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1. Wstęp
Polityka spójności jest jednym z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Dysponując 
kopertą finansową sięgającą 1/3 budżetu UE, polityka ta, która w znacznie większym stopniu 
niż pozostałe opiera się na zasadzie solidarności, ma na celu zmniejszenie dysproporcji 
gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ich 
268 regionami.

Jednak wspomniane dysproporcje w dalszym ciągu są znaczne. Należy pamiętać, że 
w jednym regionie na cztery wysokość PKB na mieszkańca nie przekracza 75% średniej Unii 
Europejskiej oraz że istotne nierówności występują także w ramach regionów.
W szeregu analiz przeprowadzonych w UE w ramach programu ESPON 2006, a także 
w sprawozdaniach w sprawie spójności i inicjatywach strategicznych zwraca się uwagę na 
fakt, że zjawisko wykluczenia społecznego charakteryzuje się koncentracją przestrzenną 
w najsłabiej rozwiniętych obszarach. 
Celem niniejszego sprawozdania jest zwrócenie uwagi na system wzajemnych powiązań 
przestrzennych segregacji i wrażliwe grupy oraz podkreślenie znaczenia identyfikacji tych 
procesów i zastosowania do nich podejścia terytorialnego. Do zagadnienia wrażliwych 
społeczności i grup należy zatem podchodzić w kontekście spójności terytorialnej.
Niniejszy dokument ma na celu podkreślenie konieczności identyfikacji i uznania głównych 
problemów, aby zaradzić zjawisku wykluczenia terytorialnego, którego źródłem jest rozwój 
terytorialny w skali mikro. W sporządzonych dotychczas analizach terytorialnych oraz 
w obowiązującym europejskim systemie statystycznym istnieje bardzo niewielka ilość danych 
dotyczących sytuacji na szczeblu europejskim.

Przejście od ubóstwa do wykluczenia
Wrażliwe grupy stoją w obliczu problemów występujących na wielu płaszczyznach 
i będących przyczyną pogłębiania się ubóstwa, które przyjmuje formę wykluczenia 
i postępującej segregacji. Wykluczenie tych grup, których dotyczy długoterminowe 
bezrobocie, często prowadzi do braku aktywności, co z kolei zmniejsza ich zdolność do 
przezwyciężenia trudności społecznych i gospodarczych.

Wykluczenie jest w dużym stopniu uwarunkowane przestrzennie 
Wykluczenie z nurtu rozwoju społecznego i gospodarczego w większości przypadków jest 
uwarunkowane przestrzennie i powiązane z wykluczeniem terytorialnym; w związku 
z powyższym wrażliwe grupy społeczne mają utrudniony dostęp do zatrudnienia i usług. 

Perspektywy życiowe grup społecznych są uzależnione od ich geograficznego 
rozmieszczenia: konkretnych regionów, mikroregionów oraz, ogólniej rzecz ujmując, od 
otoczenia, w którym żyją. Zatem ryzyko wykluczenia jest silnie powiązane z czynnikiem
przestrzennym.

Omawiane zjawisko występuje na szczeblu mikroregionów 
Należy podkreślić, że obszary, na których występują kryzysy społeczne i gospodarcze,
najczęściej powstają na obszarach peryferyjnych wewnątrz regionów lub w niedostatecznie 
rozwiniętych mikroregionach. W większości przypadków ich wyróżnienie na poziomie NUTS 
2 nie jest możliwe.
Dlatego też występowanie społeczności wrażliwych z uwagi na ich lokalizację przestrzenną 
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nie może zostać zbadane na poziomie NUTS 2, lecz na poziomach LAU1 i LAU 2, zgodnie 
z terminologią UE.

Segregacja występuje również na obszarach wiejskich
Procesy segregacji są znacznie lepiej widoczne w miastach niż na otaczających je słabiej 
zaludnionych obszarach. Sytuacja na obszarach wiejskich, które borykają się z problemem
segregacji, jest w rzeczywistości jeszcze gorsza.

