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1. Wpro wa dze nie

Dys ku sja na te mat przysz³oœci po li ty ki spó j no œci po roku 2013 na bra³a in -
ten syw no œci w roku 2007. Ko mi sja Eu ro pe j ska (KE) roz po czê³a sze ro ko za -
kro jo ne pra ce ana li ty cz ne i kon su l ta cje spo³ecz ne. Wœród wie lu aspe któw tej
de ba ty na czo³o wy su waj¹ siê dwie ka te go rie za gad nieñ. Po pie r wsze, ogó l nej
oce ny do ty ch czas pro wa dzo nej po li ty ki spó j no œci i kie run ków zmian w jej ra -
mach po roku 2013. Pod ko niec wrze œ nia 2007 roku ko mi sarz do spraw roz wo -
ju re gio nal ne go, Da nu ta Hübner, za ini cjo wa³a ofi cja l ne kon su l ta cje w tej spra -
wie. Do ty czy³y one zw³asz cza wy zwañ ry suj¹cych siê przed po li tyk¹ spó j no œci 
na naj bli ¿ sze lata w celu zgro ma dze nia po mys³ów do tycz¹cych prio ry te tów,
or ga ni za cji i zarz¹dza nia t¹ po li tyk¹1. W cze r w cu 2008 roku Ko mi sja przed -
sta wi³a Pi¹te spra wo z da nie w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo -
da r czej i spo³ecz nej, któ re pod su mo wu je wy ni ki tej de ba ty, a ta k ¿e przed sta -
wia oce nê naj wa¿ nie j szych wy ni ków doty ch cza so wych dzia³añ po li ty ki spó j -
no œci. Wa r to rów nie¿ za uwa ¿yæ, ¿e oce na re zu l ta tów oma wia nej po li ty ki by³a
nie jed no krot nie powi¹zana z ana liz¹ sku t ków fun kcjo no wa nia stra te gii li z boñ -
skiej i dys kusj¹ do tycz¹c¹ jej przysz³oœci. Na szczy cie wio sen nym kra jów
cz³on ko wskich Unii Eu ro pe j skiej w roku 2008, na wnio sek Ko mi sji Eu ro pe j -
skiej, Rada przed sta wi³a wy ty cz ne pro gra mo we dla pañstw cz³on ko wskich
do tycz¹ce spo so bu re a li za cji ce lów li z bo ñ skich2.

Po dru gie, isto t nym nu r tem de ba ty o przysz³oœci po li ty ki spó j no œci by³a
dys ku sja na te mat spó j no œci tery to ria l nej w Unii Eu ro pe j skiej. To czy siê ona
od ko ñ ca lat 80. ubieg³ego wie ku, choæ zy ska³a na zna cze niu wraz z po -
wo³aniem Eu ro pe j skiej Per spe kty wy Roz wo ju Prze strzen ne go (ESDP: Eu ro -
pe an Spa tial De ve lo p ment Per spe c ti ve)3 oraz usta no wie niem eu ro pe j skiej sie -
ci obse r wa to riów pla no wa nia prze strzen ne go (ESPON: Eu ro pe an Spa tial
Plan ning Ob ser va to ry Ne twork). Pie r wszy piê cio le t ni pro gram ba da w czy tej
sie ci by³ rea li zo wa ny w la tach 2002–2006, w ra mach ini cja ty wy wspól no to -
wej In ter reg III. Zde cy do wa nym przy spie sze niem prac ana li ty cz nych i kon -

1 Ko mu ni kat Ko mi sji do Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady: Pi¹te spra wo z da nie w spra wie
po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz nej. Roz wi jaj¹ce siê re gio ny, wzrost go -
spo da r czy w Eu ro pie. KOM(2008) 371 wer sja osta te cz na, Bru kse la, dnia 18.6.2008, s. 4.

2 Por. Kon klu zje Pre zy den cji, Rada Eu ro pe j ska w Bru kse li 13-14 ma r ca 2008 r., Rada Unii 
Eu ro pe j skiej, 7652/08, Bru kse la, 14 ma r ca 2008 roku.

3 Por. ESDP Eu ro pe an Spa tial De ve lo p ment Per spe c ti ve. To wards Ba lan ced and Su sta -
ina b le De ve lo p ment of the Ter ri to ry of the Eu ro pe an Union, Eu ro pe an Com mis sion, Lu xe m -
bo urg 1999.
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sul tacy j nych by³o wpro wa dze nie w pro je kcie tra kta tu kon sty tucy jne go, a pó Ÿ -
niej tra kta tu liz bo ñ skie go – no we go wy mia ru spó j no œci tery to ria l nej, jako
g³ów ne go celu UE obok spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz nej4. Isto t nym
w¹tkiem tej dys ku sji jest zw³asz cza przy pa dek re gio nów naj bar dziej od da lo -
nych, tra kto wa nych przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ jako swo i sty po li gon do œwia d -
cza l ny dla no wych ini cja tyw, do tycz¹cych spó j no œci tery to ria l nej, a ta k ¿e po -
li ty ki spó j no œci UE.

Ce lem ni nie j sze go opra co wa nia jest ana li za wy ¿ej wspo mnia nych nu r tów
de ba ty eu ro pe j skiej na te mat przysz³oœci po li ty ki spó j no œci. Cho dzi o zdia gno -
zo wa nie naj wa¿ nie j szych tren dów tej dys ku sji i mo ¿ li wych im p li ka cji dla po -
li ty ki re gio na l nej pro wa dzo nej w Pol sce. Pra ca sku pia siê na ana li zie do ku -
men tów eu ro pe j skich, do tycz¹cych trzech grup za gad nieñ dys ku to wa nych
w la tach 2007–2008: (1) powi¹za nia po li ty ki spó j no œci ze stra te gi¹ li z boñsk¹
oraz po li tyk¹ in no wa cyjn¹ UE, (2) roli spó j no œci tery to ria l nej w no wej po li ty -
ce spó j no œci UE, a ta k ¿e (3) re gio nów naj bar dziej od da lo nych, wska zuj¹cych
na rosn¹ce zna cze nie spe cy fi cz nych uwa run ko wañ geo gra fi cz nych w po li ty ce
spó j no œci.

Nowa po li ty ka spó j no œci: ocze ki wa nia naj wiê kszych
p³at ni ków

Na dys ku sjê o przysz³oœci po li ty ki spó j no œci wp³ywa ki l ka czyn ni ków.
Prze de wszy stkim d¹¿e nie naj wiê cej p³ac¹cych do bu d¿e tu Unii do ogra ni cza -
nia wy da t ków na tê po li ty kê. Wspo mnia ne pa ñ stwa s¹ bar dzo wp³ywo we i od
d³u¿ sze go cza su kon sek wen t nie zmie rzaj¹ do zmnie j sze nia zna cze nia po li ty ki
spó j no œci. Jest to powi¹zane z sy tu acj¹ kry zy sow¹ na ryn kach fi nan so wych
(2008) oraz ry suj¹c¹ siê re cesj¹ w go spo dar kach kra jów zachod nioeu rope j -
skich (2008–2009). W tej sy tu a cji doœæ oczy wist¹ ten dencj¹ jest pró ba osz czê -
dza nia na uni j nych sk³ad kach i mobi li zo wa nie œro d ków bu d¿e to wych, nie -
zbêd nych do ra to wa nia krajo wych in sty tu cji fi nan so wych oraz po bu dza nia
ko niun ktu ry we w³asnych gospodarkach.

Jed nym ze spo so bów osz czê dza nia na wy da t kach do uni j ne go bu d¿e tu jest
po stu lat skie ro wa nia in stru men tów po li ty ki spó j no œci wy³¹cz nie do re gio nów
najs³abiej roz wi jaj¹cych siê, a ta k ¿e zmnie j sze nia do stê p nej po mo cy fi nan so -
wej dla ob sza rów zna j duj¹cych siê w tzw. okre sie prze j œcio wym (ze wzglê du
na po pra wê wska Ÿ ni ków roz wo ju go spo dar cze go). Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e
wed³ug do stê p nych pro gnoz w roku 2013 po ziom PKB na jed ne go mie sz ka ñ ca 
Ma zo wsza prze kro czy zna cz nie 90% œred niej w UE 27. Dla te go lata po roku

8 To masz Grze gorz Gros se

4 Por. art. 3 skon soli do wa nej wer sji Tra kta tu o Unii Eu ro pe j skiej, Dzien nik Urzê do wy
Unii Eu ro pe j skiej, C 115, tom 51, z dnia 9 maja 2008, s. 21.
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2013 bêd¹ pra w do podo b nie osta t nim okre sem pro gra mo wa nia, w któ rym na
za sa dach prze j œcio wych bêd¹ ucze st ni czy³y nie któ re pol skie re gio ny. Wi do -
cz ne s¹ rów nie¿ pró by czê œcio wej rena cjona li za cji tej po li ty ki, a wiêc prze ka -
za nia jej za dañ do ko m pe ten cji pañstw cz³on ko wskich. W tym kon te k œcie po -
ja wiaj¹ siê ta k ¿e inne po mys³y, daj¹ce osz czêd no œci. Wœród nich wa r to zwró -
ciæ uwa gê na pro po zy cje sto p nio we go od cho dze nia od bez zwro t nych do ta cji
z bu d¿e tu Unii na rzecz zwiê ksze nia wy ko rzy sta nia pro du któw ban ko wych,
a wiêc zwiê ksze nia roli kre dy tu w po li ty ce spó j no œci5. Po ja wiaj¹ siê m.in. kon -
ce pcje zast¹pie nia fun du szy uni j nych, fi nan so wa nych w ca³oœci z bu d¿e tu
Unii, przez fun du sze czê œcio wo od na wia l ne ze zwro tu kre dy tów in wes tycy j -
nych. Jest to powi¹zane z wpro wa dza niem me tod zarz¹dza nia fi nan so we go,
za czer p niê tych z se kto ra pry wa t ne go i sto p nio we go za stê po wa nia pra cy
urzêd ni ków pu b li cz nych przez wyspe cjali zo wa ne stru ktu ry kome r cy j nych in -
sty tu cji fi nan so wych.

Inn¹ pro po zycj¹ jest pró ba ogra ni cza nia wy da t ków po li ty ki spó j no œci wte -
dy, kie dy poci¹ga³oby to za sob¹ zmia nê lo ka li za cji firm z in nych kra jów eu ro -
pe j skich. Wspo mnia na ten den cja pra wdo podo b nie na si li siê po osta t niej
awan tu rze w Nie mczech wokó³ prze nie sie nia fa bry ki No kii z Bo chum do Ru -
mu nii (pocz¹tek 2008 roku). Ta kie wy da rze nia pog³êbiaj¹ nie chêæ spo³e -
czeñstw za chod nich do no wych kra jów cz³on ko wskich, a ta k ¿e wszy stkich
po li tyk eu ro pe j skich, któ re wspie raj¹ roz wój tych kra jów. Tego typu dzia³ania
nie s¹ nie ste ty od bie ra ne jako d¹¿e nie do spo i sto œci w Eu ro pie, co jest ko rzy st -
ne nie ty l ko dla pro ce sów go spo da r czych, ale rów nie¿ sta bi li za cji po li ty cz nej
i po my œl no œci in te gra cji eu ro pe j skiej. Za miast tego s¹ tra kto wa ne jako za gro -
¿e nie dla za trud nie nia i go dzi wych za ro b ków pra co w ni ków w bo ga tych kra -
jach cz³on ko wskich. Z ja kiej ra cji pa ñ stwa te win ny wiêc wspie raæ z w³as nych
bu d¿e tów tego typu po li ty ki?

Ju¿ w okre sie 2007–2013 wpro wa dzo no do po li ty ki spó j no œci roz wi¹za nia
(w nie któ rych dzia³aniach wspie raj¹cych in wes ty cje dla przed siê biorstw), któ -
re utrud ni¹ zmia nê lo ka li za cji firm. Ist nie je rów nie¿ tzw. fun dusz glo bali za-
 cyj ny UE, ogra ni czaj¹cy ne ga ty w ne sku t ki spo³ecz ne i go spo da r cze zwi¹zane
z li be ra li zacj¹ han d lu œwia to we go i de lo ka li zacj¹ dzia³al no œci go spo da r czej do 
pañstw trze cich. Nie wy klu czo ne, ¿e w przysz³oœci opi sy wa ne zja wi ska na sil¹
siê. Oz na cza to, ¿e po dej mo wa ne bêd¹ pró by ogra ni cza nia prze no sze nia dzia -
³al no œci go spo da r czej do re gio nów najs³abiej roz wi jaj¹cych siê, któ re ob jê te
s¹ dzia³ania mi po li ty ki spó j no œci. Jest to zreszt¹ sze r szy pro blem, do ty kaj¹cy
ry wa li za cji go spo da r czej na wspó l nym ryn ku. Pod sta wo we py ta nie do ty czy

Nowa po li ty ka spó j no œci 9

5 Po rów naj przyk³ado wy do ku ment Ko mi sji Eu ro pe j skiej w tej spra wie: Com mu ni ca tion
from the Com mis sion to the Co un cil, the Eu ro pe an Pa r lia ment, the Eu ro pe an Eco no mic and So -
cial Com mit tee and the Com mit tee of the Re gions: A Eu ro pe an ini tia ti ve for the de ve lo p ment of
mic ro- c re dit in sup port of growth and em p lo y ment, COM(2007) 708, Brus sels 13.11.2007.
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tego, do ja kie go sto p nia po li ty ki uni j ne po win ny wspie raæ fi r my w s³a biej roz -
wi jaj¹cych siê ob sza rach Eu ro py. Jak da le ko mog¹ os³abiaæ swo bodn¹ ry wa li -
za cjê na wspó l nym ryn ku i ni we lo waæ prze wa gê ryn kow¹ miê dzy przed siê -
bior stwa mi z naj bo ga t szych re gio nów a tymi wy wodz¹cymi siê z o b sza rów
najs³abiej roz wi jaj¹cych siê? W³aœ nie dla te go nie któ rzy po li ty cy z na j bar dziej
roz wi niê tych kra jów (w tym m.in. nie miec cy) sta raj¹ siê ogra ni czyæ wspa r cie
po li ty ki spó j no œci dla roz wo ju przed siê biorstw, zw³asz cza w se g men tach
inno wa cy j nej go spo dar ki i su ge ruj¹ ukie run ko wa nie tej po li ty ki wy³¹cznie na
cele infrastruktury podstawowej oraz dzia³ania spo³eczne.

Za osz czê dzo ne œro d ki z po li ty ki spó j no œci mog¹ byæ prze nie sio ne na inne
cele roz wo jo we, zw³asz cza zwi¹zane z po li tyk¹ in no wa cyjn¹. Ju¿ w obe cnym
okre sie bu d¿e to wym  (na lata 2007–2013) wi do cz na jest ten den cja wzma c nia -
nia roz wo ju no wo cze s nej go spo dar ki w Eu ro pie, cze go prze ja wem jest zwiê k -
sze nie bu d¿e tu na sió d my pro gram ra mo wy (w sto sun ku do szó ste go), a ta k ¿e
wpro wa dze nie no we go pro gra mu ra mo we go na rzecz konku rency j no œci i in -
no wa cji. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e pod sta wow¹ ka l ku lacj¹ ka ¿ de go pa ñ stwa przed
dys kusj¹ o przysz³ym bu d¿e cie Unii jest oce na mo ¿ li wo œci sko rzy sta nia ze
œro d ków eu ro pe j skich, a wiêc od zy ska nia jak naj wiê kszej czê œci w³as nej
sk³adki cz³on ko wskiej. Œro d ki fi nan so we doty ch cza so wej po li ty ki spó j no œci
mog¹ ta k ¿e zo staæ „prze kie ro wa ne” na cele zwi¹zane z no wy mi wy zwa nia mi
poli ty cz ny mi, przed któ ry mi stoi Unia Eu ro pe j ska u pro gu XXI wie ku. Od daw -
na po stu lo wa ne jest zwiê ksze nie roli prio ry te tów bu d¿e to wych, zwi¹za nych
z ro z wo jem eu ro pe j skiej po li ty ki za gra ni cz nej i zdo l no œci ob ron nych. W dys -
ku sji o no wym bu d¿e cie UE mog¹ rów nie¿ po ja wiæ siê ca³kiem inne pro po zy -
cje dzia³añ, zwi¹zane na przyk³ad z za po bie ga niem zmia nom kli ma ty cz nym
w Eu ro pie lub roz wi¹zuj¹cych pro ble my demo gra fi cz ne i zwi¹zane z asy mi -
lacj¹ imi gran tów. Nie któ re wspo mnia ne pro po zy cje mog¹ zo staæ w³¹czo ne do
no wej po li ty ki spó j no œci, przez co zmie ni¹ jej ukie run ko wa nie mery to ry cz ne
i spo sób geo gra fi cz nej dys try bu cji œro d ków. Mog¹ ta k ¿e utwo rzyæ zupe³nie
nowe po li ty ki eu ro pe j skie, staj¹c siê w ten spo sób swo ist¹ kon ku rencj¹ dla po -
li ty ki spó j no œci przy po dzia le œro d ków bu d¿e to wych UE.

