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1. Wprowadzenie
Dyskusja na temat przysz³oœci polityki spójnoœci po roku 2013 nabra³a intensywnoœci w roku 2007. Komisja Europejska (KE) rozpoczê³a szeroko zakrojone prace analityczne i konsultacje spo³eczne. Wœród wielu aspektów tej
debaty na czo³o wysuwaj¹ siê dwie kategorie zagadnieñ. Po pierwsze, ogólnej
oceny dotychczas prowadzonej polityki spójnoœci i kierunków zmian w jej ramach po roku 2013. Pod koniec wrzeœnia 2007 roku komisarz do spraw rozwoju regionalnego, Danuta Hübner, zainicjowa³a oficjalne konsultacje w tej sprawie. Dotyczy³y one zw³aszcza wyzwañ rysuj¹cych siê przed polityk¹ spójnoœci
na najbli¿sze lata w celu zgromadzenia pomys³ów dotycz¹cych priorytetów,
organizacji i zarz¹dzania t¹ polityk¹1. W czerwcu 2008 roku Komisja przedstawi³a Pi¹te sprawozdanie w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, które podsumowuje wyniki tej debaty, a tak¿e przedstawia ocenê najwa¿niejszych wyników dotychczasowych dzia³añ polityki spójnoœci. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e ocena rezultatów omawianej polityki by³a
niejednokrotnie powi¹zana z analiz¹ skutków funkcjonowania strategii lizboñskiej i dyskusj¹ dotycz¹c¹ jej przysz³oœci. Na szczycie wiosennym krajów
cz³onkowskich Unii Europejskiej w roku 2008, na wniosek Komisji Europejskiej, Rada przedstawi³a wytyczne programowe dla pañstw cz³onkowskich
dotycz¹ce sposobu realizacji celów lizboñskich2.
Po drugie, istotnym nurtem debaty o przysz³oœci polityki spójnoœci by³a
dyskusja na temat spójnoœci terytorialnej w Unii Europejskiej. Toczy siê ona
od koñca lat 80. ubieg³ego wieku, choæ zyska³a na znaczeniu wraz z powo³aniem Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego (ESDP: European Spatial Development Perspective)3 oraz ustanowieniem europejskiej sieci obserwatoriów planowania przestrzennego (ESPON: European Spatial
Planning Observatory Network). Pierwszy piêcioletni program badawczy tej
sieci by³ realizowany w latach 2002–2006, w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg III. Zdecydowanym przyspieszeniem prac analitycznych i kon1

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Pi¹te sprawozdanie w sprawie
postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej. Rozwijaj¹ce siê regiony, wzrost gospodarczy w Europie. KOM(2008) 371 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 18.6.2008, s. 4.
2
Por. Konkluzje Prezydencji, Rada Europejska w Brukseli 13-14 marca 2008 r., Rada Unii
Europejskiej, 7652/08, Bruksela, 14 marca 2008 roku.
3
Por. ESDP European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, European Commission, Luxembourg 1999.
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sultacyjnych by³o wprowadzenie w projekcie traktatu konstytucyjnego, a póŸniej traktatu lizboñskiego – nowego wymiaru spójnoœci terytorialnej, jako
g³ównego celu UE obok spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej4. Istotnym
w¹tkiem tej dyskusji jest zw³aszcza przypadek regionów najbardziej oddalonych, traktowanych przez Komisjê Europejsk¹ jako swoisty poligon doœwiadczalny dla nowych inicjatyw, dotycz¹cych spójnoœci terytorialnej, a tak¿e polityki spójnoœci UE.
Celem niniejszego opracowania jest analiza wy¿ej wspomnianych nurtów
debaty europejskiej na temat przysz³oœci polityki spójnoœci. Chodzi o zdiagnozowanie najwa¿niejszych trendów tej dyskusji i mo¿liwych implikacji dla polityki regionalnej prowadzonej w Polsce. Praca skupia siê na analizie dokumentów europejskich, dotycz¹cych trzech grup zagadnieñ dyskutowanych
w latach 2007–2008: (1) powi¹zania polityki spójnoœci ze strategi¹ lizboñsk¹
oraz polityk¹ innowacyjn¹ UE, (2) roli spójnoœci terytorialnej w nowej polityce spójnoœci UE, a tak¿e (3) regionów najbardziej oddalonych, wskazuj¹cych
na rosn¹ce znaczenie specyficznych uwarunkowañ geograficznych w polityce
spójnoœci.

Nowa polityka spójnoœci: oczekiwania najwiêkszych
p³atników
Na dyskusjê o przysz³oœci polityki spójnoœci wp³ywa kilka czynników.
Przede wszystkim d¹¿enie najwiêcej p³ac¹cych do bud¿etu Unii do ograniczania wydatków na tê politykê. Wspomniane pañstwa s¹ bardzo wp³ywowe i od
d³u¿szego czasu konsekwentnie zmierzaj¹ do zmniejszenia znaczenia polityki
spójnoœci. Jest to powi¹zane z sytuacj¹ kryzysow¹ na rynkach finansowych
(2008) oraz rysuj¹c¹ siê recesj¹ w gospodarkach krajów zachodnioeuropejskich (2008–2009). W tej sytuacji doœæ oczywist¹ tendencj¹ jest próba oszczêdzania na unijnych sk³adkach i mobilizowanie œrodków bud¿etowych, niezbêdnych do ratowania krajowych instytucji finansowych oraz pobudzania
koniunktury we w³asnych gospodarkach.
Jednym ze sposobów oszczêdzania na wydatkach do unijnego bud¿etu jest
postulat skierowania instrumentów polityki spójnoœci wy³¹cznie do regionów
najs³abiej rozwijaj¹cych siê, a tak¿e zmniejszenia dostêpnej pomocy finansowej dla obszarów znajduj¹cych siê w tzw. okresie przejœciowym (ze wzglêdu
na poprawê wskaŸników rozwoju gospodarczego). Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e
wed³ug dostêpnych prognoz w roku 2013 poziom PKB na jednego mieszkañca
Mazowsza przekroczy znacznie 90% œredniej w UE 27. Dlatego lata po roku
4
Por. art. 3 skonsolidowanej wersji Traktatu o Unii Europejskiej, Dziennik Urzêdowy
Unii Europejskiej, C 115, tom 51, z dnia 9 maja 2008, s. 21.
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2013 bêd¹ prawdopodobnie ostatnim okresem programowania, w którym na
zasadach przejœciowych bêd¹ uczestniczy³y niektóre polskie regiony. Widoczne s¹ równie¿ próby czêœciowej renacjonalizacji tej polityki, a wiêc przekazania jej zadañ do kompetencji pañstw cz³onkowskich. W tym kontekœcie pojawiaj¹ siê tak¿e inne pomys³y, daj¹ce oszczêdnoœci. Wœród nich warto zwróciæ uwagê na propozycje stopniowego odchodzenia od bezzwrotnych dotacji
z bud¿etu Unii na rzecz zwiêkszenia wykorzystania produktów bankowych,
a wiêc zwiêkszenia roli kredytu w polityce spójnoœci5. Pojawiaj¹ siê m.in. koncepcje zast¹pienia funduszy unijnych, finansowanych w ca³oœci z bud¿etu
Unii, przez fundusze czêœciowo odnawialne ze zwrotu kredytów inwestycyjnych. Jest to powi¹zane z wprowadzaniem metod zarz¹dzania finansowego,
zaczerpniêtych z sektora prywatnego i stopniowego zastêpowania pracy
urzêdników publicznych przez wyspecjalizowane struktury komercyjnych instytucji finansowych.
Inn¹ propozycj¹ jest próba ograniczania wydatków polityki spójnoœci wtedy, kiedy poci¹ga³oby to za sob¹ zmianê lokalizacji firm z innych krajów europejskich. Wspomniana tendencja prawdopodobnie nasili siê po ostatniej
awanturze w Niemczech wokó³ przeniesienia fabryki Nokii z Bochum do Rumunii (pocz¹tek 2008 roku). Takie wydarzenia pog³êbiaj¹ niechêæ spo³eczeñstw zachodnich do nowych krajów cz³onkowskich, a tak¿e wszystkich
polityk europejskich, które wspieraj¹ rozwój tych krajów. Tego typu dzia³ania
nie s¹ niestety odbierane jako d¹¿enie do spoistoœci w Europie, co jest korzystne nie tylko dla procesów gospodarczych, ale równie¿ stabilizacji politycznej
i pomyœlnoœci integracji europejskiej. Zamiast tego s¹ traktowane jako zagro¿enie dla zatrudnienia i godziwych zarobków pracowników w bogatych krajach cz³onkowskich. Z jakiej racji pañstwa te winny wiêc wspieraæ z w³asnych
bud¿etów tego typu polityki?
Ju¿ w okresie 2007–2013 wprowadzono do polityki spójnoœci rozwi¹zania
(w niektórych dzia³aniach wspieraj¹cych inwestycje dla przedsiêbiorstw), które utrudni¹ zmianê lokalizacji firm. Istnieje równie¿ tzw. fundusz globalizacyjny UE, ograniczaj¹cy negatywne skutki spo³eczne i gospodarcze zwi¹zane
z liberalizacj¹ handlu œwiatowego i delokalizacj¹ dzia³alnoœci gospodarczej do
pañstw trzecich. Niewykluczone, ¿e w przysz³oœci opisywane zjawiska nasil¹
siê. Oznacza to, ¿e podejmowane bêd¹ próby ograniczania przenoszenia dzia³alnoœci gospodarczej do regionów najs³abiej rozwijaj¹cych siê, które objête
s¹ dzia³aniami polityki spójnoœci. Jest to zreszt¹ szerszy problem, dotykaj¹cy
rywalizacji gospodarczej na wspólnym rynku. Podstawowe pytanie dotyczy
5
Porównaj przyk³adowy dokument Komisji Europejskiej w tej sprawie: Communication
from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A European initiative for the development of
micro-credit in support of growth and employment, COM(2007) 708, Brussels 13.11.2007.
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tego, do jakiego stopnia polityki unijne powinny wspieraæ firmy w s³abiej rozwijaj¹cych siê obszarach Europy. Jak daleko mog¹ os³abiaæ swobodn¹ rywalizacjê na wspólnym rynku i niwelowaæ przewagê rynkow¹ miêdzy przedsiêbiorstwami z najbogatszych regionów a tymi wywodz¹cymi siê z obszarów
najs³abiej rozwijaj¹cych siê? W³aœnie dlatego niektórzy politycy z najbardziej
rozwiniêtych krajów (w tym m.in. niemieccy) staraj¹ siê ograniczyæ wsparcie
polityki spójnoœci dla rozwoju przedsiêbiorstw, zw³aszcza w segmentach
innowacyjnej gospodarki i sugeruj¹ ukierunkowanie tej polityki wy³¹cznie na
cele infrastruktury podstawowej oraz dzia³ania spo³eczne.
Zaoszczêdzone œrodki z polityki spójnoœci mog¹ byæ przeniesione na inne
cele rozwojowe, zw³aszcza zwi¹zane z polityk¹ innowacyjn¹. Ju¿ w obecnym
okresie bud¿etowym (na lata 2007–2013) widoczna jest tendencja wzmacniania rozwoju nowoczesnej gospodarki w Europie, czego przejawem jest zwiêkszenie bud¿etu na siódmy program ramowy (w stosunku do szóstego), a tak¿e
wprowadzenie nowego programu ramowego na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e podstawow¹ kalkulacj¹ ka¿dego pañstwa przed
dyskusj¹ o przysz³ym bud¿ecie Unii jest ocena mo¿liwoœci skorzystania ze
œrodków europejskich, a wiêc odzyskania jak najwiêkszej czêœci w³asnej
sk³adki cz³onkowskiej. Œrodki finansowe dotychczasowej polityki spójnoœci
mog¹ tak¿e zostaæ „przekierowane” na cele zwi¹zane z nowymi wyzwaniami
politycznymi, przed którymi stoi Unia Europejska u progu XXI wieku. Od dawna postulowane jest zwiêkszenie roli priorytetów bud¿etowych, zwi¹zanych
z rozwojem europejskiej polityki zagranicznej i zdolnoœci obronnych. W dyskusji o nowym bud¿ecie UE mog¹ równie¿ pojawiæ siê ca³kiem inne propozycje dzia³añ, zwi¹zane na przyk³ad z zapobieganiem zmianom klimatycznym
w Europie lub rozwi¹zuj¹cych problemy demograficzne i zwi¹zane z asymilacj¹ imigrantów. Niektóre wspomniane propozycje mog¹ zostaæ w³¹czone do
nowej polityki spójnoœci, przez co zmieni¹ jej ukierunkowanie merytoryczne
i sposób geograficznej dystrybucji œrodków. Mog¹ tak¿e utworzyæ zupe³nie
nowe polityki europejskie, staj¹c siê w ten sposób swoist¹ konkurencj¹ dla polityki spójnoœci przy podziale œrodków bud¿etowych UE.
Warto zauwa¿yæ, ¿e w opinii Komisji Europejskiej wyra¿onej w Pi¹tym
sprawozdaniu w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej w trakcie debaty europejskiej wszelkie próby ponownego przeniesienia polityki spójnoœci na poziom krajowy zosta³y niemal¿e jednog³oœnie odrzucone. Mimo tego trudno bêdzie uchroniæ bud¿et omawianej polityki przed
presj¹ kolejnego ograniczenia wydatków. Œwiadcz¹ o tym propozycje przytoczone przez Komisjê w Pi¹tym sprawozdaniu, m.in. zwiêkszenia roli œrodków
finansowania innych ni¿ dotacje, takich jak po¿yczki bankowe, mikrokredyty,
instrumenty kapita³u ryzyka czy te¿ zwiêkszania roli partnerstwa publiczno-prywatnego. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e niezale¿nie od d¹¿enia do ogranicze-
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nia bud¿etu UE zastosowanie tych instrumentów ma s³u¿yæ poprawie efektywnoœci europejskiej polityki spójnoœci. W omawianym dokumencie zwraca siê
równie¿ uwagê na potrzebê wzmocnienia zasady dodatkowoœci polityki spójnoœci (wobec dzia³añ krajowych i regionalnych)6. Oznacza to, ¿e g³ówny ciê¿ar
polityk strukturalnych i regionalnych powinny ponosiæ pañstwa cz³onkowskie, a nie Unia Europejska.
Polityka spójnoœci nie jest instrumentem pobudzania koniunktury w sytuacji
wstrz¹sów gospodarczych o asymetrycznych skutkach lub powa¿nych kryzysów. Jest to raczej polityka maj¹ca na celu przede wszystkim zmiany strukturalne, charakteryzuj¹ca siê œrednio- i d³ugoterminowym planowaniem strategicznym. Jednak obecne trudnoœci gospodarek europejskich powoduj¹, ¿e instrumenty polityki spójnoœci mog¹ byæ postrzegane jako dzia³ania pobudzaj¹ce koniunkturê. Sprzyja to mo¿liwoœci zwiêkszania jej bud¿etu (lub przynajmniej powstrzymywania jego obni¿ania). Ponadto, w ramach strefy euro niezbêdne jest
wprowadzenie instrumentów redystrybucyjnych, s³u¿¹cych pokonywaniu tzw.
szoków asymetrycznych w poszczególnych gospodarkach, wynikaj¹cych z ró¿nic strukturalnych w strefie euro7. Polityka spójnoœci jest potencjalnie dobrym
instrumentem wyjœciowym wype³niania tej funkcji, szczególnie dlatego, ¿e ma
na celu w³aœnie wprowadzanie zmian strukturalnych w najs³abszych regionach
UE. Jej przysz³y bud¿et zale¿y jednak przede wszystkim od dynamiki kryzysu
gospodarczego w Europie (rozpoczêtego w roku 2008). W sytuacji powa¿nego
za³amania istnieje mo¿liwoœæ wzmacniania tendencji protekcjonistycznych
i zwi¹zanych z nacjonalizmem gospodarczym w Europie8. Oznacza to odchodzenie od instrumentów wspólnotowych na rzecz wzmacniania narodowych,
wed³ug zasady ratowania najpierw samego siebie.
Sytuacja kryzysowa w gospodarce europejskiej bez w¹tpienia mo¿e byæ
okazj¹ do zwiêkszania politycznej presji na ograniczenie wydatków do bud¿etu wspólnotowego lub silniejszego przekierowania funduszy europejskich do
6

Pi¹te sprawozdanie w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, s. 8.
7
Szerzej na ten temat: D. McKay: Economic logic or political logic? Economic theory, federal theory and EMU, „Journal of European Policy”, 2005, vol. 12, nr 3, s. 528–544; tak¿e:
B. Rosamond: Imagining the European Economy: „Competitiveness” and the Social Construction of „Europe” as an Economic Space, „New Political Economy”, 2002, vol. 17, nr 2,
s. 157–177; N. Vrousalis: The Strains of Commitment: A Federal System Leeds a Common Fiscal Policy, „European Integration”, 2006, vol. 28, nr 2, s. 181–192.
8
Nacjonalizm gospodarczy skupia siê na rozwoju narodowych interesów w polityce gospodarczej pañstw. S³u¿y on nie tylko celom ekonomicznym, ale jest istotnym elementem budowania wewnêtrznej si³y kraju, w tym równie¿ jego bogactwa pozwalaj¹cego na aktywn¹ politykê w wielu innych sferach ¿ycia publicznego, tak¿e w polityce zagranicznej. Por. R. Gilpin: The
Political Economy of International Relations, Princeton University Press, Princeton 1987, s. 31;
E. Helleiner, A. Pickel (red.): Economic Nationalism in a Globalizing World, Cornell University Press, Ithaca, London; T.G. Grosse: Europa na rozdro¿u, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2008, rozdz. 3.
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krajów najbardziej dotkniêtych skutkami recesji. Mo¿e to doprowadziæ do powa¿nych zmian w polityce spójnoœci, rzutuj¹cych na przysz³oœæ tej polityki po
roku 2013. Niewykluczone jest jednak i to, ¿e kryzys dostarczy argumentów
wzmacniaj¹cych racjê bytu polityki spójnoœci. Przyk³adem tych tendencji jest
dyskusja nad unijnym planem antykryzysowym. W Europejskim Planie Odbudowy Gospodarczej9 Komisja Europejska zapowiada powa¿ne zmiany
w zarz¹dzaniu funduszami europejskimi wydatkowanymi w ramach unijnej
polityki spójnoœci. Dotycz¹ one uproszczenia zasad finansowych i procedur
biurokratycznych. Maj¹ m.in. na celu poszerzyæ zakres tzw. wydatków kwalifikowanych, zwiêkszyæ mo¿liwoœci udzielania zaliczek oraz podwy¿szyæ
udzia³ funduszy UE w projektach inwestycyjnych. Celem Komisji jest wykorzystanie œrodków polityki spójnoœci do jednoczesnego pobudzania popytu
oraz reform strukturalnych, które d³ugofalowo poprawi¹ konkurencyjnoœæ
unijnej gospodarki. Komisja zamierza równie¿ skoncentrowaæ wydatki funduszy europejskich zaplanowanych na okres 2007–2013 w nadchodz¹cych
dwóch latach. Spraw¹ otwart¹ pozostaje jednak to, czy kraje bêd¹ce najwiêkszymi p³atnikami do bud¿etu UE zaakceptuj¹ tego typu zmiany. Podstawowym celem tych pañstw jest bowiem ograniczenie transferów europejskich
i wykorzystanie zaoszczêdzonych w ten sposób funduszy na krajowych programach antykryzysowych. Zmiany proponowane przez Komisjê stanowi¹
ogromne wyzwanie dla polskiego rz¹du. Chodzi o planowan¹ nowelizacjê
rozporz¹dzeñ UE, zarówno w odniesieniu do kwestii organizacyjnych, jak
równie¿ programowych. Na przyk³ad Komisja zamierza zwiêkszyæ koncentracjê wydatków na priorytetowych dla siebie celach strategicznych (na innowacji, infrastrukturze, w tym przeciwdzia³aj¹cej zmianom klimatycznym oraz
energetycznej, np. energooszczêdnej w mieszkalnictwie). Niewykluczona jest
rewizja obowi¹zuj¹cych wytycznych wspólnotowych w zakresie programowania polityki spójnoœci oraz programów operacyjnych. Oznacza to koniecznoœæ pilnego w³¹czenia siê polskiego rz¹du w prace programowe na szczeblu
unijnym, maj¹c na wzglêdzie wp³yw tych zmian na politykê spójnoœci po
roku 2013.

Cele beneficjentów i Komisji Europejskiej
Dla przysz³oœci polityki spójnoœci istotne znaczenie maj¹ postulaty polityczne innych aktorów sceny europejskiej, zw³aszcza najwiêkszych odbiorców
wsparcia Unii oraz Komisji Europejskiej, która bêdzie proponowa³a za³o¿enia
9

Por. Communication from the Commission to the European Council: A European Economic Recovery Plan, Commission of the European Communities, COM(2008) 800, Brussels,
26.11.2008.
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przysz³ej polityki spójnoœci. Warto zwróciæ uwagê, ¿e du¿¹ wagê mog¹ mieæ
propozycje przedk³adane przez nowe kraje cz³onkowskie, w tym przez Polskê,
która w latach 2007–2013 jest najwiêkszym beneficjentem europejskiego bud¿etu. Dodatkowo polska dyplomacja bêdzie mia³a istotny wp³yw na formu³owanie za³o¿eñ nowej polityki spójnoœci, m.in. dziêki sprawowaniu prezydencji rotacyjnej w Unii w roku 2011. Wielu beneficjentów polityki spójnoœci skupia siê g³ównie na utrzy- maniu tej polityki w mo¿liwie niezmienionym
kszta³cie lub zapewnieniu sobie maksymalnego wsparcia w ramach okresów
przejœciowych.
Natomiast Komisja Europejska bêdzie zapewne d¹¿y³a do utrzymania wielkoœci bud¿etu polityki spójnoœci oraz zapewnienia sobie silnego wp³ywu na
programowanie i sposób realizacji tej polityki. Przyk³adem tej tendencji s¹
próby zwiêkszenia roli Komisji poprzez sterowanie niektórymi wydatkami na
priorytety lizboñskie. Mo¿na siê równie¿ spodziewaæ ze strony KE prób ograniczenia decentralizacji zarz¹dzania polityk¹ spójnoœci na poziom pañstw
cz³onkowskich. Temu s³u¿y postulat wzmacniania szerokiego partnerstwa
spo³ecznego przy realizowaniu inwestycji. Natomiast decentralizacja zarz¹dzania do regionów mo¿e byæ pozostawiana decyzji poszczególnych krajów cz³onkowskich, na co nalega du¿a czêœæ rz¹dów narodowych. Komisja
d¹¿y do wzmocnienia w nowej polityce spójnoœci realizacji celów strategii lizboñskiej, widz¹c w tym szansê na zwiêkszenie skutecznoœci realizowania tej
strategii, a tak¿e argument przeciwko ograniczaniu rozmiarów polityki spójnoœci. Œwiadczy o tym komunikat z grudnia 2007 roku, w którym sugeruje siê
œciœlejsze powi¹zanie Narodowych Programów Reform (wdra¿aj¹cych omawian¹ strategiê) z instrumentami polityki spójnoœci. Proponuje siê równie¿
wzmocnienie priorytetów lizboñskich, szczególnie inwestycji zapewniaj¹cych rozwój wiedzy i innowacji, wspieraj¹cych ma³¹ i œredni¹ przedsiêbiorczoœæ,
pobudzaj¹cych wzrost zatrudnienia. Nale¿y jednak pamiêtaæ o tym, ¿e strategia lizboñska elastycznie obejmuje równie¿ tradycyjne cele polityki spójnoœci,
zwi¹zane z rozbudow¹ infrastruktury, m.in. ekologicznej, transportowej, energetycznej itp. Oznacza to, ¿e odwo³ywanie siê do celów lizboñskich jedynie
w czêœci s³u¿y zmianie profilu merytorycznego polityki spójnoœci, a czêœciowo jest zabiegiem marketingowo-promocyjnym, u³atwiaj¹cym akceptacjê
propozycji Komisji przez pañstwa cz³onkowskie.

Ocena dotychczasowych rezultatów
Dla debaty o nowej polityce spójnoœci zasadnicz¹ wagê ma ocena skutków
realizowania dzia³añ tej polityki oraz efektywnoœci absorpcji œrodków finansowych przez pañstwa cz³onkowskie i regiony. Warto zauwa¿yæ, ¿e szereg
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ekspertyz niezale¿nych oœrodków badawczych, jak równie¿ instytucji europejskich krytycznie ocenia efekty dotychczasowych instrumentów polityki spójnoœci. Ostatnio krytykê celowoœci zastosowania poszczególnych dzia³añ tej
polityki przedstawi³ w swoim raporcie Europejski Trybuna³ Audytorów10.
Czêstym zarzutem ekspertów jest to, ¿e polityka spójnoœci w niewielkim stopniu pobudza trwa³y rozwój gospodarczy obszarów s³abiej rozwijaj¹cych siê,
opieraj¹cy siê na wewnêtrznym potencjale wzrostu i innowacyjnoœci. Krytycy
zauwa¿aj¹ natomiast, ¿e niejednokrotnie s³u¿y ona jedynie redystrybucji dochodów, poprawie warunków ¿ycia mieszkañców oraz celom politycznym,
m.in. zwi¹zanym z polepszeniem wizerunku spo³ecznego integracji europejskiej11. Do tego dochodz¹ zastrze¿enia dotycz¹ce mo¿liwoœci pe³nego wykorzystania œrodków polityki spójnoœci przez nowe kraje cz³onkowskie. Przytoczone argumenty s¹ najczêœciej wykorzystywane przez polityków oczekuj¹cych ograniczenia bud¿etu i zakresu oddzia³ywania polityki spójnoœci.
Znacznie rzadziej niestety s³u¿¹ próbom jej reformy.
Wed³ug Pi¹tego sprawozdania w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci
gospodarczej i spo³ecznej w ostatnich latach konwergencja w europejskich regionach utrzymywa³a siê na wysokim poziomie, co doprowadzi³o do znacznego zmniejszenia ró¿nic w wielkoœci PKB na mieszkañca, zatrudnieniu i we
wskaŸnikach bezrobocia. Tendencja ta wynika w du¿ej mierze z poprawy sytuacji w biedniejszych regionach12. Pomimo tego PKB w regionach najs³abiej
rozwijaj¹cych siê (tzw. celu konwergencji) wci¹¿ jest niski, wynosi bowiem
zaledwie 58% œredniej UE, podczas gdy np. wskaŸnik ten w regionach –
w okresie przejœciowym – coraz bardziej zbli¿a siê do tej œredniej. W porównaniu do regionów objêtych celem konkurencyjnoœæ regionalna i zatrudnienie
(KRiZ), gdzie wskaŸnik zatrudnienia wynosi 68%, w regionach konwergencji
jest on niski, wynosi bowiem tylko 58%.
W regionach konwergencji wydajnoœæ równa jest najwy¿ej jej po³owie
uzyskiwanej w regionach KRiZ, a zatrudnienie w nich spad³o, choæ w pozosta³ych dwóch kategoriach regionów wzros³o. Przemys³ odgrywa w regionach
konwergencji wiêksz¹ rolê ni¿ na innych obszarach i to w³aœnie w nim zanotowano najwy¿sz¹ stopê wzrostu wartoœci dodanej brutto. Tworzy to warunki
dla rosn¹cej specjalizacji przemys³owej w tej grupie regionów, która mo¿e byæ
w d³u¿szej perspektywie niebezpieczna, bior¹c pod uwagê tendencje spadkowe
10

Sprawozdanie roczne Trybuna³u Obrachunkowego dotycz¹ce dzia³añ finansowanych
z szóstego, siódmego, ósmego i dziewi¹tego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok bud¿etowy 2006, wraz z odpowiedziami Komisji, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, C 259,
Tom 50, 31 paŸdziernika 2007.
11
Na przyk³ad: J. Bachtler, G. Gorzelak: Reforming EU Cohesion Policy: A Reappraisal of
the Performance of the Structural Funds, „Policy Studies”, 2007, vol. 28, nr 4, s. 309–326.
12
Pi¹te sprawozdanie w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, s. 9.
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w kilku sektorach przemys³u na poziomie UE. Niemniej jednak wydajnoœæ
w przemyœle nadal równa jest zaledwie jednej trzeciej wydajnoœci w regionach
KRiZ. Znaczenie rolnictwa w regionach konwergencji nadal jest du¿e, odpowiada ono bowiem za ponad 15% miejsc pracy – piêæ razy wiêcej ni¿ w regionach KRiZ.
Komisja wyszczególnia trzy g³ówne sektory wzrostu: (1) us³ugi finansowe
i us³ugi dla przedsiêbiorców, (2) handel, transport i komunikacja oraz (3) budownictwo. W regionach konwergencji trzy sektory wzrostu maj¹ pomniejsze
znaczenie, odpowiadaj¹ one bowiem za zaledwie 40% miejsc pracy, podczas
gdy w innych regionach wskaŸnik ten wynosi 50%. Szczególnie niski jest
udzia³ us³ug finansowych i us³ug dla przedsiêbiorców. Stopa wzrostu w budownictwie w tych regionach jest natomiast zbli¿ona do œrednich UE, co nie dziwi bior¹c pod uwagê infrastrukturalne ukierunkowanie polityki spójnoœci na
tych obszarach. Tymczasem w regionach KRiZ najwiêkszy wzrost zatrudnienia i wartoœci dodanej brutto odnotowano w sektorze us³ug finansowych
i us³ug dla przedsiêbiorców, co wskazuje na rosn¹c¹ specjalizacjê.
Wydatki na badania i rozwój w stosunku do PKB s¹ trzykrotnie wy¿sze
w regionach objêtych celem konkurencyjnoœæ regionalna i zatrudnienie ni¿
w regionach konwergencji. Jak wczeœniej wspomnia³em, badania Komisji ujawniaj¹ stosunkowo siln¹ tendencjê rosn¹cej specjalizacji produkcji przemys³owej. W obrêbie tego sektora udzia³ w zatrudnieniu sektora produktów
o œrednim lub wysokim poziomie zaawansowania technologii – stanowi¹cego
najsilniejszy atut Europy w zakresie konkurencji – wynosi zaledwie 24% w regionach konwergencji w porównaniu do prawie 40% w regionach KRiZ. Od
roku 2000 w regionach konwergencji ró¿nicê tê uda³o siê zmniejszyæ o zaledwie 1 punkt procentowy. Udzia³ wytwarzanej wartoœci dodanej brutto w sektorze produktów o œrednim lub wysokim poziomie zaawansowania technologii
nadal jest niewielki. Odnosi siê to szczególnie do Rumunii, Bu³garii, pañstw
ba³tyckich, Grecji i Portugalii. Z tego powodu oraz ze wzglêdu na nisk¹ wydajnoœæ w tym sektorze pozycja tych krajów wobec rosn¹cej konkurencji œwiatowej mo¿e byæ os³abiona. Mo¿e to œwiadczyæ o tym, ¿e produkcja przemys³owa
w regionach konwergencji opiera siê g³ównie na wykorzystaniu stosunkowo
tanich zasobów pracy, a nie na dzia³alnoœci innowacyjnej. Bior¹c to pod uwagê, Komisja powinna zintensyfikowaæ dzia³ania zwiêkszaj¹ce badania rozwojowe w regionach konwergencji, zw³aszcza maj¹ce wprowadziæ nowe technologie do produkcji przemys³owej.
Warto zauwa¿yæ w tym kontekœcie, ¿e dziêki wysokiej wydajnoœci
w trzech sektorach wzrostu oraz w sektorze produktów o œrednim lub wysokim
poziomie zaawansowania technologii regiony w okresie przejœciowym szybko
doganiaj¹ rejony KRiZ. W rezultacie struktura gospodarcza regionów w okresie przejœciowym coraz bardziej upodabnia siê do struktury gospodarczej re-
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gionów KRiZ13. Przyk³ad ten pokazuje, ¿e skupienie siê na dzia³aniach innowacyjnych jest kluczem do skutecznej konwergencji i zapewnienia s³abszym
terenom d³ugotrwa³ych procesów wzrostu. Jest równie¿ mo¿liwa w sytuacji
s³abszych gospodarczo regionów, choæ wymaga odpowiedniej strategii w³adz
publicznych prowadzonej w wieloletnim horyzoncie czasowym.
Tak¿e inne wskaŸniki, dotycz¹ce mo¿liwoœci rozwoju innowacyjnej gospodarki, zw³aszcza w odniesieniu do zasobów ludzkich, s¹ niekorzystne dla
regionów s³abiej rozwijaj¹cych siê. Udzia³ osób z wy¿szym wykszta³ceniem
w grupie wiekowej 25–64 lat jest o wiele ni¿szy w regionach konwergencji ni¿
na obszarach KRiZ, wynosi bowiem odpowiednio 17% i 25%. Ca³kowity
udzia³ zasobów ludzkich w nauce i technice w regionach konwergencji w roku
2006 by³ nadal o 10 punktów procentowych ni¿szy ni¿ w regionach KRiZ14.
Liczba pracowników sektora wiedzy jest zazwyczaj szczególnie wysoka w rejonach sto³ecznych i innych aglomeracjach, w których mieszcz¹ siê siedziby
du¿ych przedsiêbiorstw i gdzie dostêpne s¹ us³ugi specjalistyczne. W Portugalii, Hiszpanii, Grecji oraz Bu³garii nawet w obszarach sto³ecznych liczba ta
jest niska. Komisja uznaje w konkluzjach Pi¹tego sprawozdania w sprawie
postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, ¿e regiony konwergencji powinny d¹¿yæ do podniesienia poziomu wykszta³cenia osób czynnych zawodowo, poniewa¿ rozwój dzia³alnoœci o wy¿szej wartoœci dodanej
wymaga lepiej wykszta³conych pracowników.
Komisja Europejska zauwa¿a natomiast, ¿e konkurencja w innowacjach
ma coraz czêœciej charakter globalny, co oznacza jej zdaniem, ¿e UE musi byæ
konkurencyjna w skali œwiatowej. Przedstawia równie¿ miêdzynarodowe
dane porównawcze: regiony KRiZ wydaj¹ 2,1% swego PKB na badania rozwojowe (B+R), ale na ten sam cel Stany Zjednoczone wydaj¹ 2,5%. Równie¿
czêœæ PKB, jak¹ przeznaczaj¹ na B+R stany reprezentuj¹ce 10% ludnoœci
USA, jest o jedn¹ czwart¹ wy¿sza od tej w odpowiadaj¹cych im regionach UE.
Œwiadczy to o d¹¿eniu Komisji do silniejszego wspierania rozwoju badañ
i tworzenia podstaw innowacyjnej gospodarki w regionach najwy¿ej rozwijaj¹cych siê, a tak¿e wykorzystywania do tego celu instrumentów polityki spójnoœci. W podsumowaniu Pi¹tego sprawozdania dobitnie wyra¿a swoje stanowisko w tej sprawie: Wysoki poziom wydajnoœci w regionach KRiZ wzmacnia
pozycjê tych regionów nie tylko na poziomie europejskim, ale równie¿ œwiatowym. Owa wysoka wydajnoœæ wynika po czêœci z intensywnych inwestycji
w badania i rozwój, które w tych regionach s¹ o wiele wiêksze ni¿ w regionach
konwergencji. Aby jednak zachowaæ sw¹ siln¹ pozycjê na arenie œwiatowej,
regiony te musz¹ byæ w stanie stawiæ czo³o œwiatowym konkurentom, których
inwestycje w B+R i szkolnictwo wy¿sze s¹ jeszcze wiêksze. W pe³ni uwydatnia
13
14

Ibidem, s. 12.
Wed³ug wskaŸnika HRST core.
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to korzyœci, jakie p³yn¹ z coraz wyraŸniejszego ukierunkowywania polityki
spójnoœci w KRiZ na inwestycjach w innowacje i w kapita³ ludzki.15

Cel g³ówny i zakres polityki spójnoœci
Wed³ug informacji przedstawionej w Pi¹tym sprawozdaniu w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej w trakcie debaty europejskiej zgodzono siê z tym, ¿e g³ównym celem polityki spójnoœci jest
zmniejszenie gospodarczych i spo³ecznych ró¿nic w poziomie rozwoju europejskich regionów. Dlatego te¿ powinna ona nadal skupiaæ siê na pomocy
s³abiej rozwiniêtym regionom16. Nie zakwestionowano m.in. istniej¹cych mechanizmów wsparcia regionów o specyficznych uwarunkowaniach terytorialnych, np. regionów najbardziej oddalonych17 lub s³abo zaludnionych. Takie
podejœcie ukierunkowane na specyficznie wyodrêbnione kategorie przestrzenne jest zgodne z konkluzjami obecnej fazy debaty nad spójnoœci¹ terytorialn¹.
Jednoczeœnie wiêkszoœæ podmiotów bior¹cych udzia³ w dyskusji europejskiej – w tym równie¿ Parlament Europejski – sk³ania siê ku temu, by polityka
spójnoœci objê³a ca³oœæ terytorium UE. Twierdz¹ oni bowiem, ¿e nie stanowi
ona wy³¹cznie prostego mechanizmu solidarnoœci, ale te¿ s³u¿y stymulowaniu
we wnê trzne go po ten cja³u roz wo jo wego 18. W ten spo sób zasada endo genicznego rozwoju19, która zyskuje coraz wiêksze znaczenie w dyskusji
o przysz³oœci polityki spójnoœci, coraz bardziej uzasadnia potrzebê wspierania
wewnêtrznych czynników wzrostu we wszystkich regionach, a tak¿e pomocy
w usuwaniu barier rozwojowych na obszarach znajduj¹cych siê w najlepiej
rozwijaj¹cych siê krajach UE.
Takie podejœcie utrzymuje pewn¹ dwoistoœæ polityki spójnoœci. Choæ
w odniesieniu do traktatów europejskich ma ona na celu g³ównie pomoc w pobudzeniu rozwoju najs³abszych regionów (lub maj¹cych specyficzne bariery
rozwojowe, np. wynikaj¹ce z uwarunkowañ geograficznych), to faktycznie
15

Pi¹te sprawozdanie w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, s. 13.
Ibidem, s. 5.
17
Ibidem, s. 7.
18
Ibidem, s. 5.
19
Koncepcji teoretyczna dotycz¹ca rozwoju regionalnego, opieraj¹cego siê przede wszystkim na czynnikach wewn¹trzregionalnych. Zwolennicy tego podejœcia uznaj¹, ¿e zainicjowanie
takich procesów pozwala na trwa³y, samodzielny i d³ugookresowy rozwój. Por. G. Myrdal:
Economic theory and underdeveloped regions, Duckworth, London 1957; N. Kaldor: Causes of
the slow rate of growth in the United Kingdom, Cambridge University Press, Cambridge 1966;
G. Grossman, E. Helpman: Innovation and growth in the global economy, MIT Press, Cambridge
1991; J. Temple: The New Growth Evidence, „Journal of Economic Literature”, 1999, vol. 37,
no. 1, s. 112–156. W polskiej literaturze do za³o¿eñ endogenicznych odnosi siê m.in.: A. Olechnicka: Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej, Wyd. Scholar, Warszawa 2004.
16
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jest równie¿ kierowana do innych, lepiej rozwijaj¹cych siê obszarów zjednoczonej Europy. Podobnie jest w przypadku dzia³añ merytorycznych. Obok
wspieraj¹cych wyrównywanie szans rozwojowych i rozwi¹zywanie trudnoœci
ekonomiczno-spo³ecznych, znajduj¹ siê tak¿e zwi¹zane z wyzwaniem konkurencyjnoœci w wymiarze miêdzynarodowym.

Jakie priorytety?
Komisja Europejska coraz czêœciej lansuje cztery nowe wyzwania merytoryczne polityki spójnoœci. Wywo³uj¹ one potrzebê wzbogacenia dotychczasowych priorytetów w celu bardziej adekwatnego odpowiadania na wyzwania
przysz³oœci. Nale¿¹ do nich: (1) globalizacja, (2) zmiany demograficzne i napiêcia spo³eczne, (3) zmiany klimatyczne oraz (4) rosn¹ce ceny energii. Jednoczeœnie wskazuje na trzy dotychczasowe obszary polityki spójnoœci, które nadal maj¹ podstawowe znaczenie dla planowania priorytetów w nowym okresie
bud¿etowym tej polityki (choæ powinny byæ uzupe³nione o dzia³ania zwi¹zane
z odpowiedzi¹ na nowe wyzwania).
1. Rozwój konkurencyjnoœci: chodzi zw³aszcza o pobudzanie takiego kierunku rozwoju, który przyczyni siê do sprostania globalnej rywalizacji ekonomicznej, zw³aszcza w segmencie wysoko technicznej gospodarki. W dyskusji europejskiej20 za najistotniejsze uznano nastêpuj¹ce dziedziny, na
których powinny skupiaæ siê inwestycje: badania, innowacje i podnoszenie kwalifikacji w celu promowania gospodarki opartej na wiedzy, rozwój
kapita³u ludzkiego przez kszta³cenie i szkolenie, zdolnoœci dostosowawcze, wspieranie podmiotów gospodarczych (szczególnie ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw), zwiêkszanie mo¿liwoœci instytucjonalnych oraz rozwijanie kultury przedsiêbiorczoœci.
2. Rozwój spo³eczny, w tym tzw. gospodarki spo³ecznej lub dzia³añ w sferze
spo³ecznej, które s¹ niezbêdnym wsparciem pobudzenia rozwoju regionalnego i lokalnego. Podstaw¹ dzia³añ na rzecz wzrostu zatrudnienia, wzmocnienia spójnoœci spo³ecznej oraz ograniczenia ryzyka ubóstwa jest prowadzenie aktywnej polityki rynku pracy. Znaczna liczba uczestników konsultacji europejskich uwa¿a, ¿e polityka spójnoœci powinna przyczyniaæ siê
do wzmacniania spo³ecznego wymiaru Europy poprzez poprawianie perspektyw zatrudnienia dla najs³abszych grup, takich jak m³odzie¿, osoby
starsze, niepe³nosprawni, imigranci i mniejszoœci. Jest to próba wykorzy20
Pi¹te sprawozdanie w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, s. 6.
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stania polityki spójnoœci do budowania Europejskiego Modelu Spo³ecznego21. W jego ramach si³y wolnorynkowe s¹ regulowane i tonowane przez
interwencjê w³adz publicznych, a obok celów rozwoju gospodarczego stawia siê równie istotne cele rozwoju spo³ecznego, poszanowania œrodowiska przyrodniczego i ró¿norodnoœci kulturowej, a tak¿e d¹¿enie do
poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców jednocz¹cej siê Europy.
3. Trzecim zagadnieniem przekrojowym jest zrównowa¿ony rozwój.
Wed³ug wielu opinii22 polityka spójnoœci powinna bardziej skupiæ siê na
realizacji celu agendy z Göteborga. Powinna w szczególnoœci przyczyniæ
siê do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez dzia³ania w zakresie ³agodzenia zmian klimatycznych, maj¹ce poprawiæ efektywnoœæ
energetyczn¹ i promowaæ rozwój energii odnawialnych.

Jakie zmiany w zarz¹dzaniu?
Bardzo istotnym aspektem konsultacji publicznej by³y kwestie dotycz¹ce
zarz¹dzania polityk¹ spójnoœci. Doœæ powszechnie akcentowana jest potrzeba
wiêkszej decentralizacji, w tym równie¿ w kontekœcie zwiêkszenia znaczenia
specyficznych kategorii terytorialnych, np. roli metropolii i miast, regionów
o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych itp. Spójnoœæ terytorialna
postrzegana jest, szczególnie przez podmioty regionalne i lokalne, jako droga
do zwiêkszenia roli w³adz regionalnych i lokalnych oraz innych podmiotów we
wdra¿aniu polityki spójnoœci. W wielu opiniach zwrócono szczególn¹ uwagê
na rolê obszarów miejskich i na wspó³zale¿noœæ miêdzy nimi a obszarami wiejskimi jako istotne aspekty spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej23.
Istotne znaczenie dla polityki spójnoœci ma podejœcie d³ugofalowe i strategiczne
do rozwi¹zywania barier rozwojowych i pokonywania trudnoœci strukturalnych. W
wielu opiniach wyra¿ono zaniepokojenie nowo ustanowion¹ zasad¹ „jeden program – jeden fundusz”, która mo¿e zak³óciæ wdra¿anie tej polityki. Tak jak przy innych tego typu konsultacjach publicznych wzywano Komisjê do uproszczenia obowi¹zuj¹cych procedur, przynajmniej w odniesieniu do ma³ych programów.
W Pi¹tym sprawozdaniu w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej zwrócono uwagê na potrzebê koordynacji dzia³añ miêdzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Spo³ecznym i Funduszem Spójnoœci. Kilkakrotnie pojawi³a siê propozycja po³¹czenia ich w jeden fundusz w celu uzyskania wiêkszej spójnoœci w roz21

Szerzej: T.G. Grosse: Europa na rozdro¿u, rozdz. 6 i 7.
Pi¹te sprawozdanie w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, s. 6–7.
23
Ibidem, s. 7.
22
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woju strategicznym. Wskazywano tak¿e na koniecznoœæ koordynacji miêdzy
polityk¹ spójnoœci, innymi politykami wspólnotowymi i politykami krajowymi. Wiele osób stwierdzi³o, ¿e polityki sektorowe Wspólnoty powinny w wiêkszym stopniu uwzglêdniaæ aspekty regionalne. Co wiêcej, wiele zainteresowanych stron uzna³o za istotne rozwijanie zintegrowanego podejœcia, w szczególnoœci miêdzy polityk¹ spójnoœci i rozwojem obszarów wiejskich.

G³ówne pytania na przysz³oœæ
Podsumowuj¹c dotychczasowe refleksje, pragnê zwróciæ uwagê na najwa¿niejsze w mojej ocenie dylematy dotycz¹ce przysz³oœci polityki spójnoœci, które
pojawiaj¹ siê w dyskusjach europejskich. S¹ one zwi¹zane z kilkoma wiod¹cymi pytaniami, na które spróbujê znaleŸæ odpowiedŸ w niniejszej pracy:
(1) Czy bud¿et polityki spójnoœci powinien byæ zmniejszany, a tak¿e czy nale¿y wprowadzaæ dzia³ania marginalizuj¹ce znaczenie tej polityki na przyk³ad poprzez jej czêœciow¹ renacjonalizacjê?
(2) Jaki powinien byæ obszar oddzia³ywania polityki spójnoœci: wszystkie kraje czy tylko te najbiedniejsze? Czy nale¿y w wiêkszym stopniu pomoc
strukturaln¹ kierowaæ do obszarów wy³anianych ze wzglêdu na ich specyficzne problemy rozwojowe?
(3) Czy polityka spójnoœci powinna nadal byæ nastawiona na wyrównywanie ró¿nic gospodarczych i spo³ecznych, czy te¿ powinna w wiêkszym stopniu „kultywowaæ” ró¿nice, szukaj¹c w nich szans rozwojowych? Traktatowe podejœcie do spójnoœci w UE zak³ada d¹¿enie do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju ró¿nych regionów i ograniczania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych (art. 159)24. Tymczasem nowy paradygmat Komisji Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych s³u¿y promowaniu
ró¿norodnoœci regionalnej jako zalety, a nie wady przestrzeni europejskiej25.
(4) Wspomniany powy¿ej dylemat programowy jest zwi¹zany z rosn¹cym
znaczeniem zasady rozwoju endogenicznego w europejskiej polityce spójnoœci. Dlatego interesuj¹ce jest to, jak nowa polityka spójnoœci podchodzi
do tej zasady. Czy zachêca do wykorzystania dotychczasowych zasobów regio24
Por. Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, tekst ujednolicony, Urz¹d Komitetu
Integracji Europejskiej, Warszawa 2005, s. 213.
25
Komunikat Komisji: Regiony najbardziej oddalone atutem Europy, KOM(2008) 642
wersja ostateczna, Bruksela, dnia 17.10.2008, s. 2.
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nalnych czy te¿ ma ambicje do budowania nowych zasobów regionalnych,
w tym równie¿ takich, które umo¿liwiaj¹ rozwój innowacyjnej gospodarki
w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach oddalonych od centrów europejskich
lub krajowych?26
(5) Z pytania dotycz¹cego paradygmatu rozwojowego dla polityki unijnej wynikaj¹ kolejne kwestie badawcze. Jakie powinno byæ ukierunkowanie
merytoryczne polityki spójnoœci? Czy nale¿y j¹ ograniczyæ wy³¹cznie do
dzia³añ infrastrukturalnych i rozwoju spo³ecznego (m.in. zwi¹zanego
z przeciwdzia³aniem bezrobociu)? A mo¿e nale¿y dalej zwiêkszaæ znaczenie celów powi¹zanych ze strategi¹ lizboñsk¹, zw³aszcza wspieraj¹cych
rozwój innowacyjnej gospodarki? Czy nale¿y w³¹czaæ nowe cele, na
przyk³ad zwi¹zane z przeciwdzia³aniem skutkom zmian klimatycznych
oraz pozwalaj¹cych na ³atwiejsz¹ asymilacjê emigrantów? Czy polityka
rozwoju obszarów wiejskich powinna byæ w dalszym ci¹gu wy³¹czona
poza politykê spójnoœci?
(6) Jaki powinien byæ sposób zarz¹dzania polityk¹ spójnoœci? Dyskusja na temat spójnoœci terytorialnej zwiêksza mo¿liwoœci lepszego dopasowania
polityk europejskich do lokalnych i regionalnych uwarunkowañ przestrzennych. Jest to zwi¹zane z d¹¿eniem do integracji europejskich polityk
sektorowych z politykami terytorialnymi (w tym zw³aszcza polityk¹
spójnoœci UE)27, a tak¿e specyficznymi cechami geograficznymi regionów lub innych struktur przestrzennych. Tego typu tendencje mog¹ zwiêkszyæ adekwatnoœæ programow¹ polityk unijnych do miejscowych uwarunkowañ, ale mog¹ tak¿e wzmocniæ kategoryzacjê regionaln¹ w polityce
spójnoœci i zbyt sztywne ró¿nicowanie instrumentów wsparcia tej polityki.
Tego typu podzia³y mog¹ utrudniæ s³abiej rozwijaj¹cym siê regionom budowanie nowych zasobów rozwoju endogenicznego.
Kolejne pytanie z zakresu zarz¹dzania dotyczy mo¿liwoœci decentralizacji
nowej polityki spójnoœci. Czy nale¿y zwiêkszaæ decentralizacjê (do
pañstw cz³onkowskich lub do regionów), czy te¿ wzmocniæ rolê Komisji
Europejskiej i innych instytucji wspólnotowych? W tym kontekœcie szczególnie interesuj¹cy jest sposób interpretacji noœnego postulatu, pojawiaj¹cego siê w debacie europejskiej, a dotycz¹cego zwiêkszenia zarz¹dzania wielopoziomowego polityk¹ spójnoœci (multilevel governance).
26

Por. rozró¿nienie miêdzy strategi¹ unowoczeœnienia zastanego potencja³u endogenicznego oraz strategi¹ budowania nowych zasobów dla rozwoju regionalnego, w: T.G. Grosse: Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
27
Por. omówienie rosn¹cego znaczenia zintegrowanego podejœcia w dyskusji na temat polityki spójnoœci UE: T.G. Grosse, A. Ga³ek (red.): Zintegrowane podejœcie do rozwoju. Rola polityki spójnoœci, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
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(7) Kolejnym zagadnieniem z tym zwi¹zanym jest kwestia rosn¹cego znaczenia innych, ni¿ regiony, obszarów i form organizacji przestrzennej, co jest
widoczne szczególnie w dyskusji na temat spójnoœci terytorialnej. Chodzi
wiêc o to, jaka powinna byæ rola regionów samorz¹dowych w organizacji
polityki spójnoœci, a tak¿e jaki udzia³ struktur ponadregionalnych lub subregionalnych, zw³aszcza takich, które nie s¹ klasyfikowane jako regiony
NUTS2.
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2. Czy polityka spójnoœci mo¿e byæ bardziej
innowacyjna?
Wprowadzenie
Celem niniejszego rozdzia³u jest analiza dokumentów europejskich dotycz¹cych powi¹zania strategii lizboñskiej z polityk¹ spójnoœci28, a tak¿e
komplementarnoœci z ni¹ innych dzia³añ innowacyjnych UE (m.in. programów ramowych). Chodzi o przedstawienie najwa¿niejszych wniosków diagnostycznych, pojawiaj¹cych siê w dokumentach europejskich, a tak¿e g³ównych trendów politycznych i propozycji merytorycznych, dotycz¹cych
przysz³oœci polityki spójnoœci.