Na obszarach miejskich procesy segregacji są wzajemnie powiązane z tendencją do odpływu 
ludności na przedmieścia, co skutkuje zmniejszeniem znaczenia tradycyjnych centrów miast. 
Jednocześnie obok, obszarów miejskich gett, napięcia społeczne koncentrują się w dużo 
większym stopniu na zacofanych pod względem rozwoju obszarach wiejskich. Mieszkańcy 
wsi znajdują się w bardzo niekorzystnej sytuacji, jeśli chodzi o nowe państwa członkowskie, 
w których przemiany gospodarcze doprowadziły do pogłębienia się dysproporcji wewnątrz 
regionów.

Ukryty problem: brakujące instrumenty
Zjawisko wykluczenia terytorialnego, o którym mowa w niniejszym dokumencie, nie zostało 
w wystarczającym stopniu uwzględnione ani w europejskich statystykach, ani w celach
i instrumentach politycznych.
Grupy społeczeństwa, których dotyczy także problem wykluczenia terytorialnego, pozostają 
ukryte dla celów analizy przestrzennej, procesów planowania działań, jak również dla 
decydentów. 

Omawiane procesy zachodzą na szczeblu mniejszych jednostek terytorialnych; dlatego też 
istniejące obecnie narzędzia obserwacji na poziomie NUTS 2, takie jak zbieranie danych 
przez EUROSTAT czy systematyczne analizy w ramach programu ESPON nie są 
odpowiednie do zidentyfikowania tych procesów w skali europejskiej. Brakuje właściwych 
wskaźników terytorialnych, które byłyby powszechnie stosowane. 
Jak wynika z analizy przedstawionej w niniejszym sprawozdaniu, obecny system statystyczny 
nie jest wystarczający do przygotowania takiej analizy dysproporcji wewnątrzregionalnych 
w regionach NUTS-2, która byłaby porównywalna w odniesieniu do całego terytorium UE. 
Przy pomocy wskaźników służących do pomiaru dysproporcji na obszarach statystycznych 
jednostek terytorialnych w żadnym wypadku nie można wykazać rzeczywistych dysproporcji 
na szczeblu wewnątrzregionalnym. Charakterystyki terytorialne, które mają wpływ na 
powstanie niekorzystnych warunków lokalnych, regionalnych i społecznych –
a w szczególności przyczyniają się do segregacji – dotychczas nie zostały wprowadzone 
w sposób jednolity na szczeblu europejskim.

Wewnątrzregionalne peryferia społeczne i geograficzne
W odniesieniu do dysproporcji terytorialnych, w europejskiej polityce spójności, skupiającej
się na regionach NUTS 2, nie uwzględniono szeregu problemów, jakie pojawiają się 
wewnątrz regionów. Nierówności wewnątrzregionalne w wielu przypadkach mają większe 
znaczenie niż dysproporcje między regionami. 
Znakomite wskaźniki społeczne i gospodarcze dużych i średnich miast będących siłą 
napędową gospodarki w regionie często odwracają naszą uwagę od problemów, które
występują na sąsiadujących z nimi obszarach lub w dotkniętych podziałami dzielnicach miast. 
Pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się obszarami miejskimi a obszarami, które znalazły 
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się poza oddziaływaniem procesów rozwoju społecznego i gospodarczego, powstają znaczne 
różnice.

W celu uwzględnienia tego problemu na szczeblu terytorialnym niezbędne jest zintegrowane 
podejście 
Z powyższej analizy wynika, że podejścia horyzontalne nie wystarczają do rozwiązania 
problemów wrażliwych grup. Aby zająć się sytuacją tych grup niezbędne jest zastosowanie 
takiego podejścia terytorialnego, które obejmowałoby złożony charakter tych problemów oraz 
kwestię położenia geograficznego przedmiotowych obszarów. Istnieje silna potrzeba
wprowadzenia podejścia uwzględniającego szczebel mikroregionów i skupiającego się na 
dysproporcjach wewnątrzregionalnych oraz najbardziej wrażliwych obszarach.