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e w opi nii Ko mi sji Eu ro pe j skiej wy ra ¿o nej w Pi¹tym
spra wo z da niu w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo -
³ecz nej w tra kcie de ba ty eu ro pe j skiej wsze l kie pró by po no w ne go prze nie sie -
nia po li ty ki spó j no œci na po ziom krajo wy zo sta³y nie ma l ¿e jed nog³oœ nie od -
rzu co ne. Mimo tego trud no bê dzie uchro niæ bu d¿et oma wia nej po li ty ki przed
presj¹ ko le j ne go ogra ni cze nia wy da t ków. Œwiadcz¹ o tym pro po zy cje przy to -
czo ne przez Ko mi sjê w Pi¹tym spra wo z da niu, m.in. zwiê ksze nia roli œro d ków
fi nan so wa nia in nych ni¿ do ta cje, ta kich jak po ¿y cz ki ban ko we, mi kro kre dy ty,
in stru men ty ka pi ta³u ry zy ka czy te¿ zwiê ksza nia roli par t ne r stwa pu b li cz no-
-pry wa t ne go. Na le ¿y zwró ciæ uwa gê, ¿e nie za le ¿ nie od d¹¿e nia do ogra ni cze -

10 To masz Grze gorz Gros se
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nia bu d¿e tu UE za sto so wa nie tych in stru men tów ma s³u¿yæ po pra wie efe ktyw -
noœci eu ro pe j skiej po li ty ki spó j no œci. W oma wia nym do ku men cie zwra ca siê
rów nie¿ uwa gê na po trze bê wzmo c nie nia za sa dy doda t ko wo œci po li ty ki spó j -
no œci (wo bec dzia³añ krajo wych i re gio na l nych)6. Oz na cza to, ¿e g³ówny ciê ¿ar
po li tyk stru ktu ra l nych i re gio na l nych po win ny po no siæ pa ñ stwa cz³on ko w -
skie, a nie Unia Eu ro pe j ska.

Po li ty ka spó j no œci nie jest in stru men tem po bu dza nia ko niun ktu ry w sy tu a cji
wstrz¹sów go spo da r czych o asy me try cz nych sku t kach lub po wa ¿ nych kry zy -
sów. Jest to ra czej po li ty ka maj¹ca na celu prze de wszy stkim zmia ny stru k tu ra l -
ne, cha ra kte ry zuj¹ca siê œred nio- i d³ugo ter mi no wym pla no wa niem stra te gi cz -
nym. Jed nak obe c ne trud no œci go spo da rek eu ro pe j skich po wo duj¹, ¿e in stru -
men ty po li ty ki spó j no œci mog¹ byæ post rze ga ne jako dzia³ania po bu dzaj¹ce ko -
niun ktu rê. Sprzy ja to mo ¿ li wo œci zwiê ksza nia jej bu d¿e tu (lub przy naj mniej po -
wstrzy my wa nia jego ob ni ¿a nia). Ponad to, w ra mach stre fy euro nie zbêd ne jest
wpro wa dze nie in stru men tów redy stry bucy j nych, s³u ¿¹cych po ko ny wa niu tzw.
szo ków asy me try cz nych w po szcze gó l nych go spo dar kach, wy ni kaj¹cych z ró ¿ -
nic stru ktu ra l nych w stre fie euro7. Po li ty ka spó j no œci jest po ten cja l nie do brym
in stru men tem wyj œcio wym wype³nia nia tej fun kcji, szcze gó l nie dla te go, ¿e ma
na celu w³aœ nie wpro wa dza nie zmian stru k tu ra l nych w najs³ab szych re gio nach
UE. Jej przysz³y bu d¿et za le ¿y jed nak prze de wszy stkim od dy na mi ki kry zy su
go spo dar cze go w Eu ro pie (roz po czê te go w roku 2008). W sy tu a cji po wa ¿ ne go
za³ama nia ist nie je mo ¿ li woœæ wzma c nia nia ten den cji prote kcjoni sty cz nych
i zwi¹za nych z na cjo nali z mem go spo da r czym w Eu ro pie8. Oz na cza to od cho -
dze nie od in stru men tów wspól no to wych na rzecz wzma c nia nia na ro do wych,
wed³ug za sa dy ra to wa nia naj pierw sa me go sie bie.

Sy tu a cja kry zy so wa w go spo da r ce eu ro pe j skiej bez w¹tpie nia mo¿e byæ
okazj¹ do zwiê ksza nia po li ty cz nej pre sji na ogra ni cze nie wy da t ków do bu d¿e -
tu wspól no to we go lub sil nie j sze go prze kie ro wa nia fun du szy eu ro pe j skich do
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6 Pi¹te spra wo z da nie w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz -
nej, s. 8.

7 Sze rzej na ten te mat: D. McKay: Eco no mic lo gic or po li ti cal lo gic? Eco no mic the o ry, fe -
de ral the o ry and EMU, „Jo u r nal of Eu ro pe an Po li cy”, 2005, vol. 12, nr 3, s. 528–544; ta k ¿e:
B. Ro sa mond: Ima gi ning the Eu ro pe an Eco no my: „Com peti ti ve ness” and the So cial Con stru c -
tion of „Eu ro pe” as an Eco no mic Spa ce, „New Po li ti cal Eco no my”, 2002,  vol. 17, nr 2,
s. 157–177; N. Vro u sa lis: The Stra ins of Com mi t ment: A Fe de ral Sy stem Le eds a Com mon Fi s -
cal Po li cy, „Eu ro pe an In te gra tion”, 2006, vol. 28, nr 2, s. 181–192.

8 Na cjo na lizm go spo da r czy sku pia siê na roz wo ju na ro do wych in te re sów w po li ty ce go -
spo da r czej pañstw. S³u¿y on nie ty l ko ce lom eko no mi cz nym, ale jest isto t nym ele men tem bu do -
wa nia we wnê trz nej si³y kra ju, w tym rów nie¿ jego bo ga c twa po zwa laj¹cego na aktywn¹ po li ty -
kê w wie lu in nych sfe rach ¿y cia pub li cz ne go, ta k ¿e w po li ty ce za gra ni cz nej. Por. R. Gi l pin: The
Po li ti cal Eco no my of In ter na tio nal Re la tions, Prin ce ton Uni ve r si ty Press, Prin ce ton 1987, s. 31; 
E. Hel le i ner, A. Pi c kel (red.): Eco no mic Na tio na lism in a Glo ba li zing World, Co r nell Uni ve r si -
ty Press, It ha ca, Lon don; T.G. Gros se: Eu ro pa na roz dro ¿u, In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r -
sza wa 2008, rozdz. 3.
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kra jów naj bar dziej do tkniê tych sku t ka mi re ce sji. Mo¿e to do pro wa dziæ do po -
wa ¿ nych zmian w po li ty ce spó j no œci, rzu tuj¹cych na przysz³oœæ tej po li ty ki po
roku 2013. Nie wy klu czo ne jest jed nak i to, ¿e kry zys do sta r czy ar gu men tów
wzma c niaj¹cych ra cjê bytu po li ty ki spó j no œci. Przyk³adem tych ten den cji jest
dys ku sja nad uni j nym pla nem anty kry zy so wym. W Eu ro pe j skim Planie Od -
bu do wy Go spo da r czej9 Ko mi sja Eu ro pe j ska za po wia da po wa ¿ ne zmia ny
w za rz¹dza niu fun du sza mi euro pe j ski mi wyda tko wa ny mi w ra mach uni j nej
po li ty ki spó j no œci. Do tycz¹ one upro sz cze nia za sad fi nan so wych i pro ce dur
biuro kra ty cz nych. Maj¹ m.in. na celu po sze rzyæ za kres tzw. wy da t ków kwa -
lifi ko wa nych, zwiê kszyæ mo ¿ li wo œci udzie la nia za li czek oraz pod wy ¿szyæ
udzia³ fun du szy UE w pro je ktach in wes tycy j nych. Ce lem Ko mi sji jest wy ko -
rzy sta nie œro d ków po li ty ki spó j no œci do jed no czes ne go po bu dza nia po py tu
oraz re form stru ktu ra l nych, któ re d³ugo fa lo wo po pra wi¹ kon ku ren cyj noœæ
uni j nej go spo dar ki. Ko mi sja za mie rza rów nie¿ skon cen tro waæ wy da t ki fun du -
szy eu ro pe j skich za pla no wa nych na okres 2007–2013 w nad chodz¹cych
dwóch la tach. Spraw¹ otwart¹ po zo sta je jed nak to, czy kra je bêd¹ce naj wiê k -
szy mi p³at ni ka mi do bu d¿e tu UE za akce p tuj¹ tego typu zmia ny. Pod sta wo -
wym ce lem tych pañstw jest bo wiem ogra ni cze nie trans fe rów eu ro pe j skich
i wy ko rzy sta nie za osz czê dzo nych w ten spo sób fun du szy na krajo wych pro -
gra mach anty kry zy so wych. Zmia ny pro po no wa ne przez Ko mi sjê sta no wi¹
ogro m ne wy zwa nie dla pol skie go rz¹du. Cho dzi o pla no wan¹ no we li za cjê
roz porz¹dzeñ UE, za rów no w od nie sie niu do kwe stii orga niza cy j nych, jak
rów nie¿ pro gra mo wych. Na przyk³ad Ko mi sja za mie rza zwiê kszyæ kon cen tra -
cjê wy da t ków na prio ry te to wych dla sie bie ce lach stra te gi cz nych (na in no wa -
cji, in fra stru ktu rze, w tym prze ciw dzia³aj¹cej zmia nom kli ma ty cz nym oraz
ener ge ty cz nej, np. ener goo sz czêd nej w mie szka lni c twie). Nie wy klu czo na jest
re wi zja obo wi¹zuj¹cych wy ty cz nych wspól no to wych w za kre sie pro gra mo -
wa nia po li ty ki spó j no œci oraz pro gra mów ope ra cy j nych. Oz na cza to ko nie cz -
noœæ pi l ne go w³¹cze nia siê pol skie go rz¹du w pra ce pro gra mo we na szcze b lu
uni j nym, maj¹c na wzglê dzie wp³yw tych zmian na po li ty kê spó j no œci po
ro ku 2013.

Cele be ne fi cjen tów i Ko mi sji Eu ro pe j skiej

Dla przysz³oœci po li ty ki spó j no œci isto t ne zna cze nie maj¹ po stu la ty po li ty -
cz ne in nych akto rów sce ny eu ro pe j skiej, zw³asz cza naj wiê kszych od bio r ców
wspa r cia Unii oraz Ko mi sji Eu ro pe j skiej, któ ra bê dzie pro po no wa³a za³o¿e nia

12 To masz Grze gorz Gros se

9 Por. Com mu ni ca tion from the Com mis sion to the Eu ro pe an Co un cil: A Eu ro pe an Eco no -
mic Re co ve ry Plan, Com mis sion of the Eu ro pe an Com mu ni ties, COM(2008) 800, Brus sels,
26.11.2008.
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przysz³ej po li ty ki spó j no œci. Wa r to zwró ciæ uwa gê, ¿e du¿¹ wagê mog¹ mieæ
pro po zy cje przedk³ada ne przez nowe kra je cz³on ko wskie, w tym przez Pol skê, 
któ ra w la tach 2007–2013 jest naj wiê kszym be ne fi cjen tem euro pe j skie go bu -
d¿e tu. Do da t ko wo pol ska dy p lo ma cja bê dzie mia³a isto t ny wp³yw na fo r -
mu³owa nie za³o¿eñ no wej po li ty ki spó j no œci, m.in. dziê ki spra wo wa niu pre -
zy den cji ro ta cy j nej w Unii w ro ku 2011. Wie lu be ne fi cjen tów po li ty ki spó j no -
œci sku pia siê g³ów nie na utrzy- ma niu tej po li ty ki w mo ¿ li wie nie zmie nio nym
kszta³cie lub za pe w nie niu so bie ma ksy mal ne go wspa r cia w ra mach okre sów
prze j œcio wych.

Na to miast Ko mi sja Eu ro pe j ska bê dzie za pe w ne d¹¿y³a do utrzy ma nia wiel -
ko œci bu d¿e tu po li ty ki spó j no œci oraz za pe w nie nia so bie si l ne go wp³ywu na
pro gra mo wa nie i spo sób re a li za cji tej po li ty ki. Przyk³adem tej ten den cji s¹
pró by zwiê ksze nia roli Ko mi sji po przez ste ro wa nie nie któ ry mi wy da t ka mi na
prio ry te ty li z bo ñ skie. Mo ¿ na siê rów nie¿ spo dzie waæ ze stro ny KE prób ogra -
ni cze nia de cen tra liza cji zarz¹dza nia po li tyk¹ spó j no œci na po ziom pañstw
cz³on ko wskich. Temu s³u¿y po stu lat wzma c nia nia sze ro kie go par t ne r stwa
spo³ecz ne go przy rea li zo wa niu in wes ty cji. Na to miast de cen tra liza cja za -
rz¹ dza nia do re gio nów mo¿e byæ po zo sta wia na de cy zji po szcze gó l nych kra -
jów cz³on ko wskich, na co na le ga du¿a czêœæ rz¹dów na ro do wych. Ko mi sja
d¹¿y do wzmo c nie nia w no wej po li ty ce spó j no œci re a li za cji ce lów stra te gii li z -
bo ñ skiej, widz¹c w tym szan sê na zwiê ksze nie sku te cz no œci rea li zo wa nia tej
stra te gii, a ta k ¿e ar gu ment prze ciw ko ogra ni cza niu roz mia rów po li ty ki spó j -
no œci. Œwia d czy o tym ko mu ni kat z grud nia 2007 roku, w któ rym su ge ru je siê
œci œle j sze powi¹za nie Na ro do wych Pro gra mów Re form (wdra ¿aj¹cych oma -
wian¹ stra te giê) z in stru men ta mi po li ty ki spó j no œci. Pro po nu je siê rów nie¿
wzmo c nie nie prio ry te tów li z bo ñ skich, szcze gó l nie in wes ty cji za pe w nia j¹ -
cych rozwój wie dzy i in no wa cji, wspie raj¹cych ma³¹ i œred ni¹ przed siê bio r czoœæ,
pobu dzaj¹cych wzrost za trud nie nia. Na le ¿y jed nak pa miê taæ o tym, ¿e stra te -
gia li z bo ñ ska ela sty cz nie obe j mu je rów nie¿ tra dy cy j ne cele po li ty ki spó j no œci, 
zwi¹zane z roz bu dow¹ in fra stru ktu ry, m.in. eko lo gi cz nej, trans po rto wej, ener -
ge ty cz nej itp. Oz na cza to, ¿e odwo³ywa nie siê do ce lów li z bo ñ skich je dy nie
w czê œci s³u¿y zmia nie pro fi lu mery tory cz ne go po li ty ki spó j no œci, a czê œcio -
wo jest za bie giem marke tingowo -promo cyj nym, u³atwiaj¹cym akce p ta cjê
pro po zy cji Ko mi sji przez pa ñ stwa cz³on ko wskie.

Oce na doty ch cza so wych re zu l ta tów

Dla de ba ty o no wej po li ty ce spó j no œci za sad nicz¹ wagê ma oce na sku t ków
rea li zo wa nia  dzia³añ tej po li ty ki oraz efe kty w no œci ab so r pcji œro d ków fi nan -
so wych przez pa ñ stwa cz³on ko wskie i re gio ny. Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e sze reg
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eks per tyz nie za le ¿ nych oœro d ków ba da w czych, jak rów nie¿ in sty tu cji eu ro pej -
skich kry ty cz nie oce nia efe kty doty ch cza so wych in stru men tów po li ty ki spó j -
no œci. Osta t nio kry ty kê ce lo wo œci za sto so wa nia po szcze gó l nych dzia³añ tej
po li ty ki przed sta wi³ w swo im ra po r cie Eu ro pe j ski Try bu na³ Au dy to rów10.
Czê stym za rzu tem eks per tów jest to, ¿e po li ty ka spó j no œci w nie wie l kim sto p -
niu po bu dza trwa³y roz wój go spo da r czy ob sza rów s³abiej roz wi jaj¹cych siê,
opie raj¹cy siê na we wnê trz nym po ten cja le wzro stu i inno wacy j no œci. Kry ty cy
za uwa ¿aj¹ na to miast, ¿e nie jed no krot nie s³u¿y ona je dy nie re dy stry bu cji do -
cho dów, po pra wie wa run ków ¿y cia mie sz ka ñ ców oraz ce lom po li ty cz nym,
m.in. zwi¹za nym z po le p sze niem wi ze run ku spo³ecz ne go in te gra cji eu ro pe j -
skiej11. Do tego do chodz¹ za strze ¿e nia do tycz¹ce mo ¿ li wo œci pe³nego wy ko -
rzy sta nia œro d ków po li ty ki spó j no œci przez nowe kra je cz³on ko wskie. Przy to -
czo ne ar gu men ty s¹ naj czê œciej wyko rzy sty wa ne przez po li ty ków ocze -
kuj¹cych ogra ni cze nia bu d¿e tu i za kre su od dzia³ywa nia po li ty ki spó j no œci.
Zna cz nie rza dziej nie ste ty s³u¿¹ pró bom jej reformy.

Wed³ug Pi¹tego spra wo z da nia w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci 
go spo da r czej i spo³ecz nej w osta t nich la tach kon wer gen cja w eu ro pe j skich re -
gio nach utrzy my wa³a siê na wy so kim po zio mie, co do pro wa dzi³o do zna cz ne -
go zmnie j sze nia ró ¿ nic w wie l ko œci PKB na mie sz ka ñ ca, za trud nie niu i we
wska Ÿ ni kach bez ro bo cia. Ten den cja ta wy ni ka w du ¿ej mie rze z po pra wy sy -
tu a cji w bied nie j szych re gio nach12. Po mi mo tego PKB w re gio nach najs³abiej
roz wi jaj¹cych siê (tzw. celu kon wer gen cji) wci¹¿ jest ni ski, wy no si bo wiem
za le d wie 58% œred niej UE, pod czas gdy np. wska Ÿ nik ten w re gio nach –
w okre sie prze j œcio wym – co raz bar dziej zbli ¿a siê do tej œred niej. W po rów -
na niu do re gio nów ob jê tych ce lem kon ku ren cyj noœæ re gio na l na i za trud nie nie
(KRiZ), gdzie wska Ÿ nik za trud nie nia wy no si 68%, w re gio nach kon wer gen cji
jest on ni ski, wy no si bo wiem ty l ko 58%.

