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2. EUROPEJSKI WYMIAR SPÓJNOŚCI 
SPOŁECZNO - EKONOMICZNO - PRZESTRZENNEJ

2.1. Uwagi wstępne

Unia Europejska uznaje osiągnięcie spójności (kohezji) wewnętrznej 
w ramach organizacji za jeden z podstawowych celów integracji europejskiej. 
Wyrazem tego zainteresowania było przyjęcie już w preambule do Traktatu 
Rzymskiego z 1958 roku jako jednego z podstawowych założeń następującego 
zapisu: Państwa członkowskie pragną wzmocnienia jedności swoich gospodarek 
i zabezpieczenia ich harmonijnego rozwoju przez redukowanie zróżnicowań 
istniejących między regionami oraz łagodzenie zacofania regionów mniej 
uprzywilejowanych. Znacznie bardziej precyzyjny zapis został przyjęty w roku 
1987 w Jednolitym Akcie Europejskim, którego artykuł 130A stwierdza: W celu 
promowania ogólnego harmonijnego rozw>oju Wspólnota powinna rozwinąć akcje 
prowadzące do wzmocnienia swojej ekonomicznej i społecznej spójności. 
W szczególności Wspólnota powinna działać na rzecz redukcji zróżnicowań 
między różnymi regionami i ograniczenia zacofania słabiej uprzywilejowanych 
regionów. Problemem budzącym szczególny niepokój w związku z pogłębianiem 
poziomu integracji europejskiej było to, że rozpiętości regionalne w ramach Unii 
Europejskiej są znacznie większe niż występujące w Stanach Zjednoczonych 
i Japonii.

Unia ekonomiczna i monetarna jest najważniejszym wyzwaniem przed jakim 
stoi obecnie Unia Europejska. Wyrazem tego jest likwidacja barier 
międzynarodowych dla handlu i produkcji w ramach kontynentu oraz 
wprowadzenie wspólnej waluty -  euro. Istnieją jednak obawy, że ubocznym 
efektem unii ekonomicznej i monetarnej może być pogłębienie zróżnicowań 
regionalnych.

Spójność jest oceniana w układzie ekonomicznym, społecznym oraz 
przestrzennym. Najczęściej stosowanymi kryteriami oceny poziomu spójności 
w tych trzech ujęciach są zróżnicowania w zakresie: wielkości produktu 
krajowego brutto na mieszkańca weryfikowanego parytetem siły nabywczej,
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poziomu stopy bezrobocia oraz liczby konsumentów osiąganych w danym czasie, 
co dokumentuje poziom dostępności przestrzennej poszczególnych obszarów. 
Jest ona rejestrowana na różnych poziomach obowiązującej w ramach Unii 
Europejskiej regionalizacji, to jest Nomenklatury Jednostek dla Statystyki 
Terytorialnej (Nomenclature of Units forTerritorial Statistics -  NUTS), jednak 
podstawowe znaczenie dla analiz ekonomiczno-przestrzennych mają dwa 
najważniejsze dla polityki regionalnej poziomy: NUTS II i NUTS III. Aktualnie 
istnieje w Unii Europejskiej 206 regionów typu NUTS II i 1031 regionów typu 
NUTS III. Spójność jest oceniana także w przekroju piętnastu krajów 
członkowskich Unii Europejskiej.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że spójność w ramach państwa 
przynosi różnorodne korzyści: ekonomiczne, społeczne, polityczne, a także 
kulturowe. W europejskim kontekście nie do zaakceptowania jest sytuacja 
wieloletniej marginalizacji społeczno-ekonomicznej niektórych obszarów kraju, 
która ma często nieodwracalne konsekwencje. Nie do przyjęcia jest model 
rozwoju regionalnego obserwowany w niektórych krajach trzeciego świata, gdzie 
istnieją nieliczne obszary sukcesu na tle powszechnej nędzy. Dla sprawnego 
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego wielkie znaczenie ma możliwość 
uczestnictwa w życiu społeczno-ekonomicznym wszystkich obywateli niezależnie 
od miejsca zamieszkania. Zmiany w technikach przekazywania i korzystania 
z informacji sprzyjają przełamywaniu dotychczas istniejących barier. Polityczny 
wymiar spójności ma szczególny charakter, bowiem wzrost poziomu zróżnicowań 
regionalnych może prowadzić w skrajnym przypadku do zagrożenia integralności 
terytorialnej państwa. Ma to najczęściej miejsce w przypadku, gdy jednym 
z wymiarów spójności jest kontekst etniczny zróżnicowania sytuacji 
społeczno-ekonomicznej.

Stosując ten aparat pojęciowy do Unii Europejskiej trzeba zauważyć, 
że istnieje pewna odmienność sytuacji państw narodowych i całej organizacji. 
Jednak wraz z pogłębianiem integracji europejskiej kategoria spójności nabiera 
coraz większego znaczenia jako jedno z podstawowych odniesień sytuacji 
społeczno-ekonomicznej.

Ocena sytuacji w tym zakresie jest przedmiotem przygotowywanych co trzy 
lata dla całej Unii Europejskiej raportów spójnościowych (kohezyjnych); ostatnie 
cztery zostały przyjęte wiatach 1991,1993,1996 i 1999'. Istotne znaczenie mają 
także strategiczne studia dotyczące rozwoju społecznego, ekonomicznego 
i przestrzennego Unii Europejskiej. Uczestniczą w nich wszystkie kraje 
członkowskie oraz Komisja Europejska, a przewodnictwo zmienia się co sześć
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miesięcy, tak jak w całej Unii Europejskiej. Ich efektem są kolejne raporty: 
„Europa 2000. Perspektywy rozwoju terytorium Wspólnoty” z roku 1991, 
„Europa 2000 Plus. Współpraca dla rozwoju terytorialnego Europy” z roku 1994, 
„Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego. Pierwszy oficjalny raport” 
z roku 1997, „Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego. W kierunku 
zbilansowanego i trwałego rozwoju terytorium Unii Europejskiej” z roku 19992.

2.2. Instrumenty polityki spójności Unii Europejskiej w latach 
2000-2006

Ponieważ Unia Europejska przywiązuje taką wagę do spójności 
społeczno-ekonomicznej wydatki na wspieranie rozwoju regionalnego są drugą 
pozycją w budżecie Wspólnoty. Polityka ta jest programowana w horyzoncie 
czasowym wieloletnim, najnowszy dotyczy lat 2000-2006.

Osiągnięciu spójności w ramach Unii Europejskiej służą przed wszystkim: 
Fundusze Strukturalne (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski 
Fundusz Socjalny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej -  Sekcja 
Orientacji oraz Instrument Finansowy dotyczący Rybołówstwa), Fundusz 
Spójności (Kohezyjny), Inicjatywy Wspólnoty oraz działania Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego. W obecnym okresie programowania obejmującym lata 
2000-2006, udział wydatków zorientowanych bezpośrednio na spójność 
społeczno-ekonomiczną ma wynieść około 37%. Dodatkowe 5% środków 
ma zostać przeznaczone na wspieranie wielofunkcyjnego rozwoju terenów 
wiejskich, a zostały one zapisane w tytule rolnictwo. W sumie około 42% 
wydatków budżetowych Unii Europejskiej zostanie przeznaczone na osiąganie 
spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej3. Polityka ta będzie kierowała 
się zasadami uznawanymi w tej organizacji za kluczowe, takimi jak: 
koncentracja, programowanie, partnerstwo i dodatkowość. Istotne jest 
stwierdzenie, że transfery na rzecz poszczególnych państw członkowskich nie 
mogą przekraczać w skali rocznej poziomu czterech procent ich produktu 
krajowego brutto.

