinės ir ekonominės krizės vietovės dažniausiai yra atokiose 
regionų vietovėse arba atsiliekančiuose mikroregionuose ir NUTS 2 lygmeniu dažniausiai jų 
nustatyti neįmanoma.
Todėl erdviniu požiūriu pažeidžiamų visuomenės grupių atsiradimas pagal Europos Sąjungos 
terminiją gali būti tiriamas ne NUTS 2, o LAU1 ir LAU 2 lygmenimis.

Segregacija ir kaimo vietovėse
Segregacijos procesas daug pastebimesnis miestuose nei aplinkinėse mažiau apgyvendintose 
vietovėse. Segregacijos paveiktos kaimo vietovės iš tiesų yra dar blogesnėje padėtyje.
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Miesto vietovėse segregacijos procesai ir priemiesčių srautas yra tarpusavyje susiję; dėl to 
mažėja tradicinių miesto centrų. Tuo tarpu, be varguomenės kvartalų miestuose, 
atsiliekančiose kaimo vietovėse socialinės įtampos daug daugiau. Naujųjų valstybių narių, 
kurių ekonominis persitvarkymas sustiprino regionuose esančius skirtumus, kaimo gyventojai 
yra labai nepalankioje padėtyje.

Problema nematoma – trūksta priemonių
Šiame dokumente nagrinėjamo teritorinės atskirties reiškinio pakankamai neatskleidžia nei 
Europos statistika, nei politikos tikslai ar priemonės.

Teritorinę atskirtį patiriančių visuomenės grupių nematyti nei erdvinėje analizėje, nei veiksmų 
planavime; jų nemato nė tie, kurie priima sprendimus.

Šie procesai vyksta mažesniuose teritoriniuose vienetuose; todėl dabartinis stebėjimų centras 
nurodo NUTS 2 lygmenį, nes tokius duomenis renkantis EUROSTATAS arba programos 
ESPON sisteminės analizės neįstengia jų nustatyti Europos mastu. Bendrai taikomų tinkamų 
teritorinių rodiklių nėra.

Kadangi šiame pranešime pateikti mūsų analizės rezultatai, dabartinė statistikos sistema 
nepajėgi parengti tokios regionų viduje esančių skirtumų analizės NUTS 2 regionuose, kurią 
būtų galima lyginti Europos Sąjungos mastu. Teritorinių statistinių vienetų skirtumus 
matuojantys rodikliai iš viso negali atspindėti tikrų skirtumų regionų viduje. Teritoriniai 
bruožai, kurie sukelia vietinius, regioninius ir socialinius trūkumus – ypač segregaciją, visu 
Europos lygmeniu dar neįvesti.

Socialiniai ir geografiniai pakraščiai regionų viduje
Dėl teritorinių skirtumų į NUTS 2 regionus sutelkta Europos sanglaudos politika nesprendžia 
regionuose atsirandančių problemų. Skirtumai regionų viduje dažnai yra svarbesni nei 
skirtumai tarp regionų.

Svarbūs didelių ir vidutinių miestų socialiniai ir ekonominiai rodikliai, būdami regiono 
ekonominiais varikliais, dažnai nukreipia dėmesį nuo kaimyninėse teritorijose arba atskirtuose 
miestų rajonuose esančių problemų. Sukuriamas iš tiesų didelis atotrūkis tarp dinamiškų 
miestų teritorijų ir tų vietovių, kurios atskirtos nuo socialinio ir ekonominio vystymosi 
procesų.

Reikalingas integruotas požiūris sprendžiant problemą teritoriniu lygmeniu
Remiantis pirmiau pateikta analize pažeidžiamų grupių problemoms spręsti horizontaliosios 
politikos nepakanka. Siekiant išspręsti šių pažeidžiamų grupių padėtį reikalingas toks 
teritorinis požiūris, kuris spręstų tarpusavyje susijusių teritorijų problemas kompleksiškai ir 
geografiškai. Būtinai reikia mikroregioninio požiūrio, sutelkto į regiono viduje esančius 
skirtumus ir į pažeidžiamiausias teritorijas.
Priešingu atveju gali gilėti poliarizacijos procesai – ypač jei ekonominės ir socialinės 
intervencijos bus sutelktos aplink dinamiškus centrus, o atskirtos vietovės toliau smuks.
Sprendžiant šią problemą reikia ypač pabrėžti erdvinį planavimą ir integruotą erdvinį 
vystymą.
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2. Teritorinė atskirtis regionų viduje

Su lygiomis galimybėmis susiję trūkumai, socialinių konfliktų koncentracija, ypač 
atsižvelgiant į segregaciją dėl pažeidžiamų grupių koncentracijos, gali atsirasti esant kelioms 
situacijoms. Tai gerai žinoma miesto problema, bet remiantis naujųjų valstybių narių įgyta 
patirtimi ji daugiausia atsiranda teritoriniu pagrindu.

Labiausiai neišsivystę regionai patiria teritorinės atskirties riziką
Tarp pažeidžiamos grupės ir visuomenės daugumos yra ir erdvinis, ir socialinis atstumas.
Dažniausiai atskirties šaknys glūdi atskirtos grupės vietovėje. Vietovė gali būti didelis 
trūkumas remiantis toliau aptariamais veiksniais.

 Vietovės ypatybės:
o darbo vietų pasiekiamumas,
o atstumas iki miestų centrų,
o prasta transporto infrastruktūra arba didelės su tuo susijusios išlaidos,
o mažos pajamos.