W re gio nach kon wer gen cji wy da j noœæ rów na jest naj wy ¿ej jej po³owie
uzy ski wa nej  w re gio nach KRiZ, a za trud nie nie w nich spad³o, choæ w po zo -
sta³ych dwóch ka te go riach re gio nów wzros³o. Prze mys³ od gry wa w re gio nach
kon wer gen cji wiêksz¹ rolê ni¿ na in nych ob sza rach i to w³aœ nie w nim za no to -
wa no naj wy¿sz¹ sto pê wzro stu wa r to œci do da nej brut to. Two rzy to wa run ki
dla rosn¹cej spe cja li za cji prze mys³owej w tej gru pie re gio nów, któ ra mo¿e byæ 
w d³u¿ szej per spe kty wie nie bez pie cz na, bior¹c pod uwa gê ten den cje spa d ko we

14 To masz Grze gorz Gros se

10 Spra wo z da nie ro cz ne Try bu na³u Obra chun ko we go do tycz¹ce dzia³añ fi nan so wa nych
z szó ste go, sió d me go, ós me go i dzie wi¹tego Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju (EFR) za rok bu -
d¿e to wy 2006, wraz z od po wie dzia mi Ko mi sji, Dzien nik Urzê do wy Unii Eu ro pe j skiej, C 259,
Tom 50, 31 paŸ dzie r ni ka 2007.

11 Na przyk³ad: J. Ba ch t ler, G. Go rze lak: Re fo r ming EU Co he sion Po li cy: A Re ap pra i sal of
the Per fo r man ce of the Stru c tu ral Funds, „Po li cy Stu dies”, 2007, vol. 28, nr 4, s. 309–326.

12 Pi¹te spra wo z da nie w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz -
nej, s. 9.
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w ki l ku sek to rach prze mys³u na po zio mie UE. Nie mniej jed nak wy da j noœæ
w prze my œle na dal rów na jest za le d wie jed nej trze ciej wy da j no œci w re gio nach 
KRiZ. Zna cze nie ro l ni c twa w re gio nach kon wer gen cji na dal jest du¿e, od po -
wia da ono bo wiem za ponad 15% miejsc pra cy – piêæ razy wiê cej ni¿ w re gio -
nach KRiZ.

Ko mi sja wy szcze gó l nia trzy g³ówne se kto ry wzro stu: (1) us³ugi fi nan so we
i us³ugi dla przed siê bio r ców, (2) han del, trans port i ko mu ni ka cja oraz (3) bu -
dow ni c two. W re gio nach kon wer gen cji trzy se kto ry wzro stu maj¹ po mnie j sze
zna cze nie, od po wia daj¹ one bo wiem za za le d wie 40% miejsc pra cy, pod czas
gdy w in nych re gio nach wska Ÿ nik ten wy no si 50%. Szcze gó l nie ni ski jest
udzia³ us³ug fi nan so wych i us³ug dla przed siê bio r ców. Sto pa wzro stu w budo -
w ni c twie w tych re gio nach jest na to miast zbli ¿o na do œred nich UE, co nie dzi -
wi bior¹c pod uwa gê infra stru ktura l ne ukie run ko wa nie po li ty ki spó j no œci na
tych ob sza rach. Tym cza sem w re gio nach KRiZ naj wiê kszy wzrost za trud nie -
nia i wa r to œci do da nej brut to od no to wa no w se kto rze us³ug fi nan so wych
i us³ug dla przed siê bio r ców, co wska zu je na rosn¹c¹ specjalizacjê.

Wy da t ki na ba da nia i roz wój w sto sun ku do PKB s¹ trzy kro t nie wy ¿sze
w re gio nach ob jê tych ce lem kon ku ren cyj noœæ re gio na l na i za trud nie nie ni¿
w re gio nach kon wer gen cji. Jak wcze œ niej wspo mnia³em, ba da nia Ko mi sji uja -
w niaj¹ sto sun ko wo siln¹ ten den cjê rosn¹cej spe cja li za cji pro du kcji prze -
mys³owej. W ob rê bie tego se kto ra udzia³ w za trud nie niu se kto ra pro du któw
o œred nim lub wy so kim po zio mie za awan so wa nia te ch no lo gii – sta no wi¹cego
naj sil nie j szy atut Eu ro py w za kre sie kon ku ren cji – wy no si za le d wie 24% w re -
gio nach kon wer gen cji w po rów na niu do pra wie 40% w re gio nach KRiZ. Od
roku 2000 w re gio nach kon wer gen cji ró ¿ ni cê tê uda³o siê zmnie j szyæ o za le d -
wie 1 punkt pro cen to wy. Udzia³ wy twa rza nej wa r to œci do da nej brut to w se kto -
rze pro du któw o œred nim lub wy so kim po zio mie za awan so wa nia te ch no lo gii
na dal jest nie wie l ki. Od no si siê to szcze gó l nie do Ru mu nii, Bu³ga rii, pañstw
ba³ty c kich, Gre cji i Po rtu ga lii. Z tego po wo du oraz ze wzglê du na nisk¹ wy daj -
noœæ w tym se kto rze po zy cja tych kra jów wo bec rosn¹cej kon ku ren cji œwia to -
wej mo¿e byæ os³abio na. Mo¿e to œwia d czyæ o tym, ¿e pro du k cja prze mys³owa 
w re gio nach kon wer gen cji opie ra siê g³ów nie na wy ko rzy sta niu sto sun ko wo
ta nich za so bów pra cy, a nie na dzia³al no œci inno wa cy j nej. Bior¹c to pod uwa -
gê, Ko mi sja po win na zin ten syfi ko waæ dzia³ania zwiê kszaj¹ce ba da nia roz wo -
jo we w re gio nach kon wer gen cji, zw³asz cza maj¹ce wpro wa dziæ nowe te ch no -
lo gie do pro du kcji prze mys³owej.

Wa r to za uwa ¿yæ w tym kon te k œcie, ¿e dziê ki wy so kiej wy da j no œci
w trzech se kto rach wzro stu oraz w se kto rze pro du któw o œred nim lub wy so kim 
po zio mie za awan so wa nia te ch no lo gii re gio ny w okre sie prze j œcio wym szy b ko 
do ga niaj¹ re jo ny KRiZ. W re zu l ta cie stru ktu ra go spo da r cza re gio nów w okre -
sie prze j œcio wym co raz bar dziej upo da b nia siê do stru ktu ry go spo da r czej re -

Nowa po li ty ka spó j no œci 15

001_022

11 grudnia 2008 09:20:08



gio nów KRiZ13. Przyk³ad ten po ka zu je, ¿e sku pie nie siê na dzia³aniach inno -
wa cy j nych jest klu czem do sku te cz nej kon wer gen cji i za pe w nie nia s³ab szym
te re nom d³ugo trwa³ych pro ce sów wzro stu. Jest rów nie¿ mo ¿ li wa w sy tu a cji
s³ab szych go spo da r czo re gio nów, choæ wy ma ga od po wied niej stra te gii w³adz
pu b li cz nych pro wa dzo nej w wieloletnim horyzoncie czasowym.

Ta k ¿e inne wska Ÿ ni ki, do tycz¹ce mo ¿ li wo œci roz wo ju inno wa cy j nej go -
spo dar ki, zw³asz cza w od nie sie niu do za so bów lu dz kich, s¹ nie ko rzy st ne dla
re gio nów s³abiej roz wi jaj¹cych siê. Udzia³ osób z wy ¿szym wy kszta³ce niem
w gru pie wie ko wej 25–64 lat jest o wie le ni ¿ szy w re gio nach kon wer gen cji ni¿ 
na ob sza rach KRiZ, wy no si bo wiem od po wie d nio 17% i 25%. Ca³ko wi ty
udzia³ za so bów lu dz kich w na uce i te ch ni ce w re gio nach kon wer gen cji w roku
2006 by³ na dal o 10 pun któw pro cen to wych ni ¿ szy ni¿ w re gio nach KRiZ14.
Li cz ba pra co w ni ków se kto ra wie dzy jest za zwy czaj szcze gó l nie wy so ka w re -
jo nach sto³ecz nych i in nych aglo me ra cjach, w któ rych mieszcz¹ siê sie dzi by
du ¿ych przed siê biorstw i gdzie do stê p ne s¹ us³ugi spe cja li sty czne. W Po rtu ga -
lii, Hi sz pa nii, Gre cji oraz Bu³ga rii na wet w ob sza rach sto³ecz nych li cz ba ta
jest ni ska. Ko mi sja uz na je w kon klu zjach Pi¹tego spra wo z da nia w spra wie
po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz nej, ¿e re gio ny kon -
wer gen cji po win ny d¹¿yæ do pod nie sie nia po zio mu wy kszta³ce nia osób czyn -
nych za wo do wo, po nie wa¿ roz wój dzia³al no œci o wy ¿szej wa r to œci do da nej
wy ma ga le piej wy kszta³co nych pra co w ni ków.

Ko mi sja Eu ro pe j ska za uwa ¿a na to miast, ¿e kon ku ren cja w in no wa cjach
ma co raz czê œciej cha ra kter glo ba l ny, co oz na cza jej zda niem, ¿e UE musi byæ
kon ku ren cyj na w ska li œwia to wej. Przed sta wia rów nie¿ miê dzy naro do we
dane po rów na w cze: re gio ny KRiZ wy daj¹ 2,1% swe go PKB na ba da nia roz -
wo jo we (B+R), ale na ten sam cel Sta ny Zjed no czo ne wy daj¹ 2,5%. Rów nie¿
czêœæ PKB, jak¹ prze zna czaj¹ na B+R sta ny re pre zen tuj¹ce 10% lud no œci
USA, jest o jedn¹ czwart¹ wy ¿sza od tej w od po wia daj¹cych im re gio nach UE. 
Œwia d czy to o d¹¿e niu Ko mi sji do sil nie j sze go wspie ra nia roz wo ju ba dañ
i two rze nia pod staw inno wa cy j nej go spo dar ki w re gio nach naj wy ¿ej roz wi ja -
j¹cych siê, a ta k ¿e wyko rzy sty wa nia do tego celu in stru men tów po li ty ki spó j -
no œci. W pod su mo wa niu Pi¹tego spra wo z da nia do bi t nie wy ra ¿a swo je sta no -
wi sko w tej spra wie: Wy so ki po ziom wy da j no œci w re gio nach KRiZ wzma c nia
po zy cjê tych re gio nów nie ty l ko na po zio mie eu ro pe j skim, ale rów nie¿ œwia to -
wym. Owa wy so ka wy da j noœæ wy ni ka po czê œci z in ten sy w nych in wes ty cji
w ba da nia i roz wój, któ re w tych re gio nach s¹ o wie le wiê ksze ni¿ w re gio nach
kon wer gen cji. Aby jed nak za cho waæ sw¹ siln¹ po zy cjê na are nie œwia to wej,
re gio ny te musz¹ byæ w sta nie sta wiæ czo³o œwia to wym kon ku ren tom, któ rych
in wes ty cje w B+R i szko l ni c two wy ¿sze s¹ je sz cze wiê ksze. W pe³ni uwy da t nia

16 To masz Grze gorz Gros se

13 Ibi dem, s. 12.
14 Wed³ug wska Ÿ ni ka HRST core.
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to ko rzy œci, ja kie p³yn¹ z co raz wyra Ÿnie j sze go ukie runko wy wa nia po li ty ki
spó j no œci w KRiZ na in wes ty cjach w in no wa cje i w ka pi ta³ lu dz ki.15

Cel g³ówny i za kres po li ty ki spó j no œci

Wed³ug in fo r ma cji przed sta wio nej w Pi¹tym spra wo z da niu w spra wie po -
stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz nej w tra kcie de ba ty eu -
ro pe j skiej zgo dzo no siê z tym, ¿e g³ów nym ce lem po li ty ki spó j no œci jest
zmnie j sze nie go spo da r czych i spo³ecz nych ró ¿ nic w po zio mie roz wo ju eu ro -
pe j skich re gio nów. Dla te go te¿ po win na ona na dal sku piaæ siê na po mo cy
s³abiej roz wi niê tym re gio nom16. Nie za kwe stio nowa no m.in. ist niej¹cych me -
cha ni z mów wspa r cia re gio nów o spe cy fi cz nych uwa run ko wa niach tery to ria l -
nych, np. re gio nów naj bar dziej od da lo nych17 lub s³abo za lu d nio nych. Ta kie
po dej œcie ukie run ko wa ne na spe cy fi cz nie wyod rê b nio ne ka te go rie prze strzen -
ne jest zgod ne z kon klu zja mi obe cnej fazy debaty nad spójnoœci¹ terytorialn¹. 

Jed no cze œ nie wiê kszoœæ pod mio tów bior¹cych udzia³ w dys ku sji eu ro pe j -
skiej – w tym rów nie¿ Pa r la ment Eu ro pe j ski – sk³ania siê ku temu, by po li ty ka
spó j no œci objê³a ca³oœæ te ry to rium UE. Twierdz¹ oni bo wiem, ¿e nie sta no wi
ona wy³¹cz nie pro ste go me cha ni z mu soli da r no œci, ale te¿ s³u¿y sty mu lo wa niu
we wnê trz ne go po ten cja³u roz wo jo we go18. W ten spo sób za sa da en do ge -
ni cz ne go roz wo ju19, któ ra zy sku je co raz wiê ksze zna cze nie w dys ku sji
o przysz ³oœci po li ty ki spó j no œci, co raz bar dziej uza sad nia po trze bê wspie ra nia
we wnê trz nych czyn ni ków wzro stu we wszy stkich re gio nach, a ta k ¿e po mo cy
w usu wa niu ba rier roz wo jo wych na ob sza rach zna j duj¹cych siê w naj le piej
roz wi jaj¹cych siê kra jach UE.

Ta kie po dej œcie utrzy mu je pewn¹ dwo i stoœæ po li ty ki spó j no œci. Choæ
w od nie sie niu do tra kta tów eu ro pe j skich ma ona na celu g³ów nie po moc w po -
bu dze niu roz wo ju najs³ab szych re gio nów (lub maj¹cych spe cy fi cz ne ba rie ry
roz wo jo we, np. wy ni kaj¹ce z uwa run ko wañ geo gra fi cz nych), to fa kty cz nie

Nowa po li ty ka spó j no œci 17

15 Pi¹te spra wo z da nie w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz nej, s. 13.
16 Ibi dem, s. 5.
17 Ibi dem, s. 7.
18 Ibi dem, s. 5.
19 Kon ce pcji teo re ty cz na do tycz¹ca roz wo ju re gio nal ne go, opie raj¹cego siê prze de wszy st -

kim na czyn ni kach wewn¹trzre gio na l nych. Zwo len ni cy tego po dej œcia uz naj¹, ¿e za ini cjo wa nie 
ta kich pro ce sów po zwa la na trwa³y, sa mo dzie l ny i d³ugo o kre so wy roz wój. Por. G. Myr dal:
Eco no mic the o ry and un der deve lo ped re gions, Du c k worth, Lon don 1957; N. Ka l dor: Ca u ses of
the slow rate of growth in the Uni ted Kin g dom, Ca m bri d ge Uni ve r si ty Press, Ca m bri d ge 1966;
G. Gros s man, E. He l p man: In no va tion and growth in the glo bal eco no my, MIT Press, Ca m bri d ge
1991; J. Te m p le: The New Growth Evi den ce, „Jo u r nal of Eco no mic Li te ra tu re”, 1999, vol. 37,
no. 1, s. 112–156. W pol skiej li te ra tu rze do za³o¿eñ endo ge ni cz nych od no si siê m.in.: A. Olech -
ni cka: Re gio ny pe ry fe ryj ne w go spo da r ce info rma cy j nej, Wyd. Scho lar, Wa r sza wa 2004.
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jest rów nie¿ kie ro wa na do in nych, le piej roz wi jaj¹cych siê ob sza rów zjed no -
czo nej Eu ro py. Po do b nie jest w przy pa d ku dzia³añ mery to ry cz nych. Obok
wspie raj¹cych wy rów ny wa nie szans roz wo jo wych i roz wi¹zy wa nie trud no œci
eko nomi czno - spo³ecz nych, zna j duj¹ siê ta k ¿e zwi¹zane z wy zwa niem konku -
rency j no œci w wy mia rze miê dzy naro do wym.  

Ja kie prio ry te ty?

Ko mi sja Eu ro pe j ska co raz czê œciej lan su je czte ry nowe wy zwa nia mery to -
ry cz ne po li ty ki spó j no œci. Wywo³uj¹ one po trze bê wzbo ga ce nia doty ch cza so -
wych prio ry te tów w celu bar dziej ade kwa t ne go od po wia da nia na wy zwa nia
przysz³oœci. Na le¿¹ do nich: (1) glo ba li za cja, (2) zmia ny demo gra fi cz ne i na -
piê cia spo³ecz ne, (3) zmia ny kli ma ty cz ne oraz (4) rosn¹ce ceny ene r gii. Jed no -
cze œ nie wska zu je na trzy doty ch cza so we ob sza ry po li ty ki spó j no œci, któ re na -
dal maj¹ pod sta wo we zna cze nie dla pla no wa nia prio ry te tów w no wym okre sie 
bu d¿e to wym tej po li ty ki (choæ po win ny byæ uzu pe³nio ne o dzia³ania zwi¹zane 
z odpowiedzi¹ na nowe wyzwania). 