Środki te są koncentrowane na obszarach problemowych, znajdujących się 
w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W latach 2000-2006 będą to 
przede wszystkim obszary Celu 1, o niskim poziomie rozwoju społeczno- 
-ekonomicznego, dla identyfikacji których jako kryterium zastosowano poziom 
produktu krajowego brutto na mieszkańca nie przekraczający 75% średniej

33



Jacek Szlachta

w całej Unii Europejskiej. Na tych obszarach ma zostać skoncentrowane około 
69,7% środków przeznaczonych na działania strukturalne. Uzupełniające 
znaczenie będą miały obszary Celu 2, którymi są tereny wymagające 
restrukturyzacji gospodarczej. Do grupy tej zostały zaliczone: stare regiony 
przemysłowe, tereny koncentracji rolnictwa, obszary zależne od rybołówstwa oraz 
zdegradowane obszary dużych miast. Na tereny tego typu ma zostać przeznaczone 
około 11,5% nakładów. Cel 3 został zdefiniowany aprzestrzennie bowiem będzie 
on realizowany na obszarze całej Unii Europejskiej. Obejmuje on różnorodne 
działania dotyczące czynnika ludzkiego, a będzie służyć wspieraniu państw 
członkowskich w zakresie przystosowywania i modernizacji, ich systemów 
edukacji, szkolenia oraz zatrudnienia. Cel 3 ma promować działalność 
prowadzoną w czterech sferach dotyczących:

• wspierania pozytywnych dostosowań społeczno-ekonomicznych na rynku 
pracy,

• tworzenia systemów szkolenia i edukacji obejmujących cały okres życia 
zawodowego pracowników,

• rozwijania aktywnych polityk na rynku pracy skierowanych przeciwko 
wysokiemu bezrobociu,

• ograniczania sytuacji wykluczenia z rynku pracy znaczących grup 
społeczeństwa oraz dyskryminacji różnych grup ludności.
W sumie na przedsięwzięcia tego celu ma zostać skierowane 12,3% środków 
strukturalnych Unii Europejskiej.

Liczba Inicjatyw Wspólnoty została ograniczona z trzynastu do czterech. Sąto 
następujące inicjatywy:

• INTERREG -  zorientowana na współpracę przygraniczną, ponadnarodową 
i międzyregionalną,

• EQUAL -  zorientowana na zwalczanie wszelkich form dyskryminacji 
i nierówności na rynku pracy,

• LEADER -  wspierająca rozwój terenów wiejskich,
• URBAN -  wspierająca restrukturyzację obszarów miejskich.

W sumie na te cztery Inicjatywy Wspólnoty ma zostać przeznaczone około 5% 
wydatków strukturalnych Unii Europejskiej.

Fundusz Spójności (Kohezji) jest instrumentem jaki pojawił się dopiero 
w roku 1994. Pomimo początkowego przekonania o tymczasowym charakterze 
tego Funduszu jest on obecnie bardzo pozytywnie oceniany i dlatego można 
go uznać za trwały element polityki Unii Europejskiej. Jest on zorientowany na 
pomoc słabiej rozwiniętym krajom Unii Europejskiej służąc osiągnięciu w
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ramach organizacji harmonijnego rozwoju gospodarczego i stopniowemu 
wyrównywaniu różnic standardów życia. Środki Funduszu Spójności przysługują 
wszystkim krajom członkowskim w których PKB na mieszkańca kształtuje się 
na poziomie poniżej 90% średniej rejestrowanej w całej organizacji (obecnie 
beneficjentami sąGrecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia). Jego środki sąw  około 
połowie przeznaczane na realizację przedsięwzięć dotyczących ochrony 
środowiska przyrodniczego oraz na transeuropejskie sieci infrastrukturalne. 
Transeuropejskie sieci infrastrukturalne mają wielkie znaczenie dla osiągnięcia 
spójności przestrzennej w ramach całego kontynentu. Są to bowiem 
najważniejsze powiązania przestrzenne w przypadku których Unia Europejska 
poprzez wspieranie realizacji (poprawy jakości) powiązań drogowych i 
kolejowych wpływa na poprawę dostępności przestrzennej w ramach całej 
Europy4. Generalnie działania te sprzyjają najbardziej regionom peryferyjnym, 
położonym niekorzystnie wobec obszarów centralnych Europy.

Zasadniczo nie zmienia się od kilkunastu lat rola Europejskiego Banku 
Inwestycyjnego (EBI). Jego funkcjąjest m.in. wspieranie słabiej rozwiniętych 
regionów Unii Europejskiej, obecnie stanowi to około 60% zakresu finansowania 
podejmowanego ze środków własnych tej instytucji. Istotne znaczenie dla 
spójności ma także wspieranie w ramach pożyczek udzielanych przez EBI 
przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie transportu i telekomunikacji.

2.3. Efekty polityki spójności Unii Europejskiej

Raporty kohezyjne dokumentują proces stopniowego ograniczania skali 
zróżnicowań ekonomicznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Następowało 
to w sytuacji powiększających się w ostatnich kilku latach zróżnicowań 
wewnątrzregionalnych w większości krajów Unii Europejskiej. W ciągu lat 
1983-1993 średni poziom produktu krajowego brutto na mieszkańca w 
dwudziestu pięciu najbogatszych regionach Wspólnoty zwiększył się ze 140% do 
142% średniej Unii Europejskiej, podczas gdy w dwudziestu pięciu 
najbiedniejszych regionach tej organizacji wzrósł z 53% do 55% średniej Unii 
Europejskiej. Poziom produktu krajowego brutto na mieszkańca w regionach 
Celu 1 wzrósł w tym samym okresie z 64,6% do 67,2%.

Jako szczególnie istotne czynniki oddziaływujące na poziom spójności 
ekonomicznej w ramach tej organizacji można wyróżnić:

• rolę sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
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W Europie udział małych przedsiębiorstw zatrudniających do 10 osób w 
rynku pracy wynosi 23%, podczas gdy w USA 12%, a w Japonii 7%. Pomimo 
tego, że w USA tworzonych jest więcej małych przedsiębiorstw, to w Europie 
prawdopodobieństwo ich utrzymania się na rynku jest dużo wyższe. Podstawową 
korzyścią małych i średnich przedsiębiorstw jest ich znacznie wyższa 
elastyczność, także w zakresie lokalizacji, chociaż ich późniejsza mobilność 
przestrzenna jest już niska. Gros nowych miejsc pracy powstaje obecnie w tym 
sektorze;

• internalizację handlu w ramach Europy.
Obecnie około 60% handlu zagranicznego Unii Europejskiej odbywa się 

pomiędzy krajami tej organizacji. Pogłębianie integracji europejskiej oznacza, 
że tempo rozwoju tego handlu jest szybsze niż z krajami spoza tej organizacji. 
Brak jest systematycznych ocen, jak fakt ten wpływa na pozycję poszczególnych 
regionów. Wskazuje się na liczne przykłady poprawy sytuacji regionów 
położonych centralnie w Europie (szczególnie w pobliżu wewnętrznych granic 
pomiędzy państwami Unii Europejskiej);

• wprowadzenie unii monetarnej oraz proces dalszej ekonomicznej 
liberalizacji.

Sądzi się, że na wprowadzeniu wspólnej waluty europejskiej i w wyniku 
ograniczenia możliwości prowadzenia polityki ekonomicznej na poziomie państw 
członkowskich skorzystająprzede wszystkim regiony silne i centralnie położone. 
Także generalna liberalizacja sprzyja obszarom silnym ekonomicznie, co może 
utrwalać dualizację struktury ekonomicznej i przestrzennej Europy;

• wpływ nowych technologii telekomunikacyjnych.
W ostatniej dekadzie rejestrujemy bardzo szybki postęp w technikach 

komunikowania się i przesyłania informacji. Efektem tego jest relatywna poprawa 
sytuacji obszarów peryferyjnych, które zyskują możliwość dostępu do różnych 
informacji i usług poprzednio całkowicie nieosiągalnych. Wpływa to generalnie 
bardzo pozytywnie na poziom spójności ekonomicznej w ramach całej 
organizacji.