Brak takiego podejścia oznacza możliwość pogłębienia procesu polaryzacji – zwłaszcza jeżeli 
inicjatywy gospodarcze i społeczne będą skoncentrowane na dynamicznych centrach –
i dalszego pogarszania się sytuacji na obszarach wykluczonych. Podejmując próby 
rozwiązania tego problemu, należy położyć silny nacisk na planowanie przestrzenne oraz 
zintegrowany rozwój przestrzenny.

2. Zjawisko wewnątrzregionalnego wykluczenia terytorialnego

W niektórych sytuacjach może dochodzić do występowania braków w zakresie równych 
szans lub nagromadzenia konfliktów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem 
segregacji związanej z występowaniem skupisk wrażliwych grup. Jest to powszechny 
problem miast, ale z doświadczeń nowych państw członkowskich wynika, że jest on 
uwarunkowany terytorialnie.

Na ryzyko wykluczenia terytorialnego narażone są najsłabiej rozwinięte obszary
Między wrażliwą grupą a większością społeczeństwa istnieje dystans zarówno w znaczeniu 
przestrzennym, jak i społecznym. Przyczyną wykluczenia jest w większości przypadków 
obszar, na którym zamieszkuje wykluczona grupa. Lokalizacja może wiązać się 
z poważnymi niekorzystnymi skutkami, w zależności od następujących czynników:

 Cechy lokalizacji:
o dostępność miejsc pracy 
o odległość od centrów miast
o słaba infrastruktura transportowa lub stosunkowo wysokie ceny transportu
o niski poziom dochodów

 Cechy wewnętrzne obszaru
o brak dobrze prosperujących przedsiębiorstw
o niski współczynnik zatrudnienia
o niski poziom kwalifikacji
o zasoby ludzkie (pod względem zdrowia, kwalifikacji, zamożności)
o kondycja obszarów zabudowanych
o napięcia pomiędzy różnymi grupami społecznymi, zjawisko rasizmu bądź 

segregacji
o jakość funkcjonowania służb publicznych lub ich brak
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Zjawisko wykluczenia terytorialnego nie stanowi zasadniczo typowego problemu słabo 
rozwiniętych obszarów i nie dotyczy wyłącznie obszarów wiejskich, ale stanowi szczególną 
cechę obszarów peryferyjnych – mikroregionów znajdujących się w głębokim kryzysie. 
Istnieją następujące rodzaje obszarów dotkniętych wykluczeniem terytorialnym, wynikające 
z cech obszarów, które często występują łącznie:
- obszary o położeniu peryferyjnym,
- obszary, na których istnieją duże skupiska grup wykluczonych społeczne, ludności 

ubogiej i mniejszości,
- obszary konfliktów będących wynikiem strukturalnych przemian gospodarczych.

W analizie większych jednostek terytorialnych problemy wykluczonych obszarów pozostają 
ukryte
Jeden z problemów dotyczących braku widoczności słabo rozwiniętych i zacofanych 
obszarów wynika z ich rozrzutu terytorialnego. W sytuacji gdy statystyki przedstawiają dane 
dotyczące większych jednostek terytorialnych, różnice wewnątrz tych jednostek ulegają 
zatarciu. Dostępna bazowa jednostka pomiaru dla polityki spójności UE (NUTS 2) umożliwia 
porównanie czynników społecznych i gospodarczych dotyczących tych jednostek 
terytorialnych w różnych państwach. W odniesieniu do podziału środków polityki spójności 
pomiędzy regiony i kraje, podejście takie powinno być nadal stosowane. 
Jednak z punktu widzenia interpretacji spójności terytorialnej, obecnie trwa szereg procesów 
przestrzennych, które nie są widoczne przy zastosowaniu wskaźników społeczno-
gospodarczych wyróżnionych na poziomie NUTS-2, zatem nadal pozostają ukryte.

Terytorialna koncentracja wrażliwych grup na peryferiach regionów
Oprócz potrzeb miast i otaczających je rozległych obszarów wiejskich, główną przyczyną 
występowania poważnych różnic w zakresie rozwoju wewnątrz regionów, zwłaszcza 
w Europie Środkowo-Wschodniej jest brak infrastruktury. 