1. Roz wój konku rency j no œci: cho dzi zw³asz cza o po bu dza nie ta kie go kie run -
ku roz wo ju, któ ry przy czy ni siê do spro sta nia glo ba l nej ry wa li za cji eko no -
mi cz nej, zw³asz cza w se g men cie wy so ko te ch ni cz nej go spo dar ki. W dys -
ku sji eu ro pe j skiej20 za naj isto tnie j sze uz na no na stê puj¹ce dzie dzi ny, na
któ rych po win ny sku piaæ siê in wes ty cje: ba da nia, in no wa cje i pod no sze -
nie kwa li fi ka cji w celu pro mo wa nia go spo dar ki opa r tej na wie dzy, roz wój
ka pi ta³u lu dz kie go przez kszta³ce nie i szko le nie, zdo l no œci do sto sowa w -
cze, wspie ra nie pod mio tów go spo da r czych (szcze gó l nie ma³ych i œred nich 
przed siê biorstw), zwiê ksza nie mo ¿ li wo œci insty tucjo na l nych oraz roz wi -
ja nie ku l tu ry przed siê bior czo œci.

2. Roz wój spo³ecz ny, w tym tzw. go spo dar ki spo³ecz nej lub dzia³añ w sfe rze
spo³ecz nej, któ re s¹ nie zbêd nym wspa r ciem po bu dze nia roz wo ju re gio nal -
ne go i lo ka l ne go. Pod staw¹ dzia³añ na rzecz wzro stu za trud nie nia, wzmo c -
nie nia spó j no œci spo³ecz nej oraz ogra ni cze nia ry zy ka ubó stwa jest pro wa -
dze nie akty w nej po li ty ki ryn ku pra cy. Zna cz na li cz ba ucze st ni ków kon su l -
ta cji eu ro pe j skich uwa ¿a, ¿e po li ty ka spó j no œci po win na przy czy niaæ siê
do wzma c nia nia spo³ecz ne go wy mia ru Eu ro py po przez po pra wia nie per -
spe ktyw za trud nie nia dla najs³ab szych grup, ta kich jak m³od zie¿, oso by
sta r sze, nie pe³no spra w ni, imi gran ci i mnie j szo œci. Jest to pró ba wy ko rzy -

18 To masz Grze gorz Gros se

20 Pi¹te spra wo z da nie w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz -
nej, s. 6.
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sta nia po li ty ki spó j no œci do bu do wa nia Euro pe j skie go Mo de lu Spo³ecz ne -
go21. W jego ra mach si³y wol no ryn ko we s¹ re gu lo wa ne i to no wa ne przez
in ter we ncjê w³adz pu b li cz nych, a obok ce lów roz wo ju go spo dar cze go sta -
wia siê rów nie isto t ne cele roz wo ju spo³ecz ne go, po sza no wa nia œro do wi -
ska przy rod ni cze go i ró¿ no rod no œci ku l tu ro wej, a ta k ¿e d¹¿enie do
poprawy jakoœci ¿ycia mieszkañców jednocz¹cej siê Europy.

3. Trze cim za gad nie niem prze kro jo wym jest zrów no wa ¿o ny roz wój.
Wed³ug wie lu opi nii22 po li ty ka spó j no œci po win na bar dziej sku piæ siê na
re a li za cji celu agen dy z Göteborga. Po win na w szcze gó l no œci przy czy niæ
siê do ogra ni cze nia emi sji ga zów ciep la r nia nych po przez dzia³ania w za -
kre sie ³ago dze nia zmian kli ma ty cz nych, maj¹ce po pra wiæ efe kty w noœæ
ene r ge tyczn¹ i pro mo waæ roz wój ene r gii od na wia l nych.

Ja kie zmia ny w zarz¹dza niu?

Bar dzo isto t nym aspe ktem kon su l ta cji pu b li cz nej by³y kwe stie do tycz¹ce
zarz¹dza nia po li tyk¹ spó j no œci. Doœæ po wszech nie akcen to wa na jest po trze ba
wiê kszej de cen tra liza cji, w tym rów nie¿ w kon te k œcie zwiê ksze nia zna cze nia
spe cy fi cz nych ka te go rii tery to ria l nych, np. roli me tro po lii i miast, re gio nów
o spe cy fi cz nych uwa run ko wa niach geo gra fi cz nych itp. Spó j noœæ tery to ria l na
post rze ga na jest, szcze gó l nie przez pod mio ty re gio na l ne i lo ka l ne, jako dro ga
do zwiê ksze nia roli w³adz re gio na l nych i lo ka l nych oraz in nych pod mio tów we 
wdra ¿a niu po li ty ki spó j no œci. W wie lu opi niach zwró co no szcze góln¹ uwa gê
na rolê ob sza rów mie j skich i na wspó³za le ¿ noœæ miê dzy nimi a ob sza ra mi wie j -
ski mi jako isto t ne aspe kty spó j no œci go spo da r czej, spo³ecz nej i tery to ria l nej23.

Isto t ne zna cze nie dla po li ty ki spó j no œci ma po dej œcie d³ugo fa lo we i stra te gi cz ne
do roz wi¹zy wa nia ba rier roz wo jo wych i po ko ny wa nia trud no œci stru k tu ra l nych. W
wie lu opi niach wy ra ¿o no za nie poko je nie nowo usta no wion¹ za sad¹ „je den pro -
gram – je den fun dusz”, któ ra mo¿e zak³óciæ wdra ¿a nie tej po li ty ki. Tak jak przy in -
nych tego typu kon su l ta cjach pu b li cz nych wzy wa no Ko mi sjê do upro sz cze nia obo -
wi¹zuj¹cych pro ce dur, przy naj mniej w od nie sie niu do ma³ych pro gra mów.

W Pi¹tym spra wo z da niu w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go -
spo da r czej i spo³ecz nej zwró co no uwa gê na po trze bê ko or dy na cji dzia³añ miê -
dzy Eu ro pe j skim Fun du szem Roz wo ju Re gio nal ne go, Eu ro pe j skim Fun du -
szem Spo³ecz nym i Fun du szem Spó j no œci. Kil ka kro t nie po ja wi³a siê pro po zy -
cja po³¹cze nia ich w je den fun dusz w celu uzy ska nia wiê kszej spó j no œci w roz -

Nowa po li ty ka spó j no œci 19

21 Sze rzej: T.G. Gros se: Eu ro pa na roz dro ¿u, rozdz. 6 i 7.
22 Pi¹te spra wo z da nie w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz -

nej, s. 6–7.
23 Ibi dem, s. 7.
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wo ju stra te gi cz nym. Wska zy wa no ta k ¿e na ko nie cz noœæ ko or dy na cji miê dzy
po li tyk¹ spó j no œci, in ny mi po li ty ka mi wspól no to wy mi i po li ty ka mi krajo wy -
mi. Wie le osób stwier dzi³o, ¿e po li ty ki se kto ro we Wspól no ty po win ny w wiêk -
szym sto p niu uw z glêd niaæ aspe kty re gio na l ne. Co wiê cej, wie le zain tere so wa -
nych stron uzna³o za isto t ne roz wi ja nie zin te gro wane go po dej œcia, w szcze gól -
no œci miê dzy po li tyk¹ spó j no œci i roz wo jem ob sza rów wie j skich.

G³ówne py ta nia na przysz³oœæ

Pod su mo wuj¹c doty ch cza so we re fle ksje, pra gnê zwró ciæ uwa gê na naj wa¿ -
nie j sze w mo jej oce nie dy le ma ty do tycz¹ce przysz³oœci po li ty ki spó j no œci, któ re
po ja wiaj¹ siê w dys ku sjach eu ro pe j skich. S¹ one zwi¹zane z ki l ko ma wio -
d¹cymi py ta nia mi, na któ re spró bu jê zna leŸæ od po wiedŸ w ni nie j szej pra cy:

(1) Czy bu d¿et po li ty ki spó j no œci po wi nien byæ zmnie j sza ny, a ta k ¿e czy na le -
¿y wpro wa dzaæ dzia³ania mar gi na li zuj¹ce zna cze nie tej po li ty ki na przy -
k³ad po przez jej czê œciow¹ rena cjona li za cjê? 

(2) Jaki po wi nien byæ ob szar od dzia³ywa nia po li ty ki spó j no œci: wszy stkie kra -
je czy ty l ko te naj bied nie j sze? Czy na le ¿y w wiê kszym sto p niu po moc
stru ktu raln¹ kie ro waæ do ob sza rów wy³ania nych ze wzglê du na ich spe cy -
fi cz ne pro ble my rozwojowe?

(3) Czy po li ty ka spó j no œci po win na na dal byæ na sta wio na na wy rów ny wa nie ró ¿ -
nic go spo da r czych i spo³ecz nych, czy te¿ po win na w wiê kszym sto p niu „ku l -
ty wo waæ” ró ¿ ni ce, szu kaj¹c w nich szans roz wo jo wych? Tra kta to we po dej -
œcie do spó j no œci w UE zak³ada d¹¿e nie do zmnie j sze nia dys pro po rcji w po -
zio mach roz wo ju ró ¿ nych re gio nów i ogra ni cza nia za co fa nia re gio nów naj -
mniej uprzy wile jo wa nych (art. 159)24. Tym cza sem nowy pa ra dy g mat Ko mi -
sji Eu ro pe j skiej wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych s³u¿y pro mo wa niu
ró¿ no rod no œci re gio na l nej jako za le ty, a nie wady prze strze ni eu ro pe j skiej25. 

(4) Wspo mnia ny po wy ¿ej dy le mat pro gra mo wy jest zwi¹zany z rosn¹cym
zna cze niem za sa dy roz wo ju endo geni cz ne go w eu ro pe j skiej po li ty ce spó j -
no œci. Dla te go in te re suj¹ce jest to, jak nowa po li ty ka spó j no œci pod cho dzi
do tej za sa dy. Czy za chê ca do wy ko rzy sta nia doty ch cza so wych za so bów re gio -

20 To masz Grze gorz Gros se

24 Por. Tra ktat usta na wiaj¹cy Wspól no tê Eu ro pejsk¹, tekst ujed no li co ny, Urz¹d Ko mi te tu
In te gra cji Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2005, s. 213.

25 Ko mu ni kat Ko mi sji: Re gio ny naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py, KOM(2008) 642
wer sja osta te cz na, Bru kse la, dnia 17.10.2008, s. 2.
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na lnych czy te¿ ma am bi cje do bu do wa nia no wych za so bów re gio na l nych,
w tym rów nie¿ ta kich, któ re umo ¿ li wiaj¹ roz wój inno wa cy j nej go spo dar ki
w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach od da lo nych od cen trów eu ro pe j skich 
lub krajo wych?26 

(5) Z py ta nia do tycz¹cego pa ra dyg ma tu roz wo jo we go dla po li ty ki uni j nej wy -
ni kaj¹ ko le j ne kwe stie ba da w cze. Ja kie po win no byæ ukie run ko wa nie
mery to ry cz ne po li ty ki spó j no œci? Czy na le ¿y j¹ ogra ni czyæ wy³¹cz nie do
dzia³añ infra stru ktura l nych i roz wo ju spo³ecz ne go (m.in. zwi¹za ne go
z prze ciw dzia³aniem bez ro bo ciu)? A mo¿e na le ¿y da lej zwiê kszaæ zna cze -
nie ce lów powi¹za nych ze stra te gi¹ li z boñsk¹, zw³asz cza wspie raj¹cych
roz wój inno wa cy j nej go spo dar ki? Czy na le ¿y w³¹czaæ nowe cele, na
przyk³ad zwi¹zane z prze ciw dzia³aniem sku t kom zmian kli ma ty cz nych
oraz po zwa laj¹cych na ³atwiejsz¹ asy mi la cjê emi gran tów? Czy po li ty ka
roz wo ju ob sza rów wie j skich po win na byæ w da l szym ci¹gu wy³¹czo na
poza po li ty kê spó j no œci?

(6) Jaki po wi nien byæ spo sób zarz¹dza nia po li tyk¹ spó j no œci? Dys ku sja na te -
mat spó j no œci tery to ria l nej zwiê ksza mo ¿ li wo œci le p sze go do pa so wa nia
po li tyk eu ro pe j skich do lo ka l nych i re gio na l nych uwa run ko wañ prze -
strzen nych. Jest to zwi¹zane z d¹¿e niem do in te gra cji eu ro pe j skich po li tyk
se kto ro wych z po li ty ka mi te ryto ria l ny mi (w tym zw³asz cza po li tyk¹
spó j no œci UE)27, a ta k ¿e spe cyfi cz ny mi ce cha mi geo gra ficz ny mi re gio -
nów lub in nych stru ktur prze strzen nych. Tego typu ten den cje mog¹ zwiê k -
szyæ ade k wa t noœæ pro gra mow¹ po li tyk uni j nych do mie j s co wych uwa run -
ko wañ, ale mog¹ ta k ¿e wzmo c niæ kate go ry za cjê re gio naln¹ w po li ty ce
spó j no œci i zbyt szty w ne ró¿ ni co wa nie in stru men tów wspa r cia tej po li ty ki. 
Tego typu po dzia³y mog¹ utrud niæ s³abiej roz wi jaj¹cym siê re gio nom bu -
do wa nie no wych za so bów roz wo ju endo geni cz ne go. 
Ko le j ne py ta nie z za kre su zarz¹dza nia do ty czy mo ¿ li wo œci de cen tra liza cji
no wej po li ty ki spó j no œci. Czy na le ¿y zwiê kszaæ de cen tra liza cjê (do
pañstw cz³on ko wskich lub do re gio nów), czy te¿ wzmo c niæ rolê Ko mi sji
Eu ro pe j skiej i in nych in sty tu cji wspól no to wych? W tym kon te k œcie szcze -
gó l nie in te re suj¹cy jest spo sób in ter pre ta cji no œ ne go po stu la tu, po ja -
wiaj¹cego siê w de ba cie eu ro pe j skiej, a do tycz¹cego zwiê ksze nia za -
rz¹dza nia wielo pozio mo we go po li tyk¹ spó j no œci (mu l ti le vel go ve r nan ce).

Nowa po li ty ka spó j no œci 21

26 Por. roz ró ¿ nie nie miê dzy stra te gi¹ uno wo czeœ nie nia za sta ne go po ten cja³u endo geni cz ne -
go oraz stra te gi¹ bu do wa nia no wych za so bów dla roz wo ju re gio nal ne go, w: T.G. Gros se: In no -
wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach?,  In sty tut Spraw Pu b li cz nych, Wa r sza wa 2007.

27 Por. omó wie nie rosn¹cego zna cze nia zin te gro wane go po dej œcia w dys ku sji na te mat po li -
ty ki spó j no œci UE: T.G. Gros se, A. Ga³ek (red.): Zin te gro wa ne po dej œcie do roz wo ju. Rola po li -
ty ki spó j no œci, Mi ni ste r stwo Roz wo ju Re gio nal ne go, Wa r sza wa 2008.
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(7) Ko le j nym za gad nie niem z tym zwi¹za nym jest kwe stia rosn¹cego zna cze -
nia in nych, ni¿ re gio ny, ob sza rów i form or ga ni za cji prze strzen nej, co jest
wi do cz ne szcze gó l nie w dys ku sji na te mat spó j no œci tery to ria l nej. Cho dzi
wiêc o to, jaka po win na byæ rola re gio nów sa morz¹do wych w or ga ni za cji
po li ty ki spó j no œci, a ta k ¿e jaki udzia³ stru ktur ponad regio na l nych lub sub -
re gio nal nych, zw³asz cza ta kich, któ re nie s¹ kla syfi ko wa ne jako regiony
NUTS2.

22 To masz Grze gorz Gros se
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2. Czy po li ty ka spó j no œci mo¿e byæ bar dziej
in no wa cyj na?

Wpro wa dze nie

Ce lem ni nie j sze go roz dzia³u jest ana li za do ku men tów eu ro pe j skich do -
tycz¹cych powi¹za nia stra te gii li z bo ñ skiej z po li tyk¹ spó j no œci28, a ta k ¿e
komp lemen tar no œci z ni¹ in nych dzia³añ inno wa cy j nych UE (m.in. pro gra -
mów ra mo wych). Cho dzi o przed sta wie nie naj wa¿ nie j szych wnio sków diag -
no sty cz nych, po ja wiaj¹cych siê w do ku men tach eu ro pe j skich, a ta k ¿e g³ów -
nych tren dów po li ty cz nych i pro po zy cji mery to ry cz nych, do tycz¹cych
przysz³oœci po li ty ki spójnoœci.