Jak widać czynniki te miały różnokierunkowy wpływ na poziom spójności 
Unii Europejskiej. Opisana w poprzedniej części opracowania polityka 
strukturalna wpływała modyfikująco na skalę rozpiętości międzyregionalnych.

Analiza społecznych aspektów spójności wskazuje na niekorzystne tendencje 
mające miejsce w ostatnich dekadach. Dotyczy to szczególnie bezrobocia 
w układzie regionalnym. W dwudziestu pięciu regionach znajdujących się 
w najlepszej sytuacji stopa bezrobocia w latach 1983-1995 pozostawała stabilna
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zmniejszając się z 4,8% do 4,5%. W tym samym okresie stopa bezrobocia 
w dwudziestu pięciu regionach znajdujących się w najgorszej sytuacji wzrosła 
z 17,2% do 22,4%. Wzrost skali zróżnicowań regionalnych bezrobocia 
rejestrowany jest systematycznie od połowy lat siedemdziesiątych, z wyjątkiem 
lat 1987-1990. Charakterystycznym zjawiskiem jest znacząca zmienność listy 
regionów znajdujących się w najgorszej sytuacji.

Analiza spójności społecznej w układzie problemowym dotyczy przede 
wszystkim dwu jej wymiarów:

• dostępu jednostek do działalności generujących dochody. Ten wymiar 
powinien być rozumiany nie tylko w aspekcie bezrobocia, ale także ze względu 
na poziom partycypacji na rynku pracy i poziom dostępności do możliwości 
pracy;

• dystrybucji dochodów gospodarstw domowych po opodatkowaniu, 
ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników dotyczących ubóstwa.

W ostatnich kilkunastu latach w Unii Europejskiej obserwujemy istotne 
zmiany w strukturze zatrudnienia charakterystyczne dla społeczeństw 
postindustrialnych. Udział zatrudnionych w usługach wzrósł w latach 1985-1995 
z 57% do 64%. Generalnie obserwujemy znacznie szybszy wzrost udziału 
zatrudnienia w usługach w krajach najsłabiej rozwiniętych: Grecji, Hiszpanii, 
Irlandii i Portugalii, co powoduje że ich opóźnienie w zakresie struktur 
zatrudnienia można obecnie szacować na około 10 lat w stosunku do najwyżej 
rozwiniętych państw Unii Europejskiej. W tych czterech krajach nastąpił w tym 
samym okresie znaczący spadek udziału zatrudnienia w rolnictwie wynoszący 
od 6 punktów procentowych w Irlandii do 13 punktów procentowych w 
Portugalii. W najwyżej rozwiniętych krajach Unii nastąpił spadek tego udziału 
w ciągu tego okresu o niecałe dwa punkty procentowe. Oznacza to w sumie 
bardzo szybki proces upodobniania się struktur zatrudnienia w krajach Unii 
Europejskiej. Cztery najsłabiej rozwinięte kraje, tzw. kohezyjne państwa, rejestru
ją  znaczący spadek udziału zatrudnienia zarówno w rolnictwie jak i w przemyśle.

Na zmiany sytuacji na rynku pracy krajów Unii Europejskiej w ostatnich 
kilkunastu latach największy wpływ ma rosnący systematycznie poziom 
partycypacji kobiet na rynku pracy, który w roku 1993 sięgnął 61% ogółu kobiet 
w wieku 15-64 lat. Poziomy partycypacji mężczyzn są zbliżone we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej w grupie od 25 do 54 lat. W przypadku kobiet poziomy 
partycypacji pozostają w dalszym ciągu znacznie wyższe w krajach rozwiniętych 
niż w czterech krajach kohezyjnych; co dotyczy szczególnie grup wiekowych
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od 25 do 54 lat. Ma to miejsce pomimo tego, że zróżnicowania pomiędzy 
poszczególnymi krajami w latach 1983-1993 zmniejszały się systematycznie.

Bezrobocie dotyczy szczególnie trzech grup: osób młodych, kobiet oraz osób 
pozostających długotrwale bez pracy. Odsetek bezrobotnych wśród osób młodych 
liczących do dwudziestu pięciu lat wynosił w roku 1996 około 21%, czyli jest 
ponad dwukrotnie wyższy niż przeciętnie w całej Unii Europejskiej. Zjawisko 
to ma uniwersalny, z wyjątkiem Austrii i Niemiec, charakter w ramach całej 
organizacji. W roku 1996 bezrobocie wśród kobiet wynosiło około 12,5%, 
podczas gdy wśród mężczyzn około 9,5%. Także to zróżnicowanie miało 
uniwersalny charakter na obszarze Unii Europejskiej, z wyłączeniem Finlandii, 
Szwecji i Wielkiej Brytanii. Udział osób pozostających bez pracy ponad rok 
wynosił w połowie lat dziewięćdziesiątych w całej Unii Europejskiej około 49% 
ogółu bezrobotnych. Szczególnie wysoki udział takich osób rejestrowany był we 
Włoszech, Irlandii, Hiszpanii oraz Belgii.

Ubóstwo jest pojęciem względnym, a podstawowym kryterium jest na ogół 
udział gospodarstw domowych o poziomie dochodów poniżej 50% przeciętnych 
w danym kraju. Dane te są rejestrowane w przekroju państw. Świadczenia 
socjalne redukują udział gospodarstw domowych znajdujących się w strefie 
ubóstwa z około 40% do około 15%. W końcu lat osiemdziesiątych rozpiętości 
w tym zakresie wahały się od 27% w Portugalii, 22% we Włoszech i 20% 
w Grecji do 5-6% w krajach Beneluksu i Danii. W latach osiemdziesiątych 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Hiszpanią, Irlandią i Portugalią 
udział ludności ubogiej zwiększył się.

Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do spójności przestrzennej 
w ramach całego kontynentu europejskiego. Pomimo systematycznej poprawy 
dostępności do wszystkich regionów tej organizacji, przy najszybszej poprawie 
sytuacji w regionach peryferyjnych, w dalszym ciągu ma miejsce olbrzymie 
zróżnicowanie. Zależy to przede wszystkim od poziomu rozwoju infrastruktury 
technicznej. Rozległość geograficzna Europy sprawia, że regiony peryferyjne 
są znacznie mniej atrakcyjne dla inwestycji. Analizy zintegrowanego wskaźnika 
dostępności w zakresie pasażerów i towarów pokazują, że od 60% do 70% 
terytorium Unii Europejskiej cechuje wskaźnik dostępności poniżej średniej dla 
całej organizacji. Dotyczy to: Finlandii, Szwecji, znaczących części Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, Portugalii, większości Hiszpanii, południowych Włoch, Grecji 
oraz części Austrii i Niemiec. Oceny poziomu tego wskaźnika dla roku 1995 
i prognoza dla roku 2010 dokumentują powolne tempo poprawy sytuacji 
obszarów peryferyjnych.
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Podstawowym instrumentem służącym wzrostowi poziomu spójności 
przestrzennej jest rozwój transeuropejskich sieci infrastrukturalnych. Są to 
transeuropejskie sieci transportowe i sieci telekomunikacyjne.

Realizacj a transeuropej skich sieci transportowych nie musi j ednak prowadzić 
automatycznie do poprawy sytuacji podmiotów gospodarczych zlokalizowanych 
na obszarach peryferyjnych. Ich realizacja może bowiem ułatwiać dostęp do tych 
obszarów ze strony firm położonych na terenach silnych pogarszając tym samym 
sytuację miejscowych podmiotów gospodarczych. Dlatego inwestycjom tym 
powinny towarzyszyć działania podejmowane w zakresie poprawy środowiska 
produkcyjnego (business environment) w regionach peryferyjnych. Z drugiej 
strony wskazuje się na fakt, że transeuropejskie sieci transportowe w znaczącym 
zakresie dotyczą regionów centralnych Wspólnoty, już i tak najlepiej 
wyposażonych w infrastrukturę, gdzie problemem jest nadmierne zagęszczenie 
różnorodnych funkcji.