Ogólna ocena innowacyjnoœci w Europie
Zbudowanie innowacyjnej gospodarki w Europie, a zw³aszcza dogonienie
pod tym wzglêdem Stanów Zjednoczonych Ameryki Pó³nocnej i Japonii, jest
sztandarowym celem strategii lizboñskiej. Ostatni siódmy raport na temat europejskiej innowacyjnoœci29, opublikowany przez Komisjê Europejsk¹ w lutym
2008 roku jest w tym kontekœcie bardzo ciekaw¹ lektur¹. Autorzy dokumentu
wskazuj¹ na procesy konwergencji innowacyjnoœci wewn¹trz Europy, a tak¿e
zbli¿anie siê niektórych wskaŸników innowacji miêdzy Europ¹ a USA i Japoni¹. Ma to byæ jednym z g³ównych dowodów na korzystny wp³yw dotychczasowych dzia³añ politycznych, podejmowanych w ramach odnowionej strategii
lizboñskiej (2005). Jednak warto pamiêtaæ, ¿e w porównaniu do roku 2000,
kiedy to og³oszono strategiê lizboñsk¹, wydatki na prace badawcze w Unii
spad³y z poziomu blisko 2% PKB do 1,85% w roku 2006. Wiele krajów –
w tym m.in. Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Holandia – zredukowa³y swoje wsparcie dla tych dzia³añ. Ponadto, w dalszym ci¹gu istniej¹ doœæ g³êbokie
28
Por. T.G. Grosse: „Odnowiona strategia lizboñska a polityka spójnoœci: ocena rezultatów
wspó³pracy i perspektywy rozwoju”, artyku³ na konferencjê „Kreatywna i innowacyjna Europa
wobec wyzwañ XXI wieku”, Kraków, 5–6 czerwca 2008; T.G. Grosse: Czy polityka spójnoœci
Unii Europejskiej bêdzie po roku 2013 bardziej innowacyjna?, ekspertyza dla Ministerstwa
Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
29
European Innovation Scoreboard 2007, Comparative Analysis of Innovation Performance, Pro Inno Europe, Inno Metrics, February 2008.
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zró¿nicowania miêdzy poszczególnymi obszarami Unii w zakresie rozwoju
innowacyjnej gospodarki. W siódmym raporcie na temat europejskiej innowacyjnoœci wskazano na utrzymywanie siê doœæ stabilnej i d³ugoletniej ró¿nicy miêdzy czterema grupami pañstw: (1) liderami innowacji, (2) nastêpcami
w zakresie innowacji (followers), (3) œrednimi innowatorami (moderate innovators) oraz (4) krajami doganiaj¹cymi (catching up). Polska nale¿y do ostatniej grupy. Zarówno wewnêtrzna spójnoœæ wskaŸników wewn¹trz tych grup,
jak równie¿ bardzo niewielkie zmiany przynale¿noœci pañstw miêdzy tymi
grupami wskazuj¹ na doœæ wolne procesy zbie¿noœci w zakresie innowacyjnoœci. Obrazuj¹ to predykcje mo¿liwych trendów konwergencji. Szanse zrównania przepaœci miêdzy pierwsz¹ grup¹, liderów, a czwart¹ – krajów doganiaj¹cych, wynosz¹ w przybli¿eniu oko³o 100 lat. W przypadku Polski mo¿liwoœci osi¹gniêcia œredniej europejskiej w zakresie innowacyjnoœci przewiduje
siê najwczeœniej po 18 latach. Najwiêksze szanse na zrównanie siê ze œredni¹
europejsk¹ spoœród nowych pañstw cz³onkowskich maj¹: Estonia (9 lat), Czechy i Litwa (10).
Oznacza to, ¿e wystêpuj¹cy trend konwergencji jest generalnie bardzo powolny i w zasadzie dotyczy tylko niektórych krajów, przede wszystkim z grupy œrednich innowatorów. Co najwa¿niejsze: statystyki wskazuj¹ na utrzymywanie siê silnych dysproporcji w zakresie innowacyjnoœci miêdzy krajami
pó³nocno-zachodniej czêœci kontynentu (g³ównie kraje skandynawskie, UK,
Niemcy) a pañstwami po³udniowo-wschodniej jego czêœci (co obejmuje
zw³aszcza nowych cz³onków i tzw. kraje kohezyjne spoœród starych cz³onków
Unii: Hiszpaniê, Portugaliê i Grecjê). Warto zauwa¿yæ, ¿e wed³ug wielu specjalistów30, w Unii istnieje bardzo wyraŸny i utrzymuj¹cy siê od d³u¿szego
czasu podzia³ miêdzy pañstwami z pó³nocno-zachodniej a znajduj¹cymi siê
w po³udniowej i wschodniej czêœci kontynentu w zakresie innowacyjnej gospodarki i skali inwestycji w badania rozwojowe (ilustracj¹ mog¹ byæ m.in.
ró¿nice liczby patentów miêdzy tymi obszarami, por. mapa 1). Podzia³ ten ma
równie¿ odniesienie do kryterium wydajnoœci pracy. Takie wyniki wskazuj¹
na koniecznoœæ radykalnego zintensyfikowania dzia³añ polityk publicznych,
zw³aszcza w krajach trwa³ego dystansu rozwoju innowacyjnoœci. Oznacza to
potrzebê wzmocnienia zarówno polityk krajowych, jak równie¿ unijnych –
maj¹cych wspieraæ innowacyjnoœæ w tych pañstwach.
30

P.C. Padoan, F. Mariani: Growth and Finance, European Integration and the Lisbon
Strategy, „Journal of Common Market Studies”, 2006, vol. 44, nr 1, s. 77–112; S. Borrás: The
Innovation Policy of the European Union. From Government to Governance, Edward Elgar,
Cheltenham, Northampton 2003, s. 61; H. Prange, R. Kaiser: Missing the Lisbon Target? Multi-Level Innovation and EU Policy Coordination, „Journal of Public Policy”, 2005, vol. 25, nr 2,
s. 241–263; R. Cappellin: International knowledge and innovation networks for European integration, cohesion, and enlargement, „International Social Science Journal”, 2004, nr 180,
s. 207–225.
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Mapa 1. Autorzy patentów wed³ug standardu EPO, œrednia w latach 2004–200531

WskaŸnik na milion mieszkañców

31

Na podstawie: Commission Staff Working Document: Accompanying the Green Paper
on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength, COM(2008) 616 final, Brussels 6.10.2008, s. 15.
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Obliczenia, przedstawione w siódmym raporcie na temat europejskiej
innowacyjnoœci, wskazuj¹, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ dysproporcji rozwoju innowacyjnoœci w Europie s¹ dwa czynniki: ró¿nice w zakresie kapita³u spo³ecznego oraz trudnoœci przep³ywu innowacji z krajów (i regionów) wysoko rozwiniêtych do tych s³abszych32. Jest to zwi¹zane zarówno ze s³ab¹ sieci¹ kooperacyjn¹ miêdzy tymi obszarami, a tak¿e niechêci¹ wielu podmiotów komercyjnych (i w mniejszym stopniu publicznych) do przekazywania kosztownych innowacji technologicznych, które zapewniaj¹ przewagi konkurencyjne
w dzia³alnoœci gospodarczej. Warto w tym miejscu wskazaæ, ¿e na problemy
dotycz¹ce transferu wiedzy miêdzy regionami oraz miêdzy instytucjami naukowymi i przedsiêbiorstwami wskazuj¹ tak¿e inne raporty33.
Konsekwencj¹ omawianych wyników powinno byæ zintensyfikowanie
trzech typów dzia³añ. Po pierwsze, nale¿a³oby wzmocniæ wspieranie rozwoju
kapita³u spo³ecznego w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach i krajach UE. Po
drugie, wzmocniæ dzia³ania zapewniaj¹ce wiêkszy przep³yw innowacji z krajów i regionów wy¿ej rozwiniêtych do s³abiej rozwijaj¹cych siê. Po trzecie,
nale¿a³oby wzmocniæ sieciowe powi¹zania miêdzy sektorem badawczym
a produkcyjnym, w tym zachêty prawne, inwestycyjne i podatkowe, które
bêd¹ wspiera³y takie powi¹zania.
W ostatnich latach zwiêkszy³a siê rozpiêtoœæ miêdzy Europ¹ a Stanami
Zjednoczonymi, mierzona poziomem wydajnoœci pracy. Jest to zwi¹zane ze
spadkiem inwestycji w przeliczeniu na pracownika w krajach starej Unii, a tak¿e
przy³¹czeniem nowych pañstw cz³onkowskich, które maj¹ bardzo niski poziom inwestycji badawczo-rozwojowych. Problem wydajnoœci jest w opinii
ekonomistów34 zwi¹zany ze s³abym generowaniem w Europie nowych miejsc
pracy (we wszystkich segmentach europejskiej gospodarki) oraz stosunkowo
niskim poziomem inwestycji technologicznych. Jest to bodaj najwiêkszy problem unijnej gospodarki, który utrzymuje siê przynajmniej od koñca lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Wydatki na innowacyjn¹ gospodarkê mierzone wspó³czynnikiem finansowania badañ rozwojowych, choæ systematycznie rosn¹, s¹ jednak wyraŸnie mniejsze w Europie ani¿eli w obu wy¿ej wymienionych krajach pozaeuropejskich (w Unii: 1,9% PKB w 2004 roku, w USA:
2,59, w Japonii: 3,15). Dysproporcje wydatków rozwojowych pog³êbiaj¹ problemy jakoœci badañ nad nowymi technologiami na starym kontynencie.
32

European Innovation Scoreboard 2007, s. 4.
Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the
Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007–2013, Synthesis Report, Technopolis, ISMERI Europa, Merit, Logoteci, Lacave, Allemand & Associes Consultants, October 2006, s. iv-v.
34
M.N. Baily, J.F. Kierkegaard: Transforming the European Economy, Institute for International Economics, Washington 2004, s. 118.
33
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Wed³ug ekspertów35 w Europie dominuje innowacyjnoœæ naœladowcza, a nie
oryginalna. Choæ powoli nastêpuje konwergencja miêdzy wskaŸnikami innowacyjnoœci europejskimi a USA i Japoni¹, to ostatnie wyniki siódmego raportu o europejskiej innowacyjnoœci wskazuj¹ na pog³êbianie luki miêdzy Ameryk¹ a zjednoczon¹ Europ¹ w zakresie publicznych nak³adów na badania rozwojowe (sic!) oraz eksporcie towarów opieraj¹cych siê na wysokich technologiach36. Takie wyniki sugeruj¹ potrzebê wzmacniania publicznych inwestycji
w rozwój nowoczesnych technologii i badañ rozwojowych w Europie, tak¿e
z bud¿etu UE.
Ciekawym wynikiem jest porównanie miêdzy wskaŸnikami innowacji
technologicznej (zwi¹zanej z tworzeniem nowych technologii, dzia³aniami
R&D itp.) a innowacji niepowi¹zanej z badaniami rozwojowymi (a wiêc dotycz¹cymi innowacji organizacyjnych, marketingowych lub adaptowaniem
zewnêtrznych – starszych technologii). Generalny trend tych wyników jest nastêpuj¹cy: kraje o wysokim poziomie innowacji technologicznej maj¹ stosunkowo niski poziom innowacji nietechnologicznej37. Oznacza to, ¿e najwy¿szy
poziom innowacji nietechnologicznych wystêpuje w nowych krajach cz³onkowskich i tych pañstwach piêtnastki, które okreœlane s¹ mianem kohezyjnych. Taki wynik nie budzi zdziwienia. Kraje o niskim potencjale badawczo-rozwojowym kieruj¹ dzia³ania inwestycyjne g³ównie w stronê innowacji
nietechnologicznych i zajmuj¹ siê aplikacj¹ zagranicznych patentów i rozwi¹zañ innowacyjnych. W tym kontekœcie nale¿y zauwa¿yæ, ¿e czêsto w dokumentach europejskich pojawiaj¹ siê propozycje zwiêkszenia zakresu inwestycji (zw³aszcza w pañstwach i regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê) w zakresie
innowacji nietechnologicznej. Postulowane jest równie¿ wprowadzenie szerszej gamy wskaŸników innowacyjnoœci do wszelkich pomiarów polityk europejskich, w tym zw³aszcza w zakresie mierzenia wyników realizacji celów
strategii lizboñskiej.

Efektywnoœæ realizacji strategii lizboñskiej
Strategia lizboñska zosta³a przyjêta podczas szczytu Unii Europejskiej pod
koniec marca 2000 roku. Zosta³a ukierunkowana na realizowanie celów rozwoju gospodarczego, zw³aszcza zwi¹zanego z popraw¹ konkurencyjnoœci,
dalsz¹ liberalizacj¹ niektórych segmentów wspólnego rynku, szerszego wprowadzenia nowoczesnych technologii do dzia³alnoœci gospodarczej itd. Jedno35
D. Acemoglu, P. Aghion, F. Zilibotti: Distance to Frontier, Selection and Economic
Growth, „Journal of the European Economic Association”, 2006 vol. 4, nr 1, s. 37–74.
36
European Innovation Scoreboard 2007, s. 15–19.
37
Ibidem, s. 28.
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czeœnie w omawianej strategii znalaz³y siê priorytety zwi¹zane z rozwojem
spo³ecznym i edukacj¹, w tym przeciwdzia³aniem bezrobociu i marginalizacji
spo³ecznej, a tak¿e dotycz¹ce poprawy stanu œrodowiska naturalnego itp.
W ten sposób strategia lizboñska ³¹czy zadania poprawy konkurencyjnoœci
ekonomicznej z celami spo³ecznymi i zrównowa¿onym rozwojem gospodarczym.
Najwa¿niejszym problemem strategii lizboñskiej by³o to, ¿e jej priorytety
zosta³y okreœlone bardzo szeroko. Wielu ekspertów wskazuje, ¿e by³y one rozproszone na zbyt wiele ró¿nych, niekiedy wzajemnie sprzecznych ze sob¹ celów38. Niesie to za sob¹ dwie powa¿ne konsekwencje. Po pierwsze, strategia
w zbyt ma³ym stopniu jest skoncentrowana na budowaniu nowoczesnej, opieraj¹cej siê na wiedzy gospodarki w Europie. Po drugie, stosunkowo szeroko
traktuje ona dzia³ania innowacyjne, obejmuj¹c zarówno te zwi¹zane z rozwojem technologicznym i badaniami rozwojowymi, jak równie¿ szerok¹ gamê
innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych, aplikacyjnych itp.). Warto zwróciæ uwagê, ¿e cele strategii obejmuj¹ nie tylko
wspieranie zatrudnienia, w tym zwiêkszanie elastycznoœci rynku pracy, ale
równie¿ inwestycje zwiêkszaj¹ce ochronê przyrody i transportowe, w tym
zw³aszcza budowê transeuropejskich linii komunikacyjnych. Wspomniane
priorytety nie zawsze maj¹ zwi¹zek z dzia³aniami innowacyjnymi, choæ Komisja stara siê zwiêkszaæ poziom innowacyjnoœci m.in. w zakresie rozwoju
technologii ekologicznych lub dzia³añ edukacyjnych39. W niektórych przypadkach etykieta wydatków zgodnych z celami strategii lizboñskich s³u¿y jednak bardziej celom propagandowym ani¿eli autentycznemu budowaniu nowoczesnej gospodarki w Europie, konkurencyjnej wobec USA i Japonii.
Innym problemem strategii lizboñskiej by³o to, ¿e zosta³a oparta na nieskutecznym mechanizmie zarz¹dzania, przez co by³a nieefektywnie wdra¿ana. Jej
podstaw¹ by³a tzw. otwarta metoda koordynacji, co oznacza³o przygotowanie
przez Komisjê Europejsk¹ wytycznych programowych, które nastêpnie by³y
szczegó³owo programowane w ramach narodowych planów reform i implementowane przez pañstwa cz³onkowskie. G³ówny ciê¿ar wyboru dzia³añ
38
Por. T.G. Grosse: Nowe podejœcie do strategii lizboñskiej, Instytut Spraw Publicznych,
Analizy i Opinie, 2005, nr 34. Tak¿e: Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and
employment. Report from the High Level Group chaired by Wim Kok, European Commission,
Brussels 2004; A. Dierx, F. Ilzkovitz: Economic Growth in Europe: Pursuing the Lisbon Strategy, w: S. Mundschenk, M.H. Stierle, U. Stierle-von Schuetz, I. Traistaru (red.): Competitiveness
and Growth in Europe, INFER Advances in Economic Research Vol. 1, Edward Elgar, Cheltenham 2006, s. 15–46.
39
Por. Realizacja strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez pañstwa cz³onkowskie i regiony za poœrednictwem polityki spójnoœci UE w latach 2007–2013. Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego oraz Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007)
798 wersja ostateczna, Bruksela 11.12.2007.
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merytorycznych, a tak¿e ich wdra¿ania spoczywa³ wiêc na krajach cz³onkowskich, a Komisja mia³a do dyspozycji jedynie miêkkie (niewi¹¿¹ce prawnie)
instrumenty ogólnego wytyczania kierunków programowych i monitorowania
postêpów ich realizowania przez poszczególnych cz³onków.
Niski poziom efektywnoœci realizowania strategii lizboñskiej wywo³a³ szerok¹ krytykê i doprowadzi³ do rewizji strategii i opracowania jej nowej wersji:
strategii wzrostu i zatrudnienia (2005)40. Zosta³a ona skoncentrowana g³ównie
na promowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, a spoœród rozlicznych
celów cz¹stkowych w roku 2006 wybrano cztery g³ówne priorytety. S¹ to:
(1) rozwój zasobów ludzkich, modernizacja rynków pracy i wzrost zatrudnienia, (2) rozwój przedsiêbiorczoœci, poprawa otoczenia dla prowadzenia biznesu, w tym deregulacja i likwidacja obci¹¿eñ biurokratycznych, (3) rozwój wiedzy, innowacji i badañ naukowych, (4) poprawa sytuacji na rynku energii
i przeciwdzia³anie zmianom klimatycznym.
W roku 2007 skoñczy³ siê trzyletni okres obowi¹zywania odnowionej strategii lizboñskiej, a w roku 2008 zaczyna kolejna trzyletnia tura jej realizowania (2008–2010). Na szczycie wiosennym Rady UE w roku 2008 zosta³y
przedstawione propozycje korekty podejmowanych dzia³añ lizboñskich.
W zwi¹zku z tym pojawi³o siê szereg raportów przygotowywanych m.in. na
zlecenie Komisji Europejskiej, które analizuj¹ skutecznoœæ funkcjonowania
zreformowanej w roku 2005 strategii.
Komisja Europejska dowodzi efektywnoœci strategii, zw³aszcza w wymiarze poprawy zatrudnienia41. Pocz¹wszy od roku 2005 w Europie powsta³o
oko³o 6,5 mln nowych miejsc pracy. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e stopa zatrudnienia mierzona wœród osób w wieku produkcyjnym wzros³a w roku 2006 do
64% (w 27 pañstwach Unii), w porównaniu do oko³o 63% w roku 2004. Statystycznie jest to wiêc doœæ niewielki wzrost. W dalszym ci¹gu daleki od
zak³adanego celu 70% przyjêtego dla roku 2010. Bior¹c pod uwagê obecne
trudnoœci gospodarcze w gospodarce œwiatowej nale¿y byæ sceptycznym, czy
taki wskaŸnik jest mo¿liwy do osi¹gniêcia w zak³adanym czasie. Eksperci Komisji Europejskiej dowodz¹ równie¿ wzrostu produktywnoœci gospodarki europejskiej w ostatnim czasie (mierzonej wskaŸnikiem total factor productivity)42. Jest to istotna zmiana w stosunku do wczeœniejszych trendów. Od
po³owy lat dziewiêædziesi¹tych do po³owy obecnej dekady obserwowano wyraŸny spadek produktywnoœci w Europie i coraz wiêksz¹ ró¿nicê tego wskaŸnika w porównaniu do gospodarki USA. Jednak nawet eksperci Komisji Euro40

Wspólne dzia³ania na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Nowy pocz¹tek strategii lizboñskiej, Komunikat na wiosenny szczyt Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, COM (2005) 24, Bruksela 2 lutego 2005.
41
J.M.D. Barroso: Lisbon: a Strategy for all Seasons, SPEECH/08/126, Brussels, 4 march 2008.
42
Por. European Growth and Jobs Monitor 2008, Indicators for Success Knowledge Economy, Allianz Dresdner Economic Research, Lisbon Council, 2008, s. 17.
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pejskiej przyznaj¹43, ¿e zmiana sytuacji w zakresie produktywnoœci jest
zwi¹zana bardziej z okresowymi fluktuacjami cyklu gospodarczego, a nie ze
zmianami strukturalnymi w europejskiej gospodarce. Dlatego trudno przypisywaæ zas³ugi w tej mierze strategii lizboñskiej. Inne wskaŸniki potwierdzaj¹
tê diagnozê. Na przyk³ad tempo wzrostu gospodarczego wyraŸnie s³abnie
w Europie, co jest zas³ug¹ g³ównie kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych. Wed³ug prognozy Komisji Europejskiej w ca³ej Unii bêdzie to oko³o
0,2%, a w strefie euro co najwy¿ej 0,1% wzrostu w roku 200944. Warto przypomnieæ, ¿e w latach spowolnienia gospodarczego w UE, przyczyniaj¹cego
siê do zrewidowania strategii lizboñskiej, tj. w latach 2000–2005 – œrednie
tempo wzrostu na obszarze euro wynios³o 1,9% PKB (w przeliczeniu na jednego mieszkañca). Mo¿e to oznaczaæ, ¿e zasadniczy wp³yw na kszta³towanie
sytuacji gospodarczej w Europie maj¹ czynniki cykliczne i kryzys finansowy
w USA, natomiast reformy strukturalne inicjowane przez strategiê lizboñsk¹
maj¹ stosunkowo niewielkie znaczenie.
Co wiêcej, sztandarowego kierunku dzia³añ strategii lizboñskiej, a wiêc
uczynienia z gospodarki europejskiej bardziej konkurencyjnej i innowacyjnej
w stosunku do USA i Japonii tak¿e nie udaje siê skutecznie realizowaæ. Jak
wczeœniej wspomnia³em, wskaŸnik wydatków na badania rozwojowe w Unii
zmniejszy³ siê (do 1,85% PKB w 2006 roku), a niektóre kraje, w tym m.in.
Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Holandia zredukowa³y swoje wsparcie dla
tych dzia³añ. Powy¿sza tendencja uniemo¿liwia osi¹gniêcie przez Uniê ambitnego celu 3% PKB na badania rozwojowe w roku 2010.

Ocena zgodnoœci strategii lizboñskiej i polityki spójnoœci
Polityka spójnoœci jest wa¿nym instrumentem realizacji strategii lizboñskiej, czego wyrazem s¹ tak¿e ostatnio opublikowane dokumenty europejskie45. Warto przypomnieæ w tym miejscu wymóg – odnosz¹cy siê jedynie do
pañstw piêtnastki – obligatoryjnej zgodnoœci œrodków inwestycyjnych polityki spójnoœci z celami lizboñskimi: w wielkoœci 60% w regionach celu konwergencji i 75% na obszarach objêtych celem konkurencyjnoœci i zatrudnienia46.
Dziêki temu w latach 2007–2013 (w porównaniu do okresu 2000–2006)
43

The EU economy: 2007 review. Moving Europe’s productivity frontier, European Commission, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Directorate-General for Economic Studies and Research, COM (2007) 721 final, Brussels 2007, s. 4, 13.
44
Por. Economic Forecast, Autumn 2008, European Commission, Directorate-General for
Economic and Financial Affairs, nr 7/2008, Brussels, s. 2.
45
Por. Realizacja strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez pañstwa cz³onkowskie i regiony za poœrednictwem polityki spójnoœci UE w latach 2007–2013.
46
Ibidem, s. 4–5.
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nast¹pi³ wzrost inwestycji lizboñskich, realizowanych poprzez politykê spójnoœci. W krajach piêtnastki do œredniego poziomu 74% alokacji, a w nowych
krajach cz³onkowskich do wysokoœci blisko 60% funduszy. Jednak wczeœniej
opisane problemy strategii lizboñskiej dotycz¹ tak¿e polityki spójnoœci. Choæ
coraz wiêcej zadañ realizowanych z funduszy strukturalnych jest formalnie
zgodnych z celami lizboñskimi – nie oznacza to, ¿e wszystkie buduj¹ w równym stopniu innowacyjn¹ gospodarkê w Europie. Niektóre inwestycje polityki spójnoœci poprawiaj¹ jedynie wskaŸniki realizacji strategii lizboñskiej, ale
niekoniecznie prowadz¹ do poprawy innowacyjnoœci gospodarki. Przyk³adem
jest wysoka pozycja w rankingach Hiszpanii i Portugalii. W ramach celu konwergencji zaplanowa³y one do realizacji oko³o 80% œrodków zgodnie z priorytetami strategii lizboñskiej47. Tymczasem inne dane prezentowane przez Komisjê Europejsk¹48, dotycz¹ce wydatków na badania, rozwój technologiczny
i innowacjê (Research, Technological Development and Innovation – RTDI),
pokazuj¹, ¿e w ramach celu konwergencji oba kraje znajduj¹ siê w po³owie
stawki i osi¹gaj¹ jedynie œrednie wyniki dla UE. Hiszpania zaplanowa³a na te
cele oko³o 13,5% ca³oœci œrodków, a Portugalia 16,5%. Przyk³adowo w tej samej grupie regionów i na te same cele rozwojowe Austria przeznaczy³a blisko
32%, S³owenia blisko 24%, a W³ochy ponad 23% alokacji. Na lata 2007–2013
Polska zaplanowa³a wydatki RTDI w ramach polityki spójnoœci na podobnym
poziomie co Hiszpania.
W podsumowaniu dotychczasowych rozwa¿añ nale¿y przestrzec przed coraz bardziej widoczn¹ w Unii Europejskiej tendencj¹ do propagandowego
operowania wskaŸnikami podwy¿szaj¹cymi zgodnoœæ polityki spójnoœci ze
strategi¹ lizboñsk¹. Nie zawsze oddaje to prawdê na temat tempa rozwoju
innowacyjnej gospodarki, zw³aszcza w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê (tj.
objêtych celem konwergencji). Widoczne s¹ przy tym dwa sposoby podwy¿szania wskaŸników innowacyjnoœci. Po pierwsze, jest to sk³onnoœæ do traktowania wszystkich wydatków zgodnych ze strategi¹ lizboñsk¹ jako automatycznie wspieraj¹cych innowacje. Po drugie, jest to tendencja do rozci¹gania zakresu dzia³añ innowacyjnych poza badania rozwojowe (a wiêc zwi¹zane z kreowaniem nowych technologii) oraz obejmowanie nimi szerokiej gamy dzia³añ
nietechnologicznych i wspieraj¹cych rozwój spo³eczny. Polscy decydenci powinni mieæ nie tylko œwiadomoœæ obu tych procesów, ale równie¿ ich ewentualnych konsekwencji odnosz¹cych siê do negocjowania przysz³oœci polityki
spójnoœci. Najwa¿niejsz¹ jest mo¿liwoœæ os³abienia tych postulatów, które domagaj¹ siê zwiêkszenia zakresu wsparcia Unii dla dzia³añ badawczo-rozwojowych i innowacji technologicznych w s³abiej rozwijaj¹cych siê obszarach.
47

Realizacja strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez pañstwa cz³onkowskie i regiony za poœrednictwem polityki spójnoœci UE w latach 2007–2013, s. 6.
48
Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy, s. 24.
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Mo¿liwe jest na przyk³ad skierowanie tej pomocy na tych terenach g³ównie na
rozwój innowacji nietechnologicznych lub na cele lizboñskie, które nie bêd¹
mia³y zbyt wielkiego znaczenia dla budowania gospodarki opartej na wiedzy.
Nale¿y tak¿e przewidywaæ wprowadzenie obligatoryjnych dla nowych krajów
cz³onkowskich progów zgodnoœci wydatków polityki spójnoœci z priorytetami
strategii lizboñskiej (podobnie jak to ma miejsce obecnie w krajach
piêtnastki), a tak¿e zwiêkszenia mo¿liwoœci kontroli ze strony Komisji
Europejskiej w tym zakresie.

Ocena innowacyjnoœci w polityce spójnoœci
Ostatnie badania zakresu innowacyjnoœci polityki spójnoœci w latach
2000–2006 zrealizowane na zlecenie Komisji Europejskiej49 pokazuj¹, ¿e znaczenie dzia³añ innowacyjnych w ramach tej polityki jest doœæ skromne, wynios³o dla tego okresu jedynie oko³o 5,5% ca³oœci œrodków inwestycyjnych.
Analiza wskazuje na przewagê dzia³añ innowacyjnych w zakresie badañ i rozwoju technologicznego w regionach wy¿ej rozwiniêtych krajów „piêtnastki”
ni¿ w nowych krajach cz³onkowskich. Jest to dobrze widoczne w przypadku
dysproporcji miêdzy celem 2, a celem 1 polityki spójnoœci (który obj¹³ wiêkszoœæ nowych cz³onków Unii). W ramach celu 2, a wiêc w regionach wy¿ej
rozwiniêtych Europy Zachodniej œrednia alokacja na badania, rozwój technologiczny i innowacjê wynios³a 9,8%, natomiast w s³abiej rozwijaj¹cych siê
regionach celu 1 tylko 4,9% (choæ w tych regionach stanowi³o to 77% ca³oœci
alokacji polityki spójnoœci na RTDI)50. Autorzy opracowania wyraŸnie wskazuj¹, ¿e dzia³ania innowacyjne nie by³y centralnym priorytetem w s³abiej rozwijaj¹cych siê obszarach Unii objêtych celem 151. Ponadto istnieje silna dysproporcja miêdzy zakresem dzia³añ innowacyjnych podejmowanych w poszczególnych regionach. Na przyk³ad w ramach celu 1 wynosi³a dla Malty
0,3% wydatków na RTDI, a dla regionu Hainaut w Belgii – 15%. Dowodem na
siln¹ koncentracjê wydatków innowacyjnych realizowanych w niektórych
s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach jest to, ¿e oko³o po³owa alokacji na RTDI
skupi³a siê tylko w 9 programach operacyjnych: czterech niemieckich oraz
hiszpañskim, portugalskim, w³oskim, irlandzkim i greckim (wœród wymienionych nie ma wiêc ani jednego PO z nowych krajów cz³onkowskich). Najwy¿sza proporcja wydatków innowacyjnych w regionach celu 1 zosta³a odnotowa49

Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the
Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007–2013, Synthesis Report, Technopolis, ISMERI Europa, Merit, Logoteci, Lacave, Allemand & Associes Consultants, October
2006.
50
Ibidem, s. 4.
51
Ibidem, s. i.
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na w krajach wysoko rozwiniêtych: Niemczech, Finlandii, Austrii, Belgii,
Wielkiej Brytanii. Wspomniane wyniki wskazuj¹ na to, ¿e kraje i regiony
zachodnioeuropejskie energicznie wspieraj¹ rozwój innowacyjnoœci w s³abiej
rozwijaj¹cych siê obszarach, uznaj¹c, ¿e jest to niezwykle wa¿ne dla ich rozwoju i bez wzglêdu na istniej¹ce na tych terenach braki potencja³u badawczo-rozwojowego.
Ponadto, omawiane badania wskazuj¹ na dwa kolejne, istotne fakty dotycz¹ce pobudzania innowacji w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach. Po pierwsze, dzia³ania innowacyjne tam podejmowane maj¹ bardzo istotne znaczenie
dla ukierunkowania polityki publicznej. Mobilizuj¹ z regu³y oko³o 40–50%
wszystkich œrodków przeznaczanych na tych obszarach na RTDI52. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e bez wsparcia polityki europejskiej taka skala mobilizacji œrodków publicznych i prywatnych by³aby niemo¿liwa. Po drugie, wbrew obiegowym opiniom nie znaleziono dowodów na to, aby wydatki na dzia³ania innowacyjne wi¹za³y siê z problemami absorpcji œrodków europejskich. Przeciwnie œredni poziom wydatkowania funduszy w tych priorytetach jest nieco wy¿szy ani¿eli dla innych dzia³añ53.
Wynikaj¹ z tego dwa bardzo istotne wnioski dla przysz³oœci polityki spójnoœci. Przede wszystkim mo¿e ona byæ wa¿nym sposobem mobilizowania funduszy publicznych i prywatnych na dzia³ania innowacyjne i jest z regu³y pierwszoplanowym Ÿród³em finansowania takiego kierunku rozwoju w najs³abiej
rozwijaj¹cych siê regionach. Polityki krajowe (regionalne lub innowacyjne) nie
wype³niaj¹ luki, w przypadku braku innowacyjnych dzia³añ finansowanych ze
œrodków unijnych. Ponadto, argument trudnoœci absorpcji niekoniecznie musi
byæ przeszkod¹ zwiêkszenia zakresu zaanga¿owania polityki spójnoœci na rzecz
realizowania z regu³y bardziej skomplikowanych dzia³añ innowacyjnych
w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach. Oba argumenty wspieraj¹ postulat zwiêkszenia wsparcia ze strony omawianej polityki UE dla inwestycji RTDI, tak¿e
w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach zjednoczonej Europy.
Przy okazji wspomniane badania ujawni³y dwa modele realizowania polityki innowacyjnej, wykorzystuj¹cej œrodki polityki spójnoœci w pañstwach
UE. Choæ badanie odnosi je do regionów objêtych celem 2, to – jak siê wydaje
– mog¹ byæ rozci¹gniête tak¿e na inne tereny. Pierwszy model jest stosowany
m.in. w Holandii i polega na inwestowaniu funduszy strukturalnych przeznaczonych na RTDI w najlepiej rozwijaj¹cych siê centrach krajowych, a wiêc
wzmacnianiu oœrodków maj¹cych najwy¿szy potencja³ rozwojowy i gwarantuj¹cych najlepsze wyniki zainwestowanych œrodków. Dochodzi wówczas do
kumulowania na tym obszarze tak¿e innych strumieni przeznaczonych na
dzia³ania innowacyjne pochodz¹cych zarówno z programów europejskich (np.
52
53

Ibidem, s. 7.
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programów ramowych), jak równie¿ krajowych. Drugi model zaobserwowano
w Finlandii. Polega on na skierowaniu œrodków funduszy strukturalnych do
s³abiej rozwijaj¹cych siê regionów i realizowaniu takich dzia³añ, które nie s¹
objête programami krajowymi. W szczególnoœci chodzi o wykorzystanie funduszy strukturalnych do lepszego przygotowania s³abiej rozwijaj¹cych siê regionów do uczestniczenia w przysz³oœci w projektach krajowych i europejskich nastawionych na wysoko konkurencyjne, zaawansowane dzia³ania badawcze oraz rozwój innowacji technologicznej. Wskazane modele obrazuj¹
dwie generalne tendencje w dyskusji na temat przysz³oœci polityki spójnoœci.
Czy w przypadku krajów s³abiej rozwijaj¹cych siê (jak w Polsce) powinna ona
wspieraæ najlepsze i najlepiej do tego przygotowane oœrodki (maksymalizuj¹c
korzyœci dla rozwoju kraju i danego regionu)? Czy te¿ mo¿e i powinna budowaæ tak¿e potencja³ innowacyjny s³abszych regionów, przygotowuj¹c je do
stopniowego w³¹czania siê w bardziej innowacyjne i konkurencyjne programy
europejskie i krajowe?
Badania statystyczne przedstawione w omawianym raporcie ewaluacyjnym54 wskazuj¹ na ukszta³towanie siê czterech klastrów regionów europejskich (poczynaj¹c od obszarów innowacyjnych w skali globalnej do tych, które
dopiero wchodz¹ na œcie¿kê rozwoju gospodarki opartej na wiedzy: wszystkie
polskie regiony za wyj¹tkiem Mazowsza znajduj¹ siê w tej ostatniej grupie).
Istotne znaczenie ma to, ¿e autorzy wskazuj¹ na cztery g³ówne grupy czynników, które ró¿nicuj¹ regiony europejskie. S¹ to: wydatki publiczne na RTDI,
wydatki prywatne na RTDI, poziom us³ug miejskich (w tym równie¿ kwalifikacje administracji) oraz czynniki okreœlane jako ucz¹ca siê rodzina (m.in.
m³odoœæ populacji, rozwój oœwiaty zawodowej, udzia³ kobiet w ¿yciu zawodowym). Nie dziwi poziom inwestycji publicznych i prywatnych w RTDI.
Oznacza to, ¿e dzia³ania polityk publicznych musz¹ konsekwentnie zwiêkszaæ
iloœæ œrodków wydatkowanych na dzia³ania innowacyjne (w tym tak¿e wzmacniaæ proporcje na te dzia³ania wzglêdem innych inwestycji publicznych),
a tak¿e stymulowaæ rozwój zaanga¿owania sektora prywatnego. Na uwagê
zas³uguje znaczenie rozwoju jakoœci us³ug publicznych i miejskich, co powinno sk³aniaæ do wspierania kompetencji administracji w zakresie przygotowywania i realizowania programów innowacyjnych, rozwoju us³ug oraz innowacyjnoœci w tym sektorze55. Nie dziwi równie¿ wa¿noœæ czynników zwi¹zanych z jakoœci¹ oœwiaty i rozwojem oœwiaty zawodowej. Jednak zasadnicze
znaczenie w ramach klastra ucz¹cej siê rodziny ma wskaŸnik liczby mieszkañców w wieku do lat 10. Mo¿e to oznaczaæ potrzebê wzmocnienia instrumen-

54

Ibidem, s. 43–55.
Por. T.G. Grosse: Czy Polska potrzebuje „dobrego rz¹dzenia”? Instytut Spraw Publicznych, Analizy i Opinie, 2008, nr 85, wrzesieñ.
55
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tów polityki prorodzinnej jako mechanizmu sprzyjaj¹cego rozwojowi innowacyjnych regionów.
Przedstawione wyniki wskazuj¹, ¿e warunkiem skutecznoœci polityki publicznej wspieraj¹cej innowacyjnoœæ gospodarcz¹ jest uruchomienie szerszej
gamy powi¹zanych ze sob¹ instrumentów. Przede wszystkim dotyczy to zwiêkszenia skali finansowania ze œrodków publicznych RTDI, a tak¿e stymulowania takich inwestycji przez sektor prywatny. Istotne znaczenie ma równie¿
rozwój innowacyjnego sektora us³ug, w tym równie¿ administracyjnych. Du¿e
znaczenie maj¹ dzia³ania oœwiatowe, rozwój szkolnictwa zawodowego, pomoc w zatrudnianiu kobiet, a tak¿e – co w tym kontekœcie mog³oby wydawaæ
siê zaskakuj¹ce – stymulowanie wzrostu dzietnoœci populacji. Oznacza to, ¿e
polityka maj¹ca rozwijaæ innowacyjn¹ gospodarkê powinna umiejêtnie
w³¹czaæ instrumenty pobudzaj¹ce rozwój spo³eczny.
Spoœród innych wniosków omawianego raportu nale¿y wymieniæ m.in.
znaczenie programów multiregionalnych dla efektywnoœci realizowania
dzia³añ innowacyjnych. Wi¹¿e siê to z potrzeb¹ koordynacji miêdzy oœrodkami wykraczaj¹cymi poza obszar jednego regionu, co sprzyja m.in. tworzeniu
sieci kooperacyjnych ponadregionalnych. Z punktu widzenia Polski, a wiêc
kraju o wyodrêbnionych w³adzach samorz¹dowych w regionach – wprowadzenie takich programów mo¿e byæ trudne z politycznego punktu widzenia.
Mo¿na jednak podj¹æ prace analityczne dotycz¹ce mo¿liwoœci wyodrêbnienia
w przysz³oœci programów multiregionalnych w zakresie wspierania rozwoju
innowacyjnej gospodarki, albo wzmocnienia mechanizmów koordynacyjnych
miêdzy programami regionalnymi.
Kolejnym wnioskiem omawianego raportu jest wskazanie na to, ¿e dla efektywnoœci realizowania dzia³añ innowacyjnych z funduszy strukturalnych bardziej istotne znaczenie ma odpowiednie powi¹zanie miêdzy dzia³aniami realizowanymi w regionach i centralnymi, a mniejsze formalne wyodrêbnienie
w³adz samorz¹dowych na szczeblu regionalnym. Najsprawniej wspomniane
inwestycje realizowano bowiem w Finlandii i Wielkiej Brytanii, choæ nie ma
tam samorz¹dów regionalnych. Istniej¹ natomiast sprawne mechanizmy koordynacji miêdzy narodowym systemem innowacji i regionalnymi systemami
innowacji (przyk³ad Finlandii), a tak¿e miêdzy dzia³aniami innowacyjnymi
podejmowanymi oddolnie (przez samorz¹dy lokalne) lub w ramach programów regionalnych a dzia³aniami polityk pañstwowych (w tym krajowej polityki innowacyjnej). Koordynacja polityk rozwojowych potrzebuje szerszego
przemyœlenia w warunkach polskich. Dog³êbnej analizy wymagaj¹ zw³aszcza
mo¿liwoœci wzmocnienia synergii miêdzy dzia³aniami samorz¹dowej polityki
regionalnej, polityki regionalnej rz¹du oraz innych sektorowych polityk
rz¹dowych, wa¿nych dla rozwoju innowacyjnoœci polskiej gospodarki.
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Zaanga¿owanie polityki spójnoœci w dzia³ania innowacyjne znacz¹co
wzros³o w okresie bud¿etowym 2007–2013. Wed³ug szacunków Komisji Europejskiej56 poziom inwestycji innowacyjnych z funduszy strukturalnych
w latach 2000–2006 wyniós³ oko³o 11%, tj. 25.502 mln euro. Warto zwróciæ
uwagê, ¿e szacunki Komisji odbiegaj¹ od wczeœniej przytoczonej opinii ekspertów (5,5% za okres 2000–2006)57. Wynika to m.in. z szerszego potraktowania innowacji w takich kategoriach, jak np. wsparcie przedsiêbiorczoœci,
rozwoju infrastruktury ICT i rozwoju zasobów ludzkich. Jest to zgodne z tendencj¹ Komisji do poszerzania zakresu wskaŸników mierz¹cych innowacjê,
co ma m.in. poprawiæ wizerunek polityk europejskich przed opini¹ spo³eczn¹.
W tym przypadku chodzi o demonstrowanie wp³ywu polityki spójnoœci na
rozwój innowacyjnej gospodarki i skutecznoœæ realizacji strategii lizboñskiej.
W latach 2007–2013 poziom tych inwestycji z funduszy strukturalnych wzrós³
do 25% ca³ej alokacji i 85.198 mln euro (a wiêc by³ on ponadtrzykrotny!).
Wskazuje to na wyraŸny trend wzmacniania w ramach wydatków polityki spójnoœci celów strategii lizboñskiej, w tym tak¿e silniejszego w³¹czania do tej polityki priorytetów zwi¹zanych z budowaniem innowacyjnej i opieraj¹cej siê na
wiedzy gospodarki. Wiele deklaracji Komisji Europejskiej i innych instytucji
unijnych wskazuje na to, ¿e takie ukierunkowanie polityki spójnoœci mo¿e byæ
kontynuowane tak¿e w przysz³oœci.
Wiêkszoœæ wydatków innowacyjnych zaplanowano w krajach piêtnastki:
oko³o 48 mld, co stanowi 30% alokacji w tych krajach. W nowych krajach
cz³onkowskich zaplanowano oko³o 35 mld euro, co stanowi 20% dostêpnej
alokacji. Przyk³adowo najwiêkszy poziom planowanych wydatków na RTDI
odnotowano w Luksemburgu (ponad 32% ca³ej alokacji), Danii i Austrii
(ponad 31%), Finlandii (ponad 29%), Szwecji (blisko 25%). Spoœród nowych
krajów cz³onkowskich najwy¿ej uplasowa³a siê S³owenia (ponad 23%). Polska zaplanowa³a oko³o 13%. Porównuj¹c proporcje wydatków miêdzy grupami regionów – dzia³ania innowacyjne s¹ realizowane przede wszystkim w ramach celu konkurencyjnoœci i zatrudnienia (prawie 40% alokacji), a w mniejszym stopniu w celu konwergencji (oko³o 22%). W obu grupach regionów
przewa¿aj¹ce proporcje na wydatki innowacyjne odnotowano w krajach
UE15. Przyk³adowo w ramach celu konwergencji œrednio oko³o 25% alokacji
zaplanowano w³aœnie tam w porównaniu do oko³o 20% w nowych pañstwach
cz³onkowskich58. Najwiêcej w Austrii (ponad 41%), Wielkiej Brytanii (ponad
38%), W³oszech (34%), Belgii i Niemczech (ponad 29%). Wspomniane wyniki wyraŸnie wskazuj¹ na to, ¿e w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach nowych
56
Por. Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy, Commission Staff Working Document. Commission of the European Communities, SEC(2007) 1547, Brussels 14.11.2007, s. 21.
57
Strategic Evaluation on Innovation, s. 4.
58
Regions Delivering Innovation through Cohesion Policy, s. 12–17.
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krajów cz³onkowskich poziom wydatków innowacyjnych w ramach polityki
spójnoœci jest znacz¹co ni¿szy.
Oznacza to, ¿e uprawnione s¹ postulaty nowych pañstw cz³onkowskich domagaj¹ce siê zwiêkszenia w nich zorientowania instrumentów polityki spójnoœci na omawiane cele wzglêdem innych priorytetów rozwojowych. Jednoczeœnie wymaga to odwagi ze strony w³adz publicznych tych krajów do zwiêkszania planowanej skali dzia³añ innowacyjnych w okresie po roku 2013, a tak¿e anga¿owania siê w ambitniejsze projekty innowacyjne.

Zgodnoœæ polityki innowacyjnej UE z polityk¹ spójnoœci
Europejska polityka innowacyjna jest w okresie 2007–2013 realizowana
przez dwa g³ówne instrumenty: siódmy program ramowy oraz program ramowy konkurencyjnoœci i innowacji (Competitiveness and Innovation Programme – CIP). W du¿ym skrócie mo¿na uznaæ, ¿e o ile polityka innowacyjna ma
charakter horyzontalny, skierowany do poszczególnych grup odbiorców (np.
instytucji badawczych, przedsiêbiorców, naukowców itp.), o tyle polityka
spójnoœci ma charakter geograficzny, w tym kieruje pomoc do beneficjentów
w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach Europy. Polityka innowacyjna stawia
sobie jako g³ówny cel wspieranie najbardziej konkurencyjnej dzia³alnoœci
innowacyjnej, czego konsekwencj¹ jest lokowanie pomocy publicznej g³ównie w najlepszych oœrodkach, najwy¿ej rozwijaj¹cych siê krajach i regionach.
Tymczasem wiêkszoœæ wsparcia ze strony polityki spójnoœci jest kierowana
z za³o¿enia do regionów s³abiej rozwijaj¹cych siê, a tak¿e na cele niepowi¹zane lub bardzo s³abo zwi¹zane z rozwojem innowacji. Pomimo tych zasadniczych ró¿nic instytucje europejskie coraz wiêcej uwagi przywi¹zuj¹ do
wzajemnego powi¹zania tych instrumentów, a tak¿e zwiêkszenia synergii
miêdzy nimi. Dowodzi to równie¿ tego, ¿e w Europie zwiêksza siê zainteresowanie silniejszym w³¹czeniem polityki spójnoœci do wspierania rozwoju
innowacyjnej gospodarki.
W sensie formalnym ten sam projekt inwestycyjny (dok³adnie: te same koszty kwalifikowane) nie mog¹ byæ dofinansowane z ró¿nych instrumentów europejskich (np. z programu realizowanego przez politykê spójnoœci lub program
ramowy)59. Mo¿liwe jest jednak finansowanie inwestycji z ró¿nych Ÿróde³ na
kolejnych etapach lub w odniesieniu do innych kosztów kwalifikowanych,
a tak¿e „obudowanie” np. projektu inwestycyjnego realizowanego z funduszy
59
Por. art. 54 ust. 5 Rozporz¹dzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiaj¹cego przepisy ogólne dotycz¹ce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego oraz Funduszu Spójnoœci i uchylaj¹cego rozporz¹dzenie
(WE) nr 1260/1999, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, L 210/25, 31.7.2006.
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strukturalnych innymi projektami finansowanymi z odmiennych Ÿróde³.
W przysz³oœci nale¿y siê spodziewaæ utrzymania takich regulacji. Przewidywana jest równie¿ tendencja do ograniczania podobnych (lub tych samych) rodzajów dzia³añ wystêpuj¹cych w ró¿nych politykach europejskich, a wiêc
d¹¿enia do zwiêkszania specjalizacji miêdzy poszczególnymi politykami. Raport zamówiony przez Komisjê i Parlament Europejski60 dowodzi, ¿e siódmy
program ramowy jest ukierunkowany g³ównie na rozwój najbardziej konkurencyjnych badañ rozwojowych (kreowanie nowych i konkurencyjnych
w skali miêdzynarodowej technologii), CIP specjalizuje siê w identyfikowaniu i demonstracji najlepszych doœwiadczeñ z zakresu innowacji (zw³aszcza
dla przedsiêbiorstw), natomiast programy polityki spójnoœci wspieraj¹ rozwój
konkurencyjnoœci i innowacyjnoœci na poziomie regionalnym. Wed³ug raportu konieczne jest zwiêkszanie synergii miêdzy poszczególnymi instrumentami
UE, a tak¿e likwidowanie najwiêkszych luk miêdzy nimi, które utrudniaj¹ ich
wzajemnie komplementarne stosowanie. Najwiêksz¹ wad¹ wed³ug autorów
raportu jest brak odpowiedniego wsparcia ze strony polityki innowacyjnej dla
mniejszych i s³abiej rozwijaj¹cych siê przedsiêbiorstw. Potrzebne s¹ m.in.
dzia³ania, które bêd¹ dostosowane do potrzeb takich beneficjentów i pozwol¹
po³¹czyæ najbardziej nowoczesne platformy technologiczne z oœrodkami regionalnymi, skupiaj¹cymi firmy o mniejszym potencjale innowacyjnym. Jest
to równie¿ obszar mo¿liwej kooperacji miêdzy programami ramowymi a programami polityki spójnoœci, realizowanymi w regionach61.
Inne badania wskazuj¹ na niewielki zasiêg komplementarnoœci polityki
innowacyjnej i spójnoœci UE, zw³aszcza na obszarach o ni¿szym potencjale
badawczo-rozwojowym62. Poszczególne dzia³ania programów ramowych nie
wspieraj¹ rozwoju innowacyjnej gospodarki w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach, w niewielkim stopniu przygotowuj¹ podmioty z tych obszarów (przedsiêbiorstwa, instytucje naukowo-badawcze) do uczestnictwa w programach
polityki innowacyjnej. Nie wspieraj¹ równie¿ budowy narodowych lub regionalnych systemów innowacji w pañstwach s³abiej rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza w nowych krajach cz³onkowskich.
Mo¿na wnioskowaæ, ¿e specjalizacja polityk europejskich nie musi os³abiaæ d¹¿eñ do zwiêkszania synergii miêdzy ró¿nymi instrumentami, wspieraj¹cymi innowacyjnoœæ. Przeciwnie, otwiera to stosunkowo du¿e pole dla
propozycji zmian zarówno w polityce innowacyjnej, jak równie¿ spójnoœci,
które mog³yby zwiêkszyæ synergiê ich wzajemnych dzia³añ. Natomiast ryzy60

Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness
and Innovation Framework Programme and the Structural Funds, European Parliament, PE
385.645, Luxembourg May 2007.
61
Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness
and Innovation Framework Programme and the Structural Funds, s. vi.
62
Por. T.G. Grosse: Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, s. 165–180.
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kowna by³aby taka tendencja do specjalizacji, która ogranicza³aby dzia³ania
polityki spójnoœci w zakresie rozwoju innowacji technologicznych i przesuwa³a akcenty tej polityki g³ównie w kierunku innowacji organizacyjnych,
marketingowych i adaptacyjnych.