Ogó l na oce na inno wacy j no œci w Eu ro pie

Zbu do wa nie inno wa cy j nej go spo dar ki w Eu ro pie, a zw³asz cza do go nie nie
pod tym wzglê dem Sta nów Zjed no czo nych Ame ry ki Pó³no c nej i Ja po nii, jest
sztan da ro wym ce lem stra te gii li z bo ñ skiej. Osta t ni sió d my ra port na te mat eu ro -
pe j skiej inno wacy j no œci29, opub li ko wa ny przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ w lu tym
2008 roku jest w tym kon te k œcie bar dzo cie kaw¹ le ktur¹. Au to rzy do ku men tu
wska zuj¹ na pro ce sy kon wer gen cji inno wacy j no œci wewn¹trz Eu ro py, a ta k ¿e
zbli ¿a nie siê nie któ rych wska Ÿ ni ków in no wa cji miê dzy Eu rop¹ a USA i Ja po -
ni¹. Ma to byæ jed nym z g³ów nych do wo dów na ko rzy st ny wp³yw doty ch cza -
so wych dzia³añ po li ty cz nych, po dej mo wa nych w ra mach od no wio nej stra te gii 
li z bo ñ skiej (2005). Jed nak wa r to pa miê taæ, ¿e w po rów na niu do roku 2000,
kie dy to og³oszo no stra te giê li z boñsk¹, wy da t ki na pra ce ba da w cze w Unii
spad³y z po zio mu bli sko 2% PKB do 1,85% w roku 2006. Wie le kra jów –
w tym m.in. Wie l ka Bry ta nia, Nie mcy, Fran cja i Ho lan dia – zre du ko wa³y swo -
je wspa r cie dla tych dzia³añ. Ponad to, w da l szym ci¹gu ist niej¹ doœæ g³êbo kie

28 Por. T.G. Gros se: „Od no wio na stra te gia li z bo ñ ska a po li ty ka spó j no œci: oce na re zu l ta tów 
wspó³pra cy i per spe kty wy roz wo ju”, ar ty ku³ na kon fe ren cjê „Kre a ty w na i in no wa cyj na Eu ro pa
wo bec wy zwañ XXI wie ku”, Kra ków, 5–6 cze r w ca 2008; T.G. Gros se: Czy po li ty ka spó j no œci
Unii Eu ro pe j skiej bê dzie po roku 2013 bar dziej in no wa cyj na?, eks per ty za dla Mi ni ste r stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go, Wa r sza wa 2008.

29 Eu ro pe an In no va tion Sco re bo ard 2007, Com pa ra ti ve Ana ly sis of In no va tion Per fo r man -
ce, Pro Inno Eu ro pe, Inno Me trics, Fe bru a ry 2008.
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zró¿ ni co wa nia miê dzy po szcze gól ny mi ob sza ra mi Unii w za kre sie roz wo ju
inno wa cy j nej go spo dar ki. W sió d mym ra po r cie na te mat eu ro pe j skiej inno -
wacy j no œci wska za no na utrzy my wa nie siê doœæ sta bi l nej i d³ugo le t niej ró ¿ ni -
cy miê dzy czte re ma gru pa mi pañstw: (1) li de ra mi in no wa cji, (2) na stê pca mi
w za kre sie in no wa cji (fol lo wers), (3) œred ni mi inno wa to ra mi (mo de ra te in no -
va tors) oraz (4) kra ja mi do ga niaj¹cymi (ca t ching up). Pol ska na le ¿y do osta t -
niej gru py. Za rów no we wnê trz na spó j noœæ wska Ÿ ni ków wewn¹trz tych grup,
jak rów nie¿ bar dzo nie wie l kie zmia ny przy nale ¿ no œci pañstw miê dzy tymi
gru pa mi wska zuj¹ na doœæ wo l ne pro ce sy zbie ¿ no œci w za kre sie inno wacy j no -
œci. Ob ra zuj¹ to pre dy kcje mo ¿ li wych tren dów kon wer gen cji. Szan se zrów na -
nia prze pa œci miê dzy pierwsz¹ grup¹, li de rów, a czwart¹ – kra jów do ga -
niaj¹cych, wy nosz¹ w przy bli ¿e niu oko³o 100 lat. W przy pa d ku Pol ski mo ¿ li -
wo œci osi¹gniê cia œred niej eu ro pe j skiej w za kre sie inno wacy j no œci prze wi du je 
siê naj wcze œ niej po 18 la tach. Naj wiê ksze szan se na zrów na nie siê ze œred ni¹
eu ro pejsk¹ spo œród no wych pañstw cz³on ko wskich maj¹: Esto nia (9 lat), Cze -
chy i Li twa (10).

Oz na cza to, ¿e wy stê puj¹cy trend kon wer gen cji jest ge ne ra l nie bar dzo po -
wo l ny i w za sa dzie do ty czy ty l ko nie któ rych kra jów, prze de wszy stkim z gru -
py œred nich in no wa to rów. Co naj wa¿ nie j sze: sta ty sty ki wska zuj¹ na utrzy my -
wa nie siê si l nych dys pro po rcji w za kre sie inno wacy j no œci miê dzy kra ja mi
pó³nocno - za chod niej czê œci kon ty nen tu (g³ów nie kra je skan dy na wskie, UK,
Nie mcy) a pa ñ stwa mi po³udnio wo- ws chod niej jego czê œci (co obe j mu je
zw³asz cza no wych cz³on ków i tzw. kra je ko he zy j ne spo œród sta rych cz³on ków
Unii: Hi sz pa niê, Po rtu ga liê i Gre cjê). Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e wed³ug wie lu spe -
cja li stów30, w Unii ist nie je bar dzo wy ra Ÿ ny i utrzy muj¹cy siê od d³u¿ sze go
cza su po dzia³ miê dzy pa ñ stwa mi z pó³nocno - za chod niej a zna j duj¹cymi siê
w po³ud nio wej i wschod niej czê œci kon ty nen tu w za kre sie inno wa cy j nej go -
spo dar ki i ska li in wes ty cji w ba da nia roz wo jo we (ilu stracj¹ mog¹ byæ m.in.
ró ¿ ni ce li cz by pa ten tów miê dzy tymi ob sza ra mi, por. mapa 1). Po dzia³ ten ma
rów nie¿ od nie sie nie do kry te rium wy da j no œci pra cy. Ta kie wy ni ki wska zuj¹
na ko nie cz noœæ ra dy kal ne go zin tensy fiko wa nia dzia³añ po li tyk pu b li cz nych,
zw³asz cza w kra jach trwa³ego dys tan su roz wo ju inno wacy j no œci. Oz na cza to
po trze bê wzmo c nie nia za rów no po li tyk krajo wych, jak rów nie¿ uni j nych –
maj¹cych wspie raæ inno wa cy j noœæ w tych pa ñ stwach.

24 To masz Grze gorz Gros se

30 P.C. Pa do an, F. Ma ria ni: Growth and Fi nan ce, Eu ro pe an In te gra tion and the Li s bon
Stra te gy, „Jo u r nal of Com mon Mar ket Stu dies”, 2006, vol. 44, nr 1, s. 77–112; S. Borrás: The
In no va tion Po li cy of the Eu ro pe an Union. From Go ve r n ment to Go ve r nan ce, Ed ward El gar,
Che l ten ham, Nor tha m p ton 2003, s. 61; H. Pra nge, R. Ka i ser: Mis sing the Li s bon Ta r get? Mul ti -
- Le vel In no va tion and EU Po li cy Co or di na tion, „Jo u r nal of Pu b lic Po li cy”, 2005, vol. 25, nr 2,
s. 241–263; R. Cap pel lin: In ter na tio nal kno w le d ge and in no va tion ne tworks for Eu ro pe an in te -
gra tion, co he sion, and en la r ge ment, „In ter na tio nal So cial Scien ce Jo u r nal”, 2004, nr 180,
s. 207–225. 
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Mapa 1. Autorzy patentów wed³ug standardu EPO, œrednia w latach 2004–200531
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Wska Ÿ nik na mi lion mie sz ka ñ ców 

31 Na pod sta wie: Com mis sion Staff Wor king Do cu ment: Acco m pa ny ing the Gre en Pa per
on Ter ri to rial Co he sion. Tu r ning ter ri to rial di ve r si ty into strength, COM(2008) 616 fi nal, Brus -
sels 6.10.2008, s. 15.
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Ob li cze nia, przed sta wio ne w sió d mym ra po r cie na te mat eu ro pe j skiej
inno wacy j no œci, wska zuj¹, ¿e g³ówn¹ przy czyn¹ dys pro po rcji roz wo ju inno -
wacy j no œci w Eu ro pie s¹ dwa czyn ni ki: ró ¿ ni ce w za kre sie ka pi ta³u spo³ecz ne -
go oraz trud no œci przep³ywu in no wa cji z kra jów (i re gio nów) wy so ko roz wi -
niê tych do tych s³ab szych32. Jest to zwi¹zane za rów no ze s³ab¹ sie ci¹ ko o pe ra -
cyjn¹ miê dzy tymi ob sza ra mi, a ta k ¿e nie chê ci¹ wie lu pod mio tów kome r cy j -
nych (i w mnie j szym sto p niu pu b li cz nych) do prze ka zy wa nia ko szto w nych in -
no wa cji tech nolo gi cz nych, któ re za pe w niaj¹ prze wa gi kon ku ren cyj ne
w dzia³al no œci go spo da r czej. Wa r to w tym mie j s cu wska zaæ, ¿e na pro ble my
do tycz¹ce trans fe ru wie dzy miê dzy re gio na mi oraz miê dzy in sty tu cja mi na -
uko wy mi i przed siê bior stwa mi wska zuj¹ ta k ¿e inne ra po r ty33.

Kon se k wencj¹ oma wia nych wy ni ków po win no byæ zin tensy fiko wa nie
trzech ty pów dzia³añ. Po pie r wsze, na le ¿a³oby wzmo c niæ wspie ra nie roz wo ju
ka pi ta³u spo³ecz ne go w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach i kra jach UE. Po
dru gie, wzmo c niæ dzia³ania za pe w niaj¹ce wiê kszy przep³yw in no wa cji z kra -
jów i re gio nów wy ¿ej roz wi niê tych do s³abiej roz wi jaj¹cych siê. Po trze cie,
na le ¿a³oby wzmo c niæ sie cio we powi¹za nia miê dzy se kto rem ba da w czym
a pro du kcy j nym, w tym za chê ty pra w ne, in wes tycy j ne i po da t ko we, któ re
bêd¹ wspie ra³y takie powi¹zania.

W osta t nich la tach zwiê kszy³a siê roz piê toœæ miê dzy Eu rop¹ a Sta na mi
Zjed no czo ny mi, mie rzo na po zio mem wy da j no œci pra cy. Jest to zwi¹zane ze
spa d kiem in wes ty cji w prze li cze niu na pra co w ni ka w kra jach sta rej Unii, a tak ¿e 
przy³¹cze niem no wych pañstw cz³on ko wskich, któ re maj¹ bar dzo ni ski po -
ziom in wes ty cji badaw czo-ro zwo jo wych. Pro blem wy da j no œci jest w opi nii
eko no mi stów34 zwi¹zany ze s³abym ge ne ro wa niem w Eu ro pie no wych miejsc
pra cy (we wszy stkich se g men tach eu ro pe j skiej go spo dar ki) oraz sto sun ko wo
ni skim po zio mem in wes ty cji tech nolo gi cz nych. Jest to bo daj naj wiê kszy pro -
blem uni j nej go spo dar ki, któ ry utrzy mu je siê przy naj mniej od ko ñ ca lat dzie -
wiê æ dzie si¹tych ubieg³ego wie ku. Wy da t ki na in no wa cyjn¹ go spo dar kê mie -
rzo ne wspó³czyn ni kiem fi nan so wa nia ba dañ roz wo jo wych, choæ sy ste maty cz -
nie rosn¹, s¹ jed nak wy ra Ÿ nie mnie j sze w Eu ro pie ani ¿e li w obu wy ¿ej wy mie -
nio nych kra jach poza euro pe j skich (w Unii: 1,9% PKB w 2004 roku, w USA:
2,59, w Ja po nii: 3,15). Dys pro po rcje wy da t ków roz wo jo wych pog³êbiaj¹ pro -
ble my ja ko œci ba dañ nad no wy mi tech no lo gia mi na sta rym kon ty nen cie.

26 To masz Grze gorz Gros se

32 Eu ro pe an In no va tion Sco re bo ard 2007, s. 4.
33 Stra te gic Eva lu a tion on In no va tion and the kno w le d ge ba sed eco no my in re la tion to the

Stru c tu ral and Co he sion Funds, for the pro gram ming pe riod 2007–2013, Syn the sis Re port, Te -
ch no po lis, ISMERI Eu ro pa, Me rit, Lo go te ci, La ca ve, Al le mand & As so cies Con su l tants, Oc to -
ber 2006, s. iv-v.

34 M.N. Ba i ly, J.F. Kier ke ga ard: Trans fo r ming the Eu ro pe an Eco no my, In sti tu te for In ter -
na tio nal Eco no mics, Wa s hin g ton 2004, s. 118.
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Wed³ug eks per tów35 w Eu ro pie do mi nu je inno wa cy j noœæ na œla do w cza, a nie
ory gi na l na. Choæ po wo li na stê pu je kon wer gen cja miê dzy wska Ÿ ni ka mi inno -
wacy j no œci euro pe j ski mi a USA i Ja po ni¹, to osta t nie wy ni ki sió d me go ra po r -
tu o eu ro pe j skiej inno wacy j no œci wska zuj¹ na pog³êbia nie luki miê dzy Ame -
ryk¹ a zjed no czon¹ Eu rop¹ w za kre sie pu b li cz nych nak³adów na ba da nia roz -
wo jo we (sic!) oraz eks po rcie to wa rów opie raj¹cych siê na wy so kich te ch no lo -
giach36. Ta kie wy ni ki su ge ruj¹ po trze bê wzma c nia nia pu b li cz nych in wes ty cji
w roz wój no wo cze s nych te ch no lo gii i ba dañ roz wo jo wych w Eu ro pie, ta k ¿e
z bu d¿e tu UE.

Cie ka wym wy ni kiem jest po rów na nie miê dzy wska Ÿ ni ka mi in no wa cji
tech nolo gi cz nej (zwi¹za nej z two rze niem no wych te ch no lo gii, dzia³ania mi
R&D itp.) a in no wa cji nie po wi¹za nej z ba da nia mi roz wo jo wy mi (a wiêc do -
tycz¹cymi in no wa cji orga niza cy j nych, mar ke tin go wych lub ad ap to wa niem
ze w nê trz nych – sta r szych te ch no lo gii). Ge ne ra l ny trend tych wy ni ków jest na -
stê puj¹cy: kra je o wy so kim po zio mie in no wa cji tech nolo gi cz nej maj¹ sto sun -
ko wo ni ski po ziom in no wa cji niete chno logi cz nej37. Oz na cza to, ¿e naj wy ¿szy
po ziom in no wa cji niete chno logi cz nych wy stê pu je w no wych kra jach cz³on -
 ko wskich i tych pa ñ stwach piê t na stki, któ re okre œla ne s¹ mia nem ko he zy j -
nych. Taki wy nik nie bu dzi zdzi wie nia. Kra je o ni skim po ten cja le ba da w czo-
-ro z wo jo wym kie ruj¹ dzia³ania in wes tycy j ne g³ów nie w stro nê in no wa cji
niete chno logi cz nych i za j muj¹ siê ap li kacj¹ za gra ni cz nych pa ten tów i roz -
wi¹zañ inno wa cy j nych. W tym kon te k œcie na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e czê sto w do -
ku men tach eu ro pe j skich po ja wiaj¹ siê pro po zy cje zwiê ksze nia za kre su in wes -
ty cji (zw³asz cza w pa ñ stwach i re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê) w za kre sie 
in no wa cji niete chno logi cz nej. Po stu lo wa ne jest rów nie¿ wpro wa dze nie sze r -
szej gamy wska Ÿ ni ków inno wacy j no œci do wsze l kich po mia rów po li tyk eu ro -
pe j skich, w tym zw³asz cza w zakresie mierzenia wyników realizacji celów
strategii lizboñskiej.

Efe kty w noœæ re a li za cji stra te gii li z bo ñ skiej

Stra te gia li z bo ñ ska zo sta³a przy jê ta pod czas szczy tu Unii Eu ro pe j skiej pod 
ko niec ma r ca 2000 roku. Zo sta³a ukie run ko wa na na rea li zo wa nie ce lów roz -
wo ju go spo dar cze go, zw³asz cza zwi¹za ne go z po praw¹ konku rency j no œci,
dalsz¹ li be ra li zacj¹ nie któ rych se g men tów wspó l ne go ryn ku, sze r sze go wpro -
wa dze nia no wo cze s nych te ch no lo gii do dzia³al no œci go spo da r czej itd. Jed no -
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35 D. Ace mo glu, P. Ag hion, F. Zi li bot ti: Di stan ce to Fron tier, Se le c tion and Eco no mic
Growth, „Jo u r nal of the Eu ro pe an Eco no mic As so cia tion”, 2006 vol. 4, nr 1, s. 37–74.

36 Eu ro pe an In no va tion Sco re bo ard 2007, s. 15–19.
37 Ibi dem, s. 28.
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cze œ nie w oma wia nej stra te gii zna laz³y siê prio ry te ty zwi¹zane z roz wo jem
spo³ecz nym i edu kacj¹, w tym prze ciw dzia³aniem bez ro bo ciu i mar gina li za cji
spo³ecz nej, a ta k ¿e do tycz¹ce po pra wy sta nu œro do wi ska na tu ral ne go itp.
W ten spo sób stra te gia li z bo ñ ska ³¹czy za da nia po pra wy konku rency j no œci
eko no mi cz nej z ce la mi spo³ecz ny mi i zrównowa¿onym rozwojem go spo da r -
czym.