Niemniej ważne jest systematyczne poprawianie jakości drugorzędnych 
powiązań transportowych w ramach kontynentu. Brak takich działań prowadziłby 
do dalszej koncentracji aktywności gospodarczej wzdłuż najważniejszych 
korytarzy rozwojowych Europy.

Charakterystyczna zmiana nastąpiła na obszarach Europy Środkowej, które 
dzięki zmianom geopolitycznym jakie nastąpiły w kontynentalnej skali przestają 
być peryferyjne, co wymaga jednak realizacji wielu przedsięwzięć 
zorientowanych na poprawę dostępności miast i stref przygranicznych.

Rozwój technologii telekomunikacyjnych w europejskiej skali tworzy 
olbrzymi potencjał dla spójności sprzyjając kreowaniu „wspólnego obszaru 
informacyjnego”. Kombinacja nowych technologii telekomunikacyjnych 
i komputerowych sieci informacji w połączeniu z nowymi kablowymi 
i satelitarnymi technikami radiowymi i telewizyjnymi oraz liberalizacją zasad 
świadczenia tych usług tworzą nowe możliwości w zakresie między innymi: 
edukacji, medycyny, pracy, odbywania konferencji, a także sprzedaży towarów 
i usług. Działania te będą mogły być świadczone na odległość bez potrzeby 
bezpośredniego kontaktu. W wyniku tego możliwości obszarów peryferyjnych 
w zakresie świadczenia i otrzymywania tych usług mogą ulec znaczącej poprawie. 
Dlatego ich sytuacja w zakresie dyfuzji innowacji i wiedzy powinna zmieniać się 
na korzyść sprzyjając w sumie spójności społeczno-ekonomicznej Europy. 
Wskazuje się jednak także na fakt, że sieci telekomunikacyjne nie zastępują 
bardziej tradycyjnych sieci transportowych, ale je uzupełniają. Stąd obszary
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centralne mogą zyskać dodatkowe impulsy rozwojowe dzięki generalnie wysokim 
standardom całej infrastruktury technicznej.

W sumie bardzo trudno jest określić w jakim stopniu rosnąca spójność 
w ramach Unii Europejskiej jest efektem procesów zmian w nowoczesnej 
gospodarce rynkowej, w tym procesów obiektywnie towarzyszących integracji 
europej skiej, w jakim natomiast jest efektem prowadzenia przez Unię Europej ską 
od kilkunastu lat konsekwentnej polityki ekonomicznej zorientowanej 
na pogłębienie ekonomicznej, społecznej i przestrzennej spójności.

2.4. Raport kohezyjny Unii Europejskiej z 1999 roku

Raport przygotowany w roku 1999 składa się z czterech części dotyczących: 
sytuacji w regionach, konkurencyjności, roli strukturalnych akcji Unii 
Europejskiej oraz rozszerzeniu Unii Europejskiej.

W zakresie analizy sytuacji ekonomicznej raport konstatuje fakt, że w ciągu 
ostatnich 10 lat obejmujących okres 1986-1996 poprawiła się sytuacja regionów 
najbiedniejszych, bowiem poziom PKB per capita w 10 najbiedniejszych 
regionach wzrósł z 41% do 50% średniej w całej organizacji, a w przypadku 
25 najbiedniej szych regionów zarejestrowano wzrost z 52% do 59%. W czterech 
krajach kohezyjnych (Grecji, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii) PKB na mieszkańca 
wzrósł w tych latach z 65% do 76,5% średniej w całej organizacji. W zakresie 
spójności społecznej tendencja jest znacznie mniej pozytywna bowiem w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat bezrobocie w 25 najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem 
regionach wzrosło z 20% do 24%, podczas gdy w 25 najlepszych waha się przez 
cały czas na poziomie około 4%. Można równocześnie stwierdzić, że skala 
rozpiętości poziomu bezrobocia jest w Unii Europejskiej znacznie większa niż 
produktu krajowego brutto.

Coraz większe znaczenie przywiązuje się w Unii Europejskiej 
do konkurencyjności regionalnej. Kiedyś pojęcie konkurencyjności dotyczyło 
jedynie podmiotów gospodarczych. Od kilku lat pojęcie to zaczęło być odnoszone 
także do państw5. Nowym zjawiskiem jest próba odniesienia kategorii 
ekonomicznej konkurencyjności także do regionów. Pomimo tego, że początkowo 
nie spotkało się to z przychylnym przyjęciem przez środowisko naukowe, dzięki 
staraniom Komisji Europejskiej coraz bardziej utrwala się pogląd o sensowności 
analizowania konkurencyjności także w układzie regionalnym dla obszarów typu
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Jako podstawowe czynniki wpływające na konkurencyjność regionów 
określono:

• badania naukowe i rozwój technologiczny,
• małe i średnie przedsiębiorstwa,
• bezpośrednie inwestycje zagraniczne,
• infrastrukturę i kapitał ludzki,
• instytucje i kapitał społeczny.
Pomiędzy regionami bogatymi i biednymi występują znacznie większe 

rozpiętości w poziomie badań naukowych i rozwoju technologicznym niż 
wynikałoby to ze zróżnicowań produktu krajowego brutto. Szczególnym 
problemem jest aplikowanie osiągnięć naukowo-technicznych w gospodarce 
słabych regionów. Część z nich nie tylko nie generuje własnych innowacji, ale nie 
jest w stanie skutecznie absorbować innowacji powstałych gdzie indziej.

W regionach słabych małe i średnie przedsiębiorstwa mają szczególne 
znaczenie dla kreowania miejsc pracy i rozwoju gospodarki. Istotne znaczenie dla 
wpływu tych przedsiębiorstw na rozwój ma struktura sektorowa tych podmiotów, 
ich powiązania pomiędzy sobą i z dużymi firmami oraz dostępność (bogactwo) 
usług biznesowych.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają podstawowe znaczenie dla 
wprowadzania w regionach nowych produktów i technik. Najtrudniejszym 
problemem w regionach zacofanych w rozwoju jest integracja zagranicznych 
podmiotów z lokalną gospodarką.

Pomimo znaczącego postępu jaki dokonał się w ostatnich kilkunastu latach 
w dalszych ciągu problemem pozostaje niska jakość infrastruktury transportowej 
w regionach zacofanych. W przypadku telekomunikacji rejestrujemy w ostatnich 
latach olbrzymi postęp w regionach słabych, przede wszystkim dzięki rozwojowi 
telefonii komórkowej. Problemem regionów słabych jest niedostateczny rozwój 
instytucji edukacyjnych na poziomie wyższym, czego wynikiem jest dużo niższy 
niż przeciętnie w Unii Europejskiej poziom wykształcenia siły roboczej.

Czynniki instytucjonalne stają się coraz ważniejszym elementem 
kształtującym konkurencyjność. Jest nim m.in. wyposażenie w kapitał społeczny, 
który sprzyja powiązaniom pomiędzy firmami zlokalizowanymi w regionie. 
Niemniej ważna jest jakość instytucji administracji publicznej, a istotne jej 
parametry to poziom decentralizacji i partnerstwa. Oczywiście bogactwo 
otoczenia biznesowego w regionie sprzyja wyższej efektywności 
i konkurencyjności podmiotów gospodarczych.
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Charakteryzując znaczenie akcji strukturalnych Unii Europejskiej zwrócono 
uwagę na ich niewątpliwą skuteczność. W latach 1989-1996 PKB na mieszkańca 
w regionach Celu 1 zwiększył się z 63,5% do 69% średniej w całej organizacji. 
Tylko w czterech regionach Celu 1 nastąpiło relatywne pogorszenie sytuacji. 
Pomimo tego skala rozpiętości pomiędzy bogatymi i biednymi obszarami 
pozostaje w dalszym ciągu olbrzymia. Poprawa sytuacji regionów Celu 1 była 
przede wszystkim efektem wzrostu produktywności przy stabilizacji poziomu 
zatrudnienia. Na obszarach Celu 2 podstawowym priorytetem była walka 
z bezrobociem. W latach 1989-1997 nastąpiło zmniejszanie luki w poziomie 
bezrobocia pomiędzy tymi obszarami a resztą Unii Europejskiej. Szczególne 
znaczenie akcji strukturalnych ma miejsce w czterech krajach kohezyjnych. 
Według szacunków przeprowadzonych w oparciu o różne modele w tych czterech 
krajach produkt krajowy brutto wzrastał w latach 1989-1999 o 0,5-1 punkt 
procentowy szybciej dzięki Funduszom Strukturalnym. W sumie w przypadku 
Grecji, Irlandii oraz Portugalii dodatkowy wzrost PKB w tych dziesięciu latach 
można szacować w każdym przypadku na około 10%, natomiast w przypadku 
Hiszpanii na ponad 4%. Wskazuje to na fakt, że bez tych środków proces 
ograniczania rozpiętości wewnątrz tej organizacji byłby znacznie mniej 
skuteczny.