Najwa¿niejsze propozycje zmian polityki spójnoœci
w dokumentach Komisji Europejskiej
W komunikacie Komisji Europejskiej na temat realizacji strategii lizboñskiej za poœrednictwem polityki spójnoœci63 przedstawiono szereg inicjatyw
politycznych, wzmacniaj¹cych realizacjê tej strategii przez programy polityki
spójnoœci. Na poziomie unijnym zintegrowane wytyczne Wspólnoty dla polityki spójnoœci, przyjête w paŸdzierniku 2006 roku64, by³y powi¹zane z wytycznymi strategii wzrostu i zatrudnienia (2005)65. Komisja zachêca³a, aby
Krajowe Programy Reform by³y zintegrowane z krajowymi i regionalnymi
strategiami wykorzystania funduszy strukturalnych. W roku 2007 pañstwa
cz³onkowskie by³y po raz pierwszy zobowi¹zane, aby w swoich sprawozdaniach o realizacji strategii lizboñskiej uwzglêdniæ czêœæ poœwiêcon¹ roli polityki spójnoœci. W przysz³oœci mo¿na oczekiwaæ zwiêkszenia wysi³ków Komisji w celu powi¹zania polityki spójnoœci ze strategi¹ lizboñsk¹. G³ówne znaczenie dla realizacji tej tendencji mia³y dwa wydarzenia dotycz¹ce 2008 roku:
(1) rewizja wdra¿ania odnowionej strategii lizboñskiej na wiosennym szczycie; (2) planowanie kolejnego etapu wykonania strategii w latach 2008–2010.
W du¿ej mierze kszta³tuj¹ one tendencje realizacji strategii, a wiêc równie¿
mog¹ wp³yn¹æ na sposób ukierunkowania polityki spójnoœci po roku 2013.
Dotychczasowy sposób realizowania strategii wzrostu i zatrudnienia (w latach
2005–2008) zosta³ oceniony generalnie pozytywnie, co wzmocni³o zarówno
sam¹ strategiê, jak równie¿ d¹¿enie do zwiêkszania jej realizacji poprzez
fundusze strukturalne.
Komunikat Komisji Europejskiej o realizacji strategii lizboñskiej jest dobrym œwiadectwem tych tendencji. Postuluje zwiêkszenie koordynacji miêdzy
dokumentami strategicznymi (g³ównie Krajowymi Planami Reform oraz strategiami pañstwowymi i regionalnymi, projektuj¹cymi wydatkowanie fundu63

Realizacja strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia przez pañstwa cz³onkowskie i regiony za poœrednictwem polityki spójnoœci UE w latach 2007–2013, s. 2–3.
64
Decyzja Rady z dnia 6 paŸdziernika 2006 r. w sprawie zintegrowanych wytycznych
Wspólnoty dla spójnoœci (2006/702/WE), Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, 21.10.2006, L
291/11.
65
Communication to the spring European Council: Working together for growth and jobs.
Integrated guidelines for growth and jobs (2005–2008). Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.
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szy strukturalnych), podkreœlaj¹c potrzebê wiêkszego uwzglêdnienia uwarunkowañ kraju i regionalnych przy realizowaniu celów lizboñskich66. Przy tej
okazji wspomniano o potrzebie elastycznoœci programowania na szczeblu regionalnym w odniesieniu do miejscowych potrzeb rozwojowych. Wskazano
na zalety zdecentralizowanego zarz¹dzania (tj. na szczeblu krajowym i regionalnym), uwzglêdniaj¹cego jednak potrzebê niezbêdnej koordynacji miêdzy
pracami programowymi i dzia³aniami na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Wed³ug Komisji du¿e znaczenie ma wzmacnianie sieci wspó³pracy miêdzy poziomem rz¹dowym a regionami, rozwój kooperacji miêdzyregionalnej,
a tak¿e wzmacnianie partnerstwa regionalnego i lokalnego.
Wskazano równie¿ na koniecznoœæ poprawy dostêpu do finansowania dla
przedsiêbiorców ze Ÿróde³ niezwi¹zanych z systemami dotacji unijnych, takich jak po¿yczki i kapita³ podwy¿szonego ryzyka. Komisja podkreœla znaczenie dalszego rozwoju monta¿u finansowego, wykorzystuj¹cego ró¿norodne formy kredytowania inwestycji lizboñskich i dzia³añ innowacyjnych. Z jednej strony intencj¹ tych zmian jest zwiêkszenie zakresu dostêpnych instrumentów finansowych, poza programami polityki spójnoœci. Z drugiej jednak strony mo¿na to traktowaæ jako coraz czêœciej pojawiaj¹c¹ siê tendencjê do stopniowego uzupe³niania (lub nawet zastêpowania) systemu dotacji dzia³aniami
kredytowymi.
Propozycje dotycz¹ce uzupe³niania lub zastêpowania dotacji z polityki
spójnoœci poprzez zwiêkszanie zakresu instrumentów kredytowych w regionach s¹ niejednokrotnie stawiane przez zwolenników ograniczenia zakresu
polityki spójnoœci lub renacjonalizacji tej polityki. W tym drugim przypadku
chodzi np. o ograniczenie wsparcia unijnego jedynie do formowania ogólnych
ram programowych (zgodnie z mechanizmami otwartej metody koordynacji)
lub wy³¹cznie do instrumentów kredytowych, np. z Europejskiego Banku
Inwestycyjnego. Tego typu propozycje s¹ oczywiœcie niezgodne z polskimi
interesami rozwojowymi. Natomiast pomys³y maj¹ce zwiêkszyæ dostêpnoœæ
instrumentów finansowych w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê maj¹ pe³ne
uzasadnienie gospodarcze i powinny byæ wspierane w trakcie dyskusji
o przysz³oœci polityki spójnoœci.
W omawianym dokumencie wskazano na potrzebê wiêkszego skoncentrowania wydatków polityki spójnoœci na celach strategii lizboñskiej. Dlatego
mo¿na oczekiwaæ, ¿e tak¿e w nowych krajach cz³onkowskich zostan¹ wprowadzone obowi¹zkowe limity wydatków z funduszy strukturalnych, które
musz¹ byæ zgodne z wytycznymi strategii. Komunikat podkreœla koniecznoœæ
wykorzystania istniej¹cych biegunów doskona³oœci, lepszego skorzystania
z istniej¹cego potencja³u badawczo-rozwojowego i wspierania nowej generacji œwiatowej klasy laboratoriów, infrastruktury badawczej itp. Takie dzia³ania
66

Realizacja strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia, s. 4.

023_054
11 grudnia 2008 14:27:48

Nowa polityka spójnoœci

41

bêd¹ w przysz³oœci mog³y byæ czêœciowo wspierane przez programy spójnoœci,
zgodnie z ich konkretnymi celami67. WyraŸnie po³o¿ony zosta³ nacisk na premiowanie najwy¿ej rozwiniêtych centrów i wysoko zaawansowanych badañ,
jednak bez wskazania konkretnych instrumentów polityki spójnoœci, które
mog³yby s³u¿yæ realizacji takich celów. Dokument nie odnosi siê równie¿
w ¿aden sposób do wspierania rozwoju wiedzy i innowacji w regionach s³abiej
rozwijaj¹cych siê, dysponuj¹cych s³abszym potencja³em badawczym. Mo¿e
to stanowiæ przes³ankê wczeœniej sformu³owanej prognozy, ¿e polityka spójnoœci wobec obszarów s³abiej rozwijaj¹cych siê mo¿e w przysz³oœci byæ ukierunkowana przede wszystkim na rozwój innowacji nietechnologicznych lub
inwestycje formalnie zgodne z za³o¿eniami strategii lizboñskiej, lecz w niewielkim stopniu buduj¹ce gospodarkê opart¹ na wiedzy.
Wspomniane tendencje s¹ równie¿ widoczne w komunikacie Komisji dotycz¹cym wspierania innowacji przez politykê spójnoœci68. Tak¿e tutaj pokazano szereg wczeœniej podejmowanych inicjatyw unijnych, które podkreœlaj¹
du¿e znaczenie, jakie Komisja przypisuje mo¿liwoœci zwiêkszania innowacyjnoœci polityki spójnoœci. Spoœród nich bodaj najwa¿niejsze s¹ dzia³ania o charakterze pilota¿owym, m.in. regionalne programy akcji innowacyjnych (Regional Programmes of Innovative Actions), czyli wspieranie regionalnych
strategii innowacji wspó³finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego69. Propozycje zamieszczone w omawianym komunikacie
zmierzaj¹ w dwóch kierunkach:
(1) zwiêkszenia zakresu wsparcia innowacji technologicznych i badañ rozwojowych, zw³aszcza w regionach silniejszych, dysponuj¹cych odpowiednim potencja³em badawczo-rozwojowym
oraz
(2) poszerzania zakresu dzia³añ innowacyjnych w innych obszarach polityki
spójnoœci, niezwi¹zanych z badaniami i kreowaniem nowych technologii.
Komisja wyraŸnie stwierdza, ¿e strategie innowacyjne musz¹ byæ dostosowane do uwarunkowañ regionalnych, co w przypadku s³abszych regionów oznacza potrzebê zwiêkszania ró¿norodnoœci form innowacyjnoœci (poza priorytetem rozwoju nowych technologii)70. Wœród takich obszarów wymieniono
m.in. inwestycje przeciwdzia³aj¹ce bezrobociu, dzia³ania szkoleniowe, wspieranie rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, rozwój sieci kooperacyjnych
i partnerstwa terytorialnego, a nawet wprowadzanie dialogu spo³ecznego,
zw³aszcza w nowych dziedzinach gospodarki. Komisja proponuje wiêc inno67
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wacyjne podejœcie do szeregu tradycyjnych instrumentów wsparcia obszarów
s³abiej rozwijaj¹cych siê, które nie zawsze maj¹ bezpoœrednie znaczenie dla
rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Wielostronne podejœcie do polityki,
maj¹cej na celu budowanie innowacyjnej gospodarki, jest wprawdzie konieczne, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e skoncentrowanie dzia³añ inwestycyjnych jedynie
na nietechnologicznych obszarach innowacji nie mo¿e zast¹piæ inwestycji
badawczo-rozwojowych i kreowania nowych technologii. W opiniowanym
dokumencie Komisji Europejskiej zabrak³o propozycji ³¹czenia obu typów
dzia³añ innowacyjnych w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê, a zw³aszcza
rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na strategiczne budowanie w nich potencja³u
badawczo-rozwojowego, umo¿liwiaj¹cego podjêcie przez nie w przysz³oœci
bardziej ambitnych dzia³añ innowacyjnych.
Warto w tym miejscu skonfrontowaæ dotychczasowe uwagi z analiz¹ innego dokumentu Komisji Europejskiej, poœwiêconego wsparciu konkurencyjnoœci europejskich regionów przez badania naukowe i innowacje71. Tak¿e tam
Komisja proponuje nasilenie dzia³añ technologicznych w najlepszych regionach. Chodzi m.in. o wspieranie budowy klastrów regionalnych tworz¹cych
innowacje konkurencyjne w skali miêdzynarodowej, wspieranie tworzenia instytucji badawczych najwy¿szej klasy, aktywnego w³¹czania instytucji regionalnych do Europejskiej Przestrzeni Badawczej, wspieranie rozwoju instytucji
o znaczeniu transregionalnym (multiregionalnym), wspieraniem rozwoju innowacji w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach oraz transferu nowych technologii z oœrodków badawczych do przedsiêbiorstw72. Natomiast w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê proponuje siê zwiêkszenie zakresu innowacji nietechnologicznych. Jednak, w przeciwieñstwie do wczeœniejszego dokumentu, s¹
tutaj przedstawione konkretne propozycje maj¹ce budowaæ potencja³ badawczo-rozwojowego s³abszych regionów, w tym m.in. ich przygotowanie w perspektywie d³ugofalowej do efektywnego uczestnictwa w programach ramowych UE. Elementem tych dzia³añ jest m.in. wsparcie rozwoju infrastruktury
badawczo-rozwojowej, zasobów ludzkich i sieci kooperacyjnych z jednostkami z bardziej rozwiniêtych oœrodków regionalnych. Chodzi równie¿ o zwiêkszanie synergii dzia³añ miêdzy polityk¹ spójnoœci realizowan¹ we wszystkich
regionach a dzia³aniami unijnej polityki innowacyjnej.
Wspomniane propozycje zdaj¹ siê wykraczaæ poza doœæ ryzykowny z polskiego punktu widzenia podzia³ miêdzy regionami silniejszymi, które maj¹
rozwijaæ w ramach polityki spójnoœci innowacje technologiczne, a tymi s³ab71
Konkurencyjnoœæ europejskich regionów dziêki badaniom naukowym i innowacjom.
Wk³ad w szybszy wzrost gospodarczy oraz lepsze i liczniejsze miejsca pracy. Komunikat Komisji. Komisja Wspólnot Europejskich, KOM(2007) 474 wersja ostateczna, SEC(2007) 1045,
Bruksela 16.8.2007.
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szymi, koncentruj¹cymi siê g³ównie na innowacjach nietechnologicznych.
Dlatego nale¿y d¹¿yæ do wzmocnienia tych propozycji Komisji, które k³ad¹
nacisk na budowanie nowego potencja³u dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê, umo¿liwiaj¹cego w perspektywie
strategicznej rozwój badañ i nowych technologii, a tak¿e stopniowe w³¹czanie
siê do europejskich programów ramowych. Istotnym postulatem polskiego
rz¹du powinno byæ bowiem skierowanie polityki spójnoœci na cele osi¹gania wiêkszej spójnoœci w skali europejskiej (miêdzy regionami bogatymi
i biednymi) w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki. Koncepcja rozwoju takiej polityki zosta³a przeze mnie szerzej omówiona w innym miejscu73.
W komunikacie na temat wzmacniania konkurencyjnoœci europejskich regionów przez badania naukowe i innowacje postulowane jest równie¿ szersze
wykorzystanie innowacji do rozwi¹zywania problemów ekologicznych,
zwi¹zanych ze zmianami klimatycznymi i demograficznymi, a tak¿e bardziej
innowacyjne wspieranie rozwoju spo³ecznego. Chodzi m.in. o wykorzystanie
innowacji do budowania Europejskiego Modelu Spo³ecznego, opieraj¹cego
siê na jednoczesnych staraniach o wzrost gospodarczy, odpowiedzialnoœæ
spo³eczn¹ i zrównowa¿ony rozwój74. Takie deklaracje Komisji zdaj¹ siê sugerowaæ trzy bardziej generalne cele polityczne zwi¹zane z przysz³oœci¹ polityki
spójnoœci.
l Po pierwsze, jest to chêæ wzmocnienia ideowego polityki spójnoœci i uczynienia z innowacji instrumentu budowania zjednoczonej Europy, opieraj¹cego siê na poszanowaniu przyrody i rozwoju spo³ecznym, a nie tylko
troszcz¹cego siê o rozwój wspólnego rynku lub wzrost gospodarczy.
l Po drugie, jest to d¹¿enie do wzmocnienia polityki spójnoœci przez realizacjê celów dotychczas pomijanych lub traktowanych marginalnie w ramach
tej polityki (np. zwi¹zanych ze zmianami demograficznymi lub klimatycznymi). S¹ one zwi¹zane z aktualn¹ agend¹ polityczn¹ w Unii i interesami
wielu pañstw – w tym p³atników netto do bud¿etu UE.
l Po trzecie, jest to zwi¹zane z pragnieniem poszerzania zakresu stosowania
innowacji w ramach polityki spójnoœci i jej wykorzystywania do rozwi¹zywania strategicznych problemów, przed którymi stanie zjednoczona Europa po roku 2013. Jest to równie¿ zwi¹zane z rosn¹cymi oczekiwaniami
spo³ecznymi, ¿e Unia bêdzie bardziej skutecznie rozwi¹zywaæ konkretne
problemy, a nie tylko d¹¿yæ do poprawy wskaŸników wzrostu gospodarczego.
Wszystkie te cele Komisji maj¹ g³êbokie uzasadnienie polityczne i prowadz¹ do wzmocnienia polityki spójnoœci po roku 2013. Powinny byæ równie¿ wspierane przez Polskê, jeœli nie przeszkodz¹ realizacji zasadniczego
73
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priorytetu programowego, jakim powinno byæ osi¹ganie wiêkszej spójnoœci
w skali europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki.
W obu komunikatach Komisji, tj. dotycz¹cych wspierania innowacji oraz
konkurencyjnoœci regionalnej przez politykê spójnoœci, przedstawiono tak¿e
inne propozycje, maj¹ce znaczenie dla debaty na temat przysz³oœci polityki
spójnoœci. Niektóre spoœród nich zosta³y wymienione wczeœniej w dokumencie Komisji, poœwiêconym realizacji strategii lizboñskiej przez politykê spójnoœci75. Dlatego przytaczam je w formie skrótowej76:
l Propozycje zwiêkszania kooperacji sieciowej zarówno wielopoziomowej
(miêdzy instytucjami europejskimi, narodowymi i regionalnymi), jak równie¿ w regionach. W szczególnoœci odnosi siê to do wspó³pracy oœrodków
badawczych i uniwersyteckich, przedsiêbiorstw i administracji publicznej
(tzw. triple helix system77). Komisja podkreœla równie¿ potrzebê zwiêkszania koordynacji miêdzy ró¿nymi politykami europejskimi przyczyniaj¹cymi siê do rozwoju innowacji.
l Zwiêkszanie strategicznego podejœcia do dzia³añ innowacyjnych opieraj¹cego siê na wzajemnie ze sob¹ powi¹zanych dokumentach strategicznych europejskich, krajowych i regionalnych. Powinno to zapewniæ wiêksz¹ synergiê miêdzy ró¿nymi politykami unijnymi oraz krajowymi realizowanymi w poszczególnych regionach.
l Wspieranie specjalizacji administracji publicznej w projektowaniu i prowadzeniu dzia³añ innowacyjnych, w tym równie¿ wprowadzanie agencji
regionalnych odpowiedzialnych za te zadania.
l Zwiêkszenie jakoœci monitoringu i ewaluacji dzia³añ innowacyjnych dla
poprawy wartoœci dodanej projektów realizowanych w ramach polityki
spójnoœci, a tak¿e w trosce o zwiêkszanie synergii miêdzy ró¿nymi instrumentami politycznymi. W tym kontekœcie Komisja proponuje m.in. podwy¿szenie wymogów dotycz¹cych sprawozdawczoœci z realizacji polityki
spójnoœci.

Najwa¿niejsze propozycje zmian polityki spójnoœci
w dokumentach eksperckich
Oprócz komunikatów wyra¿aj¹cych oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej w ostatnich miesi¹cach pojawi³o siê wiele raportów eksperckich, przy75
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gotowywanych na zlecenie instytucji unijnych, które maj¹ odniesienie do
przysz³oœci polityki spójnoœci. Dotycz¹ one analizy mo¿liwoœci zwiêkszenia
innowacyjnoœci poprzez wykorzystanie funduszy strukturalnych. Przedstawiaj¹ równie¿ szereg konkretnych rekomendacji politycznych, jakie mog¹ byæ
wykorzystane zarówno przy planowaniu polityki spójnoœci po roku 2013, jak
równie¿ w trakcie bie¿¹cych prac programowych i operacyjnych zwi¹zanych
z realizacj¹ obecnego cyklu finansowego tej polityki. Dobrym przyk³adem jest
raport przygotowany przez Europejski Zespó³ Doradczy do spraw Nauki
(EURAB)78, niezale¿ne gremium doradcze powo³ane w czerwcu 2001 roku
przez Komisjê Europejsk¹, którego zadaniem jest pomoc w tworzeniu i wdra¿aniu unijnej polityki badawczej. Oprócz niego przedstawiam rekomendacje
pochodz¹ce z analizy przygotowanej na zlecenie Dyrekcji Generalnej Spraw
Wewnêtrznych (odpowiadaj¹cej m.in. za politykê gospodarcz¹ i naukow¹)
i Parlamentu Europejskiego79. Przytaczam równie¿ zalecenia pochodz¹ce z raportu Komitetu Badañ Naukowo-Technicznych (CREST), dotycz¹cego koordynacji wydatków funduszy strukturalnych z programami ramowymi80. Jest
to dokument organu doradczego Rady i Komisji Europejskiej powo³anego
w 1974 roku i specjalizuj¹cego siê w problematyce nauki i badañ technologicznych. Ponadto, uwzglêdniam rekomendacje dwóch raportów ewaluacyjnych, badaj¹cych stopieñ rozwoju gospodarki opartej na wiedzy przy wykorzystaniu instrumentów polityki spójnoœci (pierwszy dotyczy ca³ej Europy81
a drugi Polski82).
l Jedn¹ z najwa¿niejszych rekomendacji raportu Europejskiego Zespo³u Doradczego do spraw Nauki jest propozycja zwiêkszenia skali inwestycji
badawczo-rozwojowych (i wspieraj¹cych innowacje) do 30% alokacji
z funduszy strukturalnych. Jest to powtórzenie propozycji EURAB z 2004
roku. Nawi¹zuje równie¿ do rekomendacji jesiennego szczytu Rady Euro78

Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation through the Structural Funds, Final Report, European Research Advisory Bard, EURAB 07.010,
April 2007.
79
Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness
and Innovation Framework Programme and the Structural Funds, European Parliament, PE
385.645, Luxembourg May 2007.
80
Guidelines on Coordinating the Research Framework Programme and the Structural
Funds to support research and development, Scientific and Technical Research Committee,
CREST 1203/07, Brussels 1 June 2007.
81
Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the
Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007–2013, Synthesis Report, Technopolis, ISMERI Europa, Merit, Logoteci, Lacave, Allemand & Associes Consultants, October 2006.
82
Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the
Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007–2013, Country report: Poland, Technopolis, ISMERI Europa, Merit, Logoteci, Lacave, Allemand & Associes Consultants, July 2006.

023_054
11 grudnia 2008 14:27:48

Tomasz Grzegorz Grosse

46

l

pejskiej w Hampton Court (2005), który zaleci³ pañstwom cz³onkowskim,
aby dobrowolnie zaplanowa³y przynajmniej 20% wydatków, w ramach
dostêpnych funduszy strukturalnych, na cele innowacyjne. Istotne wydaje
siê równie¿ to, ¿e omawiany raport EURAB proponuje przeniesienie przynajmniej 10% wydatków z infrastruktury transportowej na cele dotycz¹ce
rozwoju innowacji. Rekomenduje wiêc, aby zmieniæ dotychczasowe proporcje miêdzy poszczególnymi kategoriami wydatków polityki spójnoœci
w celu zwiêkszenia finansowania dzia³añ innowacyjnych. Tak¿e inne raporty k³ad¹ nacisk na zwiêkszenie skali œrodków Unii Europejskiej na badania rozwojowe i dzia³ania innowacyjne, w tym popieraj¹ postulat zwiêkszenia tych wydatków przynajmniej do poziomu 20% alokacji udzielonej
w ramach polityki spójnoœci (mierzonej na poziomie pañstw cz³onkowskich)83. Postuluj¹ równie¿ stopniowe przechodzenie od priorytetów
zwi¹zanych z infrastruktur¹ podstawow¹ do wspierania infrastruktury
badawczo-rozwojowej i dzia³añ innowacyjnych84. Podkreœlana jest tak¿e
potrzeba wzmacniania potencja³u do tworzenia nowych technologii, a nie
jedynie przejmowania zewnêtrznych i starszych rozwi¹zañ innowacyjnych. Chodzi o wprowadzanie za poœrednictwem polityki spójnoœci bardziej ambitnych projektów, zorientowanych na kreowanie nowej wiedzy
zgodnie ze specjalizacj¹ regionaln¹, które wymagaj¹ gêstej sieciowej
wspó³pracy (tak¿e ponadregionalnej), jak równie¿ projektów bardziej ryzykownych z punktu widzenia ich mo¿liwoœci póŸniejszego komercyjnego
wykorzystania85. Postulaty dotycz¹ce zwiêkszenia skali inwestycji wspieraj¹cych innowacje z funduszy strukturalnych s¹ tak¿e formu³owane w stosunku do Polski86.
Wa¿nym aspektem raportu EURAB jest podkreœlanie odejœcia od „administracyjnego”, tj. iloœciowego stosunku do polityki spójnoœci, maj¹cego na
wzglêdzie g³ównie maksymalizowanie absorpcji funduszy europejskich.
Zalecane jest natomiast podejœcie strategiczne, które w perspektywie
d³ugofalowej bêdzie stara³o siê jak najlepiej wykorzystaæ pomoc Unii do
pobudzania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Zalecana jest elastycznoœæ planowania dzia³añ innowacyjnych na poziomie regionalnym, a tak¿e
specjalizacja poszczególnych programów w zale¿noœci od lokalnych uwarunkowañ i kierunków strategii rozwojowych. Proponuje siê m.in. zwiêkszenie inwestycji buduj¹cych regionalne klastry o okreœlonym profilu
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dzia³añ innowacyjnych. Postuluje siê równie¿ wyodrêbnienie sztandarowego projektu inwestycyjnego, który bêdzie obrazowa³ najwa¿niejszy kierunek rozwoju regionalnego i stanie siê inwestycj¹ kszta³tuj¹c¹ wizerunek
regionu.
Z podejœciem strategicznym wi¹¿e siê potrzeba zwiêkszenia koordynacji
miêdzy ró¿nymi instrumentami wspieraj¹cymi innowacje. Chodzi o powi¹zanie zarówno ró¿nych polityk europejskich, jak równie¿ unijnych
z krajowymi, a tak¿e polityk rz¹du centralnego i regionów. W szczególnoœci znaczenie maj¹ powi¹zania instytucjonalne miêdzy Narodowym Systemem Innowacji a Regionalnymi Systemami Innowacji87. Wszystkie omawiane raporty zwracaj¹ uwagê na potrzebê wspierania rozwoju sieci kooperacyjnych miêdzy ró¿nymi instytucjami (triple helix system) i na ró¿nych poziomach (multilevel governance). Komitet Badañ Naukowo-Technicznych (CREST) w szczególnoœci postuluje potrzebê poprawy sieci kooperacyjnych na poziomie regionalnym: w klastrach i regionalnych centrach
wzrostu88. Inni eksperci wskazuj¹ na potrzebê zintegrowania dokumentów
strategicznych, przygotowywanych na potrzeby polityki spójnoœci, z tymi
opracowywanymi dla programów ramowych. Proponowane jest stworzenie wspólnych dokumentów strategicznych wspieraj¹cych rozwój innowacyjnoœci, na przyk³ad na szczeblu krajowym i regionalnym89. Inni eksperci proponuj¹ powstawanie programów multiregionalnych, które wydaj¹
siê najbardziej optymalne do zarz¹dzania rozwojem innowacji na poziomie
terytorialnym90.
Raport Europejskiego Zespo³u Doradczego do spraw Nauki k³adzie nacisk
na ograniczanie ciê¿arów administracyjnych, zwi¹zanych z prowadzeniem
inwestycji z funduszy strukturalnych. Chodzi o wprowadzanie u³atwieñ ze
strony urzêdników i minimalizowanie formalnoœci biurokratycznych, a tak¿e o wzmacnianie zdolnoœci urzêdniczych do efektywnego obs³ugiwania
programów specjalizuj¹cych siê w dzia³aniach badawczych i aplikowaniu
innowacji. Istotn¹ propozycj¹ jest zmniejszenie obowi¹zkowego wk³adu
w³asnego beneficjentów (tak¿e przedsiêbiorców) w finansowanie projektu,
nawet do 10% wartoœci inwestycji91. W ten sposób zmniejsza siê ryzyko
zwi¹zane z wprowadzaniem innowacji, zwiêksza zaanga¿owanie sektora pry87

Guidelines on Coordinating the Research Framework Programme and the Structural
Funds, s. 12–16, 25–26.
88
Ibidem, s. 23–24.
89
Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness
and Innovation Framework Programme and the Structural Funds, s. 64–65.
90
Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the
Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007–2013, Synthesis Report, s. v.
91
Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation through the Structural Funds, s. 3.
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watnego i upowszechnia rozwi¹zania typu partnerstwa publiczno-prywatnego. Inn¹ zachêt¹ mo¿e byæ przyznawanie nagród (np. finansowych) za
szczególnie innowacyjne projekty lub dobre doœwiadczenia zwi¹zane z implementacj¹ zadañ inwestycyjnych. Wszystkie raporty polecaj¹ równie¿
upowszechnianie informacji o dostêpnych formach wsparcia publicznego,
a tak¿e demonstrowanie najlepszych doœwiadczeñ krajowych i zagranicznych, wspieraj¹cych rozwój innowacyjnej gospodarki.
Raport EURAB zachêca do prowadzenia dwutorowych strategii publicznych. Z jednej strony powinny stymulowaæ poda¿ badañ i innowacji
(a wiêc rozwijaæ dzia³ania tworz¹ce potencja³ badawczy okreœlonych instytucji lub finansuj¹ce same badania), a z drugiej – podtrzymywaæ popyt
na innowacje (tj. wspieraæ aplikacjê badañ w przedsiêbiorstwach, wzmacniaæ potencja³ absorpcyjny przedsiêbiorstw, kreowaæ rozwój nowych firm
itp.). Tymczasem wed³ug autorów raportu92, problemem polityki spójnoœci
jest m.in. zaniedbywanie strony popytowej, a zw³aszcza niewystarczaj¹cy
stopieñ wspierania rozwoju innowacji w przedsiêbiorstwach. Fundusze
strukturalne niezbyt efektywnie wzmacniaj¹ tak¿e kooperacjê miêdzy instytucjami naukowymi i przedsiêbiorstwami oraz koordynacjê etapu kreowania wiedzy i jej komercjalizacji. Komitet Badañ Naukowo-Technicznych (CREST) akcentuje natomiast potrzebê zwiêkszenia ekonomicznej
i spo³ecznej u¿ytecznoœci badañ rozwojowych. Oznacza to zachêcanie zarówno do wiêkszej aplikacji technologii w przedsiêbiorstwach, jak równie¿
do ukierunkowywania badañ w stronê rozwi¹zywania najbardziej pal¹cych
problemów spo³ecznych i politycznych93. Wzywa do konsekwentnego
wzmacniania potencja³u innowacyjnego wszystkich zainteresowanych
podmiotów: oprócz administracji publicznej, tak¿e przedsiêbiorstw
prywatnych i instytucji naukowo-badawczych.
Dokumenty eksperckie94 wskazuj¹ równie¿ na potrzebê rozwoju nowych
i pe³niejszego wykorzystania dotychczasowych instrumentów kredytowych Unii, pobudzaj¹cych rozwój innowacyjnoœci. Przyk³adem takiego
rozwi¹zania w latach 2007–2013 jest inicjatywa JEREMIE, wspieraj¹ca
rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Raport Europejskiego Zespo³u Doradczego do spraw Nauki nie ró¿nicuje
instrumentów pomocy dla lepiej i s³abiej rozwijaj¹cych siê regionów. Zamiast tego podkreœla, ¿e jego intencj¹ jest wsparcie rozwoju innowacji we
92

Ibidem, s. 10.
Guidelines on Coordinating the Research Framework Programme and the Structural
Funds, s. 27–31.
94
Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness
and Innovation Framework Programme and the Structural Funds, s. 20; Energising Europe’s
Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation through the Structural Funds,
s. 10.
93
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wszystkich europejskich regionach, a zw³aszcza tych pochodz¹cych
z dwunastu nowych krajów cz³onkowskich. Autorzy raportu s³usznie zauwa¿aj¹, ¿e maj¹ one najs³abszy potencja³ badawczo-rozwojowy i jednoczeœnie s¹ najwa¿niejszymi odbiorcami wsparcia w ramach polityki spójnoœci95. Jednoczeœnie proponuj¹, aby polityka spójnoœci w wiêkszym stopniu przygotowywa³a s³absze gospodarczo obszary do uczestnictwa w unijnej polityce innowacyjnej, w szczególnoœci budowa³a ich potencja³ umo¿liwiaj¹cy w pe³niejszym zakresie korzystanie z programów ramowych96.
Tak¿e we wskazówkach Komitetu Badañ Naukowo-Technicznych
(CREST)97 mowa jest o potrzebie wykorzystania funduszy strukturalnych
dla lepszego przygotowania s³abszych regionów do uczestniczenia w europejskiej polityce innowacyjnej. Potrzebne jest silniejsze wsparcie w tych
regionach rozwoju infrastruktury badawczo-naukowej, a tak¿e jej powi¹zanie z infrastruktur¹ o znaczeniu europejskim lub uczestnicz¹c¹ w badaniach finansowanych z bud¿etu Unii (np. z europejskimi centrami doskona³oœci)98. Podobne rekomendacje przedstawia równie¿ raport przygotowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Spraw Wewnêtrznych i Parlamentu
Europejskiego. Wskazuje on na potrzebê budowania potencja³u badawczo-rozwojowego s³abszych regionów i ich stopniowego w³¹czania do programów ramowych. Rekomenduje rozwój powi¹zañ kooperacyjnych, które
bêd¹ ³¹czy³y platformy technologiczne powstaj¹ce na poziomie regionalnym z najbardziej konkurencyjnymi i nowoczesnymi platformami europejskimi99. W stosunku do polskich doœwiadczeñ polityki spójnoœci eksperci
sugeruj¹ wprowadzanie bardziej odwa¿nych projektów badawczo-rozwojowych i tworz¹cych nowe technologie, zw³aszcza w regionach dysponuj¹cych najwy¿szym potencja³em dla innowacji100. W województwach
s³abiej rozwijaj¹cych siê rekomendowane s¹ g³ównie dzia³ania wspieraj¹ce
innowacje nietechnologiczne lub wprowadzanie innowacji do tradycyjnych dziedzin gospodarki (np. rolnictwa, leœnictwa, turystyki, us³ug lokalnych itp.). Proponuje siê równie¿ wzmacnianie regionalnych klastrów
innowacji, z tym, ¿e w przypadku województw s³abszych – jedynie w formule pilota¿owej.
95

Energising Europe’s Knowledge Triangle of Research, Education and Innovation through the Structural Funds, s. 4.
96
Ibidem, s. 3.
97
Guidelines on Coordinating the Research Framework Programme and the Structural
Funds, s. 24–25.
98
Ibidem, s. 20–21.
99
Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness
and Innovation Framework Programme and the Structural Funds, s. 42–43.
100
Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the
Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007–2013, Country report: Poland, s. 41–43.
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Wnioski dla polskiego stanowiska na arenie unijnej
(1) W niniejszym rozdziale przedstawi³em elementy diagnozy rozwoju innowacyjnej gospodarki w Unii Europejskiej, w tym sposób dotychczasowej
realizacji celów strategii lizboñskiej i stopnia wykorzystania instrumentów
polityki spójnoœci do wspierania innowacji. Wszystkie dostêpne analizy
wyraŸnie wskazuj¹, ¿e nowe pañstwa cz³onkowskie i ich regiony wyraŸnie
ustêpuj¹ reszcie Europy pod wzglêdem rozwoju innowacyjnej gospodarki
i podejmowania badañ rozwojowych. Ponadto, odbiegaj¹ od krajów i regionów zachodnioeuropejskich pod wzglêdem zakresu realizowania
dzia³añ innowacyjnych w strategii lizboñskiej oraz przy wykorzystaniu
funduszy strukturalnych. Takie wyniki wskazuj¹ na koniecznoœæ zintensyfikowania dzia³añ polityk europejskich, promuj¹cych innowacje w nowych krajach cz³onkowskich. Obejmuje to równie¿ potrzebê wzmocnienia
stopnia realizacji priorytetów ukierunkowanych na rozwój innowacji
w strategii lizboñskiej.
Wyrównywanie poziomu rozwoju innowacyjnej gospodarki w Europie ma
strategiczne znaczenie dla pomyœlnoœci ca³ej Europy, a nie tylko s³abiej
rozwijaj¹cych siê krajów. Stwarza bowiem szanse na trwa³y rozwój na obszarach problemowych. Bez takiej polityki regiony te bêd¹ wymaga³y
znacz¹cej pomocy publicznej, w tym transferów o charakterze socjalnym
i bêd¹ nara¿one na ró¿norodne problemy polityczne, wynikaj¹ce z trudnej
sytuacji gospodarczo-spo³ecznej. Rozwój innowacyjnej gospodarki na
tych terenach podnosi konkurencyjnoœæ Europy, a tak¿e wyraŸnie ukierunkowuje model rozwoju w stronê innowacji (a nie np. taniej si³y roboczej
lub zasobów naturalnych). Bez wsparcia polityki spójnoœci trudno oczekiwaæ realizacji tego kierunku rozwoju, a tak¿e poprawy efektywnoœci realizowania celów strategii lizboñskiej.
Nale¿y zauwa¿yæ pozytywne doœwiadczenia polityki spójnoœci w odniesieniu do stymulowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, choæ zakres i forma tego wsparcia jest dalece niewystarczaj¹ca. Fundusze strukturalne s¹ istotnym sposobem mobilizowania funduszy publicznych i prywatnych dla dzia³añ innowacyjnych i s¹ z regu³y pierwszoplanowym Ÿród³em
finansowania takiego kierunku rozwoju w najs³abiej rozwijaj¹cych siê regionach. Polityki krajowe (regionalne lub innowacyjne) nie wystarczaj¹
w przypadku braku innowacyjnych dzia³añ finansowanych ze œrodków
unijnych. Ponadto, badania wyraŸnie wskazuj¹ na to, ¿e realizacja dzia³añ
innowacyjnych w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach nie powoduje trudnoœci w absorpcji œrodków europejskich. Oba argumenty wspieraj¹ postulat zwiêkszenia wsparcia ze strony omawianej polityki UE dla inwestycji
RTDI tak¿e w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach zjednoczonej Europy.
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Bior¹c to pod uwagê, podstawowym postulatem polskiego rz¹du powinno
byæ skierowanie polityki spójnoœci na cele osi¹gania wiêkszej spójnoœci
w skali europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki. Takie
podejœcie poszerza i reinterpretuje traktatowe znaczenie tej polityki w odniesieniu do spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej. K³adzie
bowiem nacisk na innowacje, zarówno w zakresie budowania innowacyjnej gospodarki, innowacyjnego spo³eczeñstwa, jak równie¿ zintegrowanego podejœcia do rozwoju terytorialnego, maj¹cego wprowadzaæ szeroko
rozumiane innowacje.
(2) Polskie stanowisko w sprawie przysz³oœci polityki spójnoœci wskazuje na
potrzebê wiêkszej koncentracji tej polityki na ograniczonej liczbie celów101. Jest to s³uszny postulat, ale w œwietle niniejszego rozdzia³u powinien zostaæ doprecyzowany w kierunku silniejszego wspierania dzia³añ
innowacyjnych i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Ponadto, polskie
stanowisko mo¿e wesprzeæ postulat zwiêkszenia skali inwestycji badawczo-rozwojowych (i wspieraj¹cych innowacje) do 20% alokacji z funduszy
strukturalnych. Jest to nawi¹zanie do rekomendacji jesiennego szczytu Rady
Europejskiej w Hampton Court (2005), który zaleci³ pañstwom cz³onkowskim, aby dobrowolnie zaplanowa³y taki poziom wydatków w ramach dostêpnych funduszy strukturalnych na cele innowacyjne. Warto zauwa¿yæ,
¿e w obecnym stanowisku rz¹du tylko jeden raz102 (sic!) mówi siê o zwiêkszaniu potencja³u innowacyjnoœci polityki spójnoœci, ale nie w formie postulatu na przysz³oœæ tylko wskazania na doœwiadczenia tej polityki.
W stanowisku Polski s³usznie wskazano, ¿e polityka spójnoœci sta³a siê
podstawowym instrumentem osi¹gania celów strategii lizboñskiej103. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie cele tej strategii w równym stopniu
s³u¿¹ pobudzaniu innowacji, a zw³aszcza nie wszystkie wspieraj¹ rozwój
innowacyjnej gospodarki. Dlatego postulat wiêkszej koncentracji mo¿e
dotyczyæ tak¿e samej strategii lizboñskiej. Zw³aszcza tego, aby wskaŸniki
zaawansowania realizowania celów lizboñskich precyzyjnie oddawa³y poziom budowania innowacyjnej gospodarki, a nie s³u¿y³y maskowaniu rzeczywistoœci (a wiêc g³ównie marketingowi politycznemu).
(3) Wœród dokumentów europejskich ujawnia siê tendencja do ró¿nicowania
miêdzy instrumentami wsparcia polityki spójnoœci w regionach najlepiej
i s³abiej rozwijaj¹cych siê. W tych pierwszych, z uwagi na ich wy¿szy potencja³ naukowo-badawczy proponuje siê zwiêkszyæ pomoc dla rozwoju
innowacji technologicznych, wsparcia rozwoju regionalnych klastrów
101
Stanowisko Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przysz³oœci Polityki Spójnoœci
Unii Europejskiej po 2013 roku, pkt 7, s. 3.
102
Ibidem, pkt 1, s. 2.
103
Ibidem, pkt 2, s. 2.
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technologicznych i poszukiwania œciœlejszej synergii dzia³añ z programami ramowymi. Natomiast w tej drugiej kategorii regionów nacisk po³o¿ono na rozwój innowacji nietechnologicznych, zw³aszcza w tradycyjnych
dziedzinach gospodarki powi¹zanych z rolnictwem, leœnictwem, turystyk¹
itp. Ponadto proponuje siê silniejszy rozwój inwestycji lizboñskich, które
jednak niewystarczaj¹co przyczyniaj¹ siê do rozwoju innowacyjnej gospodarki. Jak siê wydaje, tego typu podzia³ by³by d³ugofalowo niepe³nym sposobem wspierania rozwoju w s³abszych krajach i regionach Unii, zw³aszcza nowych krajach cz³onkowskich. Inwestycje nietechnologiczne nie powinny zastêpowaæ, ale uzupe³niaæ dzia³ania zwi¹zane z rozwojem nowych
technologii i badañ rozwojowych. Oczywiœcie w s³abiej rozwijaj¹cych siê
krajach podstawowym problemem jest niski potencja³ do realizowania bardziej ambitnych zadañ technologicznych. Dlatego lepszym rozwi¹zaniem
jest dzia³anie dwutorowe, czyli wspieranie w tych krajach i regionach jednoczeœnie rozwoju innowacyjnoœci nietechnologicznej, jak równie¿ stopniowe budowanie potencja³u badawczo-rozwojowego, który perspektywicznie pozwoli na podejmowanie dzia³añ w zakresie nowych technologii
i badañ rozwojowych.
(4) Nale¿y d¹¿yæ do wzmocnienia tych propozycji Komisji i ekspertów unijnych, które k³ad¹ nacisk na budowanie nowego potencja³u dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê, umo¿liwiaj¹cego w perspektywie strategicznej rozwój badañ i nowych technologii,
a tak¿e stopniowe w³¹czanie siê do europejskich programów ramowych104.
Do takich propozycji nale¿y zaliczyæ m.in. silniejsze wsparcie w tych regionach rozwoju infrastruktury badawczo-naukowej, a tak¿e jej powi¹zanie
z infrastruktur¹ o znaczeniu europejskim lub uczestnicz¹c¹ w badaniach finansowanych z bud¿etu Unii (np. z europejskimi centrami doskona³oœci)105.
Podobn¹ rekomendacj¹ jest rozwój powi¹zañ kooperacyjnych, które bêd¹
³¹czy³y platformy technologiczne, powstaj¹ce na poziomie regionalnym
z najbardziej konkurencyjnymi i nowoczesnymi platformami europejskimi106.
Warto równie¿ poprzeæ propozycjê wzmacniania regionalnych klastrów innowacji w przypadku regionów s³abszych, na przyk³ad w formule pilota¿owej107. Stanowisko polskiego rz¹du wskazuje na potrzebê lepszego wyko104

Konkurencyjnoœæ europejskich regionów dziêki badaniom naukowym i innowacjom,

s. 3–6.
105
Guidelines on Coordinating the Research Framework Programme and the Structural
Funds, s. 20–21.
106
Synergies between the EU 7th Research Framework Programme, the Competitiveness
and Innovation Framework Programme and the Structural Funds, s. 42–43.
107
Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the
Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013, Country report: Poland, s. 41–43.
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rzystania w przysz³oœci regionalnych potencja³ów rozwoju108. Jak siê wydaje, takie podejœcie jest niewystarczaj¹ce. Oprócz tego nale¿y podejmowaæ
starania, aby dywersyfikowaæ strategiczne zasoby w regionach (zw³aszcza
problemowych lub najs³abiej rozwijaj¹cych siê), a wiêc wspieraæ tam budowê nowego potencja³u rozwojowego109.
Podejœcie innowacyjne do polityki spójnoœci mo¿e j¹ wzmocniæ zarówno
ideowo, jak równie¿ politycznie. Mo¿e uczyniæ z niej instrument budowania zjednoczonej Europy, nie tylko opartej na rozwoju nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, ale równie¿ w trosce o poszanowanie przyrody
i rozwoju spo³ecznego. Mo¿e przyczyniæ siê do bardziej skutecznego rozwi¹zywania problemów spo³ecznych, co jest korzystne zarówno dla
spo³ecznego odbioru integracji europejskiej, ale równie¿ dla pañstw
maj¹cych najwiêkszy wp³yw na decyzje Unii. Przyk³adem takiego problemu jest poszukiwanie innowacyjnych rozwi¹zañ w zakresie energetyki.
Wychodzi ono naprzeciw wzrastaj¹cym potrzebom energetycznym gospodarki unijnej, uwzglêdnia wymagania ochrony œrodowiska, a tak¿e mo¿e
podwy¿szaæ bezpieczeñstwo energetyczne krajów europejskich, m.in. poprzez zmniejszanie zale¿noœci od zewnêtrznych dostaw tradycyjnych surowców. Polityka spójnoœci mo¿e równie¿ zmniejszyæ koszty dostosowania Polski do wymogów pakietu regulacji unijnych, odpowiadaj¹cych na
zmiany klimatyczne. Wspomniany kierunek dzia³añ jest tak¿e zgodny
z kierunkiem ewolucji celów odnowionej strategii lizboñskiej (na lata
2008–2010). Warto wykorzystaæ zainteresowanie Unii problemami dotycz¹cymi energetyki i odpowiednio ukierunkowaæ realizacjê celów lizboñskich. W³¹czenie siê polityki spójnoœci w tego typu dzia³ania innowacyjne
(zarówno na poziomie poszukiwania nowych technologii energetycznych,
jak równie¿ ich uruchamiania w gospodarce) – le¿y w polskim interesie,
a wiêc nale¿y d¹¿yæ do tego, aby mog³y byæ realizowane tak¿e w polskich
regionach po roku 2013. Na marginesie warto zauwa¿yæ, ¿e polityka polskiego rz¹du powinna uwzglêdniæ równie¿ inn¹ tendencjê polityczn¹ odnowionej strategii lizboñskiej, jak¹ jest silniejsze kszta³towanie dzia³añ zewnêtrznych. W tym kontekœcie istotne znaczenie ma d¹¿enie do odblokowania barier w handlu z Rosj¹. Ponadto, nale¿a³oby gruntownie przeanalizowaæ inne interesy handlowe polskiej gospodarki i bardziej aktywnie
prezentowaæ je na forum europejskim.

108
Stanowisko Rz¹du Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie przysz³oœci Polityki Spójnoœci
Unii Europejskiej po 2013 roku, pkt 7, s. 3.
109
Por. rozwiniêcie teoretyczne tej koncepcji: T.G. Grosse: Innowacyjna gospodarka na peryferiach?
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(5) Na zakoñczenie warto odnieœæ siê do elementów diagnozy sytuacji w nowych krajach cz³onkowskich, dokonanej przez Komisjê Europejsk¹ przy
okazji planowania zmian w odnowionej strategii lizboñskiej. W komunikacie Komisji110 pojawia siê informacja o „pewnym zmêczeniu reformami” w niektórych krajach, które notuj¹ zwiêkszenie deficytu na rachunku
bie¿¹cym, wzrastaj¹ce zad³u¿enie gospodarstw domowych oraz gwa³towny wzrost cen nieruchomoœci. Polityka spójnoœci mo¿e przynajmniej czêœciowo pomóc tym pañstwom uporaæ siê z tymi problemami. Na przyk³ad
mo¿e wesprzeæ dzia³ania stymuluj¹ce rozwój mieszkalnictwa komunalnego, co mog³oby zwiêkszyæ poda¿ mieszkañ i oddzia³ywaæ na zmniejszenie
cen na rynku nieruchomoœci. Jednoczeœnie mia³oby to du¿e znaczenie dla
rozwoju miast, co jest nieodzownym warunkiem kszta³towania procesów
rozwojowych w Polsce.