Naj wa¿ nie j szym pro ble mem stra te gii li z bo ñ skiej by³o to, ¿e jej prio ry te ty
zo sta³y okre œlo ne bar dzo sze ro ko. Wie lu eks per tów wska zu je, ¿e by³y one roz -
pro szo ne na zbyt wie le ró ¿ nych, nie kie dy wza je m nie sprze cz nych ze sob¹ ce -
lów38. Nie sie to za sob¹ dwie po wa ¿ ne kon se k wen cje. Po pie r wsze, stra te gia
w zbyt ma³ym sto p niu jest skon cen tro wa na na bu do wa niu no wo cze s nej, opie -
raj¹cej siê na wie dzy go spo dar ki w Eu ro pie. Po dru gie, sto sun ko wo sze ro ko
tra ktu je ona dzia³ania in no wa cyj ne, obe j muj¹c za rów no te zwi¹zane z roz wo -
jem tech nolo gi cz nym i ba da nia mi roz wo jo wy mi, jak rów nie¿ sze rok¹ gamê
in no wa cji niete chno logi cz nych (orga niza cy j nych, mar ke tin go wych, ap li ka -
cy j nych itp.). Wa r to zwró ciæ uwa gê, ¿e cele stra te gii obe j muj¹ nie ty l ko
wspie ra nie za trud nie nia, w tym zwiê ksza nie ela sty cz no œci ryn ku pra cy, ale
rów nie¿ in wes ty cje zwiê kszaj¹ce ochro nê przy ro dy i trans po rto we, w tym
zw³asz cza bu do wê trans euro pe j skich li nii komu nika cy j nych. Wspo mnia ne
prio ry te ty nie za wsze maj¹ zwi¹zek z dzia³ania mi inno wacy j ny mi, choæ Ko -
mi sja sta ra siê zwiê kszaæ po ziom inno wacy j no œci m.in. w za kre sie roz wo ju
te ch no lo gii eko lo gi cz nych lub dzia³añ edu ka cy j nych39. W nie któ rych przy-
pa d kach ety kie ta wy da t ków zgod nych z ce la mi stra te gii li z bo ñ skich s³u¿y jed -
nak bar dziej ce lom pro pa gan do wym ani ¿e li au ten tycz ne mu bu do wa niu no wo -
cze s nej go spo dar ki w Eu ro pie, kon ku ren cyj nej wo bec USA i Ja po nii.

In nym pro ble mem stra te gii li z bo ñ skiej by³o to, ¿e zo sta³a opa r ta na nie sku -
te cz nym me cha ni z mie zarz¹dza nia, przez co by³a nie efe kty w nie wdra ¿a na. Jej 
pod staw¹ by³a tzw. otwa r ta me to da ko or dy na cji, co oz na cza³o przy go to wa nie
przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ wy ty cz nych pro gra mo wych, któ re na stê p nie by³y
szcze gó³owo pro gra mo wa ne w ra mach na ro do wych pla nów re form i imp le -
men towa ne przez pa ñ stwa cz³on ko wskie. G³ówny ciê ¿ar wy bo ru dzia³añ

28 To masz Grze gorz Gros se

38 Por. T.G. Gros se: Nowe po dej œcie do stra te gii li z bo ñ skiej, In sty tut Spraw Pu b li cz nych,
Ana li zy i Opi nie, 2005, nr 34. Ta k ¿e: Fa cing the chal len ge. The Li s bon stra te gy for growth and
em p lo y ment. Re port from the High Le vel Gro up cha i red by Wim Kok, Eu ro pe an Com mis sion,
Brus sels 2004; A. Dierx, F. Il z ko vitz: Eco no mic Growth in Eu ro pe: Pu r su ing the Li s bon Stra te -
gy, w: S. Mun d s chenk, M.H. Stie r le, U. Stie r le - von Schu etz, I. Tra i sta ru (red.): Com peti ti ve ness 
and Growth in Eu ro pe, INFER Ad van ces in Eco no mic Re se arch Vol. 1, Ed ward El gar, Che l ten -
ham 2006, s. 15–46.

39 Por. Re a li za cja stra te gii li z bo ñ skiej na rzecz wzro stu i za trud nie nia przez pa ñ stwa cz³on -
ko wskie i re gio ny za po œred ni c twem po li ty ki spó j no œci UE w la tach 2007–2013. Ko mu ni kat Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej do Pa r la men tu Euro pe j skie go, Rady, Euro pe j skie go Ko mi te tu Eko nomi -
czno - Spo³ecz ne go oraz Ko mi te tu Re gio nów, Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j skich, KOM(2007)
798 wer sja osta te cz na, Bru kse la 11.12.2007.
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mery to ry cz nych, a ta k ¿e ich wdra ¿a nia spo czy wa³ wiêc na kra jach cz³on ko w -
skich, a Ko mi sja mia³a do dys po zy cji je dy nie miêk kie (nie wi¹¿¹ce pra w nie)
in stru men ty ogó l ne go wy ty cza nia kie run ków pro gra mo wych i moni to ro wa nia 
po stê pów ich rea li zo wa nia przez poszczególnych cz³onków.

Ni ski po ziom efe kty w no œci rea li zo wa nia stra te gii li z bo ñ skiej wywo³a³ sze -
rok¹ kry ty kê i do pro wa dzi³ do re wi zji stra te gii i opra co wa nia jej no wej wer sji:
stra te gii wzro stu i za trud nie nia (2005)40. Zo sta³a ona skon cen tro wa na g³ów nie
na pro mo wa niu wzro stu go spo dar cze go i za trud nie nia, a spo œród roz li cz nych
ce lów cz¹stko wych w roku 2006 wy bra no czte ry g³ówne prio ry te ty. S¹ to:
(1) roz wój za so bów lu dz kich, mode r ni za cja ryn ków pra cy i wzrost za trud nie -
nia, (2) roz wój przed siê bior czo œci, po pra wa oto cze nia dla pro wa dze nia bi z ne -
su, w tym de re gu la cja i li k wi da cja obci¹¿eñ biuro kra ty cz nych, (3) roz wój wie -
dzy, in no wa cji i ba dañ na uko wych, (4) po pra wa sy tu a cji na ryn ku ene r gii
i przeciwdzia³anie zmianom klimatycznym.

W roku 2007 sko ñ czy³ siê trzy le t ni okres obo wi¹zy wa nia od no wio nej stra -
te gii li z bo ñ skiej, a w roku 2008 za czy na ko le j na trzy le t nia tura jej rea li zo wa -
nia (2008–2010). Na szczy cie wio sen nym Rady UE w roku 2008 zo sta³y
przed sta wio ne pro po zy cje ko re kty po dej mo wa nych dzia³añ li z bo ñ skich.
W zwi¹zku z tym po ja wi³o siê sze reg ra po r tów przy goto wy wa nych m.in. na
zle ce nie Ko mi sji Eu ro pe j skiej, któ re ana li zuj¹ sku te cz noœæ fun kcjo no wa nia
zre for mo wa nej w roku 2005 strategii.

Ko mi sja Eu ro pe j ska do wo dzi efe kty w no œci stra te gii, zw³asz cza w wy mia -
rze po pra wy za trud nie nia41. Pocz¹wszy od roku 2005 w Eu ro pie po wsta³o
oko³o 6,5 mln no wych miejsc pra cy. Wa r to jed nak pa miê taæ, ¿e sto pa za trud -
nie nia mie rzo na wœród osób w wie ku pro du kcy j nym wzros³a w roku 2006 do
64% (w 27 pa ñ stwach Unii), w po rów na niu do oko³o 63% w roku 2004. Sta ty -
sty cz nie jest to wiêc doœæ nie wie l ki wzrost. W da l szym ci¹gu da le ki od
zak³ada ne go celu 70% przy jê te go dla roku 2010. Bior¹c pod uwa gê obe c ne
trud no œci go spo da r cze w go spo da r ce œwia to wej na le ¿y byæ sce p ty cz nym, czy
taki wska Ÿ nik jest mo ¿ li wy do osi¹gniê cia w zak³ada nym cza sie. Eks per ci Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej do wodz¹ rów nie¿ wzro stu pro du ktyw no œci go spo dar ki eu -
ro pe j skiej w osta t nim cza sie (mie rzo nej wska Ÿ ni kiem to tal fa c tor pro duc ti vi -
ty)42. Jest to isto t na zmia na w sto sun ku do wcze œ nie j szych tren dów. Od
po³owy lat dzie wiê æ dzie si¹tych do po³owy obe cnej de ka dy ob ser wo wa no wy -
ra Ÿ ny spa dek pro du ktyw no œci w Eu ro pie i co raz wiêksz¹ ró ¿ ni cê tego wska Ÿ -
ni ka w po rów na niu do go spo dar ki USA. Jed nak na wet eks per ci Ko mi sji Eu ro -
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40 Wspó l ne dzia³ania na rzecz wzro stu go spo dar cze go i za trud nie nia. Nowy pocz¹tek stra te -
gii li z bo ñ skiej, Ko mu ni kat na wio sen ny szczyt Rady Eu ro pe j skiej, Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j -
skich, COM (2005) 24, Bru kse la 2 lu te go 2005.

41 J.M.D. Bar ro so: Li s bon: a Stra te gy for all Se a sons, SPEECH/08/126, Brus sels, 4 march 2008.
42 Por. Eu ro pe an Growth and Jobs Mo ni tor 2008, In di ca tors for Suc cess Kno w le d ge Eco -

no my, Al lianz Dre s d ner Eco no mic Re se arch, Li s bon Co un cil, 2008, s. 17.
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pe j skiej przy znaj¹43, ¿e zmia na sy tu a cji w za kre sie pro du ktyw no œci jest
zwi¹zana bar dziej z okre so wy mi flu ktu a cja mi cy klu go spo dar cze go, a nie ze
zmia na mi stru ktu ral ny mi w eu ro pe j skiej go spo da r ce. Dla te go trud no przy pi -
sy waæ zas³ugi w tej mie rze stra te gii li z bo ñ skiej. Inne wska Ÿ ni ki po twier dzaj¹
tê dia g no zê. Na przyk³ad te m po wzro stu go spo dar cze go wy ra Ÿ nie s³ab nie
w Eu ro pie, co jest zas³ug¹ g³ów nie kry zy su fi nan so we go w Sta nach Zjed no -
czo nych. Wed³ug pro gno zy Ko mi sji Eu ro pe j skiej w ca³ej Unii bê dzie to oko³o
0,2%, a w stre fie euro co naj wy ¿ej 0,1% wzro stu w roku 200944. Wa r to przy -
po mnieæ, ¿e w la tach spo wo l nie nia go spo dar cze go w UE, przy czy niaj¹cego
siê do zre wi do wa nia stra te gii li z bo ñ skiej, tj. w la tach 2000–2005 – œred nie
te m po wzro stu na ob sza rze euro wy nios³o 1,9% PKB (w prze li cze niu na jed -
ne go mie sz ka ñ ca). Mo¿e to oz na czaæ, ¿e za sad ni czy wp³yw na kszta³to wa nie
sy tu a cji go spo da r czej w Eu ro pie maj¹ czyn ni ki cy kli cz ne i kry zys fi nan so wy
w USA, na to miast re fo r my stru ktu ra l ne ini cjo wa ne przez stra te giê li z boñsk¹
maj¹ sto sun ko wo nie wie l kie zna cze nie. 

Co wiê cej, sztan da ro we go kie run ku dzia³añ stra te gii li z bo ñ skiej, a wiêc
uczy nie nia z go spo dar ki eu ro pe j skiej bar dziej kon ku ren cyj nej i inno wa cy j nej
w sto sun ku do USA i Ja po nii ta k ¿e nie uda je siê sku te cz nie re a li zo waæ. Jak
wcze œ niej wspo mnia³em, wska Ÿ nik wy da t ków na ba da nia roz wo jo we w Unii
zmnie j szy³ siê (do 1,85% PKB w 2006 roku), a nie któ re kra je, w tym m.in.
Wie l ka Bry ta nia, Nie mcy, Fran cja i Ho lan dia zre du ko wa³y swo je wspa r cie dla 
tych dzia³añ. Po wy ¿sza ten den cja unie mo ¿ li wia osi¹gniê cie przez Uniê am bi t -
ne go celu 3% PKB na ba da nia roz wo jo we w roku 2010.

Oce na zgod no œci stra te gii li z bo ñ skiej i po li ty ki spó j no œci

Po li ty ka spó j no œci jest wa ¿ nym in stru men tem re a li za cji stra te gii li z bo ñ -
skiej, cze go wy ra zem s¹ ta k ¿e osta t nio opub li ko wa ne do ku men ty eu ro pe j -
skie45. Wa r to przy po mnieæ w tym mie j s cu wy móg – od nosz¹cy siê je dy nie do
pañstw piê t na stki – obli gato ry j nej zgod no œci œro d ków in wes tycy j nych po li ty -
ki spó j no œci z ce la mi liz bo ñ ski mi: w wie l ko œci 60% w re gio nach celu kon wer -
gen cji i 75% na ob sza rach ob jê tych ce lem konku rency j no œci i za trud nie nia46.
Dziê ki temu w la tach 2007–2013 (w po rów na niu do okre su 2000–2006)

30 To masz Grze gorz Gros se

43 The EU eco no my: 2007 re view. Mo ving Europe’s pro duc ti vi ty fron tier, Eu ro pe an Com -
mis sion, Direc tora te-Ge ne ral for Eco no mic and Fi nan cial Af fa irs, Direc tora te-Ge ne ral for Eco -
no mic Stu dies and Re se arch, COM (2007) 721 fi nal, Brus sels 2007, s. 4, 13.

44 Por. Eco no mic Fo re cast, Au tumn 2008, Eu ro pe an Com mis sion, Direc tora te-Ge ne ral for
Eco no mic and Fi nan cial Af fa irs, nr 7/2008, Brus sels, s. 2.

45 Por. Re a li za cja stra te gii li z bo ñ skiej na rzecz wzro stu i za trud nie nia przez pa ñ stwa cz³on -
ko wskie i re gio ny za po œred ni c twem po li ty ki spó j no œci UE w la tach 2007–2013.

46 Ibi dem, s. 4–5.
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nast¹pi³ wzrost in wes ty cji li z bo ñ skich, rea li zo wa nych po przez po li ty kê spó j -
no œci. W kra jach piê t na stki do œred nie go po zio mu 74% alo ka cji, a w no wych
kra jach cz³on ko wskich do wy so ko œci bli sko 60% fun du szy. Jed nak wcze œ niej
opi sa ne pro ble my stra te gii li z bo ñ skiej do tycz¹ ta k ¿e po li ty ki spó j no œci. Choæ
co raz wiê cej za dañ rea li zo wa nych z fun du szy stru ktu ra l nych jest fo r ma l nie
zgod nych z ce la mi liz bo ñ ski mi – nie oz na cza to, ¿e wszy stkie bu duj¹ w rów -
nym sto p niu in no wa cyjn¹ go spo dar kê w Eu ro pie. Nie któ re in wes ty cje po li ty -
ki spó j no œci po pra wiaj¹ je dy nie wska Ÿ ni ki re a li za cji stra te gii li z bo ñ skiej, ale
nie ko nie cz nie pro wadz¹ do po pra wy inno wacy j no œci go spo dar ki. Przyk³adem 
jest wy so ka po zy cja w ran kin gach Hi sz pa nii i Po rtu ga lii. W ra mach celu kon -
wer gen cji za pla no wa³y one do re a li za cji oko³o 80% œro d ków zgod nie z prio ry -
te ta mi stra te gii li z bo ñ skiej47. Tym cza sem inne dane pre zen to wa ne przez Ko -
mi sjê Eu ro pejsk¹48, do tycz¹ce wy da t ków na ba da nia, roz wój tech nolo gi cz ny
i in no wa cjê (Re se arch, Tech no lo gi cal De ve lo p ment and In no va tion – RTDI),
po ka zuj¹, ¿e w ra mach celu kon wer gen cji oba kra je zna j duj¹ siê w po³owie
sta w ki i osi¹gaj¹ je dy nie œred nie wy ni ki dla UE. Hi sz pa nia za pla no wa³a na te
cele oko³o 13,5% ca³oœci œro d ków, a Po rtu ga lia 16,5%. Przyk³ado wo w tej sa -
mej gru pie re gio nów i na te same cele roz wo jo we Au stria prze zna czy³a bli sko
32%, S³owe nia bli sko 24%, a W³ochy ponad 23% alo ka cji. Na lata 2007–2013 
Polska zaplanowa³a wydatki RTDI w ramach polityki spójnoœci na podobnym
poziomie co Hiszpania.