Unia Europejska przywiązuje wielką wagę do rozszerzenia o kraje Europy 
Środkowej. Wyrazem tego są nawet tytuły podstawowych dokumentów 
tworzących Agendę 2000, wskazujące na przyjęcie założenia rozszerzenia tej 
organizacji o pierwsze kraje Europy Środkowej już w latach 2000-2006. Raport 
kohezyjny pozytywnie oceniając olbrzymie zmiany jakie dokonały się w kraj ach 
kandydackich dokumentuje drogę jaka pozostała jeszcze do pokonania. 
W ocenach raportu wskazuje się, że w roku 1997 PKB na mieszkańca sięgnął 
w tych dziesięciu krajach zaledwie około 40% wielkości średniej rejestrowanej 
dla całej Unii Europejskiej. Rozpiętości w skali państw wynosząjednak jak 25% 
do 67% średniej unijnej. W przekroju regionalnym w relatywnie 
najkorzystniejszej sytuacji znajdują się duże ośrodki metropolitarne i niektóre 
zachodnie regiony graniczące z Unią Europejską. Największe trudności 
przeżywają regiony koncentracji tradycyjnego przemysłu oraz rolnictwa. 
W krajach tych obserwujemy po roku 1990 szybki wzrost poziomu bezrobocia, 
jako konsekwencję transformacji ustrojowej.

Podstawowym problemem krajów kandydackich jest poprawa jakości 
infrastruktury transportowej oraz poprawa stanu środowiska przyrodniczego, 
co wymaga olbrzymich nakładów. Kraje te muszą także, obok rozwiązywania
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napiętych problemów strukturalnych, zbudować nowoczesnąpolitykę regionalną. 
W pierwszych latach transformacji w pełni zrozumiała była koncentracja uwagi 
polityki gospodarczej na problemach równowagi gospodarczej. Jednak obecnie 
przodujące kraje Europy Środkowej powinny podjąć problem zróżnicowań 
regionalnych. Wymaga to kreowania podstaw prawnych, instytucjonalnych oraz 
budżetowych dla prowadzenia tej polityki w standardach europejskich. 
Szczególnie rażące są braki umiejętności programowania rozwoju regionalnego, 
w tym przygotowywania strategii rozwoju regionalnego. Brak jest umiejętności 
koordynacji regionalnych aspektów polityk sektorowych. Niezbędne jest 
wykształcenie sprawnych procedur finansowych oraz monoringu polityki rozwoju 
regionalnego. Bez spełnienia tych warunków trudno będzie osiągnąć spójność 
społeczną, ekonomiczną i przestrzenną w krajach Europy Środkowej.

2.5. Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego -  raport 
z 1999 roku

Ostatni raport „Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego. 
W kierunku zbilansowanego i trwałego rozwoju terytorium Unii Europejskiej” 
(ESDP) został przyjęty przez konferencję Ministrów krajów członkowskich 
odpowiadających zaplanowanie przestrzenne i Komisję Europejską w maju 1999 
roku w Poczdamie. Dokument ten składa się z dwu części poświęconych: 
wpływowi polityki rozwoju przestrzennego na osiągnięcie zbilansowanego 
i trwałego rozwoju na terytorium Unii Europejskiej oraz trendom, możliwościom 
i wyzwaniom dotyczącym terytorium Unii Europejskiej.

W pierwszej części tego raportu przedstawiono znaczenie podejścia 
przestrzennego na poziomie europejskim. Generalnie można stwierdzić, 
że ocenianie terytorialnego wymiaru polityki europejskiej jest nowym 
zjawiskiem. Jedną z podstawowych przesłanek tego zainteresowania są bardzo 
silne zróżnicowania regionalne, które wewnątrz państw członkowskich nawet 
narastają. ESDP wychodzi z założenia, że sam wzrost gospodarczy jest 
niewystarczający aby kreować zbilansowaną i trwałą strukturę ekonomiczną 
i przestrzenną w Unii Europejskiej. ESDP jest widziane jako proces, którego 
misją jest rozwinięcie policentrycznego i zbilansowanego systemu urbanisty
cznego i nowych relacji obszarów miejskich i wiejskich, zabezpieczenie parytetu 
dostępu do infrastruktury niezależnie od miejsca zamieszkania oraz trwały rozwój 
powiązany z ochroną środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego.
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Coraz większy wpływ na rozwój przestrzenny Wspólnoty mająróżne polityki 
unijne, takie jak: konkurencji, transeuropejskich sieci infrastrukturalnych, 
funduszy strukturalnych, Wspólna Polityka Rolna, środowiskowa, nauki i 
rozwoju technologicznego, kredytowa EBI. Niezbędne jest wiązanie tych różnych 
polityk, tak aby uzyskiwać efekty synergiczne sprzyjające spójności Wspólnoty.

W kolejnym rozdziale tej części przedstawiono cele i opcje dla terytorium 
Unii Europejskiej. Przedstawiając problemy policentrycznego rozwoju 
przestrzennego wskazano na: znaczenie policentrycznego i zbilansowanego 
rozwoju przestrzennego dla UE, rolę dynamicznych, atrakcyjnych 
i konkurencyjnych miast i regionów zurbanizowanych, znaczenie endogenicznego 
rozwoju kształtującego wielofunkcyjne i produktywne obszary wiejskie, 
partnerstwo obszarów miejskich i wiejskich. Parytet dostępu do infrastruktury 
i wiedzy wymaga: zintegrowanego podejścia do powiązań transportowych 
i dostępu do wiedzy, policentrycznego modelu który jest baząlepszej dostępności, 
efektywnego i nastawionego na trwałość rozwoju korzystania z infrastruktury, 
dobrej dyfuzji innowacji i wiedzy. Rozważne zarządzanie dziedzictwem 
naturalnym i kulturowym wymaga: traktowania przyrodniczego i kulturowego 
dziedzictwa jako atutu rozwojowego, ochrony i rozwijania dziedzictwa 
przyrodniczego, systemowego zarządzania zasobami wodnymi oraz kreatywnego 
zarządzania kraj obrazem i dziedzictwem kulturowym.

Wdrożenie założeń ESDP wymaga zastosowania zintegrowanych 
mechanizmów rozwoju przestrzennego. Współpraca powinna dotyczyć 
wszystkich trzech poziomów: całej Wspólnoty, międzynarodowego i narodowego 
oraz regionalnego i lokalnego.