 Vidinės vietovės ypatybės:
o sėkmingai dirbančių verslininkų trūkumas,
o žemas užimtumas,
o žemas kvalifikacijos lygis,
o žmogiškieji ištekliai (susiję su sveikata, kvalifikacija, gerove),
o apstatytos aplinkos būklė,
o įtampa tarp skirtingų socialinių grupių, rasizmas ir segregacija,
o viešųjų paslaugų stoka ir kokybė.

Paprastai teritorinė atskirtis nėra tipinė nepakankamai išsivysčiusių regionų problema, ir ne 
tik kaimo vietovių – tai ypač gilią krizę patiriančių pakraščių, mikroregionų problema.
Teritorinė atskirtis būna šių tipų, atsirandančių dėl dažnai susimaišiusių teritorinių ypatybių:

- atoki vietovė,
- vietovė, kurioje susitelkę atskirtos socialinės grupės, neturtingieji ir mažumos, 
- konfliktų vietovė dėl ekonominio struktūrinio perėjimo laikotarpio. 

Didesni teritoriniai vienetai paslepia atskirtų teritorijų problemas
Vienas iš sunkumų dėl nepakankamai išsivysčiusių ir atsiliekančių regionų matomumo stokos 
yra dėl teritorinės agregacijos. Jei statistikoje atsispindi didesnių teritorinių vienetų 
duomenys, skirtumai teritoriniuose vienetuose dingsta. Esamas bazinis ES sanglaudos 
politikos matavimo vienetas (NUTS 2) leidžia palyginti socialinius ir ekonominius šių 
skirtingų valstybių teritorinių vienetų veiksnius. Skirstant sanglaudos politikos išteklius 
regionams ir valstybėms toliau turi būti taikomas būtent toks požiūris.

Tačiau interpretuojant teritorinę sanglaudą yra ir keli erdviniai procesai, kurių nustatyti NUTS 
2 lygmens socialiniai ir ekonominiai rodikliai neatskleidžia, todėl jie lieka nematomi.
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Pažeidžiamų grupių teritorinė koncentracija regionų pakraščiuose
Be miestų ir juos supančių platesnių kaimo vietovių poreikių, infrastruktūros stoka yra 
pagrindinė rimto vystymosi atotrūkio priežastis regionuose, ypač Centrinėje Rytų Europoje.
Dėl vietos teritorinio darbo rinkos organizavimo, transporto ar informacijos ryšių trūkumo 
mažiau mobilūs kaimo gyventojai negali pasinaudoti labiau išsivysčiusių miestų pranašumais.
Todėl miestų traukos poveikio nevainikuoja sėkmė, o dėl skurdo ir nepakankamos 
infrastruktūros kaimo vietovių galimybės vis labiau nepripažįstamos.
Naujosiose valstybėse narėse, kuriose yra mažiau įtampos dėl miestuose susitelkusios 
imigracijos, socialinė segregacija ir lygių galimybių trūkumų daugiausia randasi kaimo 
vietovėse. Tai bent jau panašaus masto iššūkis.

Teritorinė atskirtis – tai ne vien socialinės problemos
Be to, nors skurdas iš esmės yra nepakankamų pajamų rezultatas, teritorinė atskirtis yra ne 
vien tai, nes žmonės, gyvenantys atskirties gyvenvietėse ir vietovėse, galiausiai netenka daug 
daugiau galimybių: galimybės mokytis, naudotis infrastruktūra ir paslaugomis.

Etniniai skirtumai – imigrantų susitelkimas miestų varguomenės kvartaluose ir padidėjusi 
romų atskirtis naujosiose valstybėse narėse – atsiliekančių regionų problemas padaro dar 
reikšmingesnes, nes jų integracija kelia dar daugiau sunkumų.
Galiausiai pažeidžiamiausios grupės, kurios gali neturėti galimybių pasinaudoti teigiamu 
socialinio ir ekonominio vystymosi pertekliumi, gali neįstengti dalyvauti ir sprendimų 
priėmimo procesuose.

Ribotas teritorinių duomenų rinkimas ir apdorojimas Europos mokslinių tyrimų veikloje
Šios socialinės problemos Europos statistikoje matomos nepakankamai. Siekiant nustatyti 
palyginamus teritorinius vienetus skirtingus teritorinius lygmenis ir skirtingų valstybių 
duomenis reikia nustatyti taip, kad teritorinių vienetų ploto skirtumai būtų kuo mažesni.

Be teritorinės agregacijos problemų yra tik riboti teritorinio suskirstymo socialiniai rodikliai, 
todėl erdviniame Europos tyrime mažiau dėmesio kreipiama į socialines problemas. Yra 
pavyzdinių atvejų, kurie parodo segregacijos ir teritorinės atskirties reiškinį, bet svaresnė 
visos Europos analizės dar neparengta. Teritorijoms taikomi šie rodikliai:

 veiklos koeficientas,
 užimtumo lygis,
 ilgalaikio nedarbo lygis,
 skurdo rizika,
 gyvenimo trukmė,
 gyventojų, turinčių pradinį išsilavinimą, dalis.

Nuo kiekvienos šalies priklauso, kaip mažinama skurdo ir socialinės atskirties rizika.
Valstybių narių sistemos skiriasi ne tik dėl turimų išteklių, bet ir dėl jų paskirstymo 
priemonių. Be nacionalinių skirtumų, jei tikrai norime išspręsti šias atsilikimo ir atskirties 
teritorijų problemas, turime pripažinti, kad skurdo ir socialinės atskirties problemos yra 
teritoriniai reikalai, kuriuos reikia spręsti pasitelkiant erdvinį požiūrį ir pakankamai išteklių, 
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skirtų būtent nepalankiausioms vietovėms.


	707790lt.doc