110
Por. Sprawozdanie strategiczne na temat odnowionej strategii lizboñskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia: rozpoczêcie nowego etapu (2008–2010), s. 6.
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3. Kierunki debaty o spójnoœci terytorialnej
Wprowadzenie
Debata o spójnoœci terytorialnej pojawi³a siê wraz z rozwojem europejskiej
polityki spójnoœci i mia³a na celu pog³êbiæ przestrzenne podejœcie w ramach tej
polityki. Z tego wzglêdu ³¹czy³a w sobie podstawowe cele polityki spójnoœci,
wyra¿one najpe³niej w Traktacie ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹111
z perspektyw¹ rozwoju przestrzennego. Podjêcie debaty na temat wymiaru
terytorialnego Wspólnoty by³o wynikiem realizacji pakietu J. Delorsa (w latach 1988–1992). Na konferencji ministrów odpowiedzialnych za politykê regionaln¹ w Nantes w 1989 roku Komisja Europejska zosta³a poproszona
o przygotowanie strategicznego opracowania w zakresie rozwoju przestrzennego Wspólnoty. Zainicjowano w ten sposób cykliczne prace nad kolejnymi
studiami dotycz¹cymi terytorialnego rozwoju zjednoczonej Europy, wœród
których wymieniæ nale¿y kolejne raporty: „Europa 2000” z roku 1991 i „Europa 2000 Plus” (1994) oraz dokumenty Europejskiej Perspektywy Rozwoju
Przestrzennego (ESDP), tj. wstêpny raport z roku 1997 oraz kolejny z 1999112.
Podstawowym za³o¿eniem Komisji Europejskiej w trakcie przygotowywania
tych dokumentów by³o stworzenie ram odniesienia dla planistów rozwoju
przestrzennego, decydentów politycznych na szczeblu narodowym, regionalnym i lokalnym oraz dla zainteresowanych podmiotów prywatnych. Chodzi³o
m.in. o stymulowanie bardziej systematycznej wspó³pracy miêdzy planistami
rozwoju regionalnego na poziomie Wspólnoty. Kolejnym celem tych dokumentów by³o zintegrowanie polityk sektorowych z politykami regionalnymi,
zw³aszcza w odniesieniu do du¿ych inwestycji infrastrukturalnych (transportowych, telekomunikacyjnych, energetycznych i ekologicznych). Wspomniane dokumenty podnosi³y tak¿e znaczenie specyficznych kategorii przestrzennych w polityce spójnoœci, takich jak miasta i metropolie, obszary wiejskie, regiony przygraniczne, obszary nadbrze¿ne, wyspy itp. Dodatkowym impulsem
111

Por. art. 2 i art. 158 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹, tekst ujednolicony,
Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005, s. 19, 213.
112
Europe 2000. Outlook for the Development of the Community’s Territory, Commission
of the European Communities, Luxembourg 1991; Europe 2000 Plus. Cooperation for European Territorial Development, European Commission, Luxembourg 1994; European spatial
development perspective. First official draft, European Commission, Luxembourg 1997; European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of
the Territory of the European Union, European Commission, Luxembourg 1999.
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dla rozwoju dyskusji na temat wymiaru przestrzennego by³y kolejne fale rozszerzenia Wspólnoty, w tym o pañstwa maj¹ce specyficzne uwarunkowania
terytorialne (przyk³adem mog¹ byæ regiony krajów nordyckich przyjêtych
w roku 1995). Wa¿nym elementem wzmacniaj¹cym dyskusjê by³o ustanowienie europejskiej sieci planowania przestrzennego (ESPON)113. Pierwszy
piêcioletni program badawczy tej sieci by³ realizowany w latach 2002–2006
w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg III.
Dyskusja na temat spójnoœci terytorialnej odbywa siê na forum ró¿nych instytucji europejskich, powo³ywanych przez Komisjê Europejsk¹, jak równie¿
w instytucjach miêdzyrz¹dowych. Spoœród tych ostatnich du¿e znaczenie
mia³y cykliczne spotkania ministrów odpowiedzialnych za politykê regionaln¹ i planowanie przestrzenne. W czasie tych spotkañ i wieloletniej debaty
politycznej, urzêdniczej i eksperckiej pojawia³o siê wiele definicji i odniesieñ
do spójnoœci terytorialnej. Krzy¿owa³o siê wiele opinii, interesów politycznych, odmiennych stanowisk akademickich itp.
Spójnoœæ terytorialna przypomina worek, do którego wk³adane s¹ ró¿ne
idee i interpretacje naukowe i polityczne. Jest tak¿e obszarem powa¿nego sporu miêdzy ró¿norodnymi, niekiedy sprzecznymi interesami. Dotyczy to
zw³aszcza dyskusji o przysz³oœci polityki spójnoœci po roku 2013, gdzie rywalizuj¹ powa¿ne interesy polityczne. Jest traktowana jako mechanizm promocyjny integracji europejskiej, a zw³aszcza polityki spójnoœci. Mo¿e byæ wykorzystana do reformy tej polityki i jej wzmocnienia po roku 2013, ale równie¿
mo¿e pos³u¿yæ do os³abienia lub jej czêœciowej renacjonalizacji.
W niniejszym rozdziale zastanawiam siê nad implikacjami politycznymi
i merytorycznymi dla polityki spójnoœci po roku 2013, p³yn¹cymi z dyskusji
nad spójnoœci¹ terytorialn¹114. Czy bêdzie to jedynie okresowa moda intelektualna i polityczna, która w istocie bêdzie przedstawia³a „odgrzewane” idee
i metody dzia³ania w ramach polityki spójnoœci, a jej znaczenie zostanie ograniczone do celów promocyjnych? A mo¿e poci¹gnie za sob¹ powa¿ne zmiany
w polityce spójnoœci, jeœli tak, to jakie? Czy skoncentruje cele polityki spójnoœci na wybranych zadaniach i problemach rozwojowych, czy rozproszy na
zbyt wielu „s³usznych” priorytetach i nowo wprowadzanych tematach interwencji? Czy wzmocni integracjê polityk sektorowych z polityk¹ spójnoœci,
czy przeciwnie – podporz¹dkuje tê politykê interesom sektorowym? Czy spójnoœæ terytorialna zwiêkszy, czy raczej zmniejszy znaczenie regionów w polityce spójnoœci?
113

ESPON: European Spatial Planning Observatory Network.
Por. T.G. Grosse: Czy polityka spójnoœci Unii Europejskiej bêdzie po roku 2013 bardziej
innowacyjna?, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008; T.G.
Grosse: Spójnoœæ terytorialna jako nowy wymiar polityki spójnoœci UE. Najwa¿niejsze dylematy
politycznej debaty, w: T. Marsza³ (red.): Rola polskich aglomeracji wobec wyzwañ strategii lizboñskiej, Polska Akademia Nauk, KPZK, Studia, tom CXX, Warszawa 2008, s. 9–34.
114
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Analiza dotychczasowej debaty o spójnoœci terytorialnej ma bezpoœrednie
znaczenie dla kszta³towania przysz³oœci polityki spójnoœci po roku 2013, a tak¿e
sformu³owania polskiego stanowiska w tej sprawie. Jak wy¿ej wspomnia³em,
w rozdziale skupiam siê na trzech g³ównych aspektach tej dyskusji. Po pierwsze, nad implikacjami traktatowymi dla kierunku dalszej dyskusji. Wychodzê
bowiem z za³o¿enia, ¿e podstawa prawna, zw³aszcza traktatowa ma kluczowe
znaczenie dla formu³owania postulatów politycznych i ich skutecznej operacjonalizacji w politykach unijnych. Po drugie, zajmujê siê analiz¹ historyczn¹
najwa¿niejszych dokumentów politycznych przedstawianych do tej pory
przez instytucje europejskie. Analizujê dokumenty przygotowane przez Komisjê Europejsk¹, ale równie¿ przez gremia miêdzyrz¹dowe. Choæ te ostatnie
najczêœciej funkcjonuj¹ na zasadach nieformalnych, to by³y silnie wspierane
przez urz¹d prezydencji, dziêki czemu uzyska³y wysok¹ rangê polityczn¹
i wp³ywa³y na prace Komisji Europejskiej. Dok³adna analiza tych dokumentów pozwala zaobserwowaæ kierunki zmian dyskusji, najbardziej istotne postulaty polityczne, a tak¿e ró¿nicê miêdzy zaleceniami rz¹dowymi a wspólnotowymi. Wspomniane dokumenty stanowi¹ równie¿ istotny zasób ró¿norodnych argumentów, które mog¹ byæ wykorzystywane w dyskusji nad
przysz³oœci¹ polityki spójnoœci. Okreœlaj¹ one ramy debaty europejskiej nad
spójnoœci¹ terytorialn¹ zgodnie z koncepcj¹ zale¿noœci od szlaku (path dependency)115. Stanowi¹ wiêc wa¿ny punkt odniesienia dla decydentów politycznych, którego nie mo¿na ignorowaæ. Po trzecie, dla ostatecznych decyzji
w sprawie spójnoœci terytorialnej du¿e znaczenie ma gra polityczna, tocz¹ca
siê wokó³ polityki spójnoœci po roku 2013. Poszczególne strony zaanga¿owane w tê grê bêd¹ interpretowa³y zagadnienia dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej
w sposób dogodny dla w³asnych interesów. Wiedza na temat tego typu interpretacji jest przydatna w zrozumieniu kierunku rozwoju dyskusji o przysz³oœci
spójnoœci terytorialnej. Pozwoli równie¿ odpowiednio w³¹czyæ siê do tej debaty polskiemu rz¹dowi.
Idee i pomys³y interpretacyjne dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej koncentruj¹ siê wokó³ trzech najwa¿niejszych obszarów:
l Po pierwsze, s¹ zwi¹zane z podstawowymi zasadami politycznymi, takimi
jak na przyk³ad zwiêkszanie znaczenia rozwoju endogenicznego lub poszanowania i wykorzystania zró¿nicowañ regionalnych. Obok tego s¹ formu³owane tak¿e inne zasady zwi¹zane z d¹¿eniem do spójnoœci i wyrównywania szans rozwojowych miêdzy regionami. Jak poka¿ê w dalszej czêœci mojego tekstu, przyjêcie okreœlonych zasad, dotycz¹cych spójnoœci
115
Definicje pojêcia path dependency w naukach spo³ecznych zob.: R.D. Putnam, R. Leonardi, R.Y. Nanetti: Making Democracy Work, Princeton University Press, Princeton, Oxford
1993, s. 179–181; P. Pierson: Politics in Time. History, Institutions, and Social Analysis, Princeton University Press, Princeton, Oxford 2004, s. 17–53.
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terytorialnej, mo¿e mieæ bardzo du¿e i wymierne konsekwencje dla sposobu prowadzenia polityki spójnoœci, zakresu wsparcia finansowego Wspólnoty i odpowiedzialnoœci pañstw cz³onkowskich za politykê spójnoœci.
Po drugie, idee i pomys³y dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej maj¹ wyraŸne
ukierunkowanie merytoryczne, a wiêc wyznaczaj¹ priorytety interwencji polityki publicznej. Przyk³adowo akcentuj¹ policentryczny rozwój sieci miejskiej116, ochronê œrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, podwy¿szanie jakoœci ¿ycia mieszkañców lub rozwój us³ug œwiadczonych w ogólnym
interesie gospodarczym117. Mog¹ równie¿ uwzglêdniaæ modne ostatnio priorytety zwi¹zane ze zmianami klimatycznymi lub demograficznymi.
Wreszcie, po trzecie, spójnoœæ terytorialna ma bardzo silne odniesienie do
poprawy zarz¹dzania. Wed³ug niektórych opinii118 zasadnicz¹ cech¹ dyskusji na ten temat jest innowacyjne podejœcie do zarz¹dzania politykami
publicznymi, które ³¹czy ze sob¹ strategiczne planowanie, oparcie decyzji
publicznych na wiedzy i gruntownych studiach przestrzennych oraz koordynacji wielu dzia³añ i wspó³pracy ró¿nych podmiotów zajmuj¹cych siê
ich realizacj¹. W szczególnoœci odnosi siê do wiêkszej integracji polityk
sektorowych z okreœlonym terytorium (i polityk¹ spójnoœci oraz politykami regionalnymi), wzmocnieniem tzw. zarz¹dzania wielopoziomowego
(multilevel governance), wzmocnieniem partnerstwa spo³ecznego przy realizacji polityk publicznych, a tak¿e silniejszym zwi¹zaniem planowania
strategicznego (w tym projektowanych dzia³añ inwestycyjnych) z planowaniem przestrzennym.

116
Rozwój policentryczny odnosi siê do rozwoju sieci miast, zw³aszcza w najs³abszych regionach peryferyjnych oraz zmniejszania rozpiêtoœci miêdzy wielkoœci¹ miast w danym kraju.
Szerzej definicje pojêcia policentrycznego rozwoju w: E. Meijers, B. Waterhout, W. Zonneveld: Closing the Gap: Territorial Cohesion through Polycentric Development, „European Journal of Spatial Development”, 2007, no. 24, October.
117
Termin «us³ugi œwiadczone w ogólnym interesie gospodarczym» jest stosowany w art. 16
i 86 ust. 2 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹. Termin ten nie jest zdefiniowany
ani w treœci Traktatu ani w prawodawstwie wtórnym. Jednak w praktyce Wspólnoty istnieje
szerokie porozumienie wobec tego, i¿ pojêcie to odnosi siê us³ug o charakterze gospodarczym,
które wed³ug pañstw cz³onkowskich lub Wspólnoty podlegaj¹ okreœlonym obowi¹zkom z tytu³u œwiadczenia us³ug publicznych ze wzglêdu na kryterium u¿ytecznoœci publicznej. Pojêcie
us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym obejmuje tym samym zw³aszcza pewne rodzaje us³ug dostarczane przez wielki przemys³ sieciowy, np. transport, us³ugi pocztowe,
sektor energetyczny i komunikacyjny. Jednak termin ten rozci¹ga siê tak¿e na ka¿dy inny rodzaj dzia³alnoœci gospodarczej, który podlega obowi¹zkom z tytu³u œwiadczenia us³ug publicznych. Na podstawie: Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego i Komitetu Regionów: Bia³a Ksiêga na temat us³ug
u¿ytecznoœci publicznej, COM(2004) 374 final, Bruksela, 12.5.2004.
118
Por. E. Gualini: Territorial cohesion as a category of agency: the missing dimension in
the EU spatial debate, „European Journal of Spatial Development”, 2008, no. 28, March, s. 6.
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W niniejszym rozdziale badam poszczególne propozycje, dotycz¹ce rozumienia lub operacjonalizacji spójnoœci terytorialnej ze szczególnym uwzglêdnieniem trzech wy¿ej wspomnianych obszarów analizy.
Jak wczeœniej wspomnia³em, widoczne jest rosn¹ce znaczenie spójnoœci
terytorialnej, równie¿ w dyskusji o przysz³oœci polityki spójnoœci. W obecnym
okresie programowym tej polityki (tj. lata 2007–2013) wyodrêbniony zosta³
specjalny, trzeci cel interwencji polityki spójnoœci dotycz¹cy Europejskiej
Wspó³pracy Terytorialnej. Dla jego powo³ania podstawowa by³a w³aœnie debata na temat spójnoœci terytorialnej i przestrzennych aspektów polityki europejskiej. Innym przyk³adem jest wprowadzenie w roku 2007 nowego instrumentu, jakim jest tzw. europejskie ugrupowanie wspó³pracy terytorialnej119.
Ponadto, w projektach traktatu konstytucyjnego, a póŸniej traktatu lizboñskiego do g³ównych celów Unii zosta³ w³¹czony, obok spójnoœci gospodarczej
i spo³ecznej, tak¿e wymiar spójnoœci terytorialnej (art. 3 skonsolidowanej wersji Traktatu o Unii Europejskiej120). W ten sposób, wraz z wejœciem w ¿ycie
omawianych zapisów traktatowych – politykê spójnoœci bêdzie definiowa³
obok ekonomicznego i spo³ecznego tak¿e wymiar terytorialny. Oznacza to, ¿e
Unia bêdzie zmuszona podj¹æ prace nad operacjonalizacj¹ tego nowego obowi¹zku traktatowego, a wiêc wprowadzeniem takich zmian w dotychczasowej
polityce spójnoœci, które uwzglêdni¹ nowe brzmienie przepisów. W ten sposób dyskusja o interpretacji i operacjonalizacji spójnoœci terytorialnej wpisuje
siê w prace nad przysz³oœci¹ polityki spójnoœci po roku 2013. Bêdzie stanowi³a jedn¹ z najwa¿niejszych osi sporu intelektualnego i politycznego
o przysz³oœæ tej polityki. Nale¿y spodziewaæ siê, ¿e ró¿ne argumenty i interpretacje dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej bêd¹ wykorzystywane w tym sporze. Polski rz¹d powinien byæ dobrze przygotowany do tej dyskusji, a tak¿e
umiejêtnie siê do niej w³¹czyæ, wykorzystuj¹c odpowiednie argumenty dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej dla wsparcia w³asnego stanowiska co do
przysz³oœci polityki spójnoœci.

Podstawa traktatowa
Zgodnie z Traktatem ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹ jej g³ównymi
celami jest m.in. d¹¿enie do harmonijnego, zbalansowanego (balanced)
i zrównowa¿onego (sustainable) rozwoju gospodarczego, w tym równie¿
119

Por. J. Olbrycht: Europejskie ugrupowanie wspó³pracy terytorialnej – nowy instrument
budowania wspó³pracy terytorialnej, w: J. Szlachta, J. WoŸniak (red.): Rozwój regionalny Polski w warunkach reformy europejskiej polityki spójnoœci w latach 2007–2013, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN 2007, Biuletyn nr 231, s. 27–47.
120
Por. wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, C 115, tom 51, z dnia 9 maja 2008, s. 21.
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osi¹ganie spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej121. Wspólnota w szczególnoœci
zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju ró¿nych regionów i ograniczania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych (w tym
tak¿e wysp i obszarów wiejskich – art. 159)122. Cele polityki spójnoœci s¹ wiêc
skierowane na wyrównywanie dysproporcji miêdzy regionami, a zw³aszcza
pomoc dla terenów najs³abiej rozwijaj¹cych siê i najmniej uprzywilejowanych
pod wzglêdem geograficznym. Dotyczy to na przyk³ad ró¿nych kategorii regionów i obszarów, które z uwagi na specyficzne cechy terytorialne maj¹ trudnoœci rozwojowe (regiony najbardziej oddalone, obszary wiejskie, regiony
przemys³owe, regiony wyspiarskie, transgraniczne, górskie, s³abo zaludnione
itp.). Obowi¹zuj¹cy obecnie traktat wskazuje na potrzebê zbalansowanego
(w znaczeniu zrównowa¿onego terytorialnie) rozwoju gospodarczego na obszarze Unii, a tak¿e koniecznoœæ zmniejszania dysproporcji rozwojowych,
zw³aszcza w regionach najmniej uprzywilejowanych geograficznie, co jest
zgodne z podejœciem wyrównawczym w polityce regionalnej.
Termin spójnoœæ terytorialna pojawia siê wprost w art. 16 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹123. Jej wspieranie jest ³¹czone z jednej strony
ze spójnoœci¹ spo³eczn¹, a z drugiej z zapewnieniem dostêpu do us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Takie us³ugi (podobnie jak cele polityki spójnoœci) maj¹ byæ realizowane zarówno przez Wspólnotê, jak i pañstwa
cz³onkowskie. W sposób szczególny omawiane us³ugi dotycz¹ regionów „najmniej uprzywilejowanych” geograficznie, w tym najbardziej oddalonych124.
W projekcie traktatu konstytucyjnego, a póŸniej traktatu lizboñskiego do
g³ównych celów Unii zosta³ w³¹czony, obok spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej, tak¿e wymiar spójnoœci terytorialnej (art. 3 skonsolidowanej wersji traktatu o Unii Europejskiej125). Ponadto, w tytule XVIII Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej126 okreœlono cele polityki spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej. W ten sposób, wraz z wejœciem w ¿ycie omawianych zapisów traktatowych127, politykê spójnoœci bêdzie definiowa³ – obok ekonomicznego i spo³ecznego – wymiar terytorialny. Oznacza to, ¿e Unia bêdzie zmuszo121
Por. dotychczas obowi¹zuj¹cy art. 2 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹,
s. 18–19.
122
Ibidem, s. 213.
123
Ibidem, s. 31.
124
Por. Annex to the Commission Communication, Strategy for the Outermost Regions:
Achievements and Future Prospects, Commission Working Document, Commission of the European Communities, SEC(2007) 1112, Brussels 12.09.2007, s. 11–13.
125
Por. wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej, s. 21.
126
Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, s. 166–168.
127
Najprêdzej mog¹ wejœæ w ¿y cie 1 sty cznia 2009 roku, a w przypadku przed³u¿enia procedury ratyfikacy jnej – w pierwszym dniu miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu ostatniego dokumentu ratyfikuj¹cego. W przypadku udanej ratyfikacji zapisy wprowadzone traktatem lizboñskim bêd¹ w powa¿nym stopniu kszta³towa³y debatê o polityce spójnoœci po roku 2013.
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na podj¹æ prace nad operacjonalizacj¹ tego nowego obowi¹zku traktatowego,
a wiêc wprowadzeniem takich zmian w dotychczasowej polityce spójnoœci,
które uwzglêdni¹ nowe brzmienie zapisów traktatowych.
Spójnoœæ terytorialna jest (podobnie jak inne wymiary spójnoœci) ³¹czona
z potrzeb¹ zmniejszania dysproporcji w poziomach rozwoju ró¿nych regionów oraz niwelowania zacofania tych najmniej uprzywilejowanych128. Wœród
terenów, o których mowa, szczególn¹ uwagê poœwiêca siê obszarom wiejskim, obszarom podlegaj¹cym przemianom przemys³owym i takim, które cierpi¹ na skutek powa¿nych i trwa³ych niekorzystnych warunków przyrodniczych lub demograficznych, jak np. najbardziej na pó³noc wysuniête regiony
o bardzo niskiej gêstoœci zaludnienia oraz regiony wyspiarskie, transgraniczne
i górskie. W ten sposób w projekcie omawianego traktatu spójnoœæ terytorialna jest silnie powi¹zana z obszarami i regionami „najmniej uprzywilejowanymi”, zw³aszcza pod wzglêdem specyficznych uwarunkowañ terytorialnych.
W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej pozostawiono równie¿ zapis
³¹cz¹cy spójnoœæ terytorialn¹ ze spójnoœci¹ spo³eczn¹ i potrzeb¹ zagwarantowania us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym129. Pozostawiono równie¿ specjalny artyku³, odnosz¹cy siê do szczególnego traktowania
przez polityki wspólnotowe regionów najbardziej oddalonych130.
We wspomnianych traktatach podkreœlono potrzebê zachowania solidarnoœci miêdzy pañstwami cz³onkowskimi (art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej)
oraz wzajemnej koordynacji polityk gospodarczych z polityk¹ spójnoœci (art.
175 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej). Jednoznacznie wi¹¿e to
politykê spójnoœci z zasad¹ solidarnoœci, w tym jej aspektem finansowym,
wzajemn¹ wymian¹ doœwiadczeñ i potrzeb¹ wspó³pracy. W tym kontekœcie
warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e choæ artyku³y traktatu lizboñskiego wskazuj¹ na
zachowanie silnej roli funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoœci w ramach polityki spójnoœci, to znajduj¹ siê tak¿e zapisy, które wskazuj¹ na chêæ
ograniczania zakresu finansowania tej polityki. W protokole nr 28 w sprawie
spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej i terytorialnej, do³¹czonym do Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej131, podkreœlono potrzebê wiêkszego
zró¿nicowania udzia³u Unii w programach realizowanych w niektórych pañstwach, co mo¿e dotyczyæ zarówno aspektu finansowego, jak programowego
i organizacyjnego. W tym samym miejscu wskazano na potrzebê zwiêkszenia
roli kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz kredytów z funduszy strukturalnych (w domyœle w zamian za ograniczenie bezzwrotnych dotacji z tych funduszy). Wskazano równie¿ na potrzebê silniejszego powi¹zania
128

Art. 174 wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, s. 166.
Por. art. 14, wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, s. 69.
130
Art. 349, wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, s. 255.
131
Por. wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, s. 396–397.
129

055_090
11 grudnia 2008 14:23:05

Tomasz Grzegorz Grosse

62

finansowania polityki spójnoœci (zw³aszcza Funduszu Spójnoœci) z warunkami dotycz¹cymi deficytu bud¿etowego i konwergencji parametrów makroekonomicznych (por. art. 126 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej132).
Chodzi zw³aszcza o lepsze dostosowanie udzia³u Unii w programach finansowanych z tych funduszy w celu unikniêcia nadmiernego wzrostu wydatków bud¿etowych w mniej zamo¿nych pañstwach cz³onkowskich. W praktyce
oznacza to, ¿e omawiany protokó³ wprowadza ró¿norodne zapisy, umo¿liwiaj¹ce ograniczenie wysokoœci finansowania polityki spójnoœci, w tym równie¿ w mniej zamo¿nych krajach cz³onkowskich.
Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e polityka spójnoœci gospodarczej, spo³ecznej
i terytorialnej znalaz³a siê wœród kompetencji dzielonych miêdzy Uni¹ i krajami cz³onkowskimi133. Nale¿y podkreœliæ, ¿e takie okreœlenie kompetencji
w polityce spójnoœci nie jest nowe, choæ umo¿liwia wprowadzenie przynajmniej czêœciowej renacjonalizacji tej polityki. Ponadto, w innym miejscu134
podkreœlono poszanowanie ze strony Unii dla podstawowych funkcji pañstwa,
w tym zapewnienia jego integralnoœci terytorialnej. Mo¿e to staæ siê podstaw¹
d¹¿enia do zapewnienia silnej roli rz¹dów narodowych przy praktycznym realizowaniu spójnoœci terytorialnej, która bez w¹tpienia bêdzie mog³a wzmacniaæ integracjê terytorialn¹ poszczególnych krajów.
l Podsumowuj¹c nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ostatnie zmiany traktatowe œciœle
³¹cz¹ spójnoœæ terytorialn¹ z wymiarem spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej. Spójnoœæ terytorialna staje siê jednym z trzech g³ównych celów polityki spójnoœci.
l Ponadto, spójnoœæ terytorialna w traktacie lizboñskim jest ³¹czona z wyrównywaniem dysproporcji miêdzy obszarami i regionami Unii. W szczególnoœci dotyczy pomocy dla „najmniej uprzywilejowanych” terytoriów.
Takie podejœcie sprzyja wprowadzaniu kategoryzacji regionów z uwagi na
ich specyficzne uwarunkowania geograficzne, czego przyk³adem s¹ regiony najbardziej oddalone (tzw. ultraperyferyjne)135. Jest tak¿e wi¹zane z zapewnieniem us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, co
nale¿y rozumieæ jako potrzebê odpowiedniej pomocy publicznej i wyrównywaniem szans rozwojowych w tych regionach. Jest to podejœcie definiuj¹ce solidarnoœæ w kontekœcie zapewnienia pomocy publicznej i wyrównywania dysproporcji w poziomach rozwoju. Warto zauwa¿yæ, ¿e takie w³aœnie rozumienie spójnoœci terytorialnej, tj. oparte na zapisach traktatowych i dotycz¹ce redukowania zró¿nicowañ regionalnych (zw³aszcza
132

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, s. 131–133.
Por. art. 4 wersji skonsolidowanej Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, s. 66.
134
Art. 4 wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej, s. 22.
135
Por. T. G. Grosse: Polityka Unii Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych,
„Studia Regionalne i Lokalne”, 2008.
133
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obszarów „najmniej uprzywilejowanych”) tak¿e spotyka siê u niektórych
ekspertów136.
Jednoczeœnie propozycje zawarte w traktacie wskazuj¹ na wzrost presji,
dotycz¹cej zmniejszania zakresu europejskiej polityki spójnoœci. Przejawem tej tendencji mo¿e byæ sk³onnoœæ do zmniejszania finansowania z bud¿etu unijnego, mo¿liwoœæ czêœciowej renacjonalizacji tej polityki, a tak¿e
os³abiania solidarnoœci miêdzy pañstwami w wymiarze finansowym i jej
przesuwanie w stronê wzajemnej wspó³pracy i wymiany doœwiadczeñ.

Analiza historyczna dokumentów europejskich
Jak wczeœniej wspomnia³em, zasadnicze znaczenie dla rozwoju dyskusji
o spójnoœci terytorialnej mia³o przyjêcie Europejskiej Perspektywy Rozwoju
Przestrzennego, na nieformalnym spotkaniu ministrów pañstw cz³onkowskich
(odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój regionalny) w Poczdamie (1999). Okreœlono wówczas najwa¿niejsze kierunki definiowania
spójnoœci terytorialnej. Wœród nich na uwagê zas³uguj¹ nastêpuj¹ce kwestie137:
(1) powi¹zanie celów spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej z wymiarem przestrzennym (co stanowi³o zapowiedŸ wyodrêbnienia trzeciego wymiaru
w ramach polityki spójnoœci UE),
(2) d¹¿enie do „zbalansowanego”, tj. zrównowa¿onego przestrzennie rozwoju
okreœlonego terytorium, w tym wi¹zanie rozwoju terytorialnego z popraw¹
konkurencyjnoœci ca³ego europejskiego terytorium,
(3) akcentowanie potrzeby ochrony œrodowiska naturalnego i zachowania dziedzictwa kulturowego, jako istotnych wewn¹trzregionalnych zasobów rozwojowych. Takie podejœcie zmierza³o do kszta³towania pogl¹du o potrzebie
eksploatacji zasobów endogenicznych i rozwoju oddolnego (a nie wy³¹cznie
sterowanego odgórnie). Sprzyja³o tak¿e traktowaniu zró¿nicowañ miêdzy
regionami jako korzystnego uwarunkowania z punktu widzenia celów rozwojowych i d¹¿enia do wykorzystania tych ró¿nic dla rozwoju.
Sformu³owano te¿ rekomendacje dotycz¹ce rozwoju polityk publicznych.
Wœród nich pojawi³y siê propozycje rozwijania policentrycznej sieci miejskiej, rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, funkcjonalnych relacji miêdzy
wsi¹ i miastami, a tak¿e sieci kooperacyjnych, umo¿liwiaj¹cych dyfuzjê innowacji i poprawê dostêpu do wiedzy na obszarach s³abiej rozwijaj¹cych siê.
136
Por. N. Farrugia, A. Gallina: Developing indicators of territorial cohesion, Research report 1/2008, Federico Caffè Centre – Department of Society and Globalization, Roskilde University.
137
Por. ESDP European Spatial Development Perspective. Towards Balanced and Sustainable Development of the Territory of the European Union, s. i.
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Wspomniane propozycje by³y stopniowo uzupe³niane w póŸniejszych
dokumentach.
Istotne znaczenie mia³ fakt, ¿e inicjatywa dotycz¹ca spójnoœci terytorialnej
i silniejszego uwzglêdniania aspektów przestrzennych w politykach europejskich nale¿a³a do pañstw cz³onkowskich. Sformu³owano równie¿ metodykê
pracy nad spójnoœci¹ terytorialn¹. Przypomina³a ona „miêkkie” zasady
zarz¹dzania strategi¹ lizboñsk¹, a wiêc zgodne z logik¹ otwartej metody koordynacji. Chodzi³o o okreœlenie jedynie podstawowych ram na szczeblu europejskim, które nastêpnie by³yby „wype³niane” przez aktywnoœæ pañstw cz³onkowskich i podmiotów krajowych138. W póŸniejszym okresie po³o¿ono wiêkszy nacisk na wykorzystanie instrumentów redystrybucyjnych unijnej polityki
spójnoœci oraz potrzebê silniejszej koordynacji polityk sektorowych UE z planowaniem przestrzennym.
Kolejnym impulsem rozwoju debaty europejskiej by³y dokumenty prezentowane przez Komisjê Europejsk¹: Trzeci raport kohezyjny (2004)139 oraz
Raport okresowy o spójnoœci terytorialnej (2004)140. Ich cech¹ charakterystyczn¹ by³o odniesienie terminu spójnoœci terytorialnej do obowi¹zuj¹cych
traktatów europejskich, a tak¿e silniejsze (ni¿ w przypadku pañstw cz³onkowskich) akcentowanie potrzeby wyrównywania szans rozwojowych w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê lub najmniej uprzywilejowanych pod wzglêdem cech geograficznych. Spójnoœæ terytorialna jest w tych dokumentach odnoszona g³ównie do „zbalansowanego”, tj. zrównowa¿onego przestrzennie
rozwoju w ramach Wspólnoty (art. 2 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê
Europejsk¹141). Ma równie¿ zwi¹zek z redukowaniem dysproporcji w poziomach rozwoju miêdzy regionami i ograniczaniem zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych – w tym tak¿e wysp i obszarów wiejskich (por.
art. 159 tego Traktatu)142.
Takie podejœcie poci¹ga za sob¹ okreœlone rekomendacje polityczne.
Wœród nich znajduj¹ siê propozycje rozwoju policentrycznego, a wiêc rozwoju miast i ich powi¹zañ z otoczeniem regionalnym, w tym zw³aszcza obszarami wiejskimi. Ponadto, wynikiem podejœcia traktatowego do spójnoœci terytorialnej jest podkreœlanie potrzeby likwidowania nierównoœci rozwojowych
miêdzy obszarami centralnymi i peryferyjnymi, a tak¿e pomocy regionom najmniej uprzywilejowanym geograficznie, w tym najbardziej oddalonym, pery138

Por. E. Gualini: Territorial cohesion as a category of agency: the missing dimension in
the EU spatial debate, s. 7.
139
Third report on economic and social cohesion. A New partnership for cohesion: convergence, competitiveness, cooperation, European Commission, Luxembourg 2004.
140
Interim Territorial Cohesion Report (Preliminary results of ESPON and EU Commission
studies), European Commission, Luxembourg 2004.
141
Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, s. 18–19.
142
Ibidem, s. 213.
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feryjnym, wyspom, obszarom górskim, s³abo zaludnionym, subarktycznym
itp. Komisja akcentuje tak¿e potrzebê rozwoju us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, czego wyrazem jest m.in. propozycja zwiêkszania dostêpnoœci komunikacyjnej. Proponowany jest wiêc z jednej strony rozwój sieci transportowych, telekomunikacyjnych, energetycznych, a z drugiej
kooperacji miêdzy regionami, obejmuj¹cej tak¿e sferê upowszechniania innowacji oraz badañ rozwojowych. Z podejœciem wyrównawczym do spójnoœci
terytorialnej koresponduje postulat likwidowania wykluczenia spo³ecznego,
co wi¹¿e siê przede wszystkim z osi¹ganiem spójnoœci w wymiarze spo³ecznym (por. art. 16 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹143). Komisja interpretuje spójnoœæ terytorialn¹ równie¿ w odniesieniu do zrównowa¿onego rozwoju (sustainable development), a wiêc poszanowania przyrody
i dziedzictwa kulturowego. £¹czy tak¿e ten termin z popraw¹ zarz¹dzania,
w tym integracj¹ polityk sektorowych z danym terytorium i politykami
regionalnymi.
Komisja podkreœla144, ¿e spójnoœæ terytorialna ma zastosowanie zarówno
w skali europejskiej, krajowej, jak i regionalnej. W pierwszym przypadku
poci¹ga za sob¹ d¹¿enie do przenoszenia impulsów rozwojowych poza tzw.
pentagon, a wiêc centralny i najlepiej rozwijaj¹cy siê obszar zjednoczonej Europy miêdzy piêcioma g³ównymi metropoliami: Londynem, Pary¿em, Monachium, Mediolanem i Hamburgiem. Oznacza równie¿ osi¹ganie europejskiej
wartoœci dodanej w polityce spójnoœci, a tak¿e prowadzenie inwestycji
bêd¹cych w interesie rozwojowym ca³ej Europy (czego przyk³adem s¹ transeuropejskie sieci infrastrukturalne). W przypadku spójnoœci terytorialnej na
poziomie krajów chodzi m.in. o ³¹czenie centrów krajowych, zw³aszcza najwiêkszych metropolii, z ich najbli¿szym otoczeniem i s³abiej rozwijaj¹cymi
siê regionami. Natomiast w odniesieniu do poszczególnych regionów spójnoœæ terytorialna oznacza zwiêkszanie integracji wewn¹trzregionalnej,
zw³aszcza funkcjonalne ³¹czenie obszarów miejskich z wiejskimi i œciœlejsze
zwi¹zanie planowania przestrzennego z celami rozwoju regionu.
Kolejne dokumenty dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej by³y przygotowywane z inicjatywy pañstw cz³onkowskich, zw³aszcza na cyklicznych spotkaniach
ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój regionalny.
Wskazuje to na siln¹ rolê struktur miêdzyrz¹dowych (choæ nieformalnych)
w propagowaniu analizowanej tematyki. Ujawnia równie¿ specyficzne ukierunkowanie polityczne i merytoryczne rz¹dów do problematyki spójnoœci
terytorialnej.

143
144

Ibidem, s. 31.
Third report on economic and social cohesion, s. 27.
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Przyk³adem mo¿e byæ deklaracja podjêta w Rotterdamie145 w listopadzie
2004 roku, która znalaz³a siê w oficjalnych konkluzjach prezydencji holenderskiej.
Kraje cz³onkowskie podkreœlaj¹ znaczenie spójnoœci terytorialnej zarówno dla wzmocnienia konkurencyjnoœci, jak i redukowania dysproporcji regionalnych. Stanowi to pewn¹ zmianê akcentów w stosunku do podejœcia
Komisji, maj¹cego na celu g³ównie wyrównywanie szans rozwojowych. Ministrowie tradycyjnie podkreœlaj¹ wykorzystywanie ró¿norodnoœci regionalnej (zamiast jednostronnego d¹¿enia do redukowania ró¿nic). Po raz pierwszy pojawi³y siê nowe propozycje kierunków merytorycznych, zwi¹zanych
ze spójnoœci¹ terytorialn¹. Obok wyzwañ dotycz¹cych konkurencji globalnej, a wiêc wspierania rozwoju innowacyjnoœci na poziomie terytorialnym,
zasygnalizowano potrzebê udzielenia odpowiedzi na problem zmiany klimatycznej i wyzwañ zwi¹zanych z energetyk¹, w tym przewidywany wzrost
cen w tym sektorze.
Na kolejnym spotkaniu ministrów w Luksemburgu (2005) rozwiniêto
w¹tek ró¿norodnoœci regionalnej. Obok ochrony zasobów naturalnych i kulturowych wskazano inne cechy i zasoby okreœlonego obszaru, które mog¹ stanowiæ jego atuty rozwojowe i tworz¹ swoisty kapita³ terytorialny146. D¹¿enie do
spójnoœci terytorialnej w tym kontekœcie powinno wiêc sprzyjaæ rozwojowi
tego kapita³u, a wiêc wspomagaæ rozwój endogenicznego potencja³u poszczególnych regionów i oddolnych procesów rozwojowych. Takie podejœcie s³u¿y
poszanowaniu ró¿norodnoœci w Europie, jako wartoœci maj¹cej istotne znaczenie rozwojowe, a tak¿e zwiêkszaniu elastycznoœci polityk publicznych
w odniesieniu do specyfiki okreœlonego terytorium.
Innym w¹tkiem dokumentu przyjêtego na spotkaniu w Luksemburgu jest
promocja silniejszej integracji terytorialnej. Jest ona rozumiana na dwa
g³ówne sposoby. Po pierwsze, jako zwiêkszenie rozwoju kooperacji terytorialnej. Oznacza to m.in. wspó³pracê miêdzy miastami a ich otoczeniem, zw³aszcza obszarami wiejskimi, kooperacjê miêdzy ró¿nymi regionami, w tym wymianê doœwiadczeñ i transfer wiedzy miêdzy lepiej rozwiniêtymi i s³abszymi
obszarami (m.in. propozycja tworzenia transnarodowych klastrów innowacji),
inicjowanie wspó³pracy przygranicznej itp. Kooperacja terytorialna powinna
tak¿e obejmowaæ transgraniczne i miêdzyregionalne wspó³dzia³anie przy rozwi¹zywaniu zagro¿eñ naturalnych i cywilizacyjnych. Jest ona równie¿
zwi¹zana z policentrycznym rozwojem sieci miejskiej. Po drugie, integracja
145
Por. EU informal ministerial meeting on territorial cohesion. Presidency conclusions,
Rotterdam, 29th of November 2004.
146
Por. Territorial state and perspectives of the European Union. Towards a stronger European territorial cohesion in the light of the Lisbon and Gothenburg ambitions, Luxemburg
20–21 May 2005, s. 3.
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terytorialna jest rozumiana jako pokonywanie barier dostêpnoœci okreœlonych
obszarów i rozwijanie infrastruktury zapewniaj¹cej lepsz¹ komunikacjê.
Kolejnym wa¿nym w¹tkiem dyskusji w Luksemburgu by³a poprawa
zarz¹dzania. Jak siê wydaje, w³aœnie od tego spotkania spójnoœæ terytorialna w
coraz wiêkszym stopniu by³a ³¹czona z tymi zagadnieniami. Widoczny jest
przy tym wp³yw innej debaty europejskiej na temat sposobów zwiêkszenia
efektywnoœci realizacji strategii lizboñskiej, której konkluzje dotyczy³y w du¿ym stopniu w³aœnie kwestii zarz¹dzania. W omawianym dokumencie pojawiaj¹ siê trzy g³ówne odniesienia do tych zagadnieñ. Po pierwsze, zaproponowano wiêksz¹ integracjê europejskich polityk sektorowych z okreœlonym terytorium i polityk¹ spójnoœci147. Jest to widoczne w deklaracji zwiêkszenia skutecznoœci realizowania zarówno celów lizboñskich (np. polityki innowacyjnej
lub spo³ecznej), jak równie¿ goeteborskich (ochrony œrodowiska i dziedzictwa
kulturowego). Lepsze dopasowanie polityk europejskich do uwarunkowañ
okreœlonego terytorium ma zwiêkszyæ efektywnoœæ realizacji celów tych polityk, bardziej skuteczne pobudzaæ rozwój poszczególnych obszarów, a wiêc
równie¿ przyspieszaæ osi¹gniêcie spójnoœci terytorialnej w Europie. Po drugie, zaproponowano silniejsz¹ koordynacjê zarz¹dzania wielopoziomowego
(multilevel governance) w Europie, zw³aszcza miêdzy poziomem europejskim, narodowym i regionalnym (lokalnym). Po trzecie, poprawa zarz¹dzania
wi¹¿e siê z chêci¹ zwiêkszenia partycypacji spo³ecznej w politykach publicznych. Zaanga¿owanie podmiotów spo³ecznych na szczeblu terytorialnym
uznaje siê bowiem za korzystne dla tych polityk, jak równie¿ osi¹ganiu spójnoœci terytorialnej.
W Luksemburgu (podobnie jak wczeœniej w Rotterdamie) poœwiêcono
wiele uwagi przysz³oœci polityki spójnoœci po roku 2006. Dyskusja o spójnoœci terytorialnej znalaz³a swój wyraz m.in. w propozycji powo³ania specjalnego celu 3 tej polityki, dotycz¹cego europejskiej wspó³pracy terytorialnej, wykorzystania i rozwiniêcia doœwiadczeñ programu Interreg III itp. Zaproponowano równie¿ kontynuowanie badañ zjawisk przestrzennych w Europie,
w tym dzia³añ programu ESPON po roku 2006.
Kolejny dokument ministrów odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne i rozwój regionalny zosta³ przyjêty na spotkaniu w Lipsku w maju
2007 roku148. Podobnie jak poprzednie odwo³uje siê zarówno do strategii lizboñskiej, zw³aszcza jej prokonkurencyjnego wymiaru, jak równie¿ do strategii
goeteborskiej i jej zasady zrównowa¿onego rozwoju (sustainable development). Ministrowie akcentuj¹ równie¿ pozytywne znaczenie ró¿norodnoœci
i zró¿nicowañ regionalnych, jako czynnika sprzyjaj¹cego rozwojowi teryto147

Territorial state and perspectives of the European Union, s. 5.
Por. Territorial Agenda of the European Union. Towards a more competitive and sustainable Europe of Diverse Regions. Leipzig 24–25 May 2007.
148
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rialnemu. Podobnie jak we wczeœniejszych dokumentach – definicja terminu
spójnoœci terytorialnej jest ogólna i wieloznaczna, a dyskusja o agendzie terytorialnej jest okazj¹ do formu³owania rozlicznych interpretacji i rekomendacji
dla polityk publicznych.
Co ciekawe, przedstawiona w tekœcie definicja spójnoœci terytorialnej
w najwiêkszym stopniu odnosi siê do zarz¹dzania, a zw³aszcza kooperacyjnego procesu anga¿uj¹cego wiele podmiotów politycznych, administracyjnych
i spo³ecznych149. Podkreœla to wagê przywi¹zywan¹ do zarz¹dzania jako mechanizmu zwiêkszaj¹cego efektywnoœæ polityk publicznych. Ponadto, to
w³aœnie zmiana sposobu zarz¹dzania jest jedn¹ z najwa¿niejszych rekomendacji politycznych, maj¹cych wprowadziæ perspektywê planowania przestrzennego do poszczególnych polityk europejskich, a tym samym zwiêkszyæ spójnoœæ terytorialn¹ w Europie. Jest to tendencja widoczna w wielu obszarach
integracji europejskiej. Poprawa zarz¹dzania stanowi remedium na ró¿norodne problemy i dysfunkcje dzia³añ europejskich, a tak¿e jest prób¹ wyjœcia
z impasu politycznego, zwi¹zanego z trudnoœciami wprowadzania bardziej
odwa¿nych reform instytucjonalnych lub bud¿etowych. Co wiêcej, niekiedy
reformy zarz¹dzania maj¹ poprawiaæ efektywnoœæ pomimo faktycznego ograniczania bud¿etu unijnego. Zarz¹dzanie jest równie¿ wa¿n¹ sfer¹ rywalizacji
miêdzy ró¿nymi interesami politycznymi w Europie150.
Agenda terytorialna przyjêta w Lipsku okreœla podstawowe odniesienia interpretacyjne dla spójnoœci terytorialnej. Wskazuje na najwa¿niejsze zasady
i pryncypia polityczne, ³¹cz¹ce siê z tym terminem oraz zwi¹zane z nimi rekomendacje, dotycz¹ce polityk publicznych. Mo¿emy wyró¿niæ przynajmniej
piêæ g³ównych kierunków interpretacji spójnoœci terytorialnej widocznych
w analizowanym dokumencie:
(1) Rozwój zbalansowany (balanced development), tj. zrównowa¿ony terytorialnie. W ujêciu pañstw cz³onkowskich w mniejszym stopniu akcentowana
jest jednak potrzeba wyrównywania poziomów rozwoju, zw³aszcza w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê lub mniej uprzywilejowanych pod wzglêdem
cech geograficznych. Ministrowie podkreœlaj¹ natomiast potrzebê policentrycznego rozwoju miast, wiêzi funkcjonalnych miêdzy miastami i obszarami wiejskimi, wspó³pracy miêdzy regionami, w tym transgranicznej i ponadnarodowej. Jest to zgodne z koncepcj¹ integracji terytorialnej rozumianej zw³aszcza jako d¹¿enie do rozwoju sieci infrastrukturalnych (w tym
transeuropejskich) i kooperacji miêdzy ró¿nymi jednostkami terytorialnymi.
Obejmuje ona wspó³pracê miêdzy lepiej i s³abiej rozwiniêtymi regionami,
m.in. na polu innowacyjnej gospodarki i wymiany doœwiadczeñ.
149
150

Por. Territorial Agenda of the European Union, s. 1, pkt. 4, s. 2, pkt. 5.
Szerzej: T.G. Grosse: Europa na rozdro¿u, rozdz. 5.
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(2) Rozwój endogeniczny, subsydiarnoœæ i wykorzystanie zró¿nicowañ regionalnych. Chodzi o promowanie podejœcia oddolnego do rozwoju, bazuj¹cego na lokalnym potencjale rozwojowym, a wiêc równie¿ zmniejszaniu
odgórnego sterowania i centralizacji polityk publicznych. Ponadto, wspomniane podejœcie akceptuje niektóre ró¿nice miêdzy regionami, a nawet próbuje je pielêgnowaæ (i zachowaæ) oraz wykorzystaæ do celów rozwojowych. Konsekwencj¹ zasady endogenicznego rozwoju jest promocja klastrów gospodarczych, wykorzystuj¹cych specyficzny potencja³ okreœlonych regionów. Natomiast akceptacja zró¿nicowañ regionalnych powoduje, ¿e o wspieraniu klastrów napisano151 w odniesieniu do istniej¹cych centrów innowacji i najlepszych oœrodków regionalnych.
(3) Rozwój zrównowa¿ony, a wiêc maj¹cy na celu ochronê œrodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Dobrze wspó³gra z potrzeb¹ wykorzystania zró¿nicowañ miêdzy regionami, jak równie¿ odnosi siê do poprawy jakoœci ¿ycia na okreœlonym terytorium. Poci¹ga za sob¹ propozycje
polityczne dotycz¹ce ochrony przyrody i specyfiki regionalnej. W coraz
wiêkszym stopniu odnosi siê równie¿ do kwestii wyzwañ zwi¹zanych ze
zmianami klimatycznymi, w tym zagro¿eniami naturalnymi w regionach
lub wymagaj¹cymi wspó³pracy miêdzy regionami (inwestycyjnej, w zakresie zarz¹dzania kryzysowego itp.).
(4) Rozwój jakoœci ¿ycia na okreœlonym terytorium jako podstawowe kryterium spójnoœci terytorialnej. Wspomniana zasada nawi¹zuje do Europejskiego Modelu Spo³ecznego (EMS)152, który wskazuje na wielowymiarowoœæ perspektywy rozwojowej, obejmuj¹cej z jednej strony kwestie poprawy konkurencyjnoœci gospodarczej, a z drugiej – poszanowanie przyrody, wartoœci spo³ecznych i kulturowych oraz poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców zjednoczonej Europy. Wielu ekspertów153 wskazuje na bardzo
mocn¹ tendencjê wykorzystywania dyskusji o spójnoœci terytorialnej do
silniejszego wprowadzenia w politykach europejskich, zw³aszcza polityce
spójnoœci – zasad i wartoœci nawi¹zuj¹cych do EMS. Wspomniany kierunek interpretowania spójnoœci terytorialnej nawi¹zuje równie¿ do prospo³ecznego wymiaru polityki spójnoœci. Jego konsekwencj¹ s¹ m.in. propozycje dotycz¹ce poprawy us³ug spo³ecznych, dzia³añ edukacyjnych, budownictwa mieszkaniowego itp.
151

Territorial Agenda of the European Union, s. 5, pkt. 16.
Ibidem, s. 3, pkt. 8.
153
Por. A. Faludi: The European Model of Society, w: A. Faludi (red.): Territorial Cohesion
and the European Model of Society, Lincoln Institute of Land Policy, Cambridge – Massachusetts,
2007, s. 1–22; L. Servillo: Urban areas and EU territorial cohesion objective: actual strategies
and future challenges, paper presented on ERSA Conference, Volos 30 August – 3 September
2006.
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(5) Solidarnoœæ terytorialna154. Jest to odniesienie wprowadzone stosunkowo
niedawno do dyskusji europejskiej na temat spójnoœci terytorialnej. £¹czy
siê z jednej strony z potrzeb¹ silniejszej kooperacji miêdzy ró¿nymi obszarami, zw³aszcza s³abszymi i lepiej rozwijaj¹cymi siê, a z drugiej z potrzeb¹
silniejszej integracji nowych krajów cz³onkowskich z reszt¹ terytorium
europejskiego. Mo¿e wiêc zarówno zachêcaæ do wiêkszej wspó³pracy
i wymiany doœwiadczeñ miêdzy regionami, jak równie¿ silniejszej alokacji
œrodków unijnych do s³abszych krajów i regionów. Z tego wzglêdu znaczenie tego odniesienia dla spójnoœci terytorialnej jest coraz bardziej minimalizowane lub równowa¿one przez zasadê subsydiarnoœci i postulat wykorzystania zró¿nicowañ regionalnych.
Rozwiniêciem przyjêtej w Lipsku agendy terytorialnej by³ Pierwszy program dzia³añ155, maj¹cy w praktyce zrealizowaæ jej cele, zaproponowany na
spotkaniu ministrów na Azorach w listopadzie 2007 roku. Obejmuje on szereg
konkretnych propozycji, dotycz¹cych polityki publicznej, zarówno w aspekcie podstawowych pryncypiów i zasad, kierunków merytorycznych, jak równie¿ aspektów zarz¹dzania. Na uwagê zas³uguj¹ trzy grupy zagadnieñ, dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej, które zosta³y silniej zaakcentowane w konkluzjach tego spotkania. Wydaj¹ siê one bardzo charakterystyczne dla podejœcia
miêdzyrz¹dowego do omawianej tematyki. S¹ równie¿ w du¿ym stopniu
zgodne ze stanowiskiem najwiêkszych p³atników do europejskiego bud¿etu
wobec przysz³oœci polityki spójnoœci. Wœród wspomnianych zagadnieñ
nale¿y wymieniæ:
(1) Wskazanie na zasadê subsydiarnoœci, potrzebê respektowania ró¿norodnoœci terytorialnej i wielowymiarowoœci procesów rozwoju. Taki kontekst
spójnoœci terytorialnej podkreœla znaczenie kszta³towania endogenicznego
potencja³u i oddolnego podejœcia do rozwoju regionalnego. Tym samym
mo¿e oznaczaæ, ¿e osi¹ganie spójnoœci terytorialnej nie powinno byæ nadmiernie scentralizowane na szczeblu europejskim. Zasada subsydiarnoœci
dodatkowo os³abia tego typu centralizacjê zarz¹dzania. Mo¿e to korzystnie
wp³yn¹æ na zwiêkszenie elastycznoœci dzia³añ publicznych i ich dopasowania do uwarunkowañ terytorialnych, choæ równie¿ mo¿e os³abiaæ pozycjê Komisji Europejskiej i wzmacniaæ rolê krajów cz³onkowskich przy
operacjonalizacji spójnoœci terytorialnej. Mo¿e równie¿ przyczyniæ siê do
ograniczania roli bud¿etu europejskiego i czêœciowej renacjonalizacji polityki spójnoœci.
154

Territorial Agenda of the European Union, s. 1, pkt. 3.
Por. Territorial Cohesion: Conclusions of the Portuguese Presidency. Informal Ministerial Meeting on Territorial Cohesion and Regional Policy, Ponta Delgada, Azores, 23–24 November 2007; Spójnoœæ terytorialna w samym centrum politycznego programu UE, IP/07/1756,
Bruksela, 23 listopada 2007.
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Natomiast akcentowanie ró¿norodnoœci regionalnej mo¿e mieæ przynajmniej dwojakie konsekwencje polityczne. Po pierwsze, mo¿e os³abiæ postulaty wyrównywania poziomu rozwoju i niwelowania ró¿nic miêdzy regionami, a tym samym prowadzi do akceptacji niektórych odmiennoœci
i wskazywania na pozytywne aspekty zró¿nicowañ. W konsekwencji mo¿e
to powa¿nie redefiniowaæ podstawowe za³o¿enia (i podstawy traktatowe)
polityki spójnoœci. Po drugie, wprowadza zasadê wielowymiarowoœci rozwoju, co mo¿e os³abiaæ znaczenie rozwoju gospodarczego (w tym np.
innowacyjnej gospodarki) w polityce spójnoœci. Umo¿liwia tak¿e rozpraszanie dzia³añ publicznych na innych wymiarach rozwoju. Mo¿e prowadziæ do odmiennej specjalizacji rozwojowej regionów centralnych i peryferyjnych.
(2) Akcentowanie zagadnieñ dotycz¹cych poprawy zarz¹dzania. Szczególnie istotnym postulatem jest nadanie wymiaru terytorialnego (i miejskiego) niektórym politykom sektorowym Unii, a wiêc zwiêkszenie ich integracji z uwarunkowaniami okreœlonego terytorium. Chodzi równie¿ o ich
zintegrowanie z unijn¹ polityk¹ spójnoœci oraz wzajemne dopasowanie
polityk europejskich i krajowych, zw³aszcza regionalnych. Postuluje siê
równie¿ wzmocnienie zarz¹dzania wielopoziomowego i partycypacji
spo³ecznej.
Obok kwestii dotycz¹cych poprawy efektywnoœci wymienionych polityk
w odniesieniu do danego terytorium chodzi równie¿ o lepsze zró¿nicowanie poszczególnych instrumentów politycznych w zale¿noœci od uwarunkowañ okreœlonych krajów i regionów. Mo¿e to prowadziæ do silniejszego
zró¿nicowania instrumentów polityki spójnoœci w zale¿noœci od poszczególnych kategorii przestrzennych. Chodzi tak¿e o lepsze dopasowanie
dzia³añ europejskich do krajowych celów rozwojowych. Mo¿e byæ to zwi¹zane z chêci¹ zwiêkszenia mo¿liwoœci praktycznego wykorzystania funduszy europejskich w politykach krajowych, tak¿e sektorowych. Takie
propozycje nie powinny dziwiæ w przypadku stanowiska przedstawicieli
pañstw cz³onkowskich, choæ prawdopodobnie s¹ szczególnie wa¿ne dla
p³atników netto do bud¿etu UE. Mog¹ równie¿ przyczyniæ siê do rosn¹cej
synergii miêdzy politykami sektorowymi Unii i pañstw cz³onkowskich
i zwiêkszania ich wp³ywów w polityce spójnoœci.
(3) W dokumencie przyjêtym na spotkaniu na Azorach postulowano tak¿e
szersze uwzglêdnienie kwestii dotycz¹cych zmian klimatycznych i przeciwdzia³ania zagro¿eniom naturalnym. Wspomniane zagadnienia wskazuj¹ na rosn¹ce zainteresowanie w³¹czaniem do polityki spójnoœci nowych
tematów i dzia³añ rozwojowych. S¹ one niejednokrotnie zapo¿yczone
z europejskich strategii sektorowych, które nie dysponuj¹ osobnymi, sektorowymi instrumentami finansowymi w ramach unijnego bud¿etu. Taka
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tendencja mo¿e z jednej strony wzmocniæ presti¿ polityki spójnoœci jako
centralnego mechanizmu realizuj¹cego cele polityczne Unii156. Ale z drugiej, mo¿e os³abiaæ podstawowe cele tej polityki nawi¹zuj¹ce do spójnoœci
gospodarczej i spo³ecznej w Europie. W ten sposób szeroka interpretacja
spójnoœci terytorialnej mo¿e przyczyniæ siê do rozpraszania celów rozwojowych lub swoistego „zaw³aszczania” polityki spójnoœci przez priorytety
najbardziej popularnych w danym momencie polityk sektorowych.
W omawianym dokumencie postulowana jest równie¿ potrzeba reformy
dzia³añ Unii wobec obszarów wiejskich, w tym skierowania ich w wiêkszym
stopniu na dywersyfikacjê dzia³alnoœci gospodarczej poza rolnictwo oraz silniejszego po³¹czenia z polityk¹ spójnoœci. Jest to zwi¹zane z szersz¹ dyskusj¹
nad sposobem zwiêkszenia integracji miêdzy polityk¹ spójnoœci a wspóln¹ polityk¹ roln¹ i rywalizacj¹ o unijne œrodki bud¿etowe miêdzy tymi politykami.
Zwieñczeniem wieloletniej dyskusji europejskiej na temat spójnoœci terytorialnej by³a Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej157, przedstawiona przez Komisjê Europejsk¹ w listopadzie 2008 roku. Jedn¹ z najsilniej
akcentowanych przez KE odniesieñ do spójnoœci terytorialnej w tym dokumencie jest potrzeba jak najlepszego wykorzystania charakterystycznych cech
poszczególnych terytoriów (a nie tylko regionów) Unii. Oznacza to, ¿e polityka spójnoœci powinna w wiêkszym stopniu wydobywaæ i wykorzystywaæ lokalne zasoby i atuty poszczególnych obszarów UE. Chodzi o „przekszta³canie
ró¿norodnoœci w korzyœci, przyczyniaj¹c siê do zrównowa¿onego rozwoju
ca³ej Unii”158. We wczeœniejszej wersji roboczej omawianego dokumentu159
Komisja zwraca uwagê na potrzebê poszanowania terytorialnego zró¿nicowania, w tym ró¿norodnoœci kulturowej i identyfikacji terytorialnych. Jest to wyraŸne os³abienie dotychczasowego podejœcia KE do wyrównywania ró¿nic
miêdzy poszczególnymi regionami zjednoczonej Europy, co zbli¿a Komisjê
do stanowiska prezentowanego przez rz¹dy narodowe. Dokument podkreœla
potrzebê „skoncentrowania strategii rozwojowych na konkretnych atutach danych terytoriów, ich kapitale materialnym, ludzkim i spo³ecznym, jak równie¿
na ich zasobach naturalnych”160. Takie podejœcie jest bliskie koncepcji endogenicznego rozwoju w polityce regionalnej, jednak z silnym podkreœleniem
156

Takie pragnienie wyrazi³a Danuta Hübner, komisarz UE odpowiedzialna za rozwój regionalny i politykê spójnoœci. Por. D. Hübner: Reflections on future of cohesion policy,
SPEECH/08/174, Maribor, 7 April 2008, s. 2.
157
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Spo³ecznego: Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej. Przekszta³cenie ró¿norodnoœci terytorialnej w si³ê, COM(2008) 616 wersja ostateczna, Bruksela 6.10.2008.
158
Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej, s. 3.
159
Por. Commission Staff Working Document: Accompanying the Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength, COM(2008) 616 final, Brussels
6.10.2008, s. 3.
160
Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej, s. 4.
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koniecznoœci szerszego uwzglêdnienia specyficznych cech geograficznych
regionów i innych obszarów zjednoczonej Europy.
Komisja d¹¿y do tego, aby w polityce spójnoœci w wiêkszym stopniu uwzglêdniaæ specyficzne struktury geograficzne (metropolie, miasta i miasteczka,
obszary przygraniczne, wiejskie, górskie itp.). Jest to bardzo istotna tendencja
widoczna w Zielonej ksiêdze w sprawie spójnoœci terytorialnej, zwi¹zana
z szerszym uwzglêdnieniem ró¿norodnych struktur terytorialnych w polityce
spójnoœci i silniejszym ukierunkowaniem instrumentów jej wsparcia w³aœnie
w tym kierunku. Rozwa¿ana jest kwestia pe³niejszego w³¹czenia innych ni¿
regionalne (definiowane jako NUTS2), kategorii przestrzennych, zw³aszcza
ponadregionalnych lub subregionalnych do zarz¹dzania polityk¹ spójnoœci
UE161. Opisane tendencje w³¹czaj¹ bardzo silnie problematykê zagospodarowania przestrzennego do planowania polityki spójnoœci, mog¹ przesuwaæ ciê¿ar zarz¹dzania od polityki regionalnej w stronê innych struktur terytorialnych, a tak¿e mocno zaznaczaj¹ specyfikê geograficzn¹ poszczególnych obszarów jako punkt wyjœcia dla interwencji polityki spójnoœci. W³aœnie dlatego
jednym z g³ównych wymiarów oddzia³ywania spójnoœci terytorialnej maj¹
byæ regiony o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych.
Komisja Europejska zwraca uwagê na potrzebê zachowania g³ównej misji polityki spójnoœci, jak¹ jest pomoc regionom s³abiej rozwijaj¹cym siê.
Chodzi jedynie o to, aby silniej uwzglêdnia³a aspekty geograficzne i endogeniczne zasoby rozwojowe. „Polityka strukturalna UE skierowana jest do
mniej uprzywilejowanych regionów i ma na celu rozwijanie ich atutów oraz
potencjalnych obszarów przewagi konkurencyjnej, a tak¿e przezwyciê¿enie
ewentualnych barier dla wzrostu gospodarczego wynikaj¹cych z ich specyficznych warunków”162. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w innych dokumentach
Komisja ³¹czy zasadê rozwoju endogenicznego ze wspieraniem wewnêtrznego potencja³u oraz usuwaniem barier rozwojowych tak¿e w lepiej rozwijaj¹cych siê regionach163.
Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej wymienia cztery g³ówne
obszary interwencji polityki spójnoœci, zwi¹zane z osi¹ganiem spójnoœci w wymiarze terytorialnym. Jako pierwszy wskazano pokonywanie ró¿nic w gêstoœci zaludnienia. Ma to g³ównie odniesienie do promowania rozwoju zbalansowanego terytorialnie w skali Unii Europejskiej jako ca³oœci. Chodzi o pogodzenie dwóch g³ównych celów rozwojowych: wzmacnianie konkurencyjnoœci
gospodarczej oraz wzrostu przy jednoczesnym respektowaniu potrzeby zachowania zasobów naturalnych oraz zapewnienia spójnoœci spo³ecznej. Oznacza
161
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Por. Pi¹te sprawozdanie w sprawie postêpów w dziedzinie spójnoœci gospodarczej
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to w praktyce potrzebê unikania zbyt du¿ego skoncentrowania obszarów wzrostu oraz u³atwiania dostêpu wszystkim obszarom do rosn¹cych zysków aglomeracji164. Komisja Europejska uznaje korzyœci koncentracji dzia³alnoœci gospodarczej i ludnoœci, w tym wynikaj¹ce ze zwiêkszania zysków z aglomeracji
oraz tworzenia klastrów regionalnych. Jednak zadaniem polityki spójnoœci powinno byæ ³agodzenie tendencji do koncentracji dzia³alnoœci gospodarczej
i ludnoœci, a tak¿e u³atwianie dostêpnoœci do korzyœci wynikaj¹cych z aglomeracji (lub urbanizacji). Jest to zgodne z naczeln¹ zasad¹ polityki spójnoœci,
jak¹ jest wspieranie rozwoju obszarów s³abiej rozwijaj¹cych siê lub maj¹cych
istotne bariery utrudniaj¹ce rozwój.
Kolejnym obszarem interwencji polityki spójnoœci, maj¹cym zwiêkszaæ
spójnoœæ w wymiarze terytorialnym, jest przezwyciê¿anie odleg³oœci miêdzy
ró¿nymi terytoriami, a tak¿e pokonywanie utrudnieñ rozwoju ekonomicznego
i spo³ecznego, wynikaj¹cych z tego faktu (lub innych specyficznych cech geograficznych). Przede wszystkim dotyczy to wspierania rozwoju linii komunikacyjnych, zarówno transportowych, jak równie¿ telekomunikacyjnych.
Chodzi o lepsze powi¹zanie obszarów centralnych i oddalonych (peryferyjnych), a tak¿e ró¿nych typów obszarów w poszczególnych regionach (np. obszarów wiejskich z miastami).
Istotne znaczenie ma równie¿ rozwój innej infrastruktury sieciowej,
zw³aszcza energetycznej. Ma to zwi¹zek z zapewnieniem dostêpu do podstawowych us³ug, wa¿nych dla rozwoju ekonomicznego i spo³ecznego regionów
oddalonych. W tym kontekœcie Komisja podkreœla potrzebê zapewnienia dostêpu do innych us³ug u¿ytecznoœci publicznej w tych regionach. Tworzenie
po³¹czeñ miêdzy terytoriami oznacza obecnie nie tylko zapewnienie dobrych
po³¹czeñ w zakresie transportu intermodalnego. Wymaga ono równie¿ w³aœciwego dostêpu do us³ug takich jak ochrona zdrowia, edukacja i zrównowa¿one
Ÿród³a energii, szerokopasmowy Internet, niezawodnych po³¹czeñ z sieci¹
energetyczn¹ oraz silnych zwi¹zków pomiêdzy przedsiêbiorstwami i oœrodkami badawczymi. Zasadnicze znaczenie ma równie¿ rozwi¹zanie specyficznych
potrzeb grup w gorszym po³o¿eniu165.
Kwestia dostêpnoœci i pokonywania barier geograficznych ma bezpoœredni zwi¹zek z kategoryzacj¹ regionów o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych. Stanowi¹ one kolejn¹ p³aszczyznê interwencji polityki spójnoœci. Komisja wskazuje na nastêpuj¹ce obszary interwencji: regiony
górskie, regiony wyspiarskie, 18 s³abo zaludnionych regionów, regiony
g³ównie miejskie, poœrednie oraz wiejskie, regiony metropolitalne, strefy
przybrze¿ne, a tak¿e tzw. regiony najbardziej oddalone (które od d³u¿szego
164
165

Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej, s. 6–7.
Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej, s. 7.

055_090
11 grudnia 2008 14:23:06

Nowa polityka spójnoœci

75

czasu ciesz¹ siê specjalnymi preferencjami w polityce spójnoœci)166. Oprócz
tego Komisja wymienia inne formy terytorialne, zw³aszcza w kontekœcie
wspó³pracy (horyzontalnej lub wertykalnej) miêdzy ró¿nymi instytucjami
publicznymi. Na przyk³ad coraz czêstsze praktyki wspó³pracy poszczególnych w³adz samorz¹dowych w ramach obszarów metropolitalnych. Wspomina równie¿ o regionach przygranicznych (wokó³ wewnêtrznych lub zewnêtrznych granic UE). Dane statystyczne Komisji Europejskiej wskazuj¹167, ¿e
maj¹ one bardzo niskie wskaŸniki rozwoju, porównywalne do najs³abszej kategorii regionalnej, jak¹ s¹ regiony najbardziej oddalone. Komisja zwraca
równie¿ uwagê na to, ¿e zewnêtrzne obszary, zw³aszcza na granicy wschodniej UE rozwijaj¹ siê coraz s³abiej i s¹siaduj¹ z jeszcze s³abiej rozwijaj¹cymi
siê regionami168 (por. mapa 2).
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej
przynajmniej dwukrotnie wymienia wspó³pracê terytorialn¹, wa¿n¹ z punktu
widzenia polskich interesów rozwojowych. Chodzi o koordynowanie polityk
w regionie Morza Ba³tyckiego oraz wzd³u¿ wschodniej zewnêtrznej granicy
UE169. Ponadto, Komisja nie wyklucza wprowadzenia nowych kategorii obszarów (regionów) o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych, wymagaj¹cych szczególnych dzia³añ w ramach polityki spójnoœci lub nowych
form wspó³pracy terytorialnej wspieranej przez Uniê170. Jest to istotna wskazówka dla decydentów politycznych i regionalistów, przygotowuj¹cych now¹
politykê spójnoœci, gdy¿ mo¿e mieæ odniesienie do specyficznych kategorii
przestrzennych wystêpuj¹cych w Polsce. Ju¿ obecnie widaæ, ¿e najs³abiej rozwijaj¹ce siê polskie województwa, zw³aszcza usytuowane na granicy wschodniej, wymagaj¹ dodatkowego wsparcia ze strony Unii Europejskiej.
Komisja zak³ada potrzebê wspó³pracy zarówno w p³aszczyŸnie miêdzyinstytucjonalnej (zw³aszcza koordynacji miêdzy ró¿nymi poziomami
w³adz), jak równie¿ miêdzy ró¿nymi typami polityk publicznych (integracja
merytoryczna). Jednak g³ównym odniesieniem dla tych dwóch typów integracji jest w³aœnie okreœlone terytorium i to jego specyficzne cechy geograficzne powinny decydowaæ o formach i zakresie przedmiotowym wspó³pracy.
Na przyk³ad Komisja proponuje w³¹czanie nowych tematów w zakres mo¿liwych interwencji polityki spójnoœci, takich jak odpowiedŸ na zmiany klimatyczne, ruchy migracyjne i inne zmiany demograficzne, zwiêkszenie bezpieczeñstwa energetycznego itp. Wszystkie te kwestie powinny jednak byæ
166
Por. szeroka propozycja typologii regionalnej w: Accompanying the Green Paper on
Territorial Cohesion, s. 6–10.
167
Por. Accompanying the Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength, s. 24.
168
Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej, s. 8.
169
Ibidem, s. 3.
170
Ibidem, s. 13.
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Mapa 2. Poziom PKB na 1 mieszkañca w 2005 roku (w euro)171

Indeks: EU27 = 100

171

Na podstawie: Accompanying the Green Paper on Territorial Cohesion, s. 22.
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wprowadzane w kontekœcie okreœlonego terytorium. Dlatego te¿ Komisja
widzi potrzebê silniejszej koordynacji pomiêdzy politykami sektorowymi
i terytorialnymi172, zarówno unijnymi, jak i pañstw cz³onkowskich. Wœród
polityk sektorowych wymagaj¹cych zintegrowanego podejœcia do polityki
spójnoœci Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej wymienia m.in.
politykê transportow¹, energetyczn¹, roln¹ i obszarów wiejskich,
zintegrowan¹ politykê morsk¹, konkurencji, zatrudnienia i innowacyjn¹173.”

Dwie g³ówne tendencje polityczne
Podsumowuj¹c dotychczasowe rozwa¿ania, warto zwróciæ uwagê na dwie
tendencje polityczne wobec interpretacji spójnoœci terytorialnej. S¹ one widoczne z jednej strony w dokumentach Komisji Europejskiej, a z drugiej – dokumentach sygnowanych przez ministrów reprezentuj¹cych pañstwa cz³onkowskie. Wprawdzie z up³ywem czasu Komisja przejmuje szereg postulatów inicjowanych przez rz¹dy narodowe174, ale zauwa¿alne s¹ tak¿e pewne subtelne
ró¿nice miêdzy podejœciem wspólnotowym i miêdzyrz¹dowym175, co mo¿e
znaleŸæ swój wyraz w dyskusji o przysz³oœci polityki spójnoœci.
W przypadku Komisji Europejskiej istnieje silne odniesienie sposobu interpretacji spójnoœci terytorialnej do traktatów europejskich. W konsekwencji
widoczne jest podejœcie wyrównawcze, które akcentuje potrzebê pomocy
najs³abszym regionom, zw³aszcza tych maj¹cym najtrudniejsze uwarunkowania geograficzne, choæ jak wczeœniej wspomnia³em – w Zielonej ksiêdze
w sprawie spójnoœci terytorialnej zauwa¿alne jest os³abienie tej tendencji.
Podstawow¹ zasad¹ przyjêt¹ dla spójnoœci terytorialnej jest „zbalansowany”
rozwój (tj. zrównowa¿ony przestrzennie), rozumiany przede wszystkim w kategoriach redukowania ró¿nic i wyrównywania szans rozwojowych. Komisja,
172

Ibidem, s. 10.
„Dostêp do wysokiej jakoœci badañ oraz mo¿liwoœæ uczestnictwa w projektach transgranicznych ma rosn¹ce znaczenie dla perspektyw rozwoju regionalnego. Wymiar terytorialny polityki badawczej wyra¿a siê poprzez ustanowienie europejskiej przestrzeni badawczej (ERA),
w ramach której naukowcy mog¹ siê przemieszczaæ, komunikowaæ i wspó³pracowaæ bez ograniczeñ”, Zielona ksiêga w sprawie spójnoœci terytorialnej, s. 11.
174
Przyk³adem tej tendencji jest wypowiedŸ Danuty Hübner na temat spójnoœci terytorialnej, która ³¹czy wszystkie najwa¿niejsze elementy wystêpuj¹ce zarówno w dokumentach Komisji Europejskiej, jak i miêdzyrz¹dowych. Por. D. Hübner: Territorial Cohesion: towards
a clear and common understanding of the concept, SPEECH/07/743, Ponta Delgada, Azores,
23 November 2007.
175
Dwa g³ówne nurty dyskusji o spójnoœci terytorialnej, tj. miêdzyrz¹dowy i wspólnotowy
(reprezentowany przede wszystkim przez Komisjê Europejsk¹) dostrzegaj¹ tak¿e inni komentatorzy. Por. A. Faludi: Territorial Agenda of the European Union, „European Journal of Spatial
Development”, 2007, no. 25, November.
173
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zgodnie z zapisami traktatowymi, dostrzega potrzebê zapewnienia us³ug œwiadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Jest to najczêœciej interpretowane jako zagwarantowanie dostêpnoœci do okreœlonych terytoriów, a wiêc
wi¹¿e siê z rozbudow¹ sieci komunikacyjnych i innej infrastruktury. Czêsto
KE przywo³uje postulat europejskiej wartoœci dodanej, a wiêc korzyœci rozwojowych wynikaj¹cych ze spójnoœci nie tylko dla okreœlonego obszaru, ale tak¿e w wymiarze ogólnoeuropejskim. Zwraca uwagê na potrzebê silniejszego
uwzglêdnienia w polityce spójnoœci priorytetów europejskich, co bez w¹tpienia mo¿e wzmocniæ pozycjê samej Komisji, jako traktatowego gwaranta poprawnoœci realizowania celów wspólnotowych. W odniesieniu do spójnoœci
terytorialnej KE akcentuje równie¿ kwestie rozwoju spo³ecznego, m.in.
zwi¹zanego z redukowaniem wykluczenia spo³ecznego i popraw¹ jakoœci ¿ycia. Stanowi to nawi¹zanie do idei Europejskiego Modelu Spo³ecznego.
Przedstawiciele Komisji podkreœlaj¹ równie¿, ¿e polityka spójnoœci nie powinna byæ zdominowana przez polityki sektorowe UE, ale jedynie z nimi
komplementarna i zintegrowana176.
Natomiast ministrowie odpowiedzialni za planowanie przestrzenne i rozwój regionalny akcentuj¹ zasadê subsydiarnoœci i mniej scentralizowanego
podejœcia do spójnoœci terytorialnej. Odwo³uj¹ siê przy tym do argumentów
dotycz¹cych poprawy efektywnoœci zarz¹dzania, choæ ich stanowisko mo¿e
tak¿e wi¹zaæ siê z chêci¹ ograniczenia kompetencji Komisji Europejskiej
w polityce spójnoœci i silniejszego zdecentralizowania tej polityki do pañstw
cz³onkowskich (lub nawet jej czêœciowej renacjonalizacji). Podkreœlaj¹ potrzebê zachowania i wykorzystania ró¿norodnoœci regionalnej, co wyraŸnie
kontrastuje z podejœciem wyrównawczym do polityki spójnoœci. Pozwala tak¿e silniej zró¿nicowaæ poszczególne kategorie przestrzenne oraz instrumenty
polityki spójnoœci, zw³aszcza miêdzy regionami silniej i s³abiej rozwijaj¹cymi
siê. Os³abia znaczenie postulatu zmniejszania ró¿nic w poziomie rozwoju gospodarczego i umo¿liwia rozpraszanie celów rozwojowych na innych – ni¿
ekonomiczne – priorytetach. Mo¿e to byæ wykorzystane zw³aszcza w stosunku do regionów s³abiej rozwijaj¹cych siê pod wzglêdem gospodarczym. Pañstwa cz³onkowskie silnie akcentuj¹ potrzebê integracji polityk sektorowych
z danym terytorium, co wi¹¿e siê m.in. z chêci¹ lepszego wykorzystania funduszy europejskich przez polityki krajowe. £¹cz¹ równie¿ spójnoœæ terytorialn¹ z kolejnymi priorytetami polityk sektorowych, co ma zasadnicze
znaczenie dla kszta³towania profilu merytorycznego przysz³ej polityki
spójnoœci.

176

Takie stanowisko zosta³o m.in. zaprezentowane przez przedstawiciela Komisji Europejskiej na seminarium organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Falentach
w dniach 13–14 maja 2008. Por. P. Berkowitz: Preparing the Future of Cohesion Policy, s. 12.
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Warto w tym miejscu przypomnieæ, ¿e pañstwa cz³onkowskie s¹ niezwykle
aktywne w dyskusji o spójnoœci terytorialnej i od lat podejmuj¹ ró¿norodne
próby silniejszego w³¹czenia perspektywy przestrzennej do polityki spójnoœci. Wed³ug niektórych specjalistów177 idea spójnoœci terytorialnej jest pomys³em francuskim, który mia³ zminimalizowaæ przewidywan¹ tendencjê do
przesuwania zainteresowania polityki spójnoœci na wschód, wraz z planowanym poszerzeniem UE. Chodzi³o równie¿ o wykorzystanie instrumentów europejskich do zmniejszenia dysproporcji rozwojowych miêdzy regionem
sto³ecznym a najs³abszymi gospodarczo obszarami Francji, a tak¿e przenoszenia impulsów rozwoju poza centralny obszar pentagonu, choæ w jego najbli¿sze otoczenie. We francuskich krêgach akademickich silnie rozpowszechnione s¹ te¿ idee rozwoju policentrycznego oraz nawi¹zania do Europejskiego
Modelu Spo³ecznego w polityce przestrzennej.
Program Europejskiej Perspektywy Rozwoju Przestrzennego oraz europejska sieæ obserwatoriów planowania przestrzennego s¹ nie tylko inicjatywami
krajów cz³onkowskich, ale równie¿ w du¿ej mierze opieraj¹ siê na zarz¹dzaniu
miêdzyrz¹dowym i otwartej metodzie koordynacji178. Szczególnie wa¿na jest
przy tym rola urzêdu prezydencji europejskiej oraz afiliowanych przy niej komitetów (np. Komitetu Rozwoju Przestrzennego). W trakcie dyskusji nad
operacjonalizacj¹ spójnoœci terytorialnej pojawia³y siê postulaty zastosowania
procedury komitologicznej lub otwartej metody koordynacji179. W przypadku
przeniesienia tych instytucji do polityki spójnoœci z pewnoœci¹ wzmocni³oby
to rolê pañstw cz³onkowskich w tej polityce i os³abi³o znaczenie Komisji Europejskiej. Warto dodaæ, ¿e jest to przyk³ad szerszego zjawiska wzmacniania
instytucji miêdzyrz¹dowych w Unii, widocznego zarówno w projekcie traktatu lizboñskiego, jak i innych politykach unijnych180.
Europejskie wytyczne i wskaŸniki dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej bêd¹
mog³y byæ formu³owane jedynie ogólnie, zaœ za ich praktyczn¹ realizacjê i dopasowanie do uwarunkowañ terytorialnych bêd¹ musia³y odpowiadaæ rz¹dy
narodowe. Bêdzie to wzmacnia³o ich rolê w polityce spójnoœci. Ju¿ teraz nie
jest ona ma³a, czego przyk³adem jest okreœlanie funkcji pe³nionych przez
rz¹dy mianem gate keeper’a181, a wiêc roli poœrednicz¹cej miêdzy poziomem
177

A. Faludi: From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, „Regional Studies”, 2006, vol. 40, no. 6, s. 667–678.
178
Por. U.J. Rivolin: The Future of the ESDP in the Framework of Territorial Cohesion,
DISP 161, 2005, no. 2, s. 19–27; E. Gualini: Territorial cohesion as a category of agency: the
missing dimension in the EU spatial debate, s. 7–11.
179
Por. A. Faludi: From European Spatial Development to Territorial Cohesion Policy, s. 674.
180
Szerzej na ten temat: T.G. Grosse: Hybrydowy ustrój Unii Europejskiej: dwie logiki
zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, „Analizy Natoliñskie”, 2008, nr 3 (26); T.G. Grosse: Europa na rozdro¿u, rozdz. 10.
181
Zob. S. Bulmer, Ch. Lequesne: Introduction, Conclusion, w: S. Bulmer, Ch. Lequesne
(red.): The Member States of the European Union, Oxford University Press, 2005; S. Bulmer,
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unijnym a terytorialnym, co wi¹¿e siê z istotnym zakresem realnej w³adzy
w polityce spójnoœci. Podkreœlanie w dokumentach ministerialnych potrzeby
respektowania zasady subsydiarnoœci przy operacjonalizowaniu spójnoœci
terytorialnej ma wiêc bardzo konkretny wydŸwiêk polityczny.
Niekiedy przedstawiciele pañstw cz³onkowskich opowiadaj¹ siê za bardziej funkcjonalnym podejœciem do delimitacji obszarów interwencji przy realizacji spójnoœci terytorialnej, a zw³aszcza szerszym uwzglêdnianiu obok poziomu regionów tak¿e innych obszarów182. Takie podejœcie mo¿e prowadziæ
do os³abiania roli regionów w polityce spójnoœci, zw³aszcza tych o samorz¹dowym statusie, a tak¿e mo¿liwoœci swobodnego okreœlania przez rz¹dy
ró¿nych obszarów interwencji, co wzmacnia ich rolê polityczn¹. Pozwala
m.in. na kszta³towanie doraŸnych struktur pañstwowych w terenie (np. wyspecjalizowanych agencji), odpowiedzialnych za wydatkowanie funduszy europejskich. Jest zwi¹zane z szerzej obserwowanymi procesami os³abiania polityki regionalnej w ramach polityki spójnoœci183, a tak¿e zmniejszania znaczenia
politycznego idei Europy regionów. Tak¿e silniejsze wp³ywy polityk sektorowych w obrêbie spójnoœci terytorialnej i polityki spójnoœci mog¹ byæ okazj¹
do wzmocnienia roli ministrów sektorowych w poszczególnych krajach w zarz¹dzaniu funduszami europejskimi.
W dyskusji na temat przysz³oœci spójnoœci terytorialnej bior¹ udzia³ tak¿e
inne podmioty, m.in. œrodowiska akademickie, samorz¹dy terytorialne, w tym
równie¿ regiony. Te ostatnie zwracaj¹ uwagê na potrzebê horyzontalnego traktowania spójnoœci terytorialnej, a wiêc obejmowania ni¹ wszystkich regionów
europejskich, a nie tylko najs³abiej rozwijaj¹cych siê lub o specyficznych
uwarunkowaniach geograficznych184. Odwo³uj¹ siê równie¿ do zasady solidarnoœci, zarówno w wymiarze kooperacji miêdzy poszczególnymi obszarami,
jak zwiêkszonego bud¿etu polityki spójnoœci. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zasadniczy g³os w sprawach operacjonalizacji spójnoœci terytorialnej bêdzie nale¿a³ do pañstw cz³onkowskich, zw³aszcza tych najsilniejszych i najwiêcej
Ch. Lequesne: New Perspectives on EU-Member State Relationships, Centre d’etudes et de recherches internationals, „Research in Question”, 2002, no 4, January. Przyk³adem omawianej
roli pañstw cz³onkowskich jest redystrybucja œrodków UE na politykê spójnoœci: I. Bache: The
extended gatekeeper: central government and the implementation of EC regional policy in the
UK, „Journal of European Public Policy”, 1999, vol. 6, no. 1.
182
Podobne rekomendacje dotycz¹ce spójnoœci terytorialnej przedstawiaj¹ eksperci: Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level, Final Report, Part I, Summary,
ESPON Project 2.3.2., Luxembourg 2007, s. 26.
183
Por. g³ówna teza wyk³adu prof. A. Sapira na konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: A. Sapir: Promoting Growth in Europe’s Lagging Regions, Falenty, 13–14 May 2008.
184
Por. M. Delebarre: The Lisbon strategy and territorial cohesion: towards a new kind of
European governance, Conference on Territorial Cohesion and the Lisbon strategy: Exploiting
local and regional potential, Amsterdam 28 June 2006, s. 4.
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wp³acaj¹cych do bud¿etu unijnego. Liczyæ siê bêdzie równie¿ opinia Komisji
Europejskiej, zw³aszcza wyra¿ona w Zielonej ksiêdze na temat spójnoœci terytorialnej. Jak wczeœniej napisa³em, stanowisko KE w wielu aspektach zbli¿y³o
siê do podejœcia rz¹dów narodowych.

Najwa¿niejsze dylematy spójnoœci terytorialnej
Dotychczasow¹ dyskusjê europejsk¹ na temat spójnoœci terytorialnej mo¿na równie¿ podsumowaæ w odniesieniu do najwa¿niejszych dylematów merytorycznych. Jak siê wydaje, tego typu analiza mo¿e byæ istotn¹ przes³ank¹
kszta³towania polskiego stanowiska zarówno w sprawie spójnoœci terytorialnej, jak równie¿ przysz³oœci polityki spójnoœci po roku 2013. Poni¿ej proponujê ocenê piêciu g³ównych dylematów.
(1) Spójnoœæ czy ró¿norodnoœæ?
Szereg dokumentów miêdzyrz¹dowych dotycz¹cych agendy terytorialnej
podkreœla walory ró¿norodnoœci regionalnej, zw³aszcza w odniesieniu do œrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Postuluje równie¿ wykorzystywanie tej odmiennoœci dla rozwoju regionalnego. Ró¿nice nie s¹ wiêc redukowane, ale mog¹ stanowiæ istotny i unikatowy potencja³ endogeniczny okreœlonych terytoriów. W Zielonej ksiêdze w sprawie spójnoœci terytorialnej Komisja Europejska przejê³a ton wypowiedzi z dokumentów miêdzyrz¹dowych
i zachêca do wykorzystywania atutów poszczególnych obszarów i przekszta³cania ró¿norodnoœci w korzyœci przyczyniaj¹ce siê do rozwoju ca³ej
Unii185. Taki sposób podejœcia do rozwoju przestrzennego jest nieco sprzeczny
z traktatowym rozumieniem spójnoœci jako wyrównywania szans rozwojowych i niwelowania ró¿nic w rozwoju regionów (tj. konwergencji poziomów
rozwoju gospodarczego i spo³ecznego). Ze wspomnianym dylematem wi¹¿e
siê równie¿ kwestia tego, czy przedmiotem pomocy publicznej maj¹ byæ
wszystkie regiony Europy, czy tylko te najs³abiej rozwijaj¹ce siê lub najmniej
uprzywilejowane pod wzglêdem geograficznym. Podejœcie wyrównawcze
zak³ada pomoc obszarom najs³abszym, natomiast akcentowanie ró¿norodnoœci i wielowymiarowoœci rozwoju umo¿liwia objêcie interwencj¹ publiczn¹
wszystkich europejskich regionów.
Jednym ze sposobów rozwi¹zania omawianego dylematu jest próba
powi¹zania koncepcji rozwoju oddolnego ze spójnoœci¹. Chodzi o przyjêcie
paradygmatu rozwoju endogenicznego, który umo¿liwia zainicjowanie
trwa³ych procesów rozwoju gospodarczego i spo³ecznego w Europie. Istotne
znaczenie ma przy tym utrzymanie podstawowych wskaŸników tego rozwoju
185
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(takich jak PKB na mieszkañca i poziom bezrobocia), które bêd¹ g³ównymi
wyznacznikami osi¹gania spójnoœci miêdzy poszczególnymi obszarami zjednoczonej Europy. Zasada ró¿norodnoœci rozwoju terytorialnego nie powinna
wiêc os³abiaæ traktatowego priorytetu Unii do zwiêkszania jej spójnoœci. Jednoczeœnie odniesienia do zasady ró¿norodnoœci powinny zostaæ zawê¿one
g³ównie do poszanowania specyfiki miejscowego œrodowiska naturalnego
i dziedzictwa kulturowego, a nie na przyk³ad do usprawiedliwiania podzia³u
miêdzy obszarami rozwijaj¹cymi gospodarkê tradycyjn¹ b¹dŸ innowacyjn¹.
Zasada rozwoju endogenicznego mo¿e byæ pewn¹ pu³apk¹ w dyskusji
o przysz³oœci polityki spójnoœci dla regionów s³abiej rozwijaj¹cych siê, jeœli
zawêzi ich mo¿liwoœci rozwoju jedynie do tradycyjnych segmentów ich gospodarek. Zamiast tego nale¿y promowaæ potrzebê zdywersyfikowania zasobów wewnêtrznych, a wiêc budowania nowych podstaw rozwoju innowacyjnej gospodarki186.
(2) Centralizacja czy decentralizacja zarz¹dzania?
Zasady endogenicznego rozwoju oraz subsydiarnoœci polityk europejskich
zak³adaj¹ wiêksz¹ decentralizacjê polityk publicznych, podczas gdy optyka
wyrównawcza w polityce spójnoœci zak³ada silniejsze znaczenie odgórnego
sterowania rozwojem i tendencjê do centralizacji kompetencji na szczeblu
wspólnotowym. Warto zauwa¿yæ, ¿e model planowania przestrzennego, funkcjonuj¹cy we Francji, opiera siê w du¿ym stopniu na silnej roli rz¹dowej agencji DATAR (1 stycznia 2006 roku przemianowanej na DIACT), która choæ ma
ograniczaæ skutki centralizacji pañstwa francuskiego, to jednak opiera siê
w du¿ym stopniu na odgórnym sterowaniu rozwojem przestrzennym. W opinii specjalistów187 w³aœnie na tym modelu oparto konstrukcjê unijnej polityki
spójnoœci, a tak¿e zaproponowano niektóre jej rozwi¹zania organizacyjne.
Nie s¹ to jednak dominuj¹ce propozycje w zakresie zarz¹dzania, gdy¿, jak
dowodzi moja wczeœniejsza analiza, ogromny wp³yw maj¹ równie¿ pomys³y
dotycz¹ce zwiêkszenia roli pañstw cz³onkowskich w praktycznej realizacji
spójnoœci terytorialnej. Podkreœlanie zasady subsydiarnoœci oraz proponowanie rozwi¹zañ operacyjnych, nawi¹zuj¹cych do otwartej metody koordynacji
wymuszaj¹ decentralizacjê zarz¹dzania. Natomiast os³abianie znaczenia regionów w polityce spójnoœci oraz w³¹czanie do zarz¹dzania polityk¹ spójnoœci
innych ni¿ regionalne (tj. definiowane jako NUTS2) kategorii przestrzennych,
zw³aszcza ponadregionalnych i subregionalnych – przyczynia siê do wzmocnienia w³adzy rz¹dów narodowych. W ten sposób traktatowe wprowadzenie
perspektywy przestrzennej do polityki spójnoœci przyczynia siê do wzmocnienia roli pañstw cz³onkowskich w tej polityce, a nawet otwiera drogê do jej czê186
187
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œciowej renacjonalizacji188. Próba przeniesienia rozwi¹zañ krajowych, wystêpuj¹cych w poszczególnych pañstwach, na grunt unijnej polityki spójnoœci
mo¿e byæ tak¿e odczytywana jako sposób zwiêkszenia w³asnych wp³ywów
w Europie oraz zwiêkszenia integracji polityki unijnej z narodowym systemem administracyjnym i miejscowymi politykami publicznymi189.
Omawiany dylemat wi¹¿e siê równie¿ bezpoœrednio z kwesti¹ zarz¹dzania
wieloszczeblowego (multilevel governance), a zw³aszcza tym, jakie kompetencje w odniesieniu do spójnoœci terytorialnej bêd¹ przypisane poszczególnym poziomom zarz¹dzania: unijnemu, krajowemu i terytorialnemu. Efektywnoœæ prowadzenia polityk publicznych wymaga precyzyjnego i racjonalnego
powi¹zania celów politycznych z najbardziej dogodnym do ich realizacji sposobem zarz¹dzania. Dlatego tak istotne jest to, czy wprowadzenie spójnoœci
terytorialnej do polityki unijnej bêdzie g³ównie s³u¿y³o realizowaniu europejskiej wartoœci dodanej (co wzmacnia kompetencje instytucji wspólnotowych),
czy te¿ bêdzie mia³o na celu efektywniejsze dopasowanie dzia³añ europejskich
do uwarunkowañ terytorialnych (co podkreœla znaczenie instytucji krajowych).
(3) Integracja polityk sektorowych czy „sektoryzacja” polityki spójnoœci?
Kolejny dylemat dotycz¹cy zarz¹dzania wi¹¿e siê z tym, jaki bêdzie wp³yw
zintegrowania unijnych (i krajowych) polityk sektorowych z polityk¹ spójnoœci. Czy kolejne nowe tematy wprowadzane do agendy polityki spójnoœci, tak¿e poprzez wykorzystanie dyskusji o spójnoœci terytorialnej – bêd¹ os³abia³y
tradycyjne cele tej polityki zwi¹zane z niwelowaniem ró¿nic rozwojowych
i osi¹ganiem wiêkszej spójnoœci spo³ecznej i ekonomicznej na obszarze Unii?
Polityka spójnoœci, podobnie jak i inne instrumenty polityk europejskich
powinna dostosowywaæ siê do nowych wyzwañ politycznych. Wzajemna koordynacja miêdzy ró¿nymi politykami jest równie¿ nieodzownym warunkiem
poprawy synergii i efektywnoœci dzia³añ w sferze publicznej. Polityka spójnoœci, podobnie jak i polityki regionalne pañstw cz³onkowskich, s¹ bardzo dobrym instrumentem koordynacji ró¿nych dzia³añ sektorowych w regionach.
Jednak¿e musz¹ one byæ zgodne z podstawowymi celami politycznymi rozwoju regionalnego, a w przypadku poziomu unijnego – najwa¿niejszymi priorytetami polityki spójnoœci. Inaczej mo¿emy obserwowaæ stopniowe
„zaw³aszczanie” polityki spójnoœci (i krajowych polityk regionalnych) przez
najbardziej wp³ywowe polityki sektorowe.
188
Por. E. Gualini: Territorial cohesion as a category of agency: the missing dimension in
the EU spatial debate, s. 12.
189
Por. R. Eising, B. Kohler-Koch: Governance in the European Union, „ECPR Studies in
European Policy Science” 1999, no. 12, Routledge, London, s. 267–285; T.G. Grosse: Europa
na rozdro¿u, rozdz. 5.
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Nale¿y mieæ równie¿ na uwadze to, ¿e nie wszystkie polityki europejskie
maj¹ odpowiedni potencja³ do realizacji zintegrowanego podejœcia.
Przyk³adem s¹ próby zwiêkszenia koordynacji miêdzy wspóln¹ polityk¹ roln¹
a dzia³aniami s³u¿¹cymi rozwojowi obszarów wiejskich. W³¹czenie tych dzia³añ do polityki rolnej w latach 2007–2013 doprowadzi³o do ich podporz¹dkowania celom polityki sektorowej, przez co utraci³y mo¿liwoœæ uwzglêdniania
ró¿norodnych (w tym niepowi¹zanych z rolnictwem) aspektów rozwoju terenów wiejskich. Wspomniane doœwiadczenie mo¿e wskazywaæ, ¿e skuteczna
integracja polityk europejskich nie mo¿e odbywaæ siê w ramach polityki sektorowej. Powinna byæ dokonywana przede wszystkim na bazie polityki regionalnej, co stanowi powa¿ny argument wzmacniaj¹cy znaczenie polityki spójnoœci190.
(4) Dylematy partycypacji spo³ecznej
Kolejne dylematy zwi¹zane z zarz¹dzaniem dotycz¹ partycypacji spo³ecznej. Dla skutecznoœci prowadzenia polityki przestrzennej w dalszym ci¹gu zasadnicze znaczenie maj¹ w³adze publiczne191. Wprowadzenie uczestnictwa
spo³ecznego nie powinno zmierzaæ do os³abienia przywództwa politycznego
w³adz regionalnych i lokalnych za politykê rozwoju. Nie powinno rozpraszaæ
odpowiedzialnoœci politycznej, a wiêc utrudniaæ rozliczalnoœci (accountability) za skutki dzia³añ publicznych. Partnerstwo terytorialne nie mo¿e zastêpowaæ w³adz samorz¹dowych, w tym równie¿ regionalnych w polityce spójnoœci. Rola partnerstwa powinna raczej zmierzaæ do wzbogacania rozwi¹zañ
merytorycznych oraz aktywniejszego udzia³u podmiotów spo³ecznych w konsultacjach i realizacji polityk publicznych.
Zagro¿eniem dla partycypacji jest mo¿liwoœæ zdominowania tego procesu
przez silne grupy interesów, które s¹ bezpoœrednio zainteresowane okreœlonym kierunkiem polityk publicznych. W³aœnie dlatego potrzebne s¹ odpowiednie ramy instytucjonalne, m.in. zapewnienie w³aœciwej reprezentatywnoœci uczestników partycypacji spo³ecznej, zrównowa¿enie interesów, zw³aszcza miêdzy grupami spo³ecznymi maj¹cymi odmienne opinie wobec celów
polityk publicznych itp. Innym zagro¿eniem procesu partycypacji jest nadmierne rozpraszanie celów rozwojowych w trakcie szerokich konsultacji. Powoduje to, ¿e strategie rozwojowe przestaj¹ byæ wewnêtrznie spójne i utrudniaj¹ efektywnoœæ dzia³añ. Potrzebny jest silny podmiot, maj¹cy odpowiedni
mandat polityczny (wyborczy), który ju¿ na poziomie kampanii wyborczej
okreœli zasadnicze cele rozwojowe, a póŸniej bêdzie mia³ odpowiedni¹ legity-

190

Por. na ten temat: T.G. Grosse: Polityka Unii Europejskiej wobec regionów najbardziej
oddalonych.
191
Por. Governance of Territorial and Urban Policies from EU to Local Level, s. 44.
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macjê spo³eczn¹ do wyznaczania zasadniczych kierunków strategii rozwojowych.
Komisja Europejska proponuje w Zielonej ksiêdze w sprawie spójnoœci
terytorialnej, aby anga¿owaæ przedstawicieli ró¿nych grup spo³ecznych,
w³¹cznie z podmiotami nieprowadz¹cymi dzia³alnoœci gospodarczej.
W zwi¹zku z tym polityki dotycz¹ce wzrostu gospodarczego na danych obszarach musz¹ byæ odpowiednio dostosowywane pod k¹tem ich wdra¿ania, poszerzaj¹c zakres partnerstwa spo³ecznego i lokalnego w tych segmentach programów europejskich192. Istnieje ryzyko, ¿e rozwój partnerstwa lokalnego
w tym kierunku mo¿e nadmiernie poszerzaæ kr¹g konsultacji poza podmioty
zainteresowane realizacj¹ projektu, a przez to utrudniaæ jego sprawn¹ realizacjê lub podwy¿szaæ koszty.
Podobne znaczenie ma odpowiednia regulacja koordynacji zarz¹dzania
w uk³adzie wertykalnym (miêdzy ró¿nymi jednostkami terytorialnymi z danego regionu) oraz horyzontalnym (miêdzy ró¿nymi regionami)193. Nie zawsze
politykê regionaln¹, w tym jej aspekty przestrzenne, mo¿na prowadziæ na zasadach konsensu spo³ecznego. Potrzebne s¹ procedury, które bêd¹ strukturyzowa³y sposób okreœlania priorytetów politycznych, a tak¿e wskazywa³y podmiot wiod¹cy w ramach tego procesu, przecinaj¹cy ewentualne spory i konflikty interesów.
(5) EMS czy rozwój innowacyjnej gospodarki?
Kolejny dylemat dotyczy wyboru najwa¿niejszych kierunków merytorycznych dzia³añ politycznych, realizuj¹cych spójnoœæ terytorialn¹. W dyskusji europejskiej na temat agendy terytorialnej przedstawiane s¹ ró¿norodne propozycje dotycz¹ce celów polityki publicznej, co dowodzi wielowymiarowoœci podejœcia do rozwoju przestrzennego. Widoczny jest tak¿e pewien dylemat polityczny, który mo¿na okreœliæ jako wybór miêdzy realizacj¹ Europejskiego Modelu Spo³ecznego a d¹¿eniem przede wszystkim do podwy¿szenia konkurencyjnoœci regionalnej194. Pierwsza opcja polityczna akcentuje podwy¿szanie jakoœci
¿ycia mieszkañców, a tak¿e proponuje ró¿norodne cele zwi¹zane z ochron¹
przyrody i rozwojem spo³ecznym. Druga podkreœla znaczenie rozwoju gospodarczego, choæ tak¿e ³¹czy z nim inne cele rozwojowe. Na przyk³ad rozwój infrastruktury lub zasobów ludzkich mo¿e byæ ukierunkowany na rzecz pobudzania przedsiêbiorczoœci i inwestycji gospodarczych, a kierunki rozwoju gospodarczego mog¹ uwzglêdniaæ troskê o ochronê œrodowiska naturalnego.
192
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Wybór priorytetu rozwojowego ma istotne reperkusje dla ukierunkowania
polityki spójnoœci, a zw³aszcza okreœlenia proporcji miêdzy celami stymuluj¹cymi rozwój gospodarczy a innymi zasadami i wymiarami rozwoju. Dodatkowo wi¹¿e siê z wyzwaniem rozwoju innowacyjnej gospodarki. Tego typu
strategia w przypadku s³abszych regionów wymaga znacz¹cego wysi³ku inwestycyjnego i przygotowywania podstaw do zaczêcia innowacyjnych procesów rozwojowych. Przyjêcie, jako naczelnej zasady dla spójnoœci terytorialnej, kryterium jakoœci ¿ycia mieszkañców nie tylko os³abia priorytety zwi¹zane z rozwojem gospodarczym, ale powa¿nie utrudnia mo¿liwoœci inicjowania
strategii innowacyjnych, zw³aszcza w s³abiej rozwijaj¹cych siê regionach i nowych krajach cz³onkowskich. Z tego wzglêdu postulat realizowania Europejskiego Modelu Spo³ecznego – choæ wydaje siê pocz¹tkowo korzystny dla podejœcia wyrównawczego i wspierania s³abiej rozwijaj¹cych siê obszarów –
mo¿e przyczyniæ siê do utrwalenia zró¿nicowañ miêdzy regionami centralnymi i peryferyjnymi w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki.

Podsumowanie i wnioski do polskiego stanowiska
(1) Du¿e znaczenie ma œciœlejsze powi¹zanie zasady endogenicznego rozwoju
z podstawowymi celami traktatowymi Unii, odnosz¹cymi siê do polityki
spójnoœci. Chodzi z jednej strony o aprobatê dla paradygmatu rozwoju
endogenicznego, który umo¿liwia zainicjowanie trwa³ych procesów rozwoju gospodarczego i spo³ecznego w Europie. Ale z drugiej, istotne jest
utrzymanie podstawowych wskaŸników tego rozwoju, takich jak PKB na
mieszkañca i poziom bezrobocia, które bêd¹ g³ównymi wyznacznikami
osi¹gania spójnoœci miêdzy poszczególnymi obszarami zjednoczonej Europy. Kultywowanie ró¿norodnoœci rozwoju terytorialnego nie powinno
os³abiaæ traktatowych celów Unii do zwiêkszania spójnoœci w wymiarze
gospodarczym, spo³ecznym i terytorialnym. Jednoczeœnie pochwa³a ró¿norodnoœci powinna zostaæ zawê¿ona g³ównie do poszanowania specyfiki
miejscowego œrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, a nie na
przyk³ad do usprawiedliwiania podzia³u miêdzy obszarami rozwijaj¹cymi
gospodarkê tradycyjn¹ b¹dŸ innowacyjn¹.
(2) Wprowadzenie spójnoœci terytorialnej do polityki spójnoœci mo¿e przyczyniæ siê do bardziej skutecznego ograniczania funduszy europejskich dla
tej polityki przez p³atników netto do bud¿etu UE lub jej czêœciowej renacjonalizacji. Wynika to zarówno z podkreœlania zasady subsydiarnoœci, jak
równie¿ propozycji dotycz¹cych zarz¹dzania, nawi¹zuj¹cych do otwartej
metody koordynacji i decentralizacji. Tym bardziej istotne jest podkreœlanie potrzeby zwiêkszania bud¿etu polityki spójnoœci w zwi¹zku z posze-
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rzeniem jej traktatowych celów o wymiar spójnoœci terytorialnej. Obok zasady subsydiarnoœci nale¿y wyeksponowaæ traktatowe odniesienie do solidarnoœci miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Du¿e znaczenie ma równie¿
pozostawienie w gestii Komisji Europejskiej odpowiednio silnych kompetencji w zakresie spójnoœci terytorialnej, zw³aszcza wyznaczania podstawowych celów programowych i standardów operacyjnych, a tak¿e monitorowania ich praktycznej realizacji przez pañstwa cz³onkowskie.
(3) Wprowadzenie jako jednej z g³ównych zasad dla spójnoœci terytorialnej
d¹¿enia do poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców, a tak¿e odwo³ywanie siê
do koncepcji wielowymiarowoœci rozwoju przyczynia siê do rozproszenia
celów rozwojowych i os³abia priorytety dotycz¹ce innowacyjnej gospodarki195. Z tego wzglêdu postulat realizowania Europejskiego Modelu
Spo³ecznego przez politykê spójnoœci, choæ wydaje siê korzystny dla podejœcia wyrównawczego i wspierania s³abiej rozwijaj¹cych siê obszarów,
mo¿e przyczyniæ siê do utrwalenia zró¿nicowañ miêdzy regionami centralnymi i peryferyjnymi w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki, a to
w d³u¿szej perspektywie nie jest korzystne dla rozwoju Unii. Tym bardziej
¿e w polityce spójnoœci widoczna jest od d³u¿szego czasu silna tendencja
do zwiêkszania dysproporcji w tym zakresie. Ró¿nicuje ona instrumenty
pomocy publicznej dla poszczególnych obszarów, co skutkuje podzia³em
na regiony, które przede wszystkim skupiaj¹ siê na budowie podstawowej
infrastruktury oraz takich, które inwestuj¹ w znacznie wiêkszym stopniu
w innowacje196. Zbyt sztywna kategoryzacja regionalna w polityce
spójnoœci mo¿e przyczyniæ siê do pog³êbienia tych tendencji.
Podstawowym celem dla polityki polskiego rz¹du powinno byæ d¹¿enie do
osi¹gania wiêkszej spójnoœci przestrzeni europejskiej w zakresie rozwoju
innowacyjnej gospodarki197. Dlatego istotne znaczenie ma zawê¿anie,
a nie rozpraszanie celów rozwojowych, a tak¿e przyjêcie zasady, ¿e polityka Unii ma przede wszystkim wspieraæ rozwój konkurencyjnoœci regionów, a zw³aszcza budowanie (nowego) potencja³u dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, jako podstawowych celów strategii lizboñskiej. Warto
przy tym wykorzystaæ te argumenty pojawiaj¹ce siê w dyskusji na temat
spójnoœci terytorialnej, które dotycz¹ potrzeby rozwoju kooperacji siecio195

Por. rozwa¿ania na temat potrzeby ograniczenia nadmiernego rozproszenia priorytetów
polityki spójnoœci UE: J. Szlachta, J. Zaleski: Dylematy polityki strukturalnej Unii Europejskiej
po roku 2013, „Gospodarka Narodowa”, 2008, nr 3, s. 87–103.
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Por. wyst¹pienie dr. Jana Olbrychta na konferencji w Falentach organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniach 13–24 maja 2008 roku. Na ten sam temat: T.G.
Grosse: Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, rozdz. 6.
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T.G. Grosse: Czy polityka spójnoœci Unii Europejskiej bêdzie po roku 2013 bardziej innowacyjna? ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
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wej miêdzy silniejszymi i s³abszymi regionami Unii, w celu wymiany
doœwiadczeñ, wiedzy i innowacji.
(4) Polityka spójnoœci, podobnie jak polityki regionalne pañstw cz³onkowskich, jest bardzo dobrym instrumentem koordynacji ró¿nych dzia³añ sektorowych w regionach. Musz¹ one byæ zgodne z podstawowymi celami
politycznymi rozwoju regionalnego, a w przypadku poziomu unijnego –
najwa¿niejszymi priorytetami polityki spójnoœci. Inaczej mo¿emy obserwowaæ stopniowe „zaw³aszczanie” polityki spójnoœci (i krajowych polityk
regionalnych) przez najbardziej wp³ywowe polityki sektorowe. Dlatego
nale¿y podkreœlaæ potrzebê zwiêkszania komplementarnoœci polityk sektorowych z polityk¹ spójnoœci, ale wystrzegaæ siê jej zdominowania
przez polityki sektorowe. Oznacza to potrzebê gruntownej analizy obszarów integracji polityki spójnoœci z poszczególnymi politykami sektorowymi Unii w trzech g³ównych aspektach: (1) celów merytorycznych (przy pozostawieniu wiod¹cej roli dla traktatowych celów Unii w zakresie spójnoœci), (2) jasnego okreœlenia linii demarkacyjnej miêdzy celami i kompetencjami polityki spójnoœci i polityk sektorowych, (3) metod zarz¹dzania,
zw³aszcza sposobu realizowania w praktyce integracji polityki spójnoœci
z sektorowymi na szczeblu narodowym.
(5) Wprowadzenie spójnoœci terytorialnej do polityki spójnoœci mo¿e równie¿
prowadziæ do dalszego os³abiania wymiaru regionalnego, w tym równie¿
zmniejszania liczby i wielkoœci programów regionalnych oraz os³abiania
kompetencji powierzanych regionom w ramach procesów zarz¹dzania.
Warto przeciwstawiæ siê takim tendencjom, co wynika m.in. z dotychczasowych, pozytywnych polskich doœwiadczeñ w zakresie regionalizacji polityki spójnoœci. Jest to równie¿ zgodne z podstawowym modelem, przyjêtym w polskiej administracji dla rozwoju regionalnego i polityki spójnoœci,
który opiera siê na stosunkowo silnej roli szesnastu samorz¹dów województw. Os³abianie roli regionów w polityce spójnoœci mo¿e zaowocowaæ
potrzeb¹ rozwoju struktur rz¹dowych w terenie, odpowiedzialnych za realizowanie spójnoœci terytorialnej. Z polskiego punktu widzenia bêdzie to
oznacza³o zwiêkszanie kosztów administracyjnych, dublowanie niektórych struktur i kompetencji (miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹) oraz rosn¹c¹ „sektoryzacjê” polityki spójnoœci.
(6) Trudno w chwili obecnej przes¹dzaæ szczegó³owe kwestie dotycz¹ce operacjonalizacji nowego wymiaru polityki spójnoœci. Jak wspomnia³em, istnieje
silna presja niektórych pañstw cz³onkowskich, aby dodanie aspektu terytorialnego do polityki spójnoœci zwiêkszy³o mechanizmy zarz¹dzania miêdzyrz¹dowego, rozluŸni³o kompetencje Komisji Europejskiej i wzmocni³o
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decentralizacjê tej polityki na poziom pañstw cz³onkowskich. Mo¿liwe s¹
równie¿ próby czêœciowej renacjonalizacji zarz¹dzania omawian¹ polityk¹,
co jest zwi¹zane z wprowadzaniem miêkkich mechanizmów zarz¹dzania ze
strony UE, daj¹cych wiêksz¹ swobodê w³adzom pañstwowym w zakresie
organizowania i realizowania celów spójnoœci terytorialnej. Wyzwaniem dla
polskiego rz¹du powinno byæ utrzymanie podstawowych kompetencji Komisji Europejskiej w zakresie operacyjnym, zw³aszcza w wymiarze okreœlania podstawowych priorytetów i standardów realizacji spójnoœci terytorialnej, najwa¿niejszych wskaŸników kwalifikowalnoœci i efektywnoœci, a tak¿e monitorowania realizowania celów spójnoœci terytorialnej przez pañstwa
cz³onkowskie. Jednoczeœnie jednak jest nieuniknione, a nawet wskazane,
aby polityka spójnoœci by³a w wiêkszym ni¿ obecnie stopniu zdecentralizowana. Zasadnicze decyzje dotycz¹ce powi¹zania krajowych polityk rozwojowych i polityki spójnoœci z polityk¹ przestrzenn¹ powinny byæ podejmowane na poziomie krajowym.
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4. Przyk³ad regionów najbardziej oddalonych
Wprowadzenie
Celem tego rozdzia³u jest analiza dokumentów przedstawionych ostatnio
przez Komisjê Europejsk¹, dotycz¹cych rozwoju regionów najbardziej oddalonych (RNO), które s¹ równie¿ okreœlane jako peryferyjne (lub ultraperyferyjne)196. W sensie formalnym wspomniana terminologia odnosi siê do siedmiu terytoriów zamorskich z trzech krajów cz³onkowskich (Francji, Hiszpanii
i Portugalii). Borykaj¹ siê one z wieloma specyficznymi problemami rozwojowymi. Komisja na wniosek zainteresowanych pañstw cz³onkowskich (i przy
poparciu innych instytucji europejskich) przyk³ada od wielu lat szczególn¹
wagê do rozwoju tych obszarów. Jednoczeœnie traktuje je jako pilota¿ przy
wprowadzaniu nowych inicjatyw, które mog¹ mieæ znaczenie zarówno dla
kierunku debaty na temat spójnoœci terytorialnej, jak równie¿ przysz³oœci polityki spójnoœci.
Oprócz analizy dotychczasowej polityki Unii wobec RNO istotne znaczenie
ma przedstawienie propozycji Komisji Europejskiej dotycz¹cych przysz³oœci
tych terenów. G³ównym pytaniem badawczym z tego punktu widzenia jest to,
jak te projekty mog¹ wp³yn¹æ na reformê polityki spójnoœci po roku 2013? Czy
dotychczasowe doœwiadczenia rozwoju dzia³añ Unii wobec regionów najbardziej oddalonych mog¹ byæ pouczaj¹ce dla kszta³towania przysz³ego i polskiego
stanowiska na forum unijnym, zw³aszcza wobec polityki spójnoœci?

Doœwiadczenia pomocy UE dla regionów najbardziej
oddalonych
Termin regionów najbardziej oddalonych dotyczy czterech departamentów zamorskich Francji (Martyniki, Gwadelupy, Gujany Francuskiej i Reunion), dwóch regionów autonomicznych Portugalii (Azorów i Madery) oraz
jednego regionu autonomicznego Hiszpanii (Wysp Kanaryjskich). Obszary te
196
Por. T.G. Grosse: Polityka Unii Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych,
„Studia Regionalne i Lokalne”, 2008; T.G. Grosse: Polityka spójnoœci wobec regionów najbardziej oddalonych, ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego; T.G. Grosse: Doœwiadczenia regionów najbardziej oddalonych w UE: czy mo¿na je wykorzystaæ dla rozwoju Polski
wschodniej?, „Dialog”, 2008.
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charakteryzuj¹ siê wspólnymi cechami geograficznymi: peryferyjnoœci¹ i oddaleniem od sta³ego l¹du (w tym od terytorium kontynentalnej UE), po³o¿eniem nadmorskim, czêsto podzia³em na szereg wysp, stosunkowo ma³¹ powierzchni¹ i ma³ym rynkiem wewnêtrznym, trudnoœciami klimatycznymi, stosunkowo w¹sk¹ specjalizacj¹ gospodarcz¹, najczêœciej opieraj¹c¹ siê na tradycyjnych bran¿ach dotycz¹cych rolnictwa i turystyki. Choæ poziom rozwoju wiêkszoœci tych obszarów przekracza obecnie wysokoœæ 75% œredniej PKB w ca³ej
Unii, to w dalszym ci¹gu notuje siê tutaj problemy z rynkiem pracy. Na
przyk³ad we francuskich regionach zamorskich stopa bezrobocia waha³a siê
w roku 2005 od blisko 19% na Martynice do 30% na wyspie Reunion.
Ze wzglêdu na te szczególne cechy Unia Europejska wypracowa³a szereg
dzia³añ w ró¿nych politykach publicznych, które od wielu lat maj¹ zastosowanie w³aœnie do tych siedmiu regionów. S¹ one przyk³adem wielu wa¿nych zjawisk, które mo¿na zastosowaæ tak¿e wobec innych typów obszarów Unii,
w tym innych regionów peryferyjnych lub s³abiej rozwijaj¹cych siê. Dlatego
analiza tego przyk³adu mo¿e byæ interesuj¹ca z perspektywy dyskusji nad
przysz³oœci¹ polityki spójnoœci UE.
Warto zauwa¿yæ, ¿e szereg terytoriów zamorskich pañstw cz³onkowskich
lub terytoriów utrzymuj¹cych szczególne stosunki z niektórymi cz³onkami
Unii (np. z Wielk¹ Brytani¹) jest w praktyce wy³¹czonych (w ca³oœci lub
w czêœci) poza dzia³ania polityk unijnych wobec regionów najbardziej oddalonych. Wi¹¿e siê to przede wszystkim z okreœleniem podstawy prawnej dla tych
dzia³añ, tj. sformu³owaniami artyku³u 299 Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹197. To w³aœnie ta regulacja stanowi podstawê wyodrêbnienia
siedmiu wspomnianych regionów, a tym samym ograniczenia stosowania
wsparcia unijnego wobec innych obszarów peryferyjnych (w tym posiadaj¹cych specyfikê geograficzn¹ zbli¿on¹ lub niemal tak¹ sam¹ jak wymienione regiony). Podstawa traktatowa wymienia tak¿e specyficzne cechy obszarów najbardziej oddalonych, w tym poza odleg³oœci¹, charakter wyspiarski,
niewielkie rozmiary, trudn¹ topografiê i klimat, zale¿noœæ gospodarcz¹ od niewielkiej liczby produktów. W regulacji stwierdzono równie¿, ¿e wspomniane
uwarunkowania wymagaj¹ od Unii podjêcia specyficznych œrodków,
maj¹cych ograniczaæ wystêpowanie czynników szkodz¹cych rozwojowi.
W szczególnoœci dotyczy to polityki celnej i handlowej, fiskalnej, polityki
w dziedzinach rolnictwa i rybo³ówstwa, dzia³añ w zakresie stref wolnoc³owych, warunków zaopatrzenia w surowce i dobra konsumpcyjne pierwszej
potrzeby, udzielania pomocy publicznej, polityki spójnoœci i programów
197

Por. Czêœæ szósta – Postanowienia ogólne i koñcowe – Artyku³ 299, Dziennik Urzêdowy
C 321 E, 29/12/2006 P. 0174 – 0175, Dziennik Urzêdowy C 325, 24/12/2002 P. 0149 – Wersja
skonsolidowana, Dziennik Urzêdowy C 340, 10/11/1997 P. 0297 – Wersja skonsolidowana,
Dziennik Urzêdowy C 224, 31/08/1992 P. 0076 – Wersja skonsolidowana.
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horyzontalnych Wspólnoty. Omawiana podstawa prawna wymusza zarówno
zintegrowane podejœcie polityk unijnych, jak równie¿ preferencje odpowiednich instrumentów finansowych i prawnych z uwagi na specjalne uwarunkowania regionalne.
W ten sposób okreœlona podstawa traktatowa by³a wynikiem bliskiej
wspó³pracy politycznej miêdzy trzema zainteresowanymi pañstwami, czego
wyrazem by³y liczne dzia³ania podejmowane podczas ich prezydencji w Unii.
Wspomniane kraje posiada³y umiejêtnoœci wykorzystywania argumentów geograficznych do formu³owania konkretnych postulatów wzglêdem polityk europejskich, mobilizowania wsparcia politycznego ze strony ró¿norodnych podmiotów – zarówno samych zainteresowanych regionów, Komisji Europejskiej,
jak równie¿ innych instytucji unijnych (m.in. Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Spo³ecznego Komitetu Regionów).
Pocz¹tkiem zintegrowanej polityki wobec regionów najbardziej oddalonych by³ program POSEI (Programme d’Options Spécifiques B l’Oloignement
et l’Insularité) po raz pierwszy wprowadzony w roku 1989. By³ to program
specjalnie kierowany do wy¿ej wymienionej grupy regionów w ramach wspólnej polityki rolnej. Dotyczy³ m.in. wsparcia dla rozwoju produkcji ¿ywnoœci,
poprawy produkcji rolnej i marketingu towarów rolnych na rynku lokalnym
itp. W roku 2007, w ramach omawianego programu, uruchomiono specjalne
dotacje dla producentów bananów198. Cech¹ charakterystyczn¹ omawianego
projektu by³o wyprofilowanie jego instrumentów pod wzglêdem uwarunkowañ regionów ultraperyferyjnych oraz – w porównaniu do obszarów Europy
kontynentalnej – przyznanie wielu preferencji zarówno w poziomie przyznanych limitów produkcji, jak równie¿ mo¿liwych kwot dofinansowania z bud¿etu UE (czêsto obejmowa³y one pe³ne pokrycie kosztów inwestycji).
W roku 2002, na podstawie istniej¹cych podstaw traktatowych oraz w rezultacie intensywnych konsultacji politycznych prowadzonych podczas prezydencji hiszpañskiej, Rada Europejska na spotkaniu w Sewilli (w dniach 21–22 czerwca 2002) poprosi³a Komisjê Europejsk¹ o gruntown¹ ocenê sytuacji w regionach najbardziej oddalonych. Zwróci³a siê równie¿ o analizê dotychczasowych
polityk europejskich i zaproponowanie nowych, zintegrowanych dzia³añ wobec
tych obszarów. W rezultacie w roku 2004 Komisja Europejska przedstawi³a
dwa komunikaty199, które zapowiada³y podjêcie dzia³añ strategicznych obejmuj¹cych ró¿norodne polityki regulacyjne i redystrybucyjne Unii.
198

Por. POSEI: The preferred Option for Bananas, MEMO/06/336, Brussels, 20 September

2006.
199
Por. A stronger partnership for the outermost regions, Communication from the Commission, Commission of the European Communities, COM(2004) 343 final, Brussels,
26.5.2004; Communication from the Commission on a stronger partnership strengthened for
the outermost regions: assessment and prospects, Commission of the European Communities,
COM (2004) 543 final, SEC(2004)1030, Brussels 6.8.2004.
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Tabela 1. Cele i priorytety Strategii UE wobec regionów najbardziej oddalonych
(2004)
Cele

rozwój konkurencyjnoœci i wzrostu kompensowanie trudnoœci zwi¹zagospodarek regionalnych
nych z uwarunkowaniami regionalnymi

Priorytety · rozwój zasobów ludzkich

· niwelowanie trudnoœci w zakresie
dostêpnoœci komunikacyjnej

· wsparcie rozwoju us³ug nieodzo- · zwiêkszanie preferencji w zakrewnych do pobudzenia wzrostu go- sie pomocy publicznej
spodarczego

· stymulowanie dzia³añ innowacyj- · wspieranie rozwoju produkcji
nych, w tym odnosz¹cych siê do rolniczej i rybo³ówstwa
rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego, infrastruktury badawczo-rozwojowej i prowadzenia ukierunkowanych badañ rozwojowych,
zgodnie ze specjalizacj¹ regionaln¹
i na potrzeby rozwi¹zywania najwiêkszych miejscowych problemów rozwojowych

Strategia Unii wobec regionów peryferyjnych z roku 2004 mia³a dwa zasadnicze cele200: (1) rozwój konkurencyjnoœci i wzrostu gospodarek regionalnych,
(2) kompensowanie trudnoœci zwi¹zanych z uwarunkowaniami regionalnymi
(por. tabela 1). Komisja Europejska proponowa³a miêdzy innymi szereg dzia³añ
zwiêkszaj¹cych innowacyjnoœæ oraz stymulowa³a badania, zwi¹zane ze specyficznymi problemami regionalnymi (w zakresie ochrony ró¿norodnoœci œrodowiska naturalnego, badañ morskich, rozwi¹zywania problemów energetycznych itp.). Na drugim miejscu stawia³a tradycyjne priorytety rozwoju gospodarczego regionów peryferyjnych, przede wszystkim zwi¹zane z rozwijaniem
infrastruktury komunikacyjnej, produkcji rolniczej i rybo³ówstwa oraz preferencjami w zakresie pomocy publicznej. Pod koniec 2007 roku Komisja dokona³a oceny realizowania tych dzia³añ. W swoim dokumencie przegl¹dowym201
na pierwszym miejscu stawia jednak tradycyjne dzia³ania wyrównawcze i rozwojowe, g³ównie zwi¹zane z u³atwianiem dostêpnoœci komunikacyjnej, wsparciem rozwoju rolnictwa, rybo³ówstwa oraz rozwoju obszarów wiejskich, specjalnymi preferencjami w politykach unijnych, m.in. w zakresie pomocy publicznej i zakresu finansowania ze œrodków UE. Komisja dokona³a wiêc zmiany
200

A strong partnership for the outermost regions, 2004, s. 10–15.
Por. Annex to the Commission Communication, Strategy for the Outermost Regions:
Achievements and Future Prospects, Commission Working Document, Commission of the European Communities, SEC(2007) 1112, Brussels 12.09.2007.
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dotychczasowych celów, proponuj¹c nie tylko ich now¹ kolejnoœæ, ale wyszczególniaj¹c nowy cel interwencji. W roku 2007 zaproponowano nastêpuj¹ce cele
rozwoju regionów najbardziej oddalonych: (1) poprawa dostêpnoœci i pokonywanie ograniczeñ specyficznych dla regionów peryferyjnych, (2) wzmacnianie
konkurencyjnoœci regionów najbardziej oddalonych, (3) wzmacnianie dzia³añ
na rzecz szerszego s¹siedztwa (integracji terytorialnej).
Dokonane zmiany mog¹ œwiadczyæ o dwóch zjawiskach. Po pierwsze o tym,
¿e praktyka funkcjonowania polityk europejskich w regionach peryferyjnych
sprzyja przesuwaniu akcentów z dzia³añ bardziej innowacyjnych na tradycyjne
i wyrównawcze. Jest to zwi¹zane z faktycznym (a nie postulowanym lub deklarowanym) uk³adem priorytetów finansowanych z funduszy europejskich. Warto
przypomnieæ, ¿e obecnie najwa¿niejszymi instrumentami pomocy europejskiej
na tych obszarach s¹ fundusze strukturalne oraz instrumenty polityki rolnej, rybackiej i polityki rozwoju obszarów wiejskich (por. tabela 2)202.
Tabela 2. Wydatki funduszy UE w regionach najbardziej oddalonych planowane
w okresie 2007–2013203
Region

Wyspy Kanaryjskie
Gwadelupa
Martynika
Gujana Francuska
Reunion
Azory
Madera

Europejski Fun- Europejski Fundusz Rozwoju dusz Spo³eczny
Regionalnego (regionalne PO)
(regionalne PO)
mln
euro

rocznie
na mieszkañca

mln
euro

1,019
542
417
305
1,014
966,3
320,5

78,9
174,0
151,4
240,2
191,2
576,6
189,1

117
185
98
100
517
190
125

Europejski Fundusz Rolniczy
Rozwoju Obszarów Wiejskich
(regionalne PO)
rocznie mln rocznie
na mie- euro na mieszkañca
szkañca

9,1
59,4
35,6
78,8
97,5
113,3
73,8

153
138
100
74
319
–
–

11,9
44,3
36,3
58,3
60,1
–
–

Europejski
Fundusz
Rybacki

mln
euro

rocznie
na mieszkañca

23,6

1,8

34,25

2,8

–
–

–
–

202
RNO skorzystaj¹ z oko³o 7,8 mld euro przeznaczonych na inwestycje wspólnotowe w latach 2007–2013. S³u¿by Komisji kontynuuj¹ wspó³pracê z EBI oraz EFI w celu promowania
inicjatyw JEREMIE i JESSICA w tych regionach. RNO s¹ zaanga¿owane w inicjatywê „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, jak równie¿ w jej czêœæ wdra¿an¹ w ramach segmentu interregionalnego dotycz¹cego celu wspó³pracy terytorialnej i w program zrównowa¿onego rozwoju miejskiego (Urbact II). Inicjatywa ta obejmuje kwestie szczególnie wa¿ne dla RNO, takie jak
podnoszenie znaczenia obszarów przybrze¿nych oraz korzystanie z mórz i oceanów. Na podstawie: Komunikat Komisji: Regiony najbardziej oddalone atutem Europy, KOM(2008) 642 wersja ostateczna, Bruksela, dnia 17.10.2008, s. 10–11.
203
Na podstawie: Annex to the Commission Communication, Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects, s. 22.
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Podobne zjawiska s¹ równie¿ widoczne w innych regionach peryferyjnych
lub s³abiej rozwijaj¹cych siê zjednoczonej Europy, nieobjêtych specjalnymi
instrumentami dla regionów najbardziej oddalonych. Dominuj¹ce znaczenie
maj¹ konwencjonalne instrumenty wsparcia, maj¹ce przede wszystkim wyrównywaæ poziom rozwoju, w tym m.in. zwiêkszaæ dostêpnoœæ komunikacyjn¹. Natomiast dzia³ania skierowane na budowanie potencja³u gospodarki
opartej na wiedzy s¹ wyraŸnie drugoplanowe204. Po drugie, dokonane zmiany
w strategii rozwoju regionów najbardziej oddalonych, a zw³aszcza wyodrêbnienie nowego celu wzmacniaj¹cego s¹siedztwo mo¿e œwiadczyæ o rosn¹cym
znaczeniu, jakie Komisja przyk³ada do rozwoju integracji terytorialnej,
zw³aszcza wspó³pracy z najbli¿szym otoczeniem.
Komunikat Komisji Europejskiej205, podsumowuj¹cy dotychczasowe dzia³ania realizuj¹ce strategiê wobec regionów najbardziej oddalonych, jako pierwszy cel wymienia redukowanie problemu dostêpnoœci oraz pokonywanie innych specyficznych barier rozwojowych tych obszarów. Dominuj¹ce znaczenie ma nadal kwestia zwiêkszania dostêpno œci, czego wyrazem jest zakres
finansowania z funduszy unijnych tego priorytetu. Programy operacyjne
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na lata 2007–2013
opracowano z myœl¹ o kontynuowaniu wysi³ków na rzecz zmniejszenia problemów dostêpnoœci poprzez inwestycje w infrastrukturê transportow¹ i telekomunikacyjn¹ oraz poprzez zapewnianie œrodków operacyjnych dziêki nowej specjalnej puli funduszy, przeznaczonej na pokrycie dodatkowych kosztów. £¹cznie prawie 1710 mln euro œrodków EFRR (czyli oko³o 36% ca³ej alokacji funduszu przyznanej na RNO) przeznaczonych zostanie na ten cel. Komisja Europejska proponuje dalszy rozwój inwestycji w tym kierunku.
Przyk³adowo powinno to dotyczyæ upowszechniania po³¹czeñ morskich
pomiêdzy RNO a s¹siaduj¹cymi krajami trzecimi dla wzmocnienia wymiany
gospodarczej i kulturalnej206. Przy tej okazji jest mo¿liwe skorzystanie z pakietu ulg dla pomocy publicznej, zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug u¿ytecznoœci publicznej207.
Istotnym elementem pierwszego celu strategii rozwoju regionów najbardziej oddalonych jest dostosowanie regulacji, dotycz¹cych pomocy publicznej, do uwarunkowañ tych obszarów. Oznacza³o to wprowadzenie szeregu
preferencji w zakresie pomocy pañstwa dla regionów peryferyjnych. Do204
Por. T.G. Grosse: Wybrane koncepcje teoretyczne i doœwiadczenia praktyczne dotycz¹ce
rozwoju regionów peryferyjnych, „Studia Regionalne i Lokalne”, 2007, nr 1 (27), s. 27–49; T.G.
Grosse: Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, s. 137–162.
205
Annex to the Commission Communication, Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects, s. 6–9.
206
Regiony najbardziej oddalone atutem Europy, s. 13.
207
Por. orzeczenie Europejskiego Trybuna³u Sprawiedliwoœci w sprawie Altmark – JO
C226/1 z 20.09.2003.
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tycz¹ one g³ównie inwestycji w sektorze transportowym, w tym obejmuj¹
pomoc dla uruchamiania transportu publicznego i finansowania portów lotniczych i morskich. Ponadto, preferencje s¹ zwi¹zane z pomoc¹ przy produkcji i marketingu towarów rolniczych oraz rozwoju leœnictwa. Jednak obok
uprzywilejowania pomocy publicznej w tradycyjnych sektorach gospodarczych regionów peryferyjnych – wprowadzono przepisy u³atwiaj¹ce wsparcie publiczne tak¿e w innych sektorach208. Równie¿ dzia³ania polityki spójnoœci podejmowane w RNO maj¹ preferencyjne zasady wsparcia. Obejmuje
to m.in. zwiêkszenie wartoœci finansowania projektów inwestycyjnych
w tych regionach ze œrodków unijnych209.
Wed³ug komunikatu Komisji Europejskiej z roku 2007210 drugi cel strategii rozwoju dla regionów najbardziej oddalonych dotyczy wzmacniania
konkurencyjnoœci gospodarczej. Obejmuje szereg ró¿norodnych dzia³añ z zakresu polityki spójnoœci i polityki innowacyjnej. Ponadto, szczególnie odnosi
siê do poprawy œwiadczenia us³ug niezbêdnych do pobudzenia rozwoju gospodarczego, co obok dzia³añ redystrybucyjnych, realizowanych m.in. w ra208

Przyk³adem jest mo¿liwoœæ zwiêkszenia limitu pomocy w innowacyjnych klastrach regionalnych, powstaj¹cych w regionach najbardziej oddalonych. W przypadku regionów,
w których PKB wynosi mniej ni¿ 75% œredniej unijnej, limit takiego wsparcia zwiêkszono
o 20%, w pozosta³ych regionach o 10%. Dodatkowo Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013 zwiêkszy³y pu³ap pomocy dla przedsiêbiorców, udzielanej w formie bezzwrotnej dotacji, o 20 punktów mierzonych wed³ug ekwiwalentu dotacji brutto (gross
grant equivalent) w regionach, gdzie PKB wynosi mniej ni¿ 75% œredniej w UE. W pozosta³ych regionach zaliczanych do kategorii najbardziej oddalonych dotacje dla przedsiêbiorców mog¹ wzrosn¹æ o 10 punktów ekwiwalentu dotacji brutto. W omawianych regionach
wprowadzono tak¿e regulacje zezwalaj¹ce na udzielanie pomocy operacyjnej przedsiêbiorcom – bez specjalnego uzasadnienia – do wartoœci 10% ich ca³kowitego obrotu. Na podstawie: Community framework for State aid for research and development and innovation, Official Journal of the European Union, (OJ C 323, 30.12.2006); Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, (2006/C 54/08),
C 54, 4.3.2006, s. 13.
209
Na przyk³ad projekty realizowane w ramach celu konwergencji oraz konkurencyjnoœci
i zatrudnienia polityki spójnoœci otrzymuj¹ zasadniczo dotacjê w wysokoœci 85% ich ca³kowitej
wartoœci. Umo¿liwiono równie¿ dokonanie dodatkowej alokacji œrodków dla tych regionów na
pokrycie kosztów wynikaj¹cych ze specyficznych uwarunkowañ geograficznych, które jednak
mog¹ finansowaæ projekty do 50% ich wielkoœci. Podobny zakres finansowania (tj. 85% wartoœci projektów) dotyczy zadañ realizowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich, m.in. w zakresie dywersyfikacji i restrukturyzacji ma³ych gospodarstw rolnych, gospodarstw podwy¿szaj¹cych wartoœæ upraw lasów, a tak¿e tych produkuj¹cych wysokiej jakoœci towary rolne. Por. Annex to Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD).
210
Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osi¹gniêcia i plany na przysz³oœæ,
Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpo³ecznego i Komitetu Regionów, Komisja Wspólnot Europejskich, KOM (2007) 507 wersja ostateczna, SEK(2007) 1112, Bruksela 12.9.2007, s. 5–7.
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mach polityki spójnoœci, obejmuje szereg dzia³añ regulacyjnych odnosz¹cych
siê do niektórych polityk sektorowych Unii. Istotnym za³o¿eniem rozwoju
omawianego celu jest zwiêkszanie stopnia implementacji strategii lizboñskiej
w regionach ultraperyferyjnych211.
Wa¿nym priorytetem polityki spójnoœci w RNO jest w latach 2007–2013
zwiêkszanie wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii, w tym m.in. biomasy
(g³ównie odpadów komunalnych), energii geotermalnej, energii fal morskich,
energii s³onecznej i wiatrowej. Nacisk po³o¿ony na kwestie energetyczne ma dwa
istotne uwarunkowania. Po pierwsze dotyczy promocji zrównowa¿onego rozwoju (a wiêc chroni¹cego œrodowisko naturalne), po drugie ma na celu poprawê bilansu energetycznego regionów najbardziej oddalonych i zmniejszenie ich zale¿noœci od dostawców zewnêtrznych. Jest to bardzo istotna tendencja w obecnej polityce spójnoœci UE, widoczna równie¿ w przypadku innych regionów peryferyjnych lub s³abiej rozwijaj¹cych siê. Wi¹¿e ona dwa istotne cele polityczne: ochronê przyrody i poprawê bezpieczeñstwa energetycznego regionów.
Jak wczeœniej wspomnia³em, istotnym celem polityki spójnoœci wobec regionów najbardziej oddalonych jest wspieranie zrównowa¿onego rozwoju
gospodarczego, w tym m.in. ochronê ró¿norodnoœci biologicznej stanowi¹cej
istotny ich atut (m.in. w perspektywie rozwoju turystyki). Z tym wi¹¿¹ siê
dzia³ania stymuluj¹ce rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, przyk³adowo
w zakresie zarz¹dzania œrodowiskowego, wprowadzania innowacji ekologicznych itp. Inne dzia³ania wspieraj¹ce rozwój przedsiêbiorczoœci obejmuj¹
modernizacjê i wzmacnianie lokalnej bazy produkcyjnej, np. poprzez wdra¿anie systemów zarz¹dzania jakoœci¹ lub nowych technik marketingowych. Jest to
równie¿ wa¿ny obszar wprowadzania innowacji do lokalnych przedsiêbiorstw.
S¹ one przede wszystkim zwi¹zane z tzw. innowacjami nietechnologicznymi,
ukierunkowanymi na innowacje organizacyjne, marketingowe lub adaptacjê
zewnêtrznych wzorców i patentów. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jest to dominuj¹cy
model rozwoju innowacyjnoœci, preferowany przez Komisjê Europejsk¹ dla regionów najbardziej oddalonych. Inne formy wsparcia przedsiêbiorczoœci obejmuj¹ m.in. dostosowanie kwalifikacji pracowników i przedsiêbiorców, rozwój
ducha przedsiêbiorczoœci, tworzenie nowych firm. Szereg instrumentów wsparcia przewidziano dla przedsiêbiorstw z sektora turystycznego.
Obok polityki spójnoœci, wa¿nym instrumentem unijnym, realizuj¹cym
drugi cel strategii rozwoju regionów najbardziej oddalonych, jest polityka innowacyjna. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e mo¿liwoœci efektywnego wykorzystania jej instrumentów przez regiony peryferyjne s¹ ograniczone pod wzglêdem finansowym, jak równie¿ zawê¿one najczêœciej do innowacji wprowa211
Por. Annex to the Commission Communication, Strategy for the Outermost Regions:
Achievements and Future Prospects, s. 9; Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osi¹gniêcia i plany na przysz³oœæ, s. 5.
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dzanych w tradycyjnych sektorach gospodarki212. Wœród dzia³añ promuj¹cych
innowacje znajduj¹ siê jednak pewne wyj¹tki. Dotycz¹ one przede wszystkim
prac naukowo-badawczych w zakresie astronomii. Przyk³adem jest Centrum
Astrofizyczne Wysp Kanaryjskich, które sta³o siê oœrodkiem badañ uznanych
na poziomie œwiatowym. Posiada ono najnowoczeœniejsze w Unii Europejskiej teleskopy i instalacje astrofizyczne. Planowane uruchomienie na Wyspach Kanaryjskich wielkiego teleskopu, unikatowego w skali œwiatowej,
umo¿liwi europejskim astrofizykom pracê nad nowymi projektami o wysokim
zaawansowaniu technologicznym213.
W komunikacie Komisji Europejskiej z wrzeœnia 2007 roku214 wskazano
na potrzebê wykorzystania programu Kooperacja, realizowanego w obrêbie
siódmego programu ramowego na lata 2007–2013. Pozwala on rozwijaæ
powi¹zania miêdzy oœrodkami badawczymi i naukowymi z ró¿nych pañstw
Unii. Wœród tematów do takiej wspó³pracy regionów najbardziej oddalonych
Komisja rekomenduje m.in. kwestiê badañ nad energetyk¹, bioró¿norodnoœci¹, ochron¹ zasobów morskich i akwakultur¹, ochron¹ zdrowia, zagro¿eniami naturalnymi zwi¹zanymi ze zmianami klimatycznymi, rolnictwem i rybo³ówstwem w strefach subtropikalnych. Podobny kierunek dzia³añ innowacyjnych zaproponowano w ramach programu ramowego na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji215. Zdaniem Komisji216, regiony ultraperyferyjne maj¹ w tym
programie pewne mo¿liwoœci finansowania, które powinny byæ wykorzystane
m.in. w zakresie ekoinnowacji, upowszechniania stosowania odnawialnych
Ÿróde³ energii oraz poprawiania efektywnoœci energetycznej, a tak¿e zwiêkszania zastosowania technologii.
Wa¿nym celem strategii rozwoju regionów najbardziej oddalonych jest
wzmacnianie integracji regionalnej, a wiêc wspó³pracy z najbli¿szym otoczeniem, w tym zw³aszcza krajami pozaeuropejskimi. Komisja podkreœla unikatowe walory regionów ultraperyferyjnych, jakimi jest wyj¹tkowa pozycja geostrategiczna217. Oznacza to, ¿e urzêdnicy brukselscy dostrzegaj¹ ogromny potencja³ tych terenów w wymiarze europejskiej polityki zagranicznej. Doceniaj¹ tak¿e ich rolê geopolityczn¹ dla wywierania wp³ywu na s¹siaduj¹ce obszary geograficzne, zw³aszcza w Afryce i na kontynencie amerykañskim
212

Por. T.G. Grosse: Innowacyjna gospodarka na peryferiach?, s. 165–180.
Regiony najbardziej oddalone atutem Europy, s. 9–10.
214
Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osi¹gniêcia i plany na
przysz³oœæ, s. 6–7.
215
CIP: Wniosek dotycz¹cy decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj¹cej program ramowy na rzecz konkurencyjnoœci i innowacji (2007–2013), KOM(2005) 121 koñcowy,
2005/0050(COD), Bruksela, 6.4.2005.
216
Strategia w sprawie regionów najbardziej oddalonych: osi¹gniêcia i plany na
przysz³oœæ, s. 7.
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Regiony najbardziej oddalone atutem Europy, s. 6.
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(w ramach polityki rozszerzonego s¹siedztwa). Komisja uznaje wa¿noœæ omawianych regionów dla kszta³towania miêdzynarodowej wspó³pracy w ramach
zrównowa¿onej polityki morskiej, wymiany handlowej, a tak¿e polityki rozwojowej UE wobec s¹siaduj¹cych obszarów218.
Wzmocnienie integracji terytorialnej regionów najbardziej oddalonych
w ramach ich najbli¿szego otoczenia geograficznego jest nowoœci¹ strategii
UE219. S³u¿y temu tzw. Plan dzia³ania na rzecz szerszego s¹siedztwa, który
po raz pierwszy zosta³ zaproponowany w trzecim raporcie kohezyjnym220
og³oszonym w lutym 2004 roku. Najwa¿niejszym instrumentem realizacji
tego planu jest trzeci cel polityki spójnoœci na lata 2007–2013, dotycz¹cy europejskiej wspó³pracy terytorialnej oraz programy wieloletnie finansowane
z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Jednak dzia³ania dotycz¹ce integracji
terytorialnej regionów ultraperyferyjnych obejmuj¹ tak¿e szereg innych instrumentów europejskich. Pokazuje to tendencjê do osi¹gania integracji
w dwóch równoleg³ych aspektach: zarówno merytorycznym (koordynacja
ró¿nych instrumentów unijnych), jak równie¿ terytorialnym (zacieœnianie
wspó³pracy w obrêbie okreœlonego regionu lub jego najbli¿szego otoczenia).
Polityka spójnoœci UE od dawna stara siê realizowaæ oba wymiary zintegrowanego podejœcia. Nowoœci¹ wydaje siê jednak rosn¹ca integracja ró¿nych
polityk sektorowych Unii i d¹¿enie do ich wzajemnego koordynowania i kumulowania wspólnych efektów dzia³añ. Dodatkowo takie podejœcie zak³ada
zaanga¿owanie ró¿nych podmiotów we wspólne dzia³ania, zarówno lokalnych
publicznych i prywatnych, jak równie¿ Komisji Europejskiej, pañstw cz³onkowskich i pañstw niebêd¹cych cz³onkami Unii. Najbardziej istotna dla regionów
ultraperyferyjnych jest wspó³praca z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku
(AKP)221 oraz krajami i terytoriami zamorskimi stowarzyszonymi z Uni¹ Europejsk¹, wymienionymi w za³¹czniku nr 2 do Traktatu ustanawiaj¹cego
Wspólnotê Europejsk¹222.
Europejski Fundusz Rozwoju jest g³ównym instrumentem pomocy rozwojowej Unii dla pañstw AKP oraz krajów i terytoriów zamorskich. Utworzony
zosta³ na podstawie Traktatu Rzymskiego (art. 131 i 136) w roku 1957. Oferuje g³ównie pomoc bezzwrotn¹ (granty) przeznaczon¹ na finansowanie rozwo218

Ibidem, s. 7.
A stronger partnership for the outermost regions, s. 7–9.
220
A new partnership for cohesion convergence competitiveness cooperation. Third report
on economic and social cohesion, European Commission, Luxembourg, February 2004.
221
Wspó³praca krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku obejmuje wed³ug danych Sekretariatu
AKP blisko 80 pañstw i s¹ to g³ównie kraje afrykañskie, wyspy Morza Karaibskiego i Pacyfiku,
por. http://www.acp.int/en/acp_states.htm.
222
Przyk³adem takich krajów i terytoriów s¹ m.in.: Grenlandia, Polinezja Francuska, Antyle
Niderlandzkie, Nowa Kaledonia itp. W sumie wspomniany za³¹cznik wymienia 21 obszarów.
Por. Traktat ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹, s. 375.
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ju w d³ugim terminie. Kolejne Europejskie Fundusze Rozwoju s¹ tworzone co
piêæ lat ze sk³adek pañstw cz³onkowskich pochodz¹cych z ich bud¿etów narodowych. Ostatnie edycje tego funduszu powsta³y na podstawie protoko³u finansowego bêd¹cego aneksem do Umowy z Cotonou. Jest to umowa miêdzynarodowa zawarta w 2000 roku na okres 20 lat miêdzy Wspólnot¹ i jej pañstwami cz³onkowskimi a zainteresowanymi krajami AKP oraz krajami i terytoriami zamorskimi. W grudniu 2005 roku Rada Europejska przes¹dzi³a
o przysz³oœci Europejskiego Funduszu Rozwoju pozostawiaj¹c go poza bud¿etem ogólnym UE. Tzw. 10 edycja omawianego Funduszu na lata
2008–2013 przewiduje œrodki w wysokoœci 22,6 mld euro.
Podstawow¹ trudnoœci¹ przy realizacji trzeciego celu strategii dla regionów najbardziej oddalonych jest koordynacja poszczególnych instrumentów
finansowych Unii (zw³aszcza Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Rozwoju). Ponadto, k³opotem jest synchronizacja celów rozwojowych miêdzy regionami ultraperyferyjnymi a krajami i regionami niebêd¹cymi cz³onkami Unii. Kolejn¹ trudnoœci¹ jest mobilizowanie
funduszy na dzia³ania inwestycyjne po stronie pañstw i obszarów niebêd¹cych
w Unii. Komisja Europejska podejmuje starania, aby rozwi¹zywaæ te problemy, wprowadzaj¹c szereg udogodnieñ dla obszarów najbardziej oddalonych223. Przyk³adem jest regulacja umo¿liwiaj¹ca w ramach wspó³pracy transgranicznej w regionach ultraperyferyjnych (g³ównie francuskich i hiszpañskich) finansowanie ze œrodków UE do 10% kosztów ca³ego projektu na terenach niebêd¹cych terytorium Unii. Poprawiono równie¿ procedury projektowania wydatków funduszy w celu zwiêkszenia koordynacji miêdzy Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego i Europejskim Funduszem Rozwoju.
Chodzi zw³aszcza o klarowne identyfikowanie wspólnych priorytetów, mobilizowania odpowiednich œrodków finansowych przez zainteresowane podmioty, a tak¿e koordynowanie procedur zwi¹zanych z wyborem projektów.
Najwiêkszym beneficjentem tych dzia³añ s¹ Wyspy Kanaryjskie oraz terytoria
Afryki Pó³nocnej, bêd¹ce pod jurysdykcj¹ Maroka.
Kolejnym instrumentem wspó³pracy s¹ umowy o partnerstwie gospodarczym, zawierane miêdzy pañstwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku a Uni¹ Europejsk¹. Komisja Europejska zachêca pañstwa cz³onkowskie do przedstawiania
postulatów handlowych i innych priorytetów gospodarczych istotnych dla
rozwoju relacji gospodarczych miêdzy regionami najbardziej oddalonymi
a krajami AKP224. Chodzi o takie kszta³towanie tych umów miêdzynarodowych, aby by³y one najbardziej korzystne dla rozwoju regionów ultrapery223

Szerzej na ten temat: Annex to the Commission Communication, Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects, s. 14.
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feryjnych (choæ musz¹ uwzglêdniaæ inne regulacje miêdzynarodowe, w tym
zasady WTO). Bardzo du¿e znaczenie ma jak najwczeœniejsze zg³aszanie postulatów pañstw cz³onkowskich przy kszta³towaniu regulacji handlowych
Unii Europejskiej z pañstwami AKP. Jest to uniwersalna zasada funkcjonowania instytucji europejskich, zgodnie z któr¹ podstaw¹ kszta³towania polityk
europejskich jest aktywnoœæ krajów cz³onkowskich (i ich regionów), a tak¿e
formu³owanie w³asnych postulatów i ich w³¹czanie do negocjacji prowadzonych na szczeblu unijnym na jak najwczeœniejszym etapie wypracowywania
rozwi¹zañ europejskich225.
W kontekœcie relacji handlowych RNO z ich s¹siadami niebêd¹cymi
cz³onkami UE na uwagê zas³uguj¹ dwa dzia³ania Unii. Pierwszym jest regulacja Rady226 okreœlaj¹ca specjalne œrodki dla rozwoju rolnictwa w tych regionach, w tym szereg preferencji dotycz¹cych lokalnej produkcji rolnej
(m.in. w zakresie cukru i mleka). Rozporz¹dzenie wskazuje równie¿ na
u³atwienia wymiany handlowej z najbli¿szymi pañstwami spoza Unii, jak
równie¿ z obszarem Wspólnoty. Drugim dzia³aniem jest wspólnotowy generalny system preferencji w zakresie handlu miêdzynarodowego z krajami
rozwijaj¹cymi siê. Obecnie obowi¹zuj¹cy system zosta³ okreœlony na lata
2006–2015. Komisja monitoruje skutki liberalizacji taryf handlowych z tymi
krajami dla rozwoju regionów peryferyjnych, zw³aszcza wp³yw importu cukru z krajów rozwijaj¹cych siê do francuskich departamentów zamorskich227. Wynikiem wspólnych dzia³añ rz¹du francuskiego i Komisji Europejskiej by³o wprowadzenie regulacji228 ograniczaj¹cych import cukru do
francuskich regionów zamorskich od producentów maj¹cych preferencyjne
stawki handlowe z Uni¹.
Przyk³adem podejœcia Unii do integracji terytorialnej regionów najbardziej
oddalonych jest wspólna polityka transportowa. Zarówno wytyczne wspólnoty w zakresie rozwoju transportu lotniczego z roku 2005229, jak równie¿ komunikat Komisji Europejskiej z czerwca 2006 roku dotycz¹cy œredniookresowe-

225
Szerzej: T.G. Grosse: Czy polska prezydencja mo¿e byæ sukcesem?, „Polski Przegl¹d
Dyplomatyczny”, 2007, vol. 7, nr 38.
226
Por. Council Regulation (EC) No 247/2006 of 30 January 2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union, Official Journal of the European
Union, L 42, 14.2.2006, art. 4, 7, s. 5–6.
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Annex to the Commission Communication, Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects, s. 17.
228
Por. Council Regulation (EC) No 980/2005 of 27 June 2005 applying a scheme of generalised tariff preferences, Official Journal of the European Union, L 169/1, 30.6.2005.
229
Wytyczne wspólnotowe dotycz¹ce finansowania portów lotniczych i pomocy pañstwa na
rozpoczêcie dzia³alnoœci dla przedsiêbiorstw lotniczych oferuj¹cych przeloty z regionalnych
portów lotniczych, Komunikat Komisji, Dziennik Urzêdowy Unii Europejskiej, C 312/1,
9.12.2005.
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go przegl¹du polityki transportowej Unii230 uwzglêdniaj¹ sytuacjê regionów
ultraperyferyjnych. Zalecaj¹ szereg œrodków zwiêkszaj¹cych mobilnoœæ miêdzy tymi regionami a pañstwami oœciennymi w celu zmniejszenia odizolowania tych regionów. Wœród nich wymieniæ nale¿y preferencyjne zasady udzielania pomocy publicznej przy uruchamianiu us³ug transportowych miêdzy
tymi regionami i pañstwami trzecimi (zarówno morskimi, jak i lotniczymi).
Tak¿e ostatnio przyjêty komunikat Komisji231 w zakresie wyd³u¿enia g³ównych transeuropejskich osi transportowych do krajów s¹siaduj¹cych uwzglêdnia problemy hiszpañskich i portugalskich regionów najbardziej oddalonych
(chodzi o Wyspy Kanaryjskie, Azory i Maderê). Zaleca ich w³¹czenie do morskich osi komunikacyjnych z s¹siednimi krajami.
Innym obszarem tematycznym jest wspó³praca w zakresie polityki migracyjnej. Bez w¹tpienia jest to obecnie jedna z najwa¿niejszych polityk publicznych, gdzie Unia aktywnie wspiera rozwój kooperacji miêdzy regionami najbardziej oddalonymi a s¹siednimi krajami i terytoriami. Jest to zwi¹zane
z g³ównym problemem, jakim jest nielegalna imigracja do regionów peryferyjnych spoza Unii. Wystarczy przytoczyæ dane dotycz¹ce tylko Wysp Kanaryjskich. W roku 2005 rz¹d hiszpañski odnotowa³ ponad 4,7 tys. przypadków
przybycia nielegalnych imigrantów do tego regionu. W roku 2006 takich przypadków by³o ju¿ ponad 31,2 tys., a wiêc ponad 6 razy wiêcej232. Komisja Europejska prowadzi od wielu lat dialog z krajami AKP na temat powstrzymania
emigracji, a tak¿e zawiera umowy dotycz¹ce readmisji nielegalnych imigrantów (m.in. na podstawie wczeœniej wspomnianej Umowy z Cotonou z 2000
roku). Podejmowane s¹ wspólne projekty w regionach ultraperyferyjnych
i krajach s¹siednich (m.in. w ramach pomocy rozwojowej dla krajów AKP)
w celu wspierania zrównowa¿onego rozwoju na tych obszarach i powstrzymania fali emigrantów. Ponadto promowane s¹ zró¿nicowane dzia³ania maj¹ce
poprawiæ sytuacjê w zakresie kontroli nad imigracj¹ w regionach najbardziej
oddalonych. Chodzi m.in. o wykorzystanie funduszy bêd¹cych w dyspozycji
agencji FRONTEX maj¹cych na celu ukierunkowanie przep³ywów imigrantów lub ich integracjê w omawianych regionach peryferyjnych. Z pomocy tej
agencji mog¹ skorzystaæ jedynie regiony nale¿¹ce do obszaru Schengen,
a wiêc Azory, Madera i Wyspy Kanaryjskie. Agencja FRONTEX wspiera
230
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równie¿ dzia³ania dotycz¹ce powrotu imigrantów, a tak¿e rozwój infrastruktury i kompetencji s³u¿b odpowiedzialnych za ochronê granic (wprowadzenie
nowoczesnych technologii nadzoru, szkoleñ dla stra¿y granicznej, rozwój infrastruktury na przejœciach granicznych itp.). Na przyk³ad w hiszpañskich regionach ultraperyferyjnych szeroko rozbudowano kontrolê granic morskich
u wybrze¿y zachodniej Afryki (m.in. z Mauretani¹, Senegalem, Gambi¹ i Wyspy Zielonego Przyl¹dka)233. Wspierane s¹ równie¿ badania wp³ywu zjawiska
migracji na gospodarcz¹, spo³eczn¹ i terytorialn¹ spójnoœæ regionów najbardziej oddalonych. Warto zauwa¿yæ, ¿e zagadnienia zwi¹zane z migracj¹ s¹
jednym z najwa¿niejszych priorytetów Komisji Europejskiej wobec regionów
najbardziej oddalonych w nadchodz¹cej przysz³oœci. S¹ równie¿ stawiane jako
g³ówne tematy dla polityki spójnoœci UE po roku 2013234.