W ostatnim rozdziale tej części przedstawiono powiększenie Unii 
Europejskiej jako nowe wyzwanie dla Europejskiej Polityki Rozwoju 
Przestrzennego. Przedstawiono charakterystykę rozwoju przestrzennego krajów 
kandydackich w zakresie: ludności, gospodarki, transportu i środowiska 
przyrodniczego. Na tej podstawie sformułowano zadania ESDP w przyszłych 
krajach członkowskich. Przestrzenna koordynacja działań ma w nich szczególne 
znaczenie co dotyczy: planowania rozwoju transeuropejskiej infrastruktury 
transportowej, przedsięwzięć zorientowanych na ekologiczną renowację 
zdegradowanych uprzednio obszarów oraz przedsięwzięć dotyczących 
strukturalnych dostosowań obszarów wiejskich. Sformułowano pogląd, że 
zalecenia wypracowane w trakcie prac nad ESDP powinny być stosowane także 
w odniesieniu do nowych państw członkowskich.
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Drugą część tego raportu rozpoczęto od charakterystyki warunków i trendów 
rozwoju przestrzennego w Unii Europejskiej. Analiza zawiera statystyczne 
odniesienia do USA i Japonii, a składa się z geograficznej, demograficznej, 
ekonomicznej i środowiskowej charakterystyki Unii Europejskiej. W drugim 
rozdziale przedstawiono: trendy zmian europejskiego systemu obszarów 
zurbanizowanych (m.in. pojawienie się sieci współpracy pomiędzy miastami, 
konkurencję pomiędzy miastami której konsekwencją są zmiany w ich pozycji 
i możliwościach ekonomicznych, kontynuację ekspansji przestrzennej miast, 
narastającą segregację społeczną w miastach oraz poprawę jakości środowiska 
miejskiego), zmianę roli i funkcji obszarów wiejskich (m.in. rosnącą 
współzależność obszarów miejskich i wiejskich, rosnące zróżnicowanie 
kierunków rozwoj u obszarów wiej skich, zmiany w rolnictwie i leśnictwie maj ące 
jakościowy wpływ na gospodarkę i użytkowanie ziemi); rozwój transportu 
i innych sieci (ograniczanie znaczenia wewnętrznych granic we wspólnocie, 
rosnące potoki transportowe i zagęszczenie, nieadekwatną dostępność do wielu 
obszarów peryferyjnych UE, koncentrację ruchu w korytarzach rozwojowych, 
zróżnicowania w dyfuzji innowacji i wiedzy); naturalne i kulturowe dziedzictwo 
(utratę biologicznej różnorodności i obszarów naturalnych, ryzyko 
zanieczyszczeń zasobów wodnych, wzrastającą presję na krajobraz i dziedzictwo 
kulturowe). W trzecim rozdziale omówiono wybrane programy europejskie 
służące realizacj i zintegrowanego rozwoju przestrzennego, w tym także dotyczące 
krajów kandydackich Europy Środkowej i Wschodniej.

Raport ten dokumentuje zasadność rozpatrywania ładu społeczno- 
-gospodarczo-przestrzennego w długim horyzoncie czasowym oraz dostosowania 
instrumentów polityki Wspólnoty do strategicznych założeń polityki spójności 
społeczno-ekonomicznej.

2.6. Wspieranie przez Unię Europejską działań na rzecz spójności 
w Polsce w latach 2000-2006

Na początku lat dziewięćdziesiątych Polska podjęła działania służące 
budowaniu podstaw gospodarki rynkowej. Proces ten był wspierany przez Unię 
Europejską, przede wszystkim za pomocą programu Phare o alokacji 203 min 
euro rocznie. Ze względu na priorytety związane z transformacją gospodarczą 
program ten w niewielkim stopniu przyczyniał się do realizacji spójności -  
społecznej, ekonomicznej i przestrzennej.
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Sytuacja zmieniła się zasadniczo pod koniec tej dekady, bowiem dzięki 
zmianom ustrojowym i geopolitycznym Polska podjęła negocjacje dotyczące 
przystąpienia do Unii Europejskiej. W dokumentach programowych Unii 
Europejskiej dotyczących lat 2000-2006 zakłada się, że jeszcze w tym okresie 
programownia polityki wspólnotowej niektóre kraje Europy Środkowej 
i Wschodniej przystąpią do tej organizacji.

Dokument „Agenda 2000” Komisji Europejskiej określił między innymi 
podstawowe założenia dotyczące wspierania przez Unię Europejską procesu 
integracji krajów Europy Środkowej z tą organizacją. Z dokumentu tego wynika 
jednoznacznie, że jednym z wiodących priorytetów procesu integracji 
europejskiej jest wspieranie budowania w krajach pretendujących do członkostwa 
w Unii Europejskiej infrastruktury instytucjonalnej w zakresie podstawowych 
instrumentów polityki rozwoju regionalnego: Funduszy Przedakcesyjnych, 
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (Kohezyjnego). Poczynając już 
od roku 2000 sfera polityki rozwoju regionalnego będzie najważniejszą pod 
względem wartości pozycją transferów finansowych ze strony Unii Europejskiej 
na rzecz Polski i pozostanie taką conajmniej do końca roku 2006.

Poczynając od roku 2000 Polska będzie otrzymywała wsparcie ze strony Unii 
Europejskiej nie tylko z programu Phare, ale także z dwu Funduszy 
Preakcesyjnych. W związku z tym finansowanie będzie pochodziło 
z następujących tytułów:

• Phare 2 zorientowanego na wspieranie przedsięwzięć służących osiągnięciu 
członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Średnioroczna alokacja dla Polski 
powinna być zbliżona do 400 min euro. Około połowy tych środków będzie 
zorientowane regionalnie jako programy rozwoju obszarów przygranicznych typu 
Crossborder oraz jako programy Spójności Społeczno-Ekonomicznej służące 
przygotowaniu rozwiązań dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Socjalnego.

• Pre-strukturalnych Funduszy (Structural Instrument for Pre-Accession -  
ISPA), które można szacować na około 350 min euro średniorocznie. Środki 
te będą funkcjonowały tak jak Fundusz Spójności w Unii Europejskiej. Dlatego 
połowa środków będzie zorientowana na realizację transeuropejskich sieci 
infrastruktualnych, a druga połowa na przedsięwzięcia dotyczące środowiska 
przyrodniczego. W konsekwencji będzie to sprzyjało realizacji spójności 
w układzie Unia Europejska -  Polska.

• Funduszu SAPARD (Support for Pre-Accession Measure for Agriculture 
and Rural Development) o alokacji około 170 min euro średniorocznie. Znacząca
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część tych środków powinna służyć wspieraniu wielofunkcyjnego rozwoju 
terenów wiejskich, a więc spełniać aktywne funkcje także w sferze rozwoju 
regionalnego tych obszarów, przygotowując mechanizmy Europejskiego 
Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej -  Sekcja Orientacji oraz Instrumentu 
Finansowego dotyczącego Rybołówstwa.

W sumie uruchomienie tych trzech programów oznacza możliwość 
otrzymania przez Polskę średniorocznie około 920 min euro.

Unia Europejska przewiduje dla krajów kandydackich, które staną się 
członkami Unii Europejskiej jeszcze w trakcie tej edycji programowania polityki 
gospodarczej obejmującej lata 2000-2006 kwotę 39,5 mld euro w ramach 
Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Praktycznie środki te mogą być 
dostępne dla sześciu krajów, które w pierwszej połowie 1998 roku podjęły 
negocjacje na temat członkostwa. Sąto: Cypr, Czechy, Estonia, Polska, Słowenia 
i Węgry. Teoretycznie środki te będą dostępne dla tych krajów poczynając już od 
roku 2002. Budżet wydatków na ten cel będzie się zwiększał stopniowo wynosząc 
odpowiednio: 3,750 mld euro w roku 2002, 5,830 mld euro w roku 2003, 7,920 
mld euro w roku 2004, 10,0 mld euro w roku 2005 oraz 12,080 mld euro w roku 
2006. Przyjmując realistyczny scenariusz integracji europejskiej można założyć, 
że środki te będą absorbowane przez nowe kraje członkowskie najwcześniej od 
roku 2003 lub 2004.