W pod su mo wa niu doty ch cza so wych roz wa ¿añ na le ¿y prze strzec przed co -
raz bar dziej wi doczn¹ w Unii Eu ro pe j skiej ten dencj¹ do pro pa gan dowe go
ope ro wa nia wska Ÿ ni ka mi pod wy ¿szaj¹cymi zgod noœæ po li ty ki spó j no œci ze
stra te gi¹ li z boñsk¹. Nie za wsze od da je to pra wdê na te mat te m pa roz wo ju
inno wa cy j nej go spo dar ki, zw³asz cza w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê (tj.
ob jê tych ce lem kon wer gen cji). Wi do cz ne s¹ przy tym dwa spo so by pod wy ¿ -
sza nia wska Ÿ ni ków inno wacy j no œci. Po pie r wsze, jest to sk³on noœæ do tra kto -
wa nia wszy stkich wy da t ków zgod nych ze stra te gi¹ li z boñsk¹ jako auto ma ty -
cz nie wspie raj¹cych in no wa cje. Po dru gie, jest to ten den cja do roz ci¹ga nia za -
kre su dzia³añ inno wa cy j nych poza ba da nia roz wo jo we (a wiêc zwi¹zane z kre -
o wa niem no wych te ch no lo gii) oraz obe j mo wa nie nimi sze ro kiej gamy dzia³añ 
niete chno logi cz nych i wspie raj¹cych roz wój spo³ecz ny. Pol scy de cy den ci po -
win ni mieæ nie ty l ko œwia do moœæ obu tych pro ce sów, ale rów nie¿ ich ewen tu -
a l nych kon se k wen cji od nosz¹cych siê do ne go cjo wa nia przysz³oœci po li ty ki
spó j no œci. Naj wa ¿ niejsz¹ jest mo ¿ li woœæ os³abie nia tych po stu la tów, któ re do -
ma gaj¹ siê zwiê ksze nia za kre su wspa r cia Unii dla dzia³añ badaw czo-ro zwo jo -
wych i in no wa cji tech nolo gi cz nych w s³abiej roz wi jaj¹cych siê ob sza rach.

Nowa po li ty ka spó j no œci 31

47 Re a li za cja stra te gii li z bo ñ skiej na rzecz wzro stu i za trud nie nia przez pa ñ stwa cz³on-
ko wskie i re gio ny za po œred ni c twem po li ty ki spó j no œci UE w la tach 2007–2013,  s. 6.

48 Re gions De li ve ring In no va tion thro ugh Co he sion Po li cy, s. 24.
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Mo ¿ li we jest na przyk³ad skie ro wa nie tej po mo cy na tych te re nach g³ów nie na
roz wój in no wa cji niete chno logi cz nych lub na cele li z bo ñ skie, któ re nie bêd¹
mia³y zbyt wie l kie go zna cze nia dla bu do wa nia go spo dar ki opa r tej na wie dzy.
Na le ¿y ta k ¿e prze wi dy waæ wpro wa dze nie obli gato ry j nych dla no wych kra jów 
cz³on ko wskich pro gów zgod no œci wy da t ków po li ty ki spó j no œci z prio ry te ta mi 
stra te gii li z bo ñ skiej (po do b nie jak to ma mie j s ce obe c nie w kra jach
piêtnastki), a tak¿e zwiêkszenia mo¿liwoœci kontroli ze strony Komisji
Europejskiej w tym zakresie.

Oce na inno wacy j no œci w po li ty ce spó j no œci

Osta t nie ba da nia za kre su inno wacy j no œci po li ty ki spó j no œci w la tach
2000–2006 zrea li zo wa ne na zle ce nie Ko mi sji Eu ro pe j skiej49 po ka zuj¹, ¿e zna -
cze nie dzia³añ inno wa cy j nych w ra mach tej po li ty ki jest doœæ skro m ne, wy -
nios³o dla tego okre su je dy nie oko³o 5,5% ca³oœci œro d ków in wes tycy j nych.
Ana li za wska zu je na prze wa gê dzia³añ inno wa cy j nych w za kre sie ba dañ i roz -
wo ju tech nolo gicz ne go w re gio nach wy ¿ej roz wi niê tych kra jów „piê t na stki”
ni¿ w no wych kra jach cz³on ko wskich. Jest to do brze wi do cz ne w przy pa d ku
dys pro po rcji miê dzy ce lem 2, a ce lem 1 po li ty ki spó j no œci (któ ry obj¹³ wiê k -
szoœæ no wych cz³on ków Unii). W ra mach celu 2, a wiêc w re gio nach wy ¿ej
roz wi niê tych Eu ro py Za chod niej œred nia alo ka cja na ba da nia, roz wój tech -
nolo gi cz ny i in no wa cjê wy nios³a 9,8%, na to miast w s³abiej roz wi jaj¹cych siê
re gio nach celu 1 ty l ko 4,9% (choæ w tych re gio nach sta no wi³o to 77% ca³oœci
alo ka cji po li ty ki spó j no œci na RTDI)50. Au to rzy opra co wa nia wy ra Ÿ nie wska -
zuj¹, ¿e dzia³ania in no wa cyj ne nie by³y cen tra l nym prio ry te tem w s³abiej roz -
wi jaj¹cych siê ob sza rach Unii ob jê tych ce lem 151. Ponad to ist nie je si l na dys -
pro po r cja miê dzy za kre sem dzia³añ inno wa cy j nych po dej mo wa nych w po -
szcze gó l nych re gio nach. Na przyk³ad w ra mach celu 1 wy no si³a dla Ma l ty
0,3% wy da t ków na RTDI, a dla re gio nu Ha i na ut w Be l gii – 15%. Do wo dem na 
siln¹ kon cen tra cjê wy da t ków inno wa cy j nych rea li zo wa nych w nie któ rych
s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach jest to, ¿e oko³o po³owa alo ka cji na RTDI
sku pi³a siê ty l ko w 9 pro gra mach ope ra cy j nych: czte rech nie mie c kich oraz
hi sz pa ñ skim, po rtu ga l skim, w³oskim, ir lan dz kim i gre c kim (wœród wy mie nio -
nych nie ma wiêc ani jed ne go PO z no wych kra jów cz³on ko wskich). Naj wy ¿ -
sza pro po r cja wy da t ków inno wa cy j nych w re gio nach celu 1 zo sta³a od no to wa -

32 To masz Grze gorz Gros se

49 Stra te gic Eva lu a tion on In no va tion and the kno w le d ge ba sed eco no my in re la tion to the
Stru c tu ral and Co he sion Funds, for the pro gram ming pe riod 2007–2013, Syn the sis Re port, Tech -
no po lis, ISMERI Eu ro pa, Me rit, Lo go te ci, La ca ve, Al le mand & As so cies Con su l tants, Oc to ber
2006.

50 Ibi dem, s. 4.
51 Ibi dem, s. i.
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na w kra jach wy so ko roz wi niê tych: Nie mczech, Fin lan dii, Au strii, Be l gii,
Wie l kiej Bry ta nii. Wspo mnia ne wy ni ki wska zuj¹ na to, ¿e kra je i re gio ny
zachod nioeu rope j skie ene r gi cz nie wspie raj¹ roz wój inno wacy j no œci w s³abiej
roz wi jaj¹cych siê ob sza rach, uz naj¹c, ¿e jest to nie zwy kle wa ¿ ne dla ich roz -
wo ju i bez wzglê du na ist niej¹ce na tych te re nach bra ki po ten cja³u ba da w czo-
-roz wo jo we go.

Ponad to, oma wia ne ba da nia wska zuj¹ na dwa ko le j ne, isto t ne fa kty do -
tycz¹ce po bu dza nia in no wa cji w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach. Po pie r -
wsze, dzia³ania in no wa cyj ne tam po dej mo wa ne maj¹ bar dzo isto t ne zna cze nie 
dla ukie run ko wa nia po li ty ki pu b li cz nej. Mo bi li zuj¹ z regu³y oko³o 40–50%
wszy stkich œro d ków prze zna cza nych na tych ob sza rach na RTDI52. Mo ¿ na
przy pu sz czaæ, ¿e bez wspa r cia po li ty ki eu ro pe j skiej taka ska la mo bi li za cji œrod -
ków pu b li cz nych i pry wa t nych by³aby nie mo ¿ li wa. Po dru gie, wbrew obie go -
wym opi niom nie zna le zio no do wo dów na to, aby wy da t ki na dzia³ania in no -
wa cyj ne wi¹za³y siê z pro ble ma mi ab so r pcji œro d ków eu ro pe j skich. Prze ciw -
nie œred ni po ziom wyda t ko wa nia fun du szy w tych prio ry te tach jest nie co wy ¿ -
szy ani ¿e li dla in nych dzia³añ53.

Wy ni kaj¹ z tego dwa bar dzo isto t ne wnio ski dla przysz³oœci po li ty ki spó j no -
œci. Prze de wszy stkim mo¿e ona byæ wa ¿ nym spo so bem mobi li zo wa nia fun du -
szy pu b li cz nych i pry wa t nych na dzia³ania in no wa cyj ne i jest z regu³y pier -
wszop la no wym Ÿród³em fi nan so wa nia ta kie go kie run ku roz wo ju w naj s³abiej
roz wi jaj¹cych siê re gio nach. Po li ty ki krajo we (re gio na l ne lub in no wa cyj ne) nie
wype³niaj¹ luki, w przy pa d ku bra ku inno wa cy j nych dzia³añ fi nan so wa nych ze
œro d ków uni j nych. Ponad to, ar gu ment trud no œci ab so r pcji nie ko nie cz nie musi
byæ prze szkod¹ zwiê ksze nia za kre su zaan ga ¿o wa nia po li ty ki spó j no œci na rzecz
rea li zo wa nia z regu³y bar dziej skom pli ko wa nych dzia³añ inno wa cy j nych
w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach. Oba ar gu men ty wspie raj¹ po stu lat zwiê k -
sze nia wspa r cia ze stro ny oma wia nej po li ty ki UE dla in wes ty cji RTDI, ta k ¿e
w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach zjed no czo nej Eu ro py.

Przy oka zji wspo mnia ne ba da nia uja w ni³y dwa mo de le rea li zo wa nia po li -
ty ki inno wa cy j nej, wy ko rzy stuj¹cej œro d ki po li ty ki spó j no œci w pa ñ stwach
UE. Choæ ba da nie od no si je do re gio nów ob jê tych ce lem 2, to – jak siê wy da je
– mog¹ byæ roz ci¹gniê te ta k ¿e na inne te re ny. Pie r wszy mo del jest sto so wa ny
m.in. w Ho lan dii i po le ga na in wes to wa niu fun du szy stru ktu ra l nych prze zna -
czo nych na RTDI w naj le piej roz wi jaj¹cych siê cen trach krajo wych, a wiêc
wzma c nia niu oœro d ków maj¹cych naj wy ¿szy po ten cja³ roz wo jo wy i gwa ran -
tuj¹cych naj le p sze wy ni ki zain wes to wa nych œro d ków. Do cho dzi wów czas do
ku mu lo wa nia na tym ob sza rze ta k ¿e in nych stru mie ni prze zna czo nych na
dzia³ania in no wa cyj ne po chodz¹cych za rów no z pro gra mów eu ro pe j skich (np. 
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pro gra mów ra mo wych), jak rów nie¿ krajo wych. Dru gi mo del zaob ser wo wa no 
w Fin lan dii. Po le ga on na skie ro wa niu œro d ków fun du szy stru ktu ra l nych do
s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nów i rea li zo wa niu ta kich dzia³añ, któ re nie s¹
ob jê te pro gra ma mi krajo wy mi. W szcze gó l no œci cho dzi o wy ko rzy sta nie fun -
du szy stru ktu ra l nych do le p sze go przy go to wa nia s³abiej roz wi jaj¹cych siê re -
gio nów do ucze st ni cze nia w przysz³oœci w pro je ktach krajo wych i eu ro pe j -
skich na sta wio nych na wy so ko kon ku ren cyj ne, za awan so wa ne dzia³ania ba -
da w cze oraz roz wój in no wa cji tech nolo gi cz nej. Wska za ne mo de le ob ra zuj¹
dwie ge ne ra l ne ten den cje w dys ku sji na te mat przysz³oœci po li ty ki spó j no œci.
Czy w przy pa d ku kra jów s³abiej roz wi jaj¹cych siê (jak w Pol sce) po win na ona 
wspie raæ naj le p sze i naj le piej do tego przy go to wa ne oœro d ki (ma ksy ma li zuj¹c
ko rzy œci dla roz wo ju kra ju i da ne go re gio nu)? Czy te¿ mo¿e i po win na bu do -
waæ ta k ¿e po ten cja³ in no wa cyj ny s³ab szych re gio nów, przy go to wuj¹c je do
sto p nio we go w³¹czania siê w bardziej innowacyjne i konkurencyjne programy 
europejskie i krajowe?

Ba da nia sta ty sty cz ne przed sta wio ne w oma wia nym ra po r cie ewa lua cy j -
nym54 wska zuj¹ na ukszta³to wa nie siê czte rech kla strów re gio nów eu ro pe j -
skich (po czy naj¹c od ob sza rów inno wa cy j nych w ska li glo ba l nej do tych, któ re
do pie ro wchodz¹ na œcie ¿ kê roz wo ju go spo dar ki opa r tej na wie dzy: wszy stkie
pol skie re gio ny za wyj¹tkiem Ma zo wsza zna j duj¹ siê w tej osta t niej gru pie).
Isto t ne zna cze nie ma to, ¿e au to rzy wska zuj¹ na czte ry g³ówne gru py czyn ni -
ków, któ re ró ¿ ni cuj¹ re gio ny eu ro pe j skie. S¹ to: wy da t ki pu b li cz ne na RTDI,
wy da t ki pry wa t ne na RTDI, po ziom us³ug mie j skich (w tym rów nie¿ kwa li fi -
ka cje ad mi ni stra cji) oraz czyn ni ki okre œla ne jako ucz¹ca siê ro dzi na (m.in.
m³odoœæ po pu la cji, roz wój oœwia ty za wo do wej, udzia³ ko biet w ¿y ciu za wo -
do wym). Nie dzi wi po ziom in wes ty cji pu b li cz nych i pry wa t nych w RTDI.
Oz na cza to, ¿e dzia³ania po li tyk pu b li cz nych musz¹ kon sek wen t nie zwiê kszaæ 
iloœæ œro d ków wyda t ko wa nych na dzia³ania in no wa cyj ne (w tym ta k ¿e wzmac -
niaæ pro po rcje na te dzia³ania wzglê dem in nych in wes ty cji pu b li cz nych),
a ta k ¿e sty mu lo waæ roz wój zaan ga ¿o wa nia se kto ra pry wa t ne go. Na uwa gê
zas³ugu je zna cze nie roz wo ju ja ko œci us³ug pu b li cz nych i mie j skich, co po win -
no sk³aniaæ do wspie ra nia ko m pe ten cji ad mi ni stra cji w za kre sie przy goto wy -
wa nia i rea li zo wa nia pro gra mów inno wa cy j nych, roz wo ju us³ug oraz inno -
wacy j no œci w tym se kto rze55. Nie dzi wi rów nie¿ wa ¿ noœæ czyn ni ków zwi¹za -
nych z ja ko œci¹ oœwia ty i roz wo jem oœwia ty za wo do wej. Jed nak za sad ni cze
zna cze nie w ra mach kla stra ucz¹cej siê ro dzi ny ma wska Ÿ nik li cz by mie sz ka ñ -
ców w wie ku do lat 10. Mo¿e to oz na czaæ po trze bê wzmo c nie nia in stru men -
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nych, Ana li zy i Opi nie, 2008, nr 85, wrze sieñ.

023_054

11 grudnia 2008 14:27:47



tów po li ty ki pro ro dzin nej jako me cha ni z mu sprzy jaj¹cego roz wo jo wi inno wa -
cy j nych re gio nów.

Przed sta wio ne wy ni ki wska zuj¹, ¿e wa run kiem sku te cz no œci po li ty ki pu b -
li cz nej wspie raj¹cej inno wa cy j noœæ go spo darcz¹ jest uru cho mie nie sze r szej
gamy powi¹za nych ze sob¹ in stru men tów. Przede wszy stkim do ty czy to zwiê -
ksze nia ska li fi nan so wa nia ze œro d ków pu b li cz nych RTDI, a ta k ¿e sty mu lo wa -
nia ta kich in wes ty cji przez se ktor pry wa t ny. Isto t ne zna cze nie ma rów nie¿
roz wój inno wacy j ne go se kto ra us³ug, w tym rów nie¿ admi ni stra cyj nych. Du¿e 
zna cze nie maj¹ dzia³ania oœwia to we, roz wój szko l ni c twa za wo do we go, po -
moc w za trud nia niu ko biet, a ta k ¿e – co w tym kon te k œcie mog³oby wy da waæ
siê za ska kuj¹ce – sty mu lo wa nie wzro stu dzie t no œci po pu la cji. Oz na cza to, ¿e
po li ty ka maj¹ca roz wi jaæ in no wa cyjn¹ go spo dar kê po win na umie jê t nie
w³¹czaæ instrumenty pobudzaj¹ce rozwój spo³eczny.

Spo œród in nych wnio sków oma wia ne go ra po r tu na le ¿y wy mie niæ m.in.
zna cze nie pro gra mów multi regio na l nych dla efe kty w no œci rea li zo wa nia
dzia³añ inno wa cy j nych. Wi¹¿e siê to z po trzeb¹ ko or dy na cji miê dzy oœro d ka -
mi wy kra czaj¹cymi poza ob szar jed ne go re gio nu, co sprzy ja m.in. two rze niu
sie ci koo pera cy j nych ponad regio na l nych. Z pun ktu wi dze nia Pol ski, a wiêc
kra ju o wyo drê b nio nych w³ad zach sa morz¹do wych w re gio nach – wpro wa -
dze nie ta kich pro gra mów mo¿e byæ trud ne z poli ty cz ne go pun ktu wi dze nia.
Mo ¿ na jed nak podj¹æ pra ce ana li ty cz ne do tycz¹ce mo ¿ li wo œci wyod rê b nie nia
w przysz³oœci pro gra mów multi regio na l nych w za kre sie wspie ra nia roz wo ju
inno wa cy j nej go spo dar ki, albo wzmo c nie nia me cha ni z mów koor dyna cy j nych 
miêdzy programami regionalnymi.