Najwa¿niejsze plany Komisji Europejskiej na przysz³oœæ
Jak wczeœniej wspomnia³em, wiêkszoœæ regionów najbardziej oddalonych
przesta³a siê kwalifikowaæ do kategorii najbiedniejszych regionów w rozszerzonej UE, co potencjalnie mog³oby skutkowaæ os³abieniem wsparcia ze strony Unii Europejskiej, zw³aszcza w ramach polityki spójnoœci. Jednak dziêki
zrêcznym dzia³aniom lobbingowym – zarówno w prawie unijnym, jak równie¿
w innych dokumentach europejskich – zosta³a wyodrêbniona specjalna kategoria regionalna, która stwarza przes³anki dalszej intensywnej pomocy europejskiej tak¿e po roku 2013. Komisja Europejska zaznacza235, ¿e wspomniane
obszary nadal cierpi¹ z powodu ci¹g³ych i kumuluj¹cych siê czynników ograniczaj¹cych ich rozwój. Uznaje zatem za niezbêdne kontynuowanie wysi³ków,
maj¹cych na celu adaptacjê poszczególnych polityk wspólnotowych do uwarunkowañ w regionach ultraperyferyjnych. Komisja236 widzi nawet potrzebê
opracowania d³ugookresowej strategii rozwoju tych terenów, zaleca pog³êbienie prac analitycznych nad efektywnoœci¹ wdra¿ania strategii z roku 2004,
a tak¿e proponuje wzmocnienie jej realizacji przez wprowadzenie nowych
œrodków, co mo¿na zrobiæ w stosunkowo krótkim terminie. Wœród najwa¿niejszych celów wsparcia Unii w przysz³oœci wymieniono cztery kierunki interwencji237: (1) wyzwania zwi¹zane ze zmian¹ klimatu, (2) skutki zmian
233
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demograficznych i migracji, (3) rozwój rolnictwa, (4) rozwój polityki morskiej w omawianych regionach. Warto zauwa¿yæ, ¿e wspomniane tematy by³y
ju¿ wczeœniej obecne w dzia³aniach Unii wobec regionów najbardziej oddalonych. Nie s¹ wiêc propozycjami nowymi. Jednak na uwagê zas³uguje ich
wyodrêbnienie jako priorytetów interwencji UE w przysz³oœci, a tak¿e chêæ
zogniskowania na nich wsparcia europejskiego.
Na pierwszym miejscu planowanych celów pomocy unijnej dla regionów
najbardziej oddalonych znajduje siê walka ze zmianami klimatycznymi. Jest
to obecnie jeden z najbardziej popularnych tematów dyskusji w instytucjach
europejskich o przysz³oœci polityk europejskich. Wystêpuje równie¿ w debacie na temat polityki spójnoœci po roku 2013. Wed³ug niedawnego sonda¿u
opinii publicznej, przeprowadzonego na terenie Unii przez instytut Gallupa238
najwiêcej respondentów (85%) wskazuje, ¿e polityka regionalna UE powinna
w przysz³oœci przeciwdzia³aæ zmianom klimatycznym. Nota bene ten sam sonda¿ pokazuje239 rosn¹ce zainteresowanie obywateli Unii celami socjalnymi
omawianej polityki, takimi jak rozwój edukacji, s³u¿by zdrowia i infrastruktury spo³ecznej (90% wskazañ) oraz coraz mniejsze – prowadzeniem badañ
i wdra¿aniem innowacji (69%). S¹ to bardzo interesuj¹ce wyniki. Mog¹ one
wskazywaæ na rosn¹ce oczekiwania spo³eczne, ¿e polityki europejskie w wiêkszym stopniu zajm¹ siê wyrównywaniem ró¿nic spo³ecznych i pomoc¹ socjaln¹. Trend ten jest wzmacniany przez obecn¹ politykê wielu rz¹dów krajów
cz³onkowskich (zw³aszcza w strefie euro), które zmniejszaj¹ wydatki bud¿etowe na cele spo³eczne i socjalne. Dla polityki spójnoœci spe³nienie takich oczekiwañ mog³oby siê wi¹zaæ z ograniczeniem znaczenia celów prorozwojowych, w tym równie¿ ukierunkowanych na budowanie innowacyjnej gospodarki w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê.
Wyjœcie naprzeciw wyzwaniom zwi¹zanym ze zmianami klimatycznymi
jest wiêc istotnym celem politycznym we wspó³czesnej Europie, wzmacnianym przez pogl¹dy wiêkszoœci obywateli Unii i ich proekologiczne nastawienie. W przypadku regionów najbardziej oddalonych jest dodatkowo potêgowane przez coraz wiêksze trudnoœci wywo³ane m.in. przez podnoszenie siê
poziomu morza. Wp³ywa to niekorzystnie na rozwój rolnictwa, ogranicza zasoby s³odkiej wody, zaburza lokalne ekosystemy itp. Innym zagro¿eniem na
tych terenach jest ryzyko ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, cyklony, susze i powodzie. Dlatego Komisja proponuje240 ró¿norodne
dzia³ania zwi¹zane z przeciwdzia³aniem wspomnianym zjawiskom. Wœród
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nich znajduje siê ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeñ œrodowiska naturalnego. Planowane s¹ równie¿ dzia³ania zwiêkszaj¹ce
wykorzystanie alternatywnych Ÿróde³ energii, np. geotermalnej, biomasy,
w tym rozbudowa infrastruktury produkuj¹cej energiê odnawialn¹. Du¿e znaczenie maj¹ dzia³ania zwiêkszaj¹ce oszczêdnoœæ energii i lepsze zarz¹dzanie dostêpnymi zasobami energetycznymi. Chodzi równie¿ o poprawê wspó³dzia³ania
w tym wzglêdzie z s¹siaduj¹cymi pañstwami trzecimi. Dalsze wspieranie regionalnej wspó³pracy dotyczy te¿ opracowania mechanizmów monitorowania
naturalnych zagro¿eñ i ograniczania ich skutków. W komunikacie Regiony
najbardziej oddalone atutem Europy Komisja proponuje zapocz¹tkowanie
analizy skutków gospodarczych dzia³añ adaptacyjnych w strefach przybrze¿nych, wspieranie wdra¿ania polityki zintegrowanego zarz¹dzania ryzykiem
w strefach przybrze¿nych, opracowanie i wdro¿enie œrodków walki z gatunkami inwazyjnymi itp. Proponuje tak¿e podwy¿szenie potencja³u instytucji badawczych, m.in. w celu lepszego zapobiegania zagro¿eniom naturalnym oraz
ograniczenia zale¿noœci od energii z paliw kopalnych i wiêkszego wykorzystania warunków naturalnych do produkcji energii. W dziedzinie ochrony
zdrowia zmiany klimatyczne zwiêkszaj¹ zagro¿enia chorobami tropikalnymi.
Dlatego Komisja promuje powstawanie centrów, zajmuj¹cych siê monitorowaniem i badaniem tych zjawisk. RNO posiadaj¹ ju¿ bazê badawcz¹ w tym
wzglêdzie241, któr¹ bêd¹ mog³y w dalszym stopniu rozwijaæ. Infrastruktura ta
zdaniem Komisji mo¿e s³u¿yæ wzmocnieniu bezpieczeñstwa sanitarnego tych
regionów, jak i Europy kontynentalnej242.
Kolejnym wyzwaniem dla pomocy europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych w nadchodz¹cej przysz³oœci s¹ zmiany demograficzne i migracja. Chodzi zw³aszcza o zapobieganie nag³emu wzrostowi liczby imigrantów z s¹siaduj¹cych pañstw, którzy przybywaj¹ do regionów peryferyjnych
przede wszystkim drog¹ morsk¹. Problem nielegalnych imigrantów jest spotêgowany przez du¿¹ liczbê osób ma³oletnich, pozbawionych opieki i trudnoœci
dokonywania readmisji, a tak¿e powolny proces integracji imigrantów do lokalnych spo³eczeñstw. Dzia³ania Unii Europejskiej s¹ ograniczone m.in. poprzez to, ¿e kompetencje w zakresie polityki migracyjnej s¹ w du¿ym stopniu
pozostawione pañstwom cz³onkowskim. Ponadto, rz¹dy narodowe maj¹ powa¿ne trudnoœci uzgodnienia wspólnych instrumentów na szczeblu unijnym
w zakresie ochrony granic i przeciwdzia³ania imigracji. Nap³yw imigrantów
powoduje wiele k³opotów dla miejscowych systemów edukacyjnych, opieki
socjalnej, us³ug u¿ytecznoœci publicznej, planowania przestrzennego i rynku
241
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pracy. Ponadto, niesie zagro¿enia dla krajów macierzystych (i innych pañstw
Unii), zwi¹zane z przep³ywem imigrantów do Europy kontynentalnej. W³aœnie z tego wzglêdu przeciwdzia³anie omawianym problemom w regionach
peryferyjnych zyskuje coraz wiêksze znaczenie polityczne w instytucjach
unijnych i rozwa¿ane jest szersze wykorzystanie instrumentów europejskiej
polityki spójnoœci do przeciwdzia³ania tym negatywnym zjawiskom.
Wœród propozycji Komisji Europejskiej243, w tym wzglêdzie, znajduje siê
m.in. wywieranie silniejszej presji na readmisjê imigrantów do krajów macierzystych, a tak¿e zwiêkszanie tzw. emigracji wahad³owej, tj. okresowego pobytu na terenie Unii i koniecznoœci powrotu do kraju macierzystego po tym
czasie. Proponowane jest tak¿e wzmocnienie dzia³añ w krajach s¹siaduj¹cych
z regionami peryferyjnymi, poprawiaj¹cymi warunki bytowe ludnoœci i mo¿liwoœci rozwoju gospodarczego. Wreszcie sugerowane s¹ takie inwestycje w regionach ultraperyferyjnych, które przyspiesz¹ integracjê imigrantów z miejscowymi spo³eczeñstwami i bêd¹ s³u¿y³y ich zatrzymaniu na tych terenach
(a wiêc bêd¹ przeciwdzia³a³y imigracji do kontynentalnej Europy).
Komisja proponuje równie¿ poszerzenie badañ nad problematyk¹ migracji
i zmian demograficznych, które dotykaj¹ szczególnie boleœnie w³aœnie regiony najbardziej oddalone. Sugeruje rozpoczêcie badania skutków przep³ywów
migracyjnych oraz zmian demograficznych dla tych obszarów, rynku pracy,
us³ug u¿ytecznoœci publicznej, kszta³cenia i opieki medycznej. W trakcie oceny œródokresowej ostatniego programu „Solidarnoœæ i zarz¹dzanie przep³ywami migracyjnymi 2007–2013”244 Komisja zdecyduje, czy potrzebne s¹ nowe
dzia³ania, w tym zasadnoœæ i wykonalnoœæ wdro¿enia europejskiego funduszu
dostosowawczego w dziedzinie migracji245. Chodzi o nowy instrument bud¿etu UE proponowany do wdro¿enia po roku 2013.
Kolejne wyzwanie dla polityki europejskiej wobec regionów najbardziej
oddalonych dotyczy rozwoju rolnictwa, a wiêc jest zwi¹zane z najstarszym instrumentem wsparcia UE dla rozwoju tych terenów (tj. programem POSEI).
Komunikat Komisji podkreœla potrzebê zwiêkszenia wydajnoœci produkcji rolnej, a zw³aszcza zapewnienia mo¿liwoœci zaspokajania lokalnych potrzeb
¿ywnoœciowych przez miejscowe gospodarki. Oprócz tego Komisja proponuje dalsze wzmacnianie mo¿liwoœci pomocy w ramach systemu POSEI, w tym
zwi¹zane ze wsparciem m³odych rolników oraz promocj¹ produktów regio-
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nalnych246. Przyk³ad ten doœæ dobrze ilustruje podejœcie Komisji, które cechuje skupienie pomocy na dotychczasowych walorach regionalnych, zwi¹zanych ze œrodowiskiem naturalnym lub z tradycyjnymi segmentami miejscowej
gospodarki oraz wspieranie dzia³alnoœci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej, maj¹cej poprawiæ jakoœæ i atrakcyjnoœæ produkcji.
Wed³ug Komisji Europejskiej247 dzia³ania Unii w zakresie rozwoju rolnictwa powinny byæ równie¿ bardziej zintegrowane z europejsk¹ polityk¹ rozwoju obszarów wiejskich. Na marginesie nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e w opinii
specjalistów248 integracja wspólnej polityki rolnej z polityk¹ rozwoju obszarów wiejskich w okresie 2007–2013 jest niedobrym przyk³adem dzia³añ integracyjnych. Wzmocni³a bowiem ukierunkowanie sektorowe polityki rozwoju
obszarów wiejskich przede wszystkim wokó³ rolnictwa i powi¹zanych z nim
aktywnoœci gospodarczych. W ten sposób wspomniana polityka sta³a siê faktycznie dodatkowym instrumentem wsparcia w zakresie rozwoju rolnictwa.
Nie podchodzi³a w sposób kompleksowy do problemów pobudzenia rozwoju
spo³ecznego i ekonomicznego na terenach wiejskich, ale zmierza³a jedynie do
rozwoju okreœlonego sektora gospodarczego.
Nastêpnym wyzwaniem dla przysz³ych dzia³añ Unii Europejskiej wobec
regionów najbardziej oddalonych jest wypracowanie wspólnej polityki morskiej, a tak¿e zapewnienie odpowiedniego miejsca w realizacji tej polityki dla
stref ultraperyferyjnych. W omawianym komunikacie Komisji Europejskiej249
jedynie zarysowano ten kierunek interwencji. Komisja ³¹czy go z szeregiem
pokrewnych dzia³añ Unii, podkreœlaj¹c potrzebê zwiêkszenia integracji ró¿nych polityk europejskich. Zaproponowano wiêc jedynie kierunki dalszej dyskusji o przysz³ej polityce morskiej UE, maj¹c na wzglêdzie m.in. poprawê koordynacji polityki rybackiej na ró¿nych akwenach (w tym kontrolê nielegalnych po³owów), ochronê œrodowiska naturalnego mórz i oceanów, poprawê
transportu morskiego, zw³aszcza miêdzy regionami peryferyjnymi i kontynentaln¹ Europ¹. Wnioskowano równie¿ o powi¹zanie polityki morskiej z dzia³aniami na rzecz rozwoju regionów nadmorskich i popraw¹ zintegrowanego
zarz¹dzania stref¹ przybrze¿n¹250. W szczególnoœci chodzi o pobudzanie roz246
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woju turystyki i odnawialnych Ÿróde³ energii na tych terenach. Ponadto, Komisja proponuje zwiêkszenie sieci regionalnych polityk badawczych, dotycz¹cych tropikalnej bioró¿norodnoœci obszarów morskich, a tak¿e zwiêkszenie wymiany informacji miêdzy oœrodkami z regionów najbardziej oddalonych i innymi europejskimi instytucjami badawczymi.
Wa¿nym aspektem dyskusji na temat regionów najbardziej oddalonych,
maj¹cym odniesienie wobec spójnoœci terytorialnej i przysz³oœci polityki spójnoœci, s¹ kwestie poprawy zarz¹dzania. Dotyczy to m.in. postulatu lepszego
wykorzystania istniej¹cych instrumentów wspólnotowych oraz promowania
obszaru regionów ultraperyferyjnych jako pilota¿u dla wprowadzania nowych
rozwi¹zañ organizacyjnych. Wœród propozycji Komisji, dotycz¹cych polepszenia zarz¹dzania, na uwagê zas³uguje zwiêkszenie koordynacji prac w samej
Komisji. Chodzi m.in. o mo¿liwoœci wzmocnienia dzia³ania grupy miêdzyinstytucjonalnej do spraw RNO w Komisji oraz w miarê potrzeby – jej rozszerzenie o grupy zadaniowe, pracuj¹ce ad hoc nad poszczególnymi problemami251. Komisja planuje równie¿ podjêcie szeregu prac analitycznych, które
okreœl¹ g³ówne przeszkody w rozwoju omawianych regionów oraz przedstawi¹ mo¿liwoœci ich usuniêcia. Takie dzia³ania zwiêkszaj¹ mo¿liwoœci odpowiedniego zintegrowania funkcjonowania poszczególnych polityk europejskich wobec regionów ultraperyferyjnych, a tak¿e mog¹ skutkowaæ wzmocnieniem centralizacji zarz¹dzania w gestii Komisji Europejskiej.

Podsumowanie i wnioski dla polskiego stanowiska
(1) Tematyka regionów najbardziej oddalonych zyskuje coraz wiêksze znaczenie w pracach Komisji Europejskiej. Wyrazem tej tendencji by³y konsultacje spo³eczne rozpoczête w roku 2007, specjalna konferencja miêdzyinstytucjonalna zorganizowana w Brukseli w maju 2008 roku, a tak¿e
Komunikat Komisji: Regiony najbardziej oddalone atutem Europy. Dokument ten podsumowuje stan debaty europejskiej oraz przedstawia nowe
propozycje Komisji w zakresie kierunków wspierania rozwoju tych terenów. Jest to powi¹zane z dyskusj¹ na temat przysz³oœci spójnoœci terytorialnej. Ale jest równie¿ zwi¹zane z chêci¹ wykorzystania tych obszarów
jako swoistego pilota¿u nowych inicjatyw Komisji w odniesieniu do regionów maj¹cych specy ficzne uwarunko wania geograficzne, a tak¿e
wobec przysz³ej polityki spójnoœci. Takie traktowanie podwy¿sza rangê
skiej, L 148/24; ii, Ocena zintegrowanego zarz¹dzania stref¹ przybrze¿n¹ w Europie, Komunikat Komisji, Sprawozdanie dla Parlamentu Europejskiego i Rady, KOM(2007) 308, Bruksela
7.6.2007.
251
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wspomnianych regionów i zwiêksza zainteresowanie s³u¿b Komisji Europejskiej, co przyczynia siê do wzrostu wsparcia publicznego. Mog¹ o tym
œwiadczyæ niektóre dane statystyczne. Œrednie wsparcie UE w latach
2000–2006 dla regionów oddalonych o specyfice wiejskiej i kwalifikuj¹cych do pomocy w ramach celu 1 by³o niemal dwukrotnie wiêksze
w przeliczeniu na jednego mieszkañca ni¿ œrednia pomoc we wszystkich
regionach objêtych tym celem (porównaj tabela 3).
Tabela 3. Œrednioroczna intensywnoœæ pomocy UE w ramach EFRR i Funduszu
Spójnoœci w okresie 2000–2006 w przeliczeniu na jednego mieszkañca (w euro)252
Regiony objête celem 1 Uprawnione regiony poza celem 1

Regiony miejskie

124

23,8

Regiony poœrednie
Regiony wiejskie
(bliskie miastom)
Oddalone regiony wiejskie

115

18,6

88

29,6

Regiony górskie

183
165

34,1
23,3

Regiony wyspiarskie

167

50,4

œrednio

118

21,8

(2) Przy okazji traktowania regionów najbardziej oddalonych jako pilota¿u
dla przysz³ej polityki spójnoœci uwidaczniaj¹ siê przynajmniej dwie tendencje.
 Po pierwsze, wzmacnianie zasady endogenicznego rozwoju i traktowanie uwarunkowañ geograficznych jako atutów w inicjowaniu rozwoju
regionalnego. Jest to jednak koncepcja raczej bazuj¹ca na zastanym potencjale, a w niewielkim tylko stopniu buduj¹ca nowe zasoby rozwoju
endogenicznego253. Ponadto, s³u¿y promowaniu ró¿norodnoœci terytorialnej jako zalety przestrzeni europejskiej, a nie jako wady, która powinna byæ eliminowana w ramach zwiêkszania spójnoœci terytorialnej
(lub wyrównywania ró¿nic miêdzy regionami europejskimi). Komisja
okreœla to jako zmianê paradygmatu polityki spójnoœci od regionów
problemowych w kierunku „regionów mo¿liwoœci”, charakteryzuj¹cych siê du¿ym potencja³em rozwoju254. Mo¿e to nadaæ inny wymiar dzia³aniom polityki europejskiej, w mniejszym stopniu skupionej
252
Por. Commission Staff Working Document: Accompanying the Green Paper on Territorial Cohesion. Turning territorial diversity into strength, COM(2008) 616 final, Brussels
6.10.2008, s. 5.
253
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na aspektach wyrównawczych, a bardziej na lepszym wykorzystaniu
lokalnych cech okreœlonego terytorium i zwiêkszaniu adekwatnoœci zastosowanych instrumentów europejskich do konkretnych uwarunkowañ rozwojowych. Niesie to jednak ryzyko ró¿nicowania celów interwencji w zale¿noœci od kategorii regionalnej (lub przestrzennej). Tym
bardziej ¿e w wyniku wzrostu zainteresowania spójnoœci¹ terytorialn¹
zwiêksza siê równie¿ tendencja do kategoryzacji przestrzennej
w UE255.W po³¹czeniu z niewystarczaj¹cym promowaniem idei budowania nowych zasobów endogenicznych mo¿e to ograniczyæ mo¿liwoœci rozwoju obszarów s³abiej rozwijaj¹cych siê lub nawet grozi utrwaleniem podzia³ów w gospodarce europejskiej. Ponadto, pochwa³a ró¿norodnoœci terytorialnej oraz wzmocnienie zasady endogenicznego rozwoju pozwala polityce spójnoœci wspieraæ wszystkie regiony europejskie, a nie tylko te najs³absze.
 Po drugie, jest to równie¿ okazja do testowania nowych instrumentów
dzia³ania i metod zarz¹dzania. Spoœród nich na uwagê zas³uguje
zw³aszcza integracja ró¿nych polityk europejskich i ich pe³niejsze dopasowanie do miejscowych uwarunkowañ geograficznych256. Jak
wczeœniej wspomnia³em, w ten sposób osi¹ga siê lepsz¹ adekwatnoœæ
instytucji europejskich do warunków regionalnych, co zwiêksza mo¿liwoœci poprawy efektywnoœci polityk europejskich. Ponadto, sprzyja to
decentralizacji zarz¹dzania. Bez w¹tpienia jest to równie¿ próba
prze³amania nadmiernej centralizacji zarz¹dzania, charakterystycznej
dla polityk unijnych257. Wydaje siê, ¿e jest to tendencja niekonsekwentna, gdy¿ podstawowe kompetencje Komisji Europejskiej w zakresie
zarz¹dzania bêd¹ utrzymane, a nawet do pewnego stopnia mog¹ byæ
wzmocnione. Chodzi zw³aszcza o silniejsz¹ koordynacjê pomocy regionom najbardziej oddalonym wewn¹trz samej Komisji. Mo¿e to
wzmocniæ odgórne sterowanie procesem dopasowywania szczegó³owych instrumentów polityk wspólnotowych do specyficznych
uwarunkowañ regionalnych.
(3) Analiza polityki UE wobec regionów najbardziej oddalonych wskazuje na
istotne zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Podstawowe znaczenie
dla efektywnego kszta³towania polityk unijnych ma aktywnoœæ krajów
cz³onkowskich (i ich regionów), a tak¿e formu³owanie w³asnych postulatów i ich w³¹czanie do negocjacji, prowadzonych na szczeblu unijnym na
255
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jak najwczeœniejszym etapie wypracowywania rozwi¹zañ europejskich.
Du¿¹ wagê ma takie prezentowanie lokalnych interesów, aby ich realizacja poprzez instrumenty unijne s³u¿y³a rozwi¹zywaniu problemów europejskich, a wiêc tworzy³a „wartoœæ dodan¹” z punktu widzenia ca³ej zjednoczonej Europy. Klasycznym przyk³adem s¹ problemy regionów ultraperyferyjnych, dotycz¹ce nadmiernej imigracji spoza obszaru Unii.
Wspomniane trudnoœci, choæ s¹ obecnie jednym z najwiêkszych problemów tych regionów, s¹ wa¿ne dla innych obszarów Unii, a trudnoœci obserwowane w regionach najbardziej oddalonych maj¹ swoje negatywne
reperkusje dla kontynentalnej czêœci Europy. Dlatego ich skuteczne rozwi¹zywanie w omawianych regionach ma tak¿e znaczenie dla ca³ej Unii
i uzyskuje silne wsparcie polityk europejskich. Podobnie mo¿na przedstawiaæ problemy rozwojowe innych regionów peryferyjnych lub s³abiej
rozwijaj¹cych siê. Propozycje ich pokonywania poprzez wykorzystanie
instrumentów unijnych powinny poprawiaæ mo¿liwoœci rozwoju ca³ej
Unii i byæ korzystne dla wielu krajów cz³onkowskich. Podstawowe jest
zbudowanie odpowiedniej argumentacji w negocjacjach europejskich,
a tak¿e poszukiwanie sojuszników, którzy ze wzglêdu na w³asne interesy
rozwojowe mog¹ byæ zainteresowani tym, aby lokalne problemy poszczególnych regionów sta³y siê problemem ca³ej Unii.
(4) Doœwiadczenia polityki UE wobec regionów najbardziej oddalonych wskazuj¹ na wysokie umiejêtnoœci politycznego dzia³ania na forum europejskim
przez w³adze publiczne, reprezentuj¹ce wspomniane tereny. Jest to zdolnoœæ wprowadzenia osobnej kategorii regionalnej do traktatu europejskiego, która zapewni³a wieloletni¹ pomoc finansow¹ ze strony polityk europejskich, a tak¿e umo¿liwi³a wprowadzenie szeregu preferencji dla tych regionów w porównaniu do innych obszarów Unii. Choæ wiêkszoœæ z nich przesta³a siê kwalifikowaæ do kategorii najbiedniejszych regionów w rozszerzonej UE, nadal pozostaj¹ wa¿nym obszarem interwencji europejskiej.
Wspomniane doœwiadczenie mo¿e byæ Ÿród³em dwóch refleksji istotnych
dla kszta³towania polityki rz¹du polskiego. Po pierwsze, wskazuje na metodologiê postêpowania na forum europejskim, co ma znaczenie nie tylko
przy formu³owaniu stanowiska wobec polityki spójnoœci, ale równie¿
przygotowywania polskiej prezydencji w Unii w roku 2011258. Skutecznoœæ realizowania konkretnych postulatów pañstw cz³onkowskich zale¿y
przede wszystkim od zdolnoœci kszta³towania odpowiednich zapisów
w traktatach europejskich, na przyk³ad takich, które wyodrêbniaj¹ odpowiedni¹ kategoriê interwencji polityk europejskich i wymiar terytorialny
258
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tych dzia³añ259. Nastêpnie wa¿ne jest dopilnowanie, aby w poszczególnych dokumentach programowych i strategicznych polityk europejskich
znalaz³y siê odpowiednie zapisy dotycz¹ce danej kategorii interwencji.
Dopiero na kolejnym etapie s¹ one uwzglêdniane w regulacjach prawnych
i dokumentach operacyjnych polityk redystrybucyjnych, na przyk³ad
w ramach polityki spójnoœci.
Po drugie, istotnym pytaniem, jakie nale¿y postawiæ w kontekœcie dotychczasowej analizy jest to, czy Polska powinna postulowaæ wprowadzenie
specjalnej kategorii regionalnej, która odzwierciedla³aby potrzeby rozwojowe niektórych jej obszarów oraz gwarantowa³a d³ugoletnie wsparcie ze
strony polityk europejskich. Warto w tym miejscu zwróciæ uwagê, ¿e Unia
dokonuje doœæ szerokiej kategoryzacji regionów, wyró¿niaj¹c w swoich
regulacjach i dokumentach programowych poza regionami najbardziej
oddalonymi tak¿e tereny i obszary nadmorskie, metropolitalne, regiony
s³abiej rozwijaj¹ce siê (zaliczane do celu konwergencji polityki spójnoœci), regiony problemowe, przemys³owe, regiony przygraniczne i transgraniczne, górskie itp. W przypadku Polski tak¹ kategori¹ mog³yby byæ
regiony peryferyjne lub przygraniczne (zw³aszcza na granicy zewnêtrznej
Unii), które charakteryzuj¹ siê oddaleniem od centrów europejskich, niskim poziomem rozwoju spo³eczno-ekonomicznego, zale¿noœci¹ gospodarki od tradycyjnych sektorów (g³ównie powi¹zanych z rolnictwem) itp.
Warto zauwa¿yæ, ¿e niektóre cechy tych obszarów maj¹ charakterystykê
zbli¿on¹ do opisu uwarunkowañ RNO (np. oddalenie, zale¿noœæ ekonomiczna od niewielu produktów, a tak¿e wysokie bezrobocie, niewielki lokalny rynek). Mo¿na te¿ uznaæ, ¿e polski rz¹d podj¹³ ju¿ wstêpne kroki polityczne do wyodrêbnienia regionów peryferyjnych, czego wyrazem jest
utworzenie osobnego Programu Operacyjnego Rozwoju Wschodniej Polski 2007–2013260, a tak¿e podjêcie prac nad Strategi¹ Rozwoju
Spo³eczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku261.
W tym kontekœcie nale¿y rozwa¿yæ zarówno zalety, jak równie¿ niebezpieczeñstwa przyjêcia europejskiej kategorii regionów peryferyjnych.
Z jednej strony gwarantuje ona wsparcie polityczne i finansowe rozwoju
tych obszarów w d³u¿szej perspektywie czasu. U³atwia tak¿e wyodrêbnienie okreœlonych instrumentów pomocowych Unii oraz zwiêksza ich adekwatnoœæ do sytuacji panuj¹cej w poszczególnych regionach. Z drugiej jed259
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nak strony, kategoryzacja regionalna wi¹¿e siê z ryzykiem zbyt jednostronnego doboru dzia³añ UE. Jak dowodzi przyk³ad regionów najbardziej
oddalonych, wsparcie Unii mo¿e ewoluowaæ w stronê tradycyjnych sektorów gospodarczych, powi¹zanych g³ównie z rolnictwem, rybo³ówstwem lub turystyk¹. Innym przyk³adem podobnej tendencji jest kategoria
obszarów wiejskich. Du¿e znaczenie ma wiêc odpowiednie wyprofilowanie instrumentów europejskich, co w przypadku regionów peryferyjnych
mo¿e byæ trudne.
(5) Doœwiadczenia polityki UE wobec regionów najbardziej oddalonych
wskazuj¹ równie¿ na rosn¹c¹ tendencjê do osi¹gania integracji polityk
europejskich w dwóch wymiarach. Po pierwsze, merytorycznym, przez
zwiêkszanie koordynacji ró¿nych instrumentów polityk unijnych. Po drugie, w wymiarze terytorialnym, poprzez zacieœnianie wspó³pracy w obrêbie okreœlonego regionu lub jego najbli¿szego otoczenia. Polityka regionalna jest najlepszym przyk³adem udanego po³¹czenia obu wymiarów
integracyjnych. W naturalny sposób mo¿e bowiem integrowaæ ró¿norodne dzia³ania sektorowe na okreœlonym terytorium, a obszar i specyfika
rozwojowa okreœlonych regionów jest bardzo dobrym odniesieniem efektywnego planowania i koordynacji ró¿nych dzia³añ europejskich. Jest to
wielka zaleta polityki regionalnej, która mo¿e zostaæ wykorzystana w trakcie dyskusji o przysz³oœci polityki spójnoœci po roku 2013. Tym bardziej
¿e dotychczasowe doœwiadczenia polityki spójnoœci wyraŸnie wskazuj¹
na jej du¿y potencja³ do zapewnienia praktycznej realizacji zintegrowanego podejœcia. Nale¿y jedynie zwiêkszyæ instrumenty takiej koordynacji,
zw³aszcza po stronie dzia³añ regulacyjnych Unii (m.in. w politykach sektorowych), a tak¿e przez synchronizacjê instrumentów innych polityk
redystrybucyjnych z polityk¹ spójnoœci. Analiza doœwiadczeñ polityk
europejskich – zw³aszcza najwiêkszych barier wystêpuj¹cych obecnie
przy ich realizacji – mo¿e byæ istotnym czynnikiem zwiêkszania integracji
polityk europejskich po roku 2013262.
(6) Dotychczasowe zmiany polityki europejskiej wobec regionów najbardziej
oddalonych – poczynaj¹c od strategii z roku 2004, a koñcz¹c na zapowiedziach prowadzenia dalszych dzia³añ w komunikacie Komisji z listopada
2007 roku263 – wskazuj¹ na przesuwanie akcentów z dzia³añ bardziej
innowacyjnych na tradycyjne specjalizacje gospodarek regionalnych,
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zwi¹zane g³ównie z rolnictwem, ochron¹ œrodowiska naturalnego i bran¿¹
turystyczn¹. S³u¿y to wykorzystaniu i pog³êbieniu dotychczasowego potencja³u regionów peryferyjnych, ale nie zwiêksza mo¿liwoœci dywersyfikacji lokalnych gospodarek lub znalezienia nowych specjalizacji rozwojowych. Proponowane dzia³ania innowacyjne s¹ w wiêkszoœci zwi¹zane
z tzw. innowacjami nietechnologicznymi, a wiêc ukierunkowanymi na
wprowadzanie nowych rozwi¹zañ organizacyjnych, marketingowych lub
adaptacjê zewnêtrznych wzorców i patentów.
Traktowanie regionów najbardziej oddalonych jako pilota¿u dla polityki
spójnoœci daje mo¿liwoœci wprowadzania nowych tematów do dyskusji
o priorytetach przysz³ej polityki spójnoœci. Przy tej okazji ujawnia siê
charakterystyczna taktyka dzia³añ Komisji. Akceptowane s¹ dotychczasowe cele interwencji, ale jednoczeœnie uznaje siê za niezbêdne ich uzupe³nienie przez nowe tematy, które odpowiadaj¹ na pojawiaj¹ce siê wyzwania i s¹ zgodne z oczekiwaniami uczestników debaty europejskiej. Do
takich kwestii zalicza siê m.in. wyzwanie globalizacji gospodarczej, zmiany klimatyczne oraz rosn¹ce ceny energii, przeciwdzia³anie niekorzystnym tendencjom demograficznym oraz skutkom migracji ludnoœci.
Przyk³adowo w komunikacie do czwartego raportu kohezyjnego Komisja
Europejska wœród kilku pytañ strategicznych, dotycz¹cych przysz³oœci
polityki spójnoœci, umieszcza równie¿ wspomniane kwestie264. Mog¹ one
zmieniæ dotychczasowe kierunki wydatkowania funduszy polityki spójnoœci. W przypadku regionów najbardziej oddalonych propozycje przesuniêcia dzia³añ Unii na te priorytety wi¹¿¹ siê z rozwi¹zywaniem problemów ekologicznych i spo³ecznych oraz stymulowaniem rozwoju tradycyjnych sektorów miejscowych gospodarek, bez potrzeby budowania nowego potencja³u endogenicznego dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w tych regionach. Ponadto, planowane wsparcie rozwoju gospodarczego w RNO skupia siê na zaspokajaniu lokalnych potrzeb, a w mniejszym stopniu na stymulowaniu konkurencyjnoœci gospodarczej na rynkach zewnêtrznych (na przyk³ad w Europie kontynentalnej).
Z polskiego punktu widzenia, a zw³aszcza w perspektywie dyskusji o zmianach w polityce spójnoœci po roku 2013, jest to niew³aœciwy kierunek myœlenia o pomocy Unii dla regionów peryferyjnych. Nowe priorytety w polityce spójnoœci nie powinny wypieraæ funduszy przeznaczonych na realizacjê dzia³añ prorozwojowych, zw³aszcza stymuluj¹cych rozwój nowych zasobów endogenicznych w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê i peryferyjnych. Niemniej, niektóre aspekty omawianych priorytetów mog¹ mieæ
264
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zastosowanie dla pobudzenia innowacji w polskich regionach, a tak¿e
chroni¹ mo¿liwoœci ich rozwoju w strategicznej perspektywie. Przyk³adem mog¹ byæ inicjatywy zwiêkszaj¹ce stosowanie alternatywnych
Ÿróde³ energii. S³u¿¹ one m.in. badaniom rozwojowym nad technologiami
czystej energii, a równoczeœnie zmniejszaj¹ zale¿noœæ dostaw noœników
energii od jednego producenta. Ponadto, polityka spójnoœci jest istotnym
Ÿród³em finansowania procesu dostosowania s³abszych regionów do prawa europejskiego. Poci¹ga to za sob¹ szczególnie wysokie koszty m.in.
w obszarach powi¹zanych z ochron¹ przyrody. W przypadku energetyki
chodzi o ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tak¿e spe³nienie
wysokiego poziomu otrzymywania energii z odnawialnych Ÿróde³
(w przypadku Polski jest to 15% do roku 2020). Podsumowuj¹c, polskie
stanowisko na arenie europejskiej mo¿e selektywnie akceptowaæ nowe
priorytety w polityce spójnoœci. Nale¿y jednak do³o¿yæ starañ, aby nie
ograniczy³y one mo¿liwoœci realizowania podstawowych dzia³añ rozwojowych, zw³aszcza w zakresie pobudzania innowacji i dywersyfikacji specjalizacji regionalnych.