Z uwagi na organizację terytorialną miejscowego rynku pracy i brak połączeń transportowych 
lub informacyjnych, mniej mobilni mieszkańcy obszarów wiejskich nie mogą korzystać 
z ułatwień, jakie oferują bardziej rozwinięte miasta. W związku z tym przyciągający wpływ 
miast nie jest silny, a ubóstwo i niewystarczający dostęp do infrastruktury sprawiają, że 
potencjał obszarów wiejskich dostrzegany jest w coraz mniejszym stopniu.
W nowych państwach członkowskich, gdzie napięcia wynikające z koncentracji imigrantów 
w miastach nie są tak częste, segregacja społeczna i braki w zakresie zapewniania równych 
szans występują najczęściej na obszarach wiejskich. Jest to jednak wyzwanie 
o porównywalnej skali.

Wykluczenie terytorialne znajduje się poza zakresem problemów społecznych
Ponadto, podczas gdy ubóstwo jest zasadniczo skutkiem niewystarczających dochodów, 
zjawisko wykluczenia terytorialnego jest jeszcze szersze, ponieważ osoby zamieszkujące 
w osiedlach i na obszarach dotkniętych zjawiskiem segregacji tracą w rezultacie znacznie 
więcej szans: możliwości nauki, dostęp do infrastruktury i usług. 

Różnice etniczne, prowadzące do koncentracji imigrantów w miejskich gettach i pogłębienia
segregacja populacji Romów w nowych państwach członkowskich, sprawiają, że problemy 
zacofanych obszarów są jeszcze poważniejsze, ponieważ ich integracja jest jeszcze 
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trudniejsza.
Wreszcie najbardziej wrażliwe grupy, nie mając dostępu do korzyści wynikających z rozwoju 
społeczno-gospodarczego, mogą również zostać odsunięte od udziału w procesach 
decyzyjnych.

Ograniczony zakres gromadzenia i przetwarzania danych terytorialnych w ramach badań
europejskich
Narzędzia europejskiej statystyki nie pozwalają wystarczająco wyraźnie dostrzec problemów 
społecznych. Aby znaleźć porównywalne jednostki terytorialne, należy wybrać różne 
poziomy podziału terytorialnego i dane z różnych krajów w taki sposób, aby zróżnicowanie 
jednostek terytorialnych pod względem wielkości było możliwie jak najmniejsze. 

Oprócz problemów dotyczących zagęszczenia terytorialnego, dysponujemy jedynie 
ograniczonymi wskaźnikami społecznymi w rozbiciu na obszary i dlatego też europejskie 
badania przestrzenne skupiają się w mniejszym stopniu na problemach społecznych. Istnieje 
kilka studiów przypadku, które ilustrują zjawiska segregacji i wykluczenia terytorialnego, ale 
jak dotychczas nie przygotowano żadnej bardziej szczegółowej i aktualnej ogólnoeuropejskiej 
analizy. Wskaźniki, które można zastosować w odniesieniu do obszarów są następujące:

 wskaźnik aktywności,
 wskaźnik zatrudnienia,
 odsetek osób długotrwale bezrobotnych,
 zagrożenie ubóstwem,
 średnia długość życia,
 odsetek osób o wykształceniu jedynie podstawowym.

Sposoby walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym różnią się w zależności od kraju. 
Systemy funkcjonujące w państwach członkowskich różnią się nie tylko wielkością 
dostępnych środków, ale także odmiennymi mechanizmami alokacji. Niezależnie od różnic 
pomiędzy krajami, jeżeli rzeczywiście istnieje wola rozwiązania problemów dotyczących 
słabo rozwiniętych i dotkniętych segregacją obszarów, to należy przyznać, że problemy 
ubóstwa i wykluczenia społecznego są zagadnieniami o charakterze terytorialnym, wobec 
których należy stosować podejście przestrzenne, przy wykorzystaniu odpowiednich środków
skierowanych bezpośrednio do obszarów borykających się z największymi trudnościami.
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