Ko le j nym wnio skiem oma wia ne go ra po r tu jest wska za nie na to, ¿e dla efek -
ty w no œci rea li zo wa nia dzia³añ inno wa cy j nych z fun du szy stru ktu ra l nych bar -
dziej isto t ne zna cze nie ma od po wied nie powi¹za nie miê dzy dzia³ania mi rea -
lizo wa ny mi w re gio nach i cen tra l ny mi, a mnie j sze fo r ma l ne wyod rê b nie nie
w³adz sa morz¹do wych na szcze b lu re gio na l nym. Naj spra w niej wspo mnia ne
in wes ty cje rea li zo wa no bo wiem w Fin lan dii i Wie l kiej Bry ta nii, choæ nie ma
tam sa morz¹dów re gio na l nych. Ist niej¹ na to miast spra w ne me cha ni z my ko or -
dy na cji miê dzy na ro do wym sy ste mem in no wa cji i re gio nal ny mi sy ste ma mi
in no wa cji (przyk³ad Fin lan dii), a ta k ¿e miê dzy dzia³ania mi inno wacy j ny mi
po dej mowa ny mi od do l nie (przez sa morz¹dy lo ka l ne) lub w ra mach pro gra -
mów re gio na l nych a dzia³ania mi po li tyk pa ñ stwo wych (w tym krajo wej po li -
ty ki inno wa cy j nej). Ko or dy na cja po li tyk roz wo jo wych po trze bu je sze r sze go
prze my œle nia w wa run kach pol skich. Dog³êb nej ana li zy wy ma gaj¹ zw³asz cza
mo ¿ li wo œci wzmo c nie nia sy ne r gii miê dzy dzia³ania mi sa morz¹do wej po li ty ki
re gio na l nej, po li ty ki re gio na l nej rz¹du oraz in nych se kto ro wych po li tyk
rz¹do wych, wa ¿ nych dla roz wo ju inno wacy j no œci pol skiej go spo dar ki.
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Zaan ga ¿o wa nie po li ty ki spó j no œci w dzia³ania in no wa cyj ne znacz¹co
wzros³o w okre sie bu d¿e to wym 2007–2013. Wed³ug sza cun ków Ko mi sji Eu -
ro pe j skiej56 po ziom in wes ty cji inno wa cy j nych z fun du szy stru ktu ra l nych
w la tach 2000–2006 wy niós³ oko³o 11%, tj. 25.502 mln euro. Wa r to zwró ciæ
uwa gê, ¿e sza cun ki Ko mi sji od bie gaj¹ od wcze œ niej przy to czo nej opi nii eks -
per tów (5,5% za okres 2000–2006)57. Wy ni ka to m.in. z sze r sze go po tra kto -
wa nia in no wa cji w ta kich ka te go riach, jak np. wspa r cie przed siê bior czo œci,
roz wo ju in fra stru ktu ry ICT i roz wo ju za so bów lu dz kich. Jest to zgod ne z ten -
dencj¹ Ko mi sji do po sze rza nia za kre su wska Ÿ ni ków mierz¹cych in no wa cjê,
co ma m.in. po pra wiæ wi ze ru nek po li tyk eu ro pe j skich przed opi ni¹ spo³eczn¹.
W tym przy pa d ku cho dzi o de mon stro wa nie wp³ywu po li ty ki spó j no œci na
roz wój inno wa cy j nej go spo dar ki i sku te cz noœæ re a li za cji stra te gii li z bo ñ skiej.
W la tach 2007–2013 po ziom tych in wes ty cji z fun du szy stru ktu ra l nych wzrós³ 
do 25% ca³ej alo ka cji i 85.198 mln euro (a wiêc by³ on ponad trzy kro t ny!).
Wska zu je to na wy ra Ÿ ny trend wzma c nia nia w ra mach wy da t ków po li ty ki spój -
no œci ce lów stra te gii li z bo ñ skiej, w tym ta k ¿e sil nie j sze go w³¹cza nia do tej po -
li ty ki prio ry te tów zwi¹za nych z bu do wa niem inno wa cy j nej i opie raj¹cej siê na 
wie dzy go spo dar ki. Wie le de kla ra cji Ko mi sji Eu ro pe j skiej i in nych in sty tu cji
uni j nych wska zu je na to, ¿e ta kie ukie run ko wa nie po li ty ki spó j no œci mo¿e byæ 
kon tynu o wa ne ta k ¿e w przysz³oœci.

Wiê kszoœæ wy da t ków inno wa cy j nych za pla no wa no w kra jach piê t na stki:
oko³o 48 mld, co sta no wi 30% alo ka cji w tych kra jach. W no wych kra jach
cz³on ko wskich za pla no wa no oko³o 35 mld euro, co sta no wi 20% do stê p nej
alo ka cji. Przyk³ado wo naj wiê kszy po ziom pla no wa nych wy da t ków na RTDI
od no to wa no w Lu kse mbu r gu (ponad 32% ca³ej alo ka cji), Da nii i Au strii
(ponad 31%), Fin lan dii (ponad 29%), Szwe cji (bli sko 25%). Spo œród no wych
kra jów cz³on ko wskich naj wy ¿ej up la so wa³a siê S³owe nia (ponad 23%). Pol -
ska za pla no wa³a oko³o 13%. Po rów nuj¹c pro po rcje wy da t ków miê dzy gru pa -
mi re gio nów – dzia³ania in no wa cyj ne s¹ rea li zo wa ne prze de wszy stkim w ra -
mach celu konku rency j no œci i za trud nie nia (pra wie 40% alo ka cji), a w mnie j -
szym sto p niu w celu kon wer gen cji (oko³o 22%). W obu gru pach re gio nów
prze wa ¿aj¹ce pro po rcje na wy da t ki in no wa cyj ne od no to wa no w kra jach
UE15. Przyk³ado wo w ra mach celu kon wer gen cji œred nio oko³o 25% alo ka cji
za pla no wa no w³aœ nie tam w po rów na niu do oko³o 20% w no wych pa ñ stwach
cz³on ko wskich58. Naj wiê cej w Au strii (ponad 41%), Wie l kiej Bry ta nii (ponad
38%), W³oszech (34%), Be l gii i Nie mczech (ponad 29%). Wspo mnia ne wy ni -
ki wy ra Ÿ nie wska zuj¹ na to, ¿e w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach no wych
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56 Por. Re gions De li ve ring In no va tion thro ugh Co he sion Po li cy, Com mis sion Staff Wor king Do -
cu ment. Com mis sion of the Eu ro pe an Com mu ni ties, SEC(2007) 1547, Brus sels 14.11.2007, s. 21.

57 Stra te gic Eva lu a tion on In no va tion, s. 4.
58 Re gions De li ve ring In no va tion thro ugh Co he sion Po li cy, s. 12–17.
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kra jów cz³on ko wskich po ziom wy da t ków inno wa cy j nych w ramach polityki
spójnoœci jest znacz¹co ni¿szy.

Oz na cza to, ¿e upra w nio ne s¹ po stu la ty no wych pañstw cz³on ko wskich do -
ma gaj¹ce siê zwiê ksze nia w nich zo rien to wa nia in stru men tów po li ty ki spó j -
no œci na oma wia ne cele wzglê dem in nych prio ry te tów roz wo jo wych. Jed no -
cze œ nie wy ma ga to od wa gi ze stro ny w³adz pu b li cz nych tych kra jów do zwiêk -
sza nia pla no wa nej ska li dzia³añ inno wa cy j nych w okre sie po roku 2013, a ta k -
¿e an ga ¿o wa nia siê w ambi t nie j sze pro je kty in no wa cyj ne.

Zgod noœæ po li ty ki inno wa cy j nej UE z po li tyk¹ spó j no œci

Eu ro pe j ska po li ty ka in no wa cyj na jest w okre sie 2007–2013 rea li zo wa na
przez dwa g³ówne in stru men ty: sió d my pro gram ra mo wy oraz pro gram ra mo -
wy konku rency j no œci i in no wa cji (Com peti ti ve ness and In no va tion Pro gram -
me – CIP). W du ¿ym skró cie mo ¿ na uz naæ, ¿e o ile po li ty ka in no wa cyj na ma
cha ra kter hory zon ta l ny, skie ro wa ny do po szcze gó l nych grup od bio r ców (np.
in sty tu cji ba da w czych, przed siê bio r ców, na uko w ców itp.), o tyle po li ty ka
spó j no œci ma cha ra kter geo gra fi cz ny, w tym kie ru je po moc do be ne fi cjen tów
w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach Eu ro py. Po li ty ka in no wa cyj na sta wia
so bie jako g³ówny cel wspie ra nie naj bar dziej kon ku ren cyj nej dzia³al no œci
inno wa cy j nej, cze go kon se k wencj¹ jest lo ko wa nie po mo cy pu b li cz nej g³ów -
nie w naj le p szych oœro d kach, naj wy ¿ej roz wi jaj¹cych siê kra jach i re gio nach.
Tym cza sem wiê kszoœæ wspa r cia ze stro ny po li ty ki spó j no œci jest kie ro wa na
z za³o¿e nia do re gio nów s³abiej roz wi jaj¹cych siê, a ta k ¿e na cele nie po -
wi¹zane lub bar dzo s³abo zwi¹zane z roz wo jem in no wa cji. Po mi mo tych za -
sad ni czych ró ¿ nic in sty tu cje eu ro pe j skie co raz wiê cej uwa gi przy wi¹zuj¹ do
wza je mne go powi¹za nia tych in stru men tów, a ta k ¿e zwiê ksze nia sy ne r gii
miê dzy nimi. Do wo dzi to rów nie¿ tego, ¿e w Eu ro pie zwiê ksza siê zain tere so -
wa nie si l nie j szym w³¹czeniem polityki spójnoœci do wspierania rozwoju
innowacyjnej gospodarki.

W sen sie fo r ma l nym ten sam pro jekt in wes tycy j ny (dok³ad nie: te same kosz -
ty kwa lifi ko wa ne) nie mog¹ byæ dofi nan so wa ne z ró ¿ nych in stru men tów eu ro -
pe j skich (np. z pro gra mu rea lizo wa ne go przez po li ty kê spó j no œci lub pro gram
ra mo wy)59. Mo ¿ li we jest jed nak fi nan so wa nie in wes ty cji z ró ¿ nych Ÿró de³ na
ko le j nych eta pach lub w od nie sie niu do in nych ko sztów kwa lifi ko wa nych,
a ta k ¿e „obu do wa nie” np. pro je ktu in wes tycy jne go rea lizo wa ne go z fun du szy
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59 Por. art. 54 ust. 5 Roz porz¹dze nia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 li pca 2006 r. usta -
na wiaj¹cego prze pi sy ogó l ne do tycz¹ce Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go,
Euro pe j skie go Fun du szu Spo³ecz ne go oraz Fun du szu Spó j no œci i uchy laj¹cego roz porz¹dze nie
(WE) nr 1260/1999, Dzien nik Urzê do wy Unii Eu ro pe j skiej, L 210/25, 31.7.2006.
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stru ktu ra l nych in ny mi pro je kta mi fi nan sowa ny mi z od mien nych Ÿró de³.
W przysz³oœci na le ¿y siê spo dzie waæ utrzy ma nia ta kich re gu la cji. Prze wi dy -
wa na jest rów nie¿ ten den cja do ogra ni cza nia po do bnych (lub tych sa mych) ro -
dza jów dzia³añ wy stê puj¹cych w ró ¿ nych po li ty kach eu ro pe j skich, a wiêc
d¹¿e nia do zwiê ksza nia spe cja li za cji miê dzy po szcze gól ny mi po li ty ka mi. Ra -
port za mó wio ny przez Ko mi sjê i Pa r la ment Eu ro pe j ski60 do wo dzi, ¿e sió d my
pro gram ra mo wy jest ukie run ko wa ny g³ów nie na roz wój naj bar dziej kon ku -
ren cyj nych ba dañ roz wo jo wych (kre o wa nie no wych i kon ku ren cyj nych
w ska li miê dzy naro do wej te ch no lo gii), CIP spe cja li zu je siê w iden tyfi ko wa -
niu i de mon stra cji naj le p szych do œwia d czeñ z za kre su in no wa cji (zw³asz cza
dla przed siê biorstw), na to miast pro gra my po li ty ki spó j no œci wspie raj¹ roz wój
konku rency j no œci i inno wacy j no œci na po zio mie re gio na l nym. Wed³ug ra po r -
tu ko nie cz ne jest zwiê ksza nie sy ne r gii miê dzy po szcze gól ny mi in stru men ta mi 
UE, a ta k ¿e lik wi do wa nie naj wiê kszych luk miê dzy nimi, któ re utrud niaj¹ ich
wza je m nie komp le men tar ne sto so wa nie. Naj wiêksz¹ wad¹ wed³ug au to rów
ra po r tu jest brak od po wied nie go wspa r cia ze stro ny po li ty ki inno wa cy j nej dla
mnie j szych i s³abiej roz wi jaj¹cych siê przed siê biorstw. Po trze b ne s¹ m.in.
dzia³ania, któ re bêd¹ do sto so wa ne do po trzeb ta kich be ne fi cjen tów i po zwol¹
po³¹czyæ naj bar dziej no wo cze s ne pla t fo r my tech nolo gi cz ne z oœro d ka mi re -
gio nal ny mi, sku piaj¹cymi fi r my o mnie j szym po ten cja le inno wa cy j nym. Jest
to rów nie¿ ob szar mo ¿ li wej ko o pe ra cji miê dzy pro gra ma mi ra mo wy mi a pro -
gra ma mi po li ty ki spó j no œci, rea lizo wa ny mi w re gio nach61.

Inne ba da nia wska zuj¹ na nie wie l ki za siêg komp lemen tar no œci po li ty ki
inno wa cy j nej i spó j no œci UE, zw³asz cza na ob sza rach o ni ¿ szym po ten cja le
badaw czo- rozwo jo wym62. Po szcze gó l ne dzia³ania pro gra mów ra mo wych nie
wspie raj¹ roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio -
nach, w nie wie l kim sto p niu przy go to wuj¹ pod mio ty z tych ob sza rów (przed -
siê bio r stwa, in sty tu cje nauko wo-ba da w cze) do ucze st ni c twa w pro gra mach
po li ty ki inno wa cy j nej. Nie wspie raj¹ rów nie¿ bu do wy na ro do wych lub re gio -
na l nych sy ste mów in no wa cji w pa ñ stwach s³abiej roz wi jaj¹cych siê, zw³asz -
cza w nowych krajach cz³onkowskich.

Mo ¿ na wnio sko waæ, ¿e spe cja li za cja po li tyk eu ro pe j skich nie musi os³a -
biaæ d¹¿eñ do zwiê ksza nia sy ne r gii miê dzy ró ¿ ny mi in stru men ta mi, wspie -
raj¹cymi inno wa cy j noœæ. Prze ciw nie, otwie ra to sto sun ko wo du¿e pole dla
pro po zy cji zmian za rów no w po li ty ce inno wa cy j nej, jak rów nie¿ spó j no œci,
któ re mog³yby zwiê kszyæ sy ne r giê ich wza je mnych dzia³añ. Na to miast ry zy -
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60 Sy ne r gies be twe en the EU 7th Re se arch Fra me work Pro gram me, the Com peti ti ve ness
and In no va tion Fra me work Pro gram me and the Stru c tu ral Funds, Eu ro pe an Pa r lia ment, PE
385.645, Lu xe m bo urg May 2007.

61 Sy ne r gies be twe en the EU 7th Re se arch Fra me work Pro gram me, the Com peti ti ve ness
and In no va tion Fra me work Pro gram me and the Stru c tu ral Funds, s. vi.

62 Por. T.G. Gros se: In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach?, s. 165–180.
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ko w na by³aby taka ten den cja do spe cja li za cji, któ ra ogra ni cza³aby dzia³ania
po li ty ki spó j no œci w za kre sie roz wo ju in no wa cji tech nolo gi cz nych i prze su -
wa³a akcen ty tej po li ty ki g³ów nie w kie run ku in no wa cji orga niza cy j nych,
mar ke tin go wych i adap ta cy j nych.

Naj wa¿ nie j sze pro po zy cje zmian po li ty ki spó j no œci
w do ku men tach Ko mi sji Eu ro pe j skiej

W ko mu ni ka cie Ko mi sji Eu ro pe j skiej na te mat re a li za cji stra te gii li z bo ñ -
skiej za po œred ni c twem po li ty ki spó j no œci63 przed sta wio no sze reg ini cja tyw
po li ty cz nych, wzma c niaj¹cych re a li za cjê tej stra te gii przez pro gra my po li ty ki
spó j no œci. Na po zio mie uni j nym zintegrowane wy ty cz ne Wspól no ty dla po li -
ty ki spó j no œci, przy jê te w paŸ dzie r ni ku 2006 roku64, by³y powi¹zane z wy ty -
cz ny mi stra te gii wzro stu i za trud nie nia (2005)65. Ko mi sja za chê ca³a, aby
Krajo we Pro gra my Re form by³y zin te gro wa ne z krajo wy mi i re gio nal ny mi
stra te gia mi wy ko rzy sta nia fun du szy stru ktu ra l nych. W roku 2007 pa ñ stwa
cz³on ko wskie by³y po raz pie r wszy zo bo wi¹zane, aby w swo ich spra wo z da -
niach o re a li za cji stra te gii li z bo ñ skiej uw z glêd niæ czêœæ po œwiê con¹ roli po li -
ty ki spó j no œci. W przysz³oœci mo ¿ na ocze ki waæ zwiê ksze nia wysi³ków Ko mi -
sji w ce lu powi