5. Wnioski z debaty europejskiej
Na zakoñczenie pragnê wróciæ do pytañ postawionych we wprowadzeniu do
niniejszej pracy. Dotycz¹ one najwa¿niejszych, w mojej ocenie, dylematów polityki spójnoœci po roku 2013, które pojawiaj¹ siê w dyskusji europejskiej. Próba
podsumowania tocz¹cej siê debaty sk³ania mnie do propozycji rekomendacji dla
polskiego stanowiska w dalszych pracach nad przysz³oœci¹ polityki spójnoœci.
(1) Bud¿et polityki spójnoœci
Od kilku lat roœnie presja, zwi¹zana z chêci¹ kolejnego ograniczenia bud¿etu UE, w tym równie¿ na politykê spójnoœci. Jest to powi¹zane z trudn¹ sytuacj¹ polityczno-gospodarcz¹ na starym kontynencie. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
obecnie nak³adaj¹ siê dwa równoleg³e kryzysy w Europie: polityczny (dotycz¹cy ratyfikacji traktatu lizboñskiego) i finansowy (przeradzaj¹cy siê w recesjê gospodarcz¹ i nadwyrê¿aj¹cy kondycjê systemu monetarnego). Trudnoœci gospodarcze utrudniaj¹ rozwi¹zanie kryzysu politycznego, a tak¿e wzmacniaj¹ protekcjonizm i nacjonalizm gospodarczy. Mo¿e to umocniæ presjê polityczn¹ najwiêkszych p³atników bud¿etu wspólnotowego do ograniczania wydatków polityki spójnoœci. Przyk³adowo wprowadzenie do niej spójnoœci terytorialnej mo¿e przyczyniæ siê do bardziej skutecznego ograniczania funduszy
europejskich dla tej polityki lub jej czêœciowej renacjonalizacji. Wynika to zarówno z podkreœlania zasady subsydiarnoœci, jak równie¿ propozycji dotycz¹cych zarz¹dzania, nawi¹zuj¹cych do otwartej metody koordynacji i decentralizacji. Z polskiego punktu widzenia podstawowe pytanie dotyczy tego,
jak przeciwstawiaæ siê tym tendencjom.
Nale¿y przyj¹æ za³o¿enie, ¿e utrzymanie polityki spójnoœci w niezmienionym kszta³cie jest ma³o prawdopodobne. Ponadto, takie rozwi¹zanie mog³oby
prowadziæ do stopniowego marginalizowania tej polityki w ramach bud¿etu
Unii. Dlatego Polska powinna aktywnie uczestniczyæ w dyskusji o przysz³oœci
polityki spójnoœci, równie¿ w tych jej aspektach, które s¹ zwi¹zane ze spójnoœci¹ terytorialn¹. Podstawowym celem jest utrzymanie maksymalnie du¿ej
wielkoœci œrodków finansowych przeznaczonych na politykê spójnoœci po
roku 2013. Z tego wzglêdu nale¿y odwo³ywaæ siê do traktatowej zasady solidarnoœci miêdzy pañstwami cz³onkowskimi oraz podstawowego celu Unii, jakim jest d¹¿enie do spójnoœci, rozumianej przede wszystkim jako wyrównywanie dysproporcji rozwojowych miêdzy poszczególnymi obszarami w UE.
Nie wolno jednak ograniczaæ siê wy³¹cznie do obrony bud¿etu tej polityki, ale
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nale¿y zaproponowaæ zmiany odnosz¹ce siê do jej ukierunkowania merytorycznego i sposobu zarz¹dzania. Nie oznacza to, ¿e polskie stanowisko powinno
nadmiernie krytykowaæ obecn¹ politykê spójnoœci. Przeciwnie, nale¿y zaprezentowaæ pozytywne skutki dotychczasowych dzia³añ. W przypadku Polski
du¿e znaczenie ma zw³aszcza daleka na tle innych nowych krajów cz³onkowskich decentralizacja zarz¹dzania. Mo¿na wskazaæ na rozliczne korzyœci, jakie
dziêki polityce spójnoœci odnosz¹ bogate pañstwa i ca³a zjednoczona Europa.
Szacuje siê, ¿e beneficjentami oko³o 30% wydatków tej polityki s¹ firmy z najbogatszych regionów Europy, które najczêœciej transferuj¹ zyski do swoich
macierzystych krajów. Dziêki polityce spójnoœci zwiêkszy³a siê mo¿liwoœæ
komunikacji transgranicznej w Europie Œrodkowo-Wschodniej, m.in. za spraw¹
budowy transeuropejskich sieci komunikacyjnych, co niew¹tpliwie s³u¿y rozwojowi handlu w ca³ej Europie oraz rozwojowi wspólnego rynku. Jak wykazuj¹
badania, wydatki polityki spójnoœci s³u¿¹ równie¿ stabilizacji politycznej
i wzmacnianiu poparcia integracji europejskiej. Nale¿y równie¿ wskazywaæ
na pokonywane trudnoœci w zakresie poprawy absorpcji œrodków europejskich przez Polskê.
Pog³êbienie kryzysu gospodarczego w Europie bêdzie prawdopodobnie
silnie wp³ywa³o na przysz³oœæ polityki spójnoœci. Przede wszystkim mo¿e
zwiêkszyæ presjê najwiêkszych p³atników do bud¿etu UE na ograniczenie
wydatków polityki spójnoœci lub (co jest mniej prawdopodobne) wiêksze
przekierowanie tych wydatków z krajów najbiedniejszych do tych, które najmocniej odczuwaj¹ recesjê. Mo¿liwe s¹ równie¿ próby ograniczenia roli Komisji Europejskiej w zarz¹dzaniu polityk¹ spójnoœci. Przyk³adem mo¿e byæ
próba zwiêkszenia roli otwartej metody koordynacji w omawianej polityce,
co otwiera mo¿liwoœæ przesuwania finansowania celów polityki spójnoœci
do bud¿etów narodowych. Kryzys gospodarczy stanowi jednak tak¿e okazjê
do wzmocnienia polityki spójnoœci, jako tego instrumentu Wspólnoty, który
bêdzie z jednej strony pobudza³ popyt, a z drugiej umo¿liwi wprowadzanie
reform strukturalnych poprawiaj¹cych konkurencyjnoœæ europejskiej gospodarki w d³u¿szej perspektywie. Takie jest stanowisko Komisji Europejskiej
widoczne w propozycji unijnego planu antykryzysowego (z 2008 roku)265.
Polski rz¹d powinien wspieraæ na arenie europejskiej tego typu podejœcie do
roli polityki spójnoœci w obliczu kryzysu gospodarczego, a tak¿e przeciwstawiaæ siê próbom ograniczania bud¿etu UE i kompetencji Komisji.
(2) Czy pomagaæ wszystkim czy tylko tym najs³abszym?
Istotne znaczenie ma tak¿e opracowanie odpowiedniej taktyki negocjacyjnej po stronie polskiej. Chodzi zw³aszcza o przekonanie najwiêkszych p³atni265
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ków do utrzymania du¿ego bud¿etu dla tej polityki. Dlatego nale¿a³oby zagwarantowaæ tak¿e regionom z tych krajów mo¿liwoœæ uczestniczenia w zreformowanej polityce spójnoœci. Z tego wzglêdu korzystne jest wspieranie postulatu objêcia ni¹ wszystkich europejskich regionów, a nie tylko tych najs³abiej rozwijaj¹cych siê. S³u¿yæ temu mo¿e coraz szersze w³¹czanie celów lizboñskich do polityki spójnoœci. Mo¿liwa powinna byæ równie¿ warunkowa
aprobata dla nowych celów polityki spójnoœci, na przyk³ad zwi¹zanych z przeciwdzia³aniem skutkom zmian klimatycznych, problemom demograficznym
lub nap³ywem emigrantów. Jak siê wydaje, polskie ustêpstwa w tej sprawie
powinny byæ zrekompensowane zwiêkszeniem skali wsparcia celów zwi¹zanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki. Nale¿y tak¿e zauwa¿yæ, ¿e problemy dotycz¹ce zmian klimatycznych i nadmiernej imigracji bêd¹ w przysz³oœci w coraz wiêkszym stopniu dotyka³y równie¿ Polski.
Przy okazji warto zauwa¿yæ, ¿e propozycje zmian w polityce spójnoœci powinny uwzglêdniaæ szersz¹ perspektywê celów strategicznych polskiej dyplomacji na arenie europejskiej. Unia to struktura naczyñ po³¹czonych, gdzie niejednokrotnie dzia³ania w jednym obszarze spraw wp³ywaj¹ na inne, a mniej
wa¿ne cele poœwiêca siê dla osi¹gniêcia tych zasadniczych. Przyk³adem jest
problem dalszego poszerzania Unii Europejskiej w kierunku wschodnim
i po³udniowym (np. przyjêcie Chorwacji jest wstêpnie planowanie ju¿ na 2010
rok). Poniewa¿ ewentualne rozszerzenie obejmowa³oby ubogie kraje, nale¿y
spodziewaæ siê tego, ¿e mo¿e to wp³yn¹æ na polskie interesy jako beneficjenta
polityki spójnoœci. Jednoczeœnie polityka spójnoœci mo¿e wesprzeæ realizacjê
polskich celów geostrategicznych w odniesieniu do wschodniego wymiaru
polityki zagranicznej UE. Mo¿na to realizowaæ przynajmniej na dwa sposoby.
Po pierwsze, poprzez proponowanie silniejszego wsparcia polityki spójnoœci
dla rozwoju regionów peryferyjnych usytuowanych na wschodniej granicy
UE, a po drugie, poprzez silniejsze skoordynowanie polityki spójnoœci na tej
granicy z unijn¹ polityk¹ energetyczn¹, handlow¹ i rozwojow¹. Dlatego te¿
polityka polska na forum europejskim wymaga œcis³ej koordynacji, przyjêcia
strategicznej perspektywy postêpowania, a tak¿e okreœlenia hierarchii poszczególnych celów. Bêdzie to niezbêdne zw³aszcza przy planowaniu polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2011.
(3) Wyrównywaæ czy wykorzystywaæ ró¿nice?
Traktatowe podejœcie do spójnoœci w UE zak³ada d¹¿enie do zmniejszenia
dysproporcji w poziomach rozwoju ró¿nych regionów i ograniczania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych (art. 159)266. Tymczasem nowy paradygmat Komisji Europejskiej wobec regionów najbardziej oddalonych
266
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s³u¿y promowaniu ró¿norodnoœci regionalnej jako zalety, a nie wady przestrzeni europejskiej267. Widoczna jest wiêc próba powi¹zania odmiennych
regu³ prowadzenia polityki spójnoœci. Z jednej strony mamy zasadê rozwoju
endogenicznego, która odnosi siê do specyficznych uwarunkowañ regionalnych, co poci¹ga za sob¹ postrzeganie ró¿norodnych zasobów poszczególnych obszarów jako najwa¿niejszych atutów dla stymulowania ich rozwoju.
Ale z drugiej, istotne znaczenie ma utrzymanie podstawowego celu Unii, jakim jest d¹¿enie do spójnoœci, a wiêc wyrównywania najwa¿niejszych wskaŸników spójnoœci miêdzy poszczególnymi obszarami zjednoczonej Europy, takich jak PKB na mieszkañca i poziom bezrobocia. Wymienione zasady nie zawsze mo¿na ³atwo pogodziæ, a tak¿e mog¹ mieæ rozbie¿ne konsekwencje
w trakcie ich operacjonalizacji.
Przyk³adem dylematów z tym zwi¹zanych jest dyskusja na temat spójnoœci
terytorialnej. Powinna byæ ona definiowana w odniesieniu do zapisów traktatów europejskich jako d¹¿enie do zmniejszania dysproporcji w poziomach
rozwoju oraz niwelowania s³aboœci obszarów najs³abiej rozwijaj¹cych siê. Poszanowanie dla ró¿norodnoœci rozwoju terytorialnego nie powinno wiêc
os³abiaæ traktatowych celów Unii, d¹¿¹cych do zwiêkszania spójnoœci w wymiarze gospodarczym, spo³ecznym i terytorialnym. Wykorzystywanie odmiennoœci powinno zostaæ zawê¿one g³ównie do poszanowania specyfiki miejscowego œrodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, a nie na przyk³ad do
usprawiedliwiania podzia³u miêdzy obszarami rozwijaj¹cymi gospodarkê tradycyjn¹ b¹dŸ innowacyjn¹.
(4) Jaka strategia rozwoju endogenicznego?
Dyskusja o przysz³oœci spójnoœci terytorialnej, w tym równie¿ na temat pilota¿owych rozwi¹zañ stosowanych wobec regionów najbardziej oddalonych,
wskazuje na rosn¹ce znaczenie zasady rozwoju endogenicznego w polityce
spójnoœci. Bez w¹tpienia dla pobudzenia trwa³ych procesów rozwoju tych terenów niezbêdne jest oparcie na ich wewnêtrznych zasobach. Równie istotne
jest jednak zintensyfikowanie procesów innowacyjnych oraz aktywnoœci
spo³ecznej i przedsiêbiorczoœci. W odniesieniu do regionów najs³abiej rozwijaj¹cych siê i peryferyjnych wprowadzanie dzia³añ innowacyjnych mo¿e byæ
realizowane na ró¿ne sposoby. Opieraj¹c siê na zasadzie rozwoju endogenicznego mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce dwie strategie: (1) unowoczeœnianie endogenicznych zasobów regionalnych lub (2) budowanie nowego zasobu endogenicznego, a wiêc stopniowa dywersyfikacja specjalizacji regionalnych w kierunku
rozwoju innowacyjnej gospodarki268. Analiza przedstawiona w niniejszym
267
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opracowaniu dowodzi, ¿e choæ Unia Europejska proponuje ró¿norodne
dzia³ania innowacyjne w regionach s³abiej rozwijaj¹cych siê lub najbardziej
oddalonych, to jednak s¹ one nadal proporcjonalnie niewielkie. Ponadto, s¹
one skierowane g³ównie na dotychczasowe, tradycyjne segmenty regionalnych gospodarek i najczêœciej dotycz¹ nietechnologicznych typów innowacji.
Mo¿na wiêc wnioskowaæ, ¿e w niewystarczaj¹cym stopniu wspieraj¹ rozwój
takich zasobów endogenicznych, które umo¿liwia³yby tworzenie w³asnych
rozwi¹zañ technologicznych, pozwala³yby na silniejszy rozwój innowacyjnej
gospodarki, a tak¿e zapewnia³y stopniowe w³¹czanie tych regionów do
udzia³u w unijnej polityce innowacyjnej.
Stanowisko polskiego rz¹du wobec przysz³oœci polityki spójnoœci wskazuje na potrzebê lepszego wykorzystania w przysz³oœci regionalnych potencja³ów rozwoju269. Jest to zgodne z dominuj¹cym trendem europejskiej dyskusji, choæ wydaje siê niewystarczaj¹ce. Oprócz tego nale¿y podejmowaæ starania, aby dywersyfikowaæ strategiczne zasoby w regionach (zw³aszcza peryferyjnych lub najs³abiej rozwijaj¹cych siê), a wiêc wspieraæ budowê nowego
potencja³u rozwojowego w tych regionach.
(5) Jakie priorytety?
Podstawowym postulatem polskiego rz¹du wobec przysz³oœci polityki
spójnoœci powinno byæ skierowanie jej na cele osi¹gania wiêkszej spójnoœci
w skali europejskiej w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki270. Takie
podejœcie ma odniesienie do zapisów w traktatach europejskich, wskazuj¹cych
potrzebê redukowania zró¿nicowañ miêdzy regionami i ograniczanie zacofania s³abiej uprzywilejowanych regionów271. Spójnoœæ w zakresie innowacyjnej gospodarki dotyczy g³ównie wymiaru ekonomicznego, ale mo¿e mieæ
równie¿ zastosowanie do traktatowej spójnoœci w aspekcie spo³ecznym i terytorialnym. K³adzie bowiem nacisk na ró¿norodne formy innowacji, zarówno
w zakresie budowania innowacyjnej gospodarki, jak równie¿ innowacyjnego
spo³eczeñstwa oraz zintegrowanego podejœcia do rozwoju terytorialnego
(maj¹cego wprowadzaæ szeroko definiowane innowacje).
Wprowadzenie jako jednej z g³ównych zasad dla spójnoœci terytorialnej
d¹¿enia do poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców, a tak¿e odwo³ywanie siê do
koncepcji wielowymiarowoœci rozwoju przyczynia siê do rozproszenia celów
rozwojowych i os³abia priorytety dotycz¹ce innowacyjnej gospodarki. Z tego
269
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wzglêdu postulat realizowania Europejskiego Modelu Spo³ecznego przez politykê spójnoœci, choæ wydaje siê korzystny dla podejœcia wyrównawczego
i wspierania s³abiej rozwijaj¹cych siê obszarów, mo¿e przyczyniæ siê do utrwalenia zró¿nicowañ miêdzy regionami centralnymi i peryferyjnymi w zakresie rozwoju innowacyjnej gospodarki, a to w d³u¿szej perspektywie nie jest pomyœlne
dla rozwoju Unii. Zw³aszcza ¿e w polityce spójnoœci widoczna jest od d³u¿szego
czasu silna sk³onnoœæ do zwiêkszania dysproporcji w tym zakresie. Ró¿nicuje
ona instrumenty pomocy publicznej dla poszczególnych obszarów, co skutkuje
podzia³em na regiony, które przede wszystkim skupiaj¹ siê na budowie podstawowej infrastruktury oraz te inwestuj¹ce w znacznie wiêkszym stopniu w innowacje. Równie¿ zbyt sztywna kategoryzacja regionalna w polityce spójnoœci
mo¿e przyczyniæ siê do pog³êbienia tych tendencji.
Polski rz¹d powinien d¹¿yæ do wzmocnienia tych propozycji Komisji Europejskiej i ekspertów unijnych, które k³ad¹ nacisk na budowanie nowego potencja³u dla rozwoju innowacyjnej gospodarki w regionach s³abiej rozwijaj¹cych
siê lub peryferyjnych, umo¿liwiaj¹cego w perspektywie strategicznej rozwój
badañ i nowych technologii, a tak¿e stopniowe w³¹czanie siê do europejskich
programów ramowych272. Do takich propozycji nale¿y zaliczyæ m.in. silniejsze
wsparcie w tych regionach rozwoju infrastruktury badawczo-naukowej, a tak¿e
jej powi¹zanie z infrastruktur¹ o znaczeniu europejskim lub uczestnicz¹cej
w badaniach finansowanych z bud¿etu Unii (np. z europejskimi centrami doskona³oœci)273. Podobn¹ rekomendacj¹ jest rozwój powi¹zañ kooperacyjnych, które
bêd¹ ³¹czy³y platformy technologiczne, powstaj¹ce na poziomie regionalnym
z najbardziej konkurencyjnymi i nowoczesnymi platformami europejskimi274.
Warto równie¿ poprzeæ propozycjê wzmacniania regionalnych klastrów innowacji, w przypadku regionów s³abszych na przyk³ad w formule pilota¿owej275.
Jak wczeœniej wspomnia³em, wœród dokumentów europejskich ujawnia siê
tendencja do ró¿nicowania instrumentów wsparcia polityki spójnoœci w regionach najlepiej i s³abiej rozwijaj¹cych siê. W tych pierwszych, z uwagi na ich
wy¿szy potencja³ naukowo-badawczy proponuje siê zwiêkszyæ pomoc dla rozwoju innowacji technologicznych, wsparcia rozwoju regionalnych klastrów
technologicznych i poszukiwania œciœlejszej synergii dzia³añ z programami ramowymi. Natomiast w tej drugiej kategorii regionów nacisk po³o¿ono na roz272
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wój innowacji nietechnologicznych, zw³aszcza w tradycyjnych dziedzinach gospodarki powi¹zanych z rolnictwem, leœnictwem, turystyk¹ itp. Ponadto, proponuje siê silniejszy rozwój inwestycji lizboñskich, które jednak w niewystarczaj¹cym stopniu przyczyniaj¹ siê do rozszerzania innowacyjnej gospodarki.
Jak siê wydaje, tego typu podzia³ by³by d³ugofalowo niewystarczaj¹cym sposobem wspierania rozwoju w s³abszych krajach i regionach Unii, zw³aszcza nowych krajach cz³onkowskich. Inwestycje nietechnologiczne nie powinny zastêpowaæ, ale uzupe³niaæ dzia³ania zwi¹zane z rozwojem nowych technologii i badañ rozwojowych. Oczywiœcie w s³abiej rozwijaj¹cych siê krajach podstawowym problemem jest niski potencja³ do realizowania bardziej ambitnych zadañ
technologicznych. Dlatego lepszym rozwi¹zaniem jest dzia³anie dwutorowe,
a wiêc wspieranie w tych krajach i regionach jednoczeœnie rozwoju innowacyjnoœci nietechnologicznej, jak równie¿ stopniowe budowanie potencja³u badawczo-rozwojowego, który perspektywicznie pozwoli na podejmowanie dzia³añ
w zakresie nowych technologii i badañ rozwojowych.
Polityka spójnoœci, podobnie jak polityki regionalne pañstw cz³onkowskich, jest bardzo dobrym instrumentem koordynacji ró¿nych dzia³añ sektorowych w regionach. Jednak¿e musz¹ one byæ zgodne z podstawowymi celami
politycznymi rozwoju regionalnego, a w przypadku poziomu unijnego – najwa¿niejszymi priorytetami polityki spójnoœci. Inaczej mo¿emy obserwowaæ
stopniowe „zaw³aszczanie” polityki spójnoœci (i krajowych polityk regionalnych) przez najbardziej wp³ywowe polityki sektorowe. Dlatego nale¿y podkreœlaæ potrzebê zwiêkszania komplementarnoœci polityk sektorowych z polityk¹ spójnoœci, ale wystrzegaæ siê zdominowania tej polityki przez polityki
sektorowe. Nowe priorytety w polityce spójnoœci nie powinny wypieraæ funduszy przeznaczonych na realizacjê dzia³añ prorozwojowych, zw³aszcza stymuluj¹cych rozwijanie nowych zasobów endogenicznych w regionach s³abiej
rozwijaj¹cych siê i peryferyjnych. Niemniej, niektóre aspekty omawianych
priorytetów mog¹ mieæ zastosowanie do pobudzenia innowacji w polskich
regionach, a tak¿e zapewniaj¹ mo¿liwoœci ich rozwoju w strategicznej perspektywie. Przyk³adem mog¹ byæ inicjatywy zwiêkszaj¹ce stosowanie alternatywnych Ÿróde³ energii. S³u¿¹ one m.in. badaniom rozwojowym nad technologiami czystej energii, a równoczeœnie zmniejszaj¹ zale¿noœæ dostaw noœników energii od jednego producenta. Ponadto, polityka spójnoœci jest istotnym Ÿród³em finansowania procesu dostosowania s³abszych regionów do prawa europejskiego. Poci¹ga to za sob¹ szczególnie wysokie koszty m.in. w obszarach powi¹zanych z ochron¹ przyrody. W przypadku energetyki chodzi
o ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, a tak¿e spe³nienie wysokiego poziomu otrzymywania energii z odnawialnych Ÿróde³.
Podsumowuj¹c, polskie stanowisko na arenie europejskiej mo¿e selektywnie akceptowaæ nowe priorytety w polityce spójnoœci. Nale¿y jednak do³o¿yæ
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starañ, aby nie ograniczy³y one mo¿liwoœci realizowania podstawowych
dzia³añ rozwojowych, zw³aszcza w zakresie pobudzania innowacji i dywersyfikacji specjalizacji regionalnych.
(6) Problem kategoryzacji regionalnej
Dyskusja na temat spójnoœci terytorialnej zwiêksza mo¿liwoœci lepszego dopasowania polityk europejskich do lokalnych i regionalnych uwarunkowañ przestrzennych. Jest to zwi¹zane z d¹¿eniem do integracji europejskich polityk sektorowych z terytorialnymi (w tym zw³aszcza polityk¹ spójnoœci UE)276, a tak¿e specyficznymi cechami geograficznymi regionów lub innych struktur przestrzennych. Tego typu tendencje mog¹ zwiêkszyæ adekwatnoœæ programow¹ polityk
unijnych do miejscowych uwarunkowañ, ale mog¹ tak¿e wzmocniæ kategoryzacjê regionaln¹ w polityce spójnoœci i zbyt sztywne ró¿nicowanie instrumentów
wsparcia tej polityki. Tego typu podzia³y mog¹ utrudniæ s³abiej rozwijaj¹cym siê
regionom budowanie nowych zasobów rozwoju endogenicznego.
W œwietle oceny dokumentów europejskich, dotycz¹cych regionów najbardziej odleg³ych, podstawow¹ kwesti¹ jest to, czy Polska powinna postulowaæ
wprowadzenie specjalnej kategorii regionalnej, która odzwierciedla³aby potrzeby rozwojowe niektórych województw oraz gwarantowa³a d³ugoletnie wsparcie
ze strony polityk europejskich. W przypadku Polski tak¹ kategori¹ mog³yby byæ
regiony peryferyjne lub przygraniczne (zw³aszcza na granicy zewnêtrznej Unii).
Warto zauwa¿yæ, ¿e niektóre cechy tych obszarów maj¹ charakterystykê zbli¿on¹ do opisu uwarunkowañ regionów najbardziej oddalonych, np. peryferyjne
po³o¿enie, zale¿noœæ ekonomiczna od niewielu produktów, a tak¿e wysokie
bezrobocie, niewielki lokalny rynek. Mo¿na te¿ uznaæ, ¿e polski rz¹d podj¹³ ju¿
wstêpne kroki polityczne w celu wyodrêbnienia regionów peryferyjnych, czego
wyrazem jest utworzenie osobnego Programu Operacyjnego Rozwoju Wschodniej Polski 2007–2013277, a tak¿e podjêcie prac nad Strategi¹ Rozwoju
Spo³eczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku278.
W tym kontekœcie nale¿y rozwa¿yæ zarówno zalety, jak równie¿ niebezpieczeñstwa przyjêcia europejskiej kategorii regionów peryferyjnych. Z jednej
strony gwarantuje ona wsparcie polityczne i finansowe rozwoju tych obszarów w d³u¿szej perspektywie czasu. U³atwia tak¿e wyodrêbnienie okreœlonych
instrumentów pomocowych Unii oraz zwiêksza ich adekwatnoœæ do sytuacji
panuj¹cej w poszczególnych regionach. Z drugiej jednak strony, kategoryza276
Por. T.G. Grosse, A. Ga³ek (red.): Zintegrowane podejœcie do rozwoju. Rola polityki
spójnoœci.
277
PO RPW (2006): Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.
278
J. Szlachta, J. Zaleski, W. Dziemianowicz: Strategia rozwoju spo³eczno-gospodarczego
Polski Wschodniej do roku 2020.

Nowa polityka spójnoœci

125

cja regionalna wi¹¿e siê z ryzykiem zbyt jednostronnego doboru dzia³añ UE.
Jak dowodzi przyk³ad regionów najbardziej oddalonych, wsparcie Unii mo¿e
ewoluowaæ w stronê tradycyjnych sektorów gospodarczych powi¹zanych
g³ównie z rolnictwem, rybo³ówstwem lub turystyk¹. Innym przyk³adem podobnej tendencji jest kategoria obszarów wiejskich. Du¿e znaczenie ma wiêc odpowiednie wyprofilowanie instrumentów europejskich, co w przypadku regionów peryferyjnych mo¿e byæ trudne.
(7) Wielopoziomowe zarz¹dzanie
Silniejsze eksponowanie wymiaru terytorialnego w polityce spójnoœci mo¿e
prowadziæ do zmniejszania liczby i wielkoœci programów regionalnych oraz
os³abiania kompetencji powierzanych regionom. Warto przeciwstawiæ siê takim
tendencjom, co wynika m.in. z dotychczasowych, pozytywnych polskich doœwiadczeñ w zakresie regionalizacji polityki spójnoœci. Jest to równie¿ zgodne
z podstawowym modelem przyjêtym w polskiej administracji dla rozwoju regionalnego i polityki spójnoœci, który opiera siê na stosunkowo silnej roli szesnastu samorz¹dów województw. Os³abianie znaczenia regionów w polityce
spójnoœci mo¿e wiêc zaowocowaæ potrzeb¹ rozwoju struktur rz¹dowych w terenie odpowiedzialnych za realizowanie spójnoœci terytorialnej. Z polskiego punktu
widzenia bêdzie to oznacza³o zwiêkszanie kosztów administracyjnych, dublowanie niektórych struktur i kompetencji (miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i samorz¹dow¹) oraz rosn¹c¹ „sektoryzacjê” polityki spójnoœci.
W propozycjach dotycz¹cych przysz³oœci zarz¹dzania polityk¹ spójnoœci
widaæ dwie, czêœciowo sprzeczne ze sob¹ tendencje. Z jednej strony wspierana jest decentralizacja, zw³aszcza w odniesieniu do wymiaru spójnoœci terytorialnej. Jest to zgodne z postulatami (wysuwanymi zw³aszcza przez
niektóre pañstwa cz³onkowskie), dotycz¹cymi wzmocnienia innych ni¿ regiony struktur terytorialnych w polityce spójnoœci. Widoczne jest os³abianie
centralizacji zarz¹dzania poprzez wprowadzanie miêkkich mechanizmów
koordynacji, daj¹cych wiêksz¹ swobodê w³adzom krajowym w zakresie
organizowania i realizowania celów spójnoœci terytorialnej. Z drugiej strony
Komisja sprzeciwia siê niektórym tego typu pomys³om, zw³aszcza dotycz¹cym szerszego zastosowania otwartej metody koordynacji w zakresie
realizowania spójnoœci terytorialnej. D¹¿y równie¿ do silniejszego ujednolicania pomocy wobec regionów o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych (m.in. dla regionów najbardziej oddalonych) wewn¹trz samej
Komisji. Mo¿e to wzmocniæ odgórne sterowanie procesem dopasowywania
szczegó³owych instrumentów polityk wspólnotowych do specyficznych
uwarunkowañ regionalnych, a wiêc zwiêkszyæ sterowanie Wspólnoty nad
wymiarem spójnoœci terytorialnej.
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Z polskiej perspektywy istotne jest d¹¿enie do utrzymania podstawowych
kompetencji Komisji Europejskiej w zakresie okreœlania zasadniczych priorytetów i standardów realizacji spójnoœci terytorialnej, wskaŸników kwalifikowalnoœci i efektywnoœci, a tak¿e monitorowania skutecznoœci realizowania
celów spójnoœci terytorialnej przez pañstwa cz³onkowskie. W ³onie Komisji
powinna byæ równie¿ dokonywana œciœlejsza integracja unijnych polityk sektorowych z polityk¹ spójnoœci. Jednoczeœnie silniejsze w³¹czenie spójnoœci
terytorialnej do polityki spójnoœci zapewne przyniesie decentralizacjê
zarz¹dzania. Zasadnicze decyzje, dotycz¹ce powi¹zania krajowych polityk
rozwojowych i polityki spójnoœci z polityk¹ przestrzenn¹, powinny byæ podejmowane na poziomie krajowym. Nale¿y tak¿e wzmocniæ kompetencje w³adz
pañstwowych w zakresie koordynacji polityki spójnoœci z dzia³aniami krajowymi (np. rz¹dow¹ polityk¹ regionaln¹, polityk¹ innowacyjn¹ itp). W odniesieniu do samorz¹dów regionalnych nale¿a³oby wzmocniæ ich kompetencje
uzgadniania celów polityki spójnoœci z regionalnymi strategiami rozwoju
oraz w zakresie koordynacji partnerstwa terytorialnego (tj. programowania
dzia³añ rozwojowych z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego oraz
partnerami spo³ecznymi).

Instytut Spraw Publicznych
Lista publikacji z lat 2000–2008
W przygotowaniu:
q Tomasz Schimanek, Dialog obywatelski Polska 2008
q Marek Rymsza, Ewa Bogacz-Wojtanowska (red.), Zatrudnienie i wolontariat
w organizacjach pozarz¹dowych
Publikacje ksi¹¿kowe
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Nowe metody zarz¹dzania w pañstwach Unii Europejskiej, Warszawa 2008
q Grzegorz Makowski, Tomasz Schimanek (red.), Organizacje pozarz¹dowe i w³adza
publiczna. Drogi do partnerstwa, Warszawa 2008.
q Marek Rymsza (red.), Organizacje pozarz¹dowe. Dialog Obywatelski. Polityka
pañstwa, Warszawa 2008
q Tomasz G. Grosse, Europa na rozdro¿u, Warszawa 2008
q Tomasz KaŸmierczak, Kamila Hernik (red.), Spo³ecznoœæ lokalna w dzia³aniu. Kapita³ spo³eczny. Potencja³ spo³eczny. Lokalne governance, Warszawa 2008
q Lena Kolarska-Bobiñska, Mateusz Fa³kowski (red.), Polska-Niemcy-Francja.
Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE, Warszawa 2008
q Praca zbiorowa: Aktywizowanie wyborców, Warszawa 2008
q Justyna Frelak, Witold Klaus, Jakub Wiœniewski, Przystanek Polska. Analiza programów integracyjnych dla cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2007
q Marek Rymsza, Grzegorz Makowski, Magdalena Dudkiewicz (red.), Pañstwo
a trzeci sektor. Prawo i instytucje w dzia³aniu, Warszawa 2007
q Tomasz G. Grosse, Innowacyjna gospodarka na peryferiach? Warszawa 2007
q Tomasz KaŸmierczak (red.), Zmiana w spo³ecznoœci lokalnej, Warszawa 2007
q Jacek Kochanowicz, S³awomir Mandes, Miros³awa Marody (red.), Kulturowe
aspekty transformacji ekonomicznej, Warszawa 2007
q Ewa Giermanowska (red.), M³odzi niepe³nosprawni o sobie. Rodzina, edukacja,
praca, Warszawa 2007
q Ewa Giermanowska (red.), M³odzi niepe³nosprawni. Aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, Warszawa 2007
q Tomasz KaŸmierczak, Marek Rymsza, Kapita³ spo³eczny. Ekonomia spo³eczna,
Warszawa 2007
q Józefina Hrynkiewicz, Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w domach
dziecka, Warszawa 2006
q Anna Kwak (red.), Z opieki zastêpczej w doros³e ¿ycie, Warszawa 2006

127_136
11 grudnia 2008 09:28:44

128

Lista publikacji

q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), EU Accesion Prospects for Turkey and Ukraine. Debates in New Member States, Warszawa 2006
q Mateusz B³aszczyk, Jacek Sroka (red.), Sieci czy struktury? Dialog spo³eczny na
poziomie regionalnym, Warszawa 2006
q Marek Rymsza (red.), Elastyczny rynek pracy i bezpieczeñstwo socjalne, Warszawa
2005
q Magdalena Arczewska, Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarz¹dowych, Warszawa 2005
q El¿bieta Putkiewicz, Korepetycje – szara strefa edukacji, Warszawa 2005
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), The Visegrad States between Schengen and Neigbourhood, Warszawa 2005
q Marcin Walecki, Money and Politics in Poland, Warszawa 2005
q Dominik Antonowicz, Uniwersytet przysz³oœci. Wyzwania i modele polityki, Warszawa 2005
q Mariola Rac³aw-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w œrodowisku lokalnym, Warszawa 2005
q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Piotr Maciej Kaczyñski (red.), Mosty
przez Atlantyk? Postawy Polaków, Czechów, S³owaków wobec Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2005
q Mateusz Fa³kowski, Jacek Kucharczyk (red.), Obywatele Europy. Integracja europejska w polskim ¿yciu publicznym, Warszawa 2005
q Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i Polski. Wydanie II, uzupe³nione i rozszerzone, Warszawa
2004
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Œwiadomoœæ ekonomiczna spo³eczeñstwa i wizerunek biznesu, Warszawa 2004
q Krzysztof Konarzewski, Reforma oœwiaty. Podstawa programowa i warunki
kszta³cenia, Warszawa 2004
q Marek Rymsza (red.), Reformy spo³eczne. Bilans dekady, Warszawa 2004
q Eleonora Zieliñska (red.), Miêdzynarodowy Trybuna³ Karny. USA i UE: dwa ró¿ne
podejœcia, Warszawa 2004
q András Sajó, Freedom of Expression (angielska i rosyjska wersja jêzykowa), Warszawa 2004
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Neighbourhood across a Divide?, Warszawa 2004
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Polska wobec nowej polityki spójnoœci Unii Europejskiej, Warszawa 2004
q El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Szko³y publiczne i niepubliczne: porównanie œrodowisk edukacyjnych, Warszawa 2004

127_136
11 grudnia 2008 09:28:44

Lista publikacji

129

q Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), System penitencjarny i postpenitencjarny w Polsce, Warszawa 2003
q Piotr Mazurkiewicz (red.), Koœció³ katolicki w przededniu wejœcia Polski do Unii
Europejskiej, Warszawa 2003
q Anna Titkow (red.), Szklany sufit: bariery i ograniczenia karier kobiet, Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka (red.), Integracja czy dyskryminacja? Polskie wyzwania i dylematy u progu wielokulturowoœci, Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka (red.), Migration and Its Impact on Labour Markets in Poland and
Ukraine, Warszawa 2003 (angielska i ukraiñska wersja jêzykowa)
q Tomasz KaŸmierczak, Marek Rymsza (red.), W stronê aktywnej polityki spo³ecznej,
Warszawa 2003
q Marek Zubik (red.), Zapobieganie konfliktowi interesów w III RP, Warszawa 2003
q Mariusz Jan Rad³o, Wyzwanie konkurencyjnoœci. Strategia Lizboñska w poszerzonej Unii Europejskiej, Warszawa 2003
q Beata £aciak (red.), Dziecko we wspó³czesnej kulturze medialnej, Warszawa 2003
q Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska, Spo³ecznoœci lokalne wobec
problemu bezrobocia m³odzie¿y, Warszawa 2003
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Obraz Polski i Polaków w Europie, Warszawa 2003
q Tomasz Grzegorz Grosse, Zmierzch decentralizacji w Polsce? Polityka rozwoju
w województwach w kontekœcie integracji europejskiej, Warszawa 2003
q Urszula Kurczewska, Ma³gorzata Molêda-Zdziech, Lobbing w Unii Europejskiej,
Warszawa 2002
q Janusz Halik (red.), Starzy ludzie w Polsce. Spo³eczne i zdrowotne skutki starzenia
siê spo³eczeñstwa, Warszawa 2002
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy
obywatelskie, Warszawa 2002
q Henryk Domañski, Ubóstwo w spo³eczeñstwach postkomunistycznych, Warszawa 2002
q Adam Zieliñski, Marek Zubik (red.), Przysz³oœæ polskiego wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2002
q Krystyna Iglicka (red.), Migracje powrotne Polaków – powroty sukcesu czy rozczarowania?, Warszawa 2002
q Barbara Fatyga, Jolanta Rogala-Ob³êkowska, Style ¿ycia m³odzie¿y a narkotyki.
Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
q Ma³gorzata Fuszara (red.), Kobiety w Polsce na prze³omie wieków. Nowy kontrakt
p³ci?, Warszawa 2002
q Jacek Kucharczyk (red.), Europa – Ameryka. Transatlantycki wymiar reform Unii
Europejskiej, Warszawa 2002
q Marcin Walecki (red.), Kulisy finansowania polityki, Warszawa 2002

127_136
11 grudnia 2008 09:28:44

130

Lista publikacji

q Ochrona uchodŸców w Polsce (wspólnie z MSZ i UNHCR), Warszawa 2002
q Jan Barcz (red.), Czy zmieniaæ konstytucjê? Ustrojowo-konstytucyjne aspekty
przyst¹pienia Polski do UE, Warszawa 2002
q Zmiany w systemie oœwiaty. Wyniki badañ empirycznych, Warszawa 2002
q Janusz Borkowski, Jednostka a administracja publiczna po reformie ustrojowej,
Warszawa 2001
q W³adys³aw Czapliñski, Anna Wyrozumska, Sêdzia krajowy wobec prawa miêdzynarodowego, Warszawa 2001
q Ryszard Chruœciak, Wiktor Osiatyñski, Tworzenie konstytucji w Polsce w latach
1989–1997, Warszawa 2001
q Juliusz Gardawski, Zwi¹zki zawodowe na rozdro¿u, Warszawa 2001
q Barbara G¹ciarz, W³odzimierz Pañków, Dialog spo³eczny po polsku – fikcja czy
szansa?, Warszawa 2001
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Mierniki i wskaŸniki w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2001
q Józefina Hrynkiewicz (red.), Decentralizacja zadañ spo³ecznych pañstwa, Warszawa 2001
q Lena Kolarska-Bobiñska, Andrzej Rosner, Jerzy Wilkin (red.), Przysz³oœæ wsi polskiej. Wizje, strategie, koncepcje, Warszawa 2001
q Krzysztof Konarzewski (red.), Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu
oœwiaty, Warszawa 2001
q Antonina Ostrowska, Osoby niepe³nosprawne w Polsce w latach dziewiêædziesi¹tych, Warszawa 2001
q Ewa Pop³awska (red.), Konstytucja dla rozszerzaj¹cej siê Europy, Warszawa 2001
q Marek Rymsza (red.), Samotne macierzyñstwo i polityka spo³eczna, Warszawa 2001
q Jan Widacki, Marek M¹czyñski, Janina Czapska, Local Community, Public Security. Central and Eastern Countries under Transformation, Warszawa 2001
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Konstytucyjne podstawy systemu prawa, Warszawa 2001
q Andrzej Zoll (red.), Racjonalna reforma prawa karnego, Warszawa 2001
q Polska droga do Schengen. Opinie ekspertów, Warszawa 2001
q Kate Hansen Bundt, Norwegia mówi „nie”, Warszawa 2000
q Ch³op, rolnik, farmer? Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej – nadzieje i obawy
polskiej wsi, Warszawa 2000
q Janina Czapska, Bezpieczeñstwo lokalne. Spo³eczny kontekst prewencji kryminalnej,
Warszawa 2000
q Henryk Domañski, Hierarchie i bariery spo³eczne w latach dziewiêædziesi¹tych,
Warszawa 2000

127_136
11 grudnia 2008 09:28:44

Lista publikacji

131

q Miros³aw Granat (red.), Organizacje pozarz¹dowe w Polsce. Podstawy prawno-finansowe, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Constitutional Cultures, Warszawa 2000
q Tomasz Grzegorz Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wp³yw na rozwój
gospodarczy. Przyk³ad Grecji, W³och, Irlandii i wnioski dla Polski, Warszawa 2000
q Jacek Klich (red.), Nadzieja rynku pracy. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa w gospodarce, Warszawa 2000
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Cztery reformy – od koncepcji do realizacji, Warszawa 2000
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), The Second Wave of Polish Reforms, Warszawa 2000
q Mark Leonard, Sposób na Europê. Pomiêdzy federalizmem a Europ¹ narodów,
Warszawa 2000
q Beata £aciak, Jacek Kurczewski (red.), Korupcja w ¿yciu spo³ecznym, Warszawa 2000
q Marcin Walecki (red.), Finansowanie polityki. Wybory, pieni¹dze, partie polityczne,
Warszawa 2000
Ekspertyzy, raporty z badañ, rekomendacje
q Tomasz G. Grosse, Nowa polityka spójnoœci: Wybrane nurty debaty europejskiej,
Warszawa 2008
q Piotr Szukalski (red.), To idzie staroœæ. Postawy osób w wieku przedemerytalnym.
Raport z badañ, Warszawa 2008
q Ewa K. Siellawa-Kolbowska (red.), Agnieszka £ada Jaros³aw Æwiek-Karpowicz,
Edukacja obywatelska w Niemczech i Polsce. Raport z badañ, Warszawa 2008
q Beata Ociepka, Agnieszka £ada, Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Polityka europejska
Warszawy i Berlina w prasie niemieckiej i polskiej, Warszawa 2008
q Grzegorz Makowski (red.), U progu zmian. Piêæ lat ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, Warszawa 2008
q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.), Demokracja w Polsce 2005–2007, Warszawa 2007
q Jacek Kucharczyk, Piotr KaŸmierkiewicz, Learning from experience of West European think thanks: a study in think tank management, Warszawa 2007
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Zapobieganie korupcji w wykorzystaniu funduszy
unijnych, Warszawa 2007
q Piotr KaŸmierkiewicz, The Polish Experience in Controlling Illegal Migration.
Lessons for EU Candidates and Neighbours, Warszawa 2007
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Emigrowaæ i wracaæ. Migracje zarobkowe Polaków a polityka pañstwa, Warszawa 2007
q Jennifer Elrick, Justyna Frelak, Pawe³ Hut, Polska i Niemcy wobec rodaków na
Wschodzie. Polen und Deutschland gegenüber ihren Diasporas im Osten, Warszawa 2006

127_136
11 grudnia 2008 09:28:44

132

Lista publikacji

q Mateusz Fa³kowski, Agnieszka Popko, Polacy i Niemcy. Wzajemny wizerunek po
rozszerzeniu Unii Europejskiej, Warszawa 2006
q Micha³ Warchala, Les Polonais et les Français. Leur image reciproque apres
l’adhesion a UE, Warszawa 2006
q Micha³ Warchala, Polacy i Francuzi. Wzajemny wizerunek po rozszerzeniu Unii
Europejskiej, Warszawa 2006.
q Jaros³aw Æwiek-Karpowicz, Piotr Maciej Kaczyñski, Assisting Negotiated Transition to Democracy. Lessons from Poland 1980–1999, Warszawa 2006
q Konstytucja RP a cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2006
q Mateusz Fa³kowski, Agnieszka Popko (red.), Polen und Deutsche Gegenseitige Wahrnehmungen nach der Osterweiterung der Europäischen Union, Warszawa 2006
q Lena Kolarska-Bobiñska, Jacek Kucharczyk, Jaros³aw Zbieranek (red.), Aktywny
obywatel, nowoczesny system wyborczy, Warszawa 2006
q Ewa Bartnik, Krzysztof Konarzewski, Alina Kowalczykowa, Zbigniew Marciniak,
Tomasz Merta, Podstawa programowa kszta³cenia ogólnego. Projekt, Warszawa 2005
q Od pola do sto³u. Europejskie doœwiadczenia we wdra¿aniu unijnych wymogów
weterynaryjnych i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci, Warszawa 2005
q Barbara Fedyszak-Radziejowska, Proces demarginalizacji polskiej wsi, Warszawa
2005
q Joanna Korczyñska, wspó³praca Maciej Duszczyk, Zapotrzebowanie na pracê cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2005
q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Analiza mo¿liwoœci wprowadzenia regionalnego
systemu zarz¹dzania funduszami regionalnymi UE w Polsce w latach 2007–2013,
Warszawa 2005
q Anna Wi³komirska, Ocena kszta³cenia nauczycieli w Polsce, Warszawa 2005
q Roman Dolata, Barbara Murawska, El¿bieta Putkiewicz, Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie, Warszawa 2005
q Andrzej Olechowski, Polska agenda w Europie, Warszawa 2005
q Polska polityka europejska: cele i mo¿liwoœci, Warszawa 2005
q Mateusz Fa³kowski, Kai-Olaf Lang, Wspólne zadanie. Polska, Niemcy i Ukraina
w przeobra¿aj¹cej siê Europie. Gemeinsame Aufgabe. Deutschland, Polen und die
Ukraine im sich wandelen Europa, Warszawa 2004
q Polska scena polityczna w 2004 r. kontynuacja czy zmiana?, Warszawa 2004
q Mateusz Fa³kowski (red.), Pierwsze kroki w Unii. Polityka Polski w prasie europejskiej, Warszawa 2004
q Ewa Giermanowska, Mariola Rac³aw-Markowska (red.), Absencja chorobowa
w Polsce, Warszawa 2004
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Securing America and Europe, Warszawa 2004

127_136
11 grudnia 2008 09:28:44

Lista publikacji

133

q Tomasz Grzegorz Grosse (red.), Poland and the New EU Cohesion Policy, Warszawa 2004
q Ma³gorzata ¯ytko (red.), Ma³e dziecko w systemie opieki spo³ecznej i edukacji, Warszawa 2004
q Roman Dolata, El¿bieta Putkiewicz, Anna Wi³komirska, Reforma egzaminu maturalnego – oceny i rekomendacje, Warszawa 2004
q Marek Rymsza (red.), Wspó³praca sektora obywatelskiego z administracj¹ publiczn¹, Warszawa 2004
q Krzysztof Konarzewski, Kszta³cenie i wychowanie w szko³ach podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2002/2003, Warszawa 2004
q Ryszard Herbut, Jacek Sroka, Piotr Sula, Dialog spo³eczny na poziomie regionalnym, Warszawa 2004
q Mariola Rac³aw-Markowska, S³awomir Legat (red.), Opieka zastêpcza nad dzieckiem, Warszawa 2004
q Barbara Murawska, Segregacje na progu szko³y podstawowej, Warszawa 2004
q Krystyna Kamiñska, Samorz¹dy lokalne wobec obowi¹zku wdra¿ania edukacyjnego szeœciolatków, Warszawa 2004
q Artur Nowak-Far, Arkadiusz Michoñski, Krajowa administracja w unijnym procesie podejmowania decyzji, Warszawa 2004
q Jan Barcz (red.), Ustrojowe aspekty cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2004
q Teodor Bulenda, Ryszard Musid³owski (red.), Postêpowanie z wiêŸniami w latach
1989–2002, Warszawa 2003
q Krzysztof Pankowski, Parlament Europejski (polska i angielska wersja jêzykowa),
Warszawa 2003
q Jan Barcz, Cezary Mik, Artur Nowak-Far, Ocena traktatu konstytucyjnego: wyzwania dla Polski, Warszawa 2003
q Piotr KaŸmierkiewicz (red.), Turning Threats into Opportunities, Warszawa 2003
q Tomasz Szlendak, Zaniedbana piaskownica. Style wychowania ma³ych dzieci
a problem nierównoœci i szans edukacyjnych, Warszawa 2003
q Krystyna Iglicka, Piotr KaŸmierkiewicz, Monika Mazur-Rafa³, Zarz¹dzanie migracj¹. Przypadek i doœwiadczenia Polski w odniesieniu do dyrektyw Komisji Europejskiej (publikacja wydana wspólnie z Centrum Stosunków Miêdzynarodowych),
Warszawa 2003
q Miros³aw Grewiñski, Europejski Fundusz Spo³eczny w Saksonii. Wnioski dla Polski, Warszawa 2003
q Przed referendum europejskim – absencja, sprzeciw, poparcie, Warszawa 2003

127_136
11 grudnia 2008 09:28:45

134

Lista publikacji

q Zbigniew Dr¹g, Krzysztof Gorlach, Zygmunt Serêga, M³ode pokolenie wsi III RP.
Aspiracje w przeddzieñ integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2003
q Tomasz Schimanek, Wybrane aspekty bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski, Warszawa 2003
q Marta Zahorska (red.), Edukacja przedszkolna w Polsce – zagro¿enia i szanse,
Warszawa 2003
q Jakub Biernat, Katarzyna Gmaj, Ma³gorzata Wo kacz, Nie tylko wizy. Obwód
Kaliningradzki a rozszerzenie UE, Warszawa 2003
q Marzenna Guz-Vetter, Szanse i zagro¿enia polsko-niemieckiego pogranicza w perspektywie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa 2003
q Hanna Bojar, Joanna Kurczewska, Konsekwencje wprowadzenia uk³adu z Schengen – wyniki badañ spo³ecznoœci pogranicza wschodniego, Warszawa 2002
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Mieszkañcy wsi o integracji europejskiej: opinie,
wiedza, poinformowanie, Warszawa 2002
q Mariusz Jan Rad³o, Strategia Lizboñska Unii Europejskiej. Konkluzje dla Polski,
Warszawa 2002
q Beata Roguska, Micha³ Strzeszewski, Zainteresowanie spo³eczne, wiedza i poinformowanie o integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2002
q El¿bieta Tarkowska, Katarzyna Korzeniewska, M³odzie¿ z dawnych PGR-ów, Warszawa 2002
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Przysz³oœæ polskiej sceny politycznej po wyborach
parlamentarnych 2001, Warszawa 2002
q Micha³ Warchala (red.), Wizerunek Polski w prasie krajów Unii Europejskiej, Warszawa 2002
q Irena Boruta, Strategie zatrudnienia organizacji miêdzynarodowych: UE, MOP,
OECD, Warszawa 2002
q Xymena Doliñska, Mateusz Fa³kowski, Polska – Niemcy. Wzajemny wizerunek
w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2001
q Marzenna Guz-Vetter, Phare 2000 dla Polski Wschodniej i Œl¹ska. Ocena przygotowania administracji, Warszawa 2001
q Lena Kolarska-Bobiñska (red.), Polacy wobec wielkiej zmiany. Integracja z Uni¹
Europejsk¹, Warszawa 2001
q Joanna Konieczna, Polska–Ukraina. Wzajemny wizerunek, Warszawa 2001
q El¿bieta Putkiewicz, Marta Zahorska, Spo³eczne nierównoœci edukacyjne. Studium
szeœciu gmin, Warszawa 2001
q Beata Roguska, Jacek Kucharczyk, Wybory parlamentarne 2001 a integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2001

127_136
11 grudnia 2008 09:28:45

Lista publikacji

135

q Miros³aw Stec (red.), Reforma administracji publicznej 1999 – dokonania i dylematy, Warszawa 2001
q Micha³ Warchala, Polska – Francja. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania
Unii Europejskiej, Warszawa 2001
q Marek Zubik (red.), Niedostatki wymiaru sprawiedliwoœci, Warszawa 2001
q Wspólna Europa. G³os polskich pozarz¹dowych oœrodków analitycznych, Warszawa 2001
q Xymena Doliñska, Micha³ Warchala (red.), Obraz Polski w prasie krajów cz³onkowskich Unii Europejskiej (raporty kwartalne), Warszawa 2000
q Maciej Duszczyk, Dorota Poprzêcki, Rozszerzenie Unii Europejskiej w opinii
zwi¹zków zawodowych oraz organizacji pracodawców, Warszawa 2000
q Janusz Grzelak, Dominika Maison, Gra¿yna W¹sowicz-Kiry³o, Kultura negocjacyjna Polaków w kontekœcie integracji z Uni¹ Europejsk¹, Warszawa 2000
q Dariusz Ryszard Kijowski (red.), Dwuinstancyjne s¹downictwo administracyjne,
Warszawa 2000
q Adam Mielczarek, Ma³gorzata Sikorska, Polska – Hiszpania, Polska – Szwecja. Wzajemne wizerunki w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Przemys³aw Mielczarek, Przedsiêbiorcy o szansach i zagro¿eniach dla sektora
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, Warszawa 2000
q Ma³gorzata Sikorska, Polska – Austria. Wzajemny wizerunek w okresie rozszerzania Unii Europejskiej, Warszawa 2000
q Jadwiga Staniszkis, Postkomunistyczne pañstwo: w poszukiwaniu to¿samoœci, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Odpowiedzialnoœæ w³adzy publicznej za wyrz¹dzon¹ szkodê w œwietle artyku³u 77 ustêp 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2000
q Miros³aw Wyrzykowski (red.), Model ustrojowy prokuratury. Dyskusja nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwoœci z dnia 15 marca 1999 roku, Warszawa 2000
q Janusz Zaleski (red.), Efektywne metody zarz¹dzania w administracji publicznej,
Warszawa 2000
„Trzeci Sektor”
Kwartalnik o problematyce spo³eczeñstwa obywatelskiego
q „Trzeci Sektor” nr 14 – jesieñ 2008. Media a organizacje pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 13 – lato 2008. Politycznie i obywatelsko. Polityka a organizacje
pozarz¹dowe
q „Trzeci Sektor” nr 11 – jesieñ/zima 2007. Doœwiadczenie i przysz³oœæ organizacji pozarz¹dowych w Polsce
q „Trzeci Sektor” nr 10 – lato 2007. Partnerstwo organizacji pozarz¹dowych. Niemcy
i Polska
q „Trzeci Sektor” nr 9 – wiosna 2007. Ekonomia spo³eczna

127_136
11 grudnia 2008 09:28:45

136
q
q
q
q
q
q
q
q

Lista publikacji

„Trzeci Sektor” nr 8 – zima 2006. Debata o organizacjach pozarz¹dowych
„Trzeci Sektor” nr 7 – jesieñ 2006. Finanse organizacji pozarz¹dowych
„Trzeci Sektor” nr 6 – lato 2006. Rzecznictwo i lobbing organizacji pozarz¹dowych
„Trzeci Sektor” nr 5 – wiosna 2006. Wizerunek organizacji pozarz¹dowych
„Trzeci Sektor” nr 4 – jesieñ 2005/zima 2006. Zatrudnienie i wolontariat w organizacjach pozarz¹dowych
„Trzeci Sektor” nr 3 – lato 2005. Partnerstwo czy konkurencja?
„Trzeci Sektor” nr 2 – wiosna 2005. Ekonomia spo³eczna
„Trzeci Sektor” nr 1 – jesieñ/zima 2004. Podatki

Kwartalnik dostêpny równie¿ w prenumeracie pó³rocznej i rocznej.
Zamówienia na wydawnictwa
Instytutu Spraw Publicznych przyjmuje:
Fundacja Instytut Spraw Publicznych
tel. 022 55 64 299, faks 022 55 64 262
e-mail: publikacje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksiegarnia

127_136
11 grudnia 2008 09:28:45

Nowa polityka spójnoœci: Wybrane nurty debaty europejskiej

Egzemplarz bezp³atny

ISBN: 978-83-89817-69-3

Okladka_Nowa polityka
9 grudnia 2008 15:09:23

Nowa polityka spójnoœci:
Wybrane nurty debaty europejskiej

Tomasz Grzegorz Grosse