Przyjmując optymistyczny scenariusz integracji Polski z Unią Europejską 
na 1 stycznia 2003 roku lub 1 stycznia 2004 roku i uwzględniając fakt, że ludność 
Polski stanowi 61% mieszkańców wymienionych wcześniej sześciu krajów 
byłoby to odpowiednio w latach 2003-2006: 3,6 mld euro, 4,8 mld euro, 6,1 mld 
euro i 7,4 mld euro. Łącznie możemy więc liczyć nawet na około od 18,3 
do 21,9 mld euro w ciągu tych trzech lub czterech lat. Pułapem transferów na 
rzecz starych i nowych państw członkowskich jest 4% ich produktu krajowego 
brutto. Produkt krajowy brutto Polski w roku 1995 wynosił około 90 miliardów 
euro. Ten sam produkt szacowany według parytetu siły nabywczej był szacowany 
w tym samym roku na około 203 mld euro. Ze względu na procesy 
dostosowawcze do Unii Europejskiej luka w poziomie cen pomiędzy Polską 
a Unią Europejską będzie się stopniowo zmniejszała co pozwala sądzić, 
że w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej realny PKB będzie zbliżony 
do poziomu wynikającego z parytetu siły nabywczej. Zakładając średnioroczną 
dynamikę PKB Polski w okresie lat 1996-2003 na 5-6% w roku 2003 można 
szacować nasz PKB na około 300-325 mld euro według parytetu siły nabywczej. 
Innymi słowy w okresie tym nie grozi nam przekroczenie pułapu 4%, który
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będzie zbliżony do 12-13 mld euro. Równocześnie kwoty niezbędne 
do współfinansowania alokowane ze środków Polski, przede wszystkim 
budżetowych należy szacować w latach 2003-2006 na poziomie 25% ogółu 
środków. Oznacza to konieczność dołączenia 1 euro do 3 euro udostępnianych 
przez Komisję Europejską a tym samym konieczność zabezpieczenia w tych 
latach środków polskich na poziomie odpowiednio: 1,2 mld euro, 1,6 mld euro, 
2,0 mld euro i 2,5 mld euro.

W analizie tej pomija się przewidzianą w latach 2000-2006 alokację dla 
nowych krajów członkowskich w ramach wydatków na politykę rolną. Środki 
te służąc rozwojowi regionalnemu obszarów wiejskich mogą i powinny 
uzupełniać podstawowe działania polityki strukturalnej odnoszące się do terenów 
wiejskich.

Reasumując można więc stwierdzić, że dochodzenie Polski do modelu 
polityki strukturalnej prowadzonej w standardach Unii Europejskiej będzie miało 
dwie fazy:

• lata od 2000 do 2002 lub 2003, gdy podstawowym instrumentem obok 
Phare 2 będą dwa Przedakcesyjne Fundusze,

• lata 2003 lub 2004 do 2006, gdy Polska uzyska dostęp do Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności na zasadzie państwa członkowskiego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że taki rozkład w czasie środków pomocowych 
Unii Europejskiej jest wyjątkowo niekorzystny dla krajów beneficjentów. 
W przypadku Polski poziom hipotetycznego wsparcia rośnie z poziomu 203 min 
euro w roku 1999 do około 920 min euro w latach 2000-2002, a następnie po 
integracji w przypadku samych Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 
z poziomu około 3,6 mld euro w roku 2003 do około 7,4 mld euro w roku 2006.

Oczywiście należy brać pod uwagę także pesymistyczny scenariusz, 
polegający na tym że Polska nie zdoła się zakwalifikować do Unii Europejskiej 
w grupie pięciu pierwszych krajów, co przesunęłoby naszą akcesję poza rok 2006. 
Przejmowanie przez kraje kandydackie udziałów w środkach preakcesyjnych 
zwalnianych przez nowe kraje członkowskie mogłoby prowadzić do wzrostu 
alokacji Polski w końcowych latach tego okresu o około 30-40%, czyli w sumie 
nawet do poziomu 1,3 mld euro. Jest to oczywiście znacznie mniej niż 
w przypadku tych krajów Europy Środkowej, które zostaną przyjęte do Unii 
Europejskiej jeszcze w trakcie tego okresu programowania polityki strukturalnej.
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2.7. Przewidywane efekty korzystania przez Polskę ze środków 
europejskich

Członkostwo w Unii Europejskiej umożliwi Polsce, oczywiście pod 
warunkiem przeprowadzenia niezbędnych działań dostosowawczych, pełne 
korzystanie z dobrodziejstw polityki regionalnej Unii Europejskiej. Potencjalne 
korzyści i niekorzyści można rozpatrywać na różnych płaszczyznach. Właściwe 
wydaje się wskazanie na podstawowe kierunki wsparcia modernizacji gospodarki 
Polski ze środków europejskich oraz na korzyści jakie mogą odnieść podmioty 
gospodarcze i samorządy terytorialne.

Dla rozważań w globalnej skali najważniejszy jest fakt, że fundusze polityki 
strukturalnej będą najważniejszym kanałem transferów środków ze strony Unii 
Europejskiej na rzecz Polski, znacznie bogatszym niż Wspólna Polityka Rolna 
(CAP). Skala tych transferów mogąca wynieść, jak już wspomniano wcześniej, 
nawet kilka miliardów euro rocznie, w sytuacji gdy cały kraj będzie przedmiotem 
polityki strukturalnej Unii Europejskiej, oznacza możliwość istotnego 
podwyższenia poziomu spójności i konkurencyjności gospodarki Polski na arenie 
międzynarodowej. Dla przyspieszenia modernizacji kraju za pomocą Funduszy 
Strukturalnych i Funduszu Spójności największe znaczenie mogą mieć 
następujące działania:

• wsparcie realizacji transeuropejskich sieci infrastrukturalnych.
Cztery takie osie zostały już obecnie zidentyfikowane przez Unię Europejską 

na obszarze Polski. Dotyczy to dwu głównych osi komunikacyjnych Polski 
w układzie wschód-zachód, które przechodząprzez: Frankfurt nad Odrą-Poznań- 
-Warszawę-Terespol oraz Zgorzelec-Wrocław-Katowice-Kraków-Przemyśl oraz 
dwu osi przebiegających przez Polskę w układzie północ-południe, co dotyczy 
zarówno Via Baltica jak też osi Gdańsk-Łódź-Katowice-granica z Czechami 
i Słowacją;

• wsparcie przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego.
Kilka dekad gospodarki centralnie planowanej przyczyniło się do dewastacji

środowiska przyrodniczego w naszym kraju, co dotyczyło w szczególnym stopniu 
tzw. obszarów ekologicznego zagrożenia. W wyniku transformacji ustroju 
gospodarczego następuje systematyczna poprawa stanu czystości wód, powietrza 
atmosferycznego oraz powierzchni ziemi. Zobowiązania Polski w skali całego 
kontynentu, oraz procesy integracji europejskiej oznaczają konieczność 
konsekwentnego oddziaływania na rzecz redukcji poziomu zanieczyszczeń 
środowiska przyrodniczego oraz stopniowej likwidacji zanieczyszczeń
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nagromadzonych w latach realnego socjalizmu. Działania w tym zakresie 
są wyjątkowo kosztowne. Szczególnie trudna i wymagająca wielu lat 
konsekwentnej polityki i realizacji wynikających z niej działań jest sytuacja 
na obszarze Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Efektem zbliżenia 
standardów ekologicznych w Polsce do poziomu Unii Europejskiej powinno być 
m.in. przyspieszenie rozwoju regionalnego obszarów „czystych” ekologicznie;

• wsparcie rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej.
Powinno to prowadzić do wzrostu walorów lokalizacyjnych wielu miast 

i gmin Polski. Oznacza to, że ośrodki podejmujące takie przedsięwzięcia 
inwestycyjne ze środków przeznaczonych na politykę strukturalną poprawią 
swojąpozycję konkurencyjną stając się dzięki temu m.in. bardziej atrakcyjnymi 
miejscami dla lokalizacji przedsięwzięć kapitału zagranicznego. Równocześnie 
także miejscowe podmioty gospodarcze będą mogły efektywniej funkcjonować 
w bardziej sprzyjającym otoczeniu;

• wsparcie zmian struktury wielkościowej podmiotów gospodarczych 
poprzez rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dziedzictwem gospodarki centralnie planowanej były zniekształcenia struktur 
produkcyjnych, w tym także własnościowych i wielkościowych. Transformacja 
ustroju gospodarczego i przedsiębiorczość społeczeństwa polskiego prowadziły 
do bardzo szybkiej ekspansji tego sektora gospodarki w ostatnich kilku latach. 
Silny sektor małych i średnich przedsiębiorstw generuje korzystne skutki 
społeczne, polityczne i ekonomiczne, a równocześnie umożliwia efektywne 
funkcjonowanie większych podmiotów gospodarczych. W niektórych 
przypadkach prowadzi to do powstania bardzo efektywnych terytorialnych 
związków produkcyjnych (clusters), które są wyjątkowo korzystne dla 
stymulowania procesów rozwoju regionalnego;

• wsparcie procesów restrukturyzacji regionalnej na obszarach
problemowych.

Polityka regionalna Unii Europejskiej zorientowana jest na tego typu obszary 
m.in.: o niskim poziomie rozwoju, stare regiony przemysłowe, dominacji 
gospodarki żywnościowej, koncentracji wysokiego strukturalnego bezrobocia, 
peryferyjnego oraz przygranicznego położenia. Transformacja ustroju 
gospodarczego Polski doprowadziła do pojawienia się rozległych przestrzennie 
obszarów problemowych. Na ogół na obszarach tych występuje nałożenie się 
różnych negatywnych syndromów transformacji: wysokiego bezrobocia 
i niekorzystnych zmian na rynku pracy, powolnego tempa rozwoju sektora 
prywatnego, niskiego poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz
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niedorozwoju środowiska biznesowego. W sytuacji występowania niekorzystnych 
uwarunkowań społeczno-ekonomicznych oraz trudności pobudzenia rozwoju 
regionalnego bogate doświadczenia Unii Europejskiej mogą okazać się 
wyjątkowo przydatne.

2.8. Wnioski

Bardzo ważne jest pytanie o to, jak te olbrzymie środki będą wpływały na 
spójność społeczno-ekonomiczną Polski. Doświadczenia pokazują, że przy 
przyjęciu skrajnych scenariuszy możliwe są efekty zanotowane w Irlandii, 
względnie wyjątkowo słabe rezultaty tak jak w Grecji. Prawdopodobnie środki 
europejskie będą generowały powolne zmniejszanie dystansu w zakresie poziomu 
rozwoju gospodarczego (PKB na mieszkańca) pomiędzy krajami Europy 
Środkowej a Unią Europejską. W przypadku bezrobocia najprawdopodobniej 
trwałym zjawiskiem pozostanie nieco wyższa stopa bezrobocia w Europie 
Środkowej niż w Unii Europejskiej. Integracja europejska powinna być bardzo 
korzystna dla spójności przestrzennej, bowiem realizacja niezbędnych inwestycji 
infrastrukturalnych umożliwia wykorzystanie krajom takim jak Polska walorów 
położenia geograficznego w centrum kontynentu.

Tabela 1
Szacunek wsparcia dla Polski ze środków europejskich w latach 2000-2006 

przy założeniu wejścia do Unii Europejskiej w roku 2003 (w min euro)

2 0 0 0 2001 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6

P o m o c  p rz e d c z ło n k o w s k a  
W  ty m :

9 2 0 9 2 0 9 2 0

S A P A R D 170 1 70 170

IS P A 3 5 0 3 5 0 3 5 0

P H A R E  2 4 0 0 4 0 0 4 0 0

P o m o c  w  z a k re s ie  F u n d u s z y  
S t ru k tu ra ln y c h  i F u n d u s zu  S p ó jn o ś c i

3 6 0 0 4 8 0 0 6 1 0 0 7 4 0 0

Źródło: Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, w: Monitor Integracji 
Europejskiej. Wydanie specjalne, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.
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Hipotezy dotyczące międzyregionalnej i wewnątrzregionalnej spójności 
społecznej i ekonomicznej w ramach Polski są na ogół pesymistyczne. Wskazuje 
się na fakt, że obszary słabo rozwinięte będą miały kłopoty z przygotowaniem 
niezbędnych dokumentów programowych, znalezieniem środków własnych na 
montaż finansowy oraz zidentyfikowaniem i doprowadzeniem do fazy 
finansowania projektów inwestycyjnych. Dlatego w sytuacji, gdy cała Polska 
będzie mogła otrzymać wsparcie inwestycyjne, podstawowym beneficjentem 
środków europejskich będą najsilniejsze regiony, przede wszystkim obszary 
związane z dużymi aglomeracjami miejskimi oraz zachodnia część kraju. Może 
to oznaczać w najbliższych latach znaczący wzrost skali zróżnicowań 
międzyregionalnych w Polsce.

Syntetycznie przedstawiając ten problem można stwierdzić, że w najbliższych 
latach Polska będzie osiągała wzrost poziomu spójności z Unią Europejską, 
natomiast nie będzie można liczyć na taki sam proces wewnątrz kraju. Będzie 
to powodowało pojawianie się wielu napięć społeczno-ekonomicznych, bowiem 
różne grupy nacisku będą usiłowały wymusić realizowanie tradycyjnej polityki 
wyrównawczej.

SUMMARY

This paper covers problems of European Union regional development policy 
in years 2000-2006 and conseąuences of that policy for Poland. There are eight 
chapters of presented paper entitled: introduction (role of cohesion in European 
Union); instruments of cohesion policy in European Union in years 2000-2006; 
evaluation of effects of cohesion policy in European Union; sixth cohesion report 
of EU from year 1999; European Spatial Development Perspective — report from 
1999; assistance from EU to Poland in years 2000-2006 to achieve cohesion 
(before and after accession); expected results of use of european funds in Poland; 
conclusions (international and interregional cohesion). Part of the study is a table 
with projected assistance from European Union to Poland in years 2000-2006.

1 (The) Regions in the 1990s. Fourth Periodic Report on Social and Economic Situation and 
Development o f the Regions o f the Community, European Commission, Bruksela-Luksemburg 
1991; Fifth Competitiveness and Cohesion Report, European Commission, Bruksela-Luksemburg 
1993; First Report on Economic and Social Cohesion 1996, European Commission,
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Bruksela-Luksemburg 1996; Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation and 
Development o f the Regions o f the European Union, European Commission, 
Bruksela-Luksemburg 1999.

2 Europę 2000. Outlook for the Development ofthe Community's Territory, Commission 
of the European Communities, Bruksela-Luksemburg 1991; Europę 2000 Plus. Cooperation for 
European Territorial Develoment, European Commission, Bruksela-Luksemburg 1994; 
European Spatial Development Perspective. First official draft, European Commission, 
Bruksela-Luksemburg 1997; European Spatial Development Pespective. Towards Balanced and 
Sustainable Development o f the Territory o f the EU, European Commission, 
Bruksela-Luksemburg.

3 Agenda 2000. For a stronger and wider Union, European Commission. Bulletin of the 
European Union, Supplement 5/97, Bruksela-Luksemburg 1997. Opracowanie to jest dostępne 
także po polsku: Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, Komitet Integracji 
Europejskiej, Warszawa 1997.

4 Europę 2000. Outlook for..., op.cit.; Europę 2000 Plus. Cooperation for..., op.cit.; 
European Spatial Development Perspective..., op. cit.

5 M. Porter, The Competitive Advantage o f Nations, The Macmillan Press, Londyn 
Basingstoke 1990.

6 Agenda 2000. Unia Europejska rozszerzona i silniejsza, w: Monitor Integracji Europejskiej. 
Wydanie specjalne, Komitet Integracji Europejskiej, Warszawa 1997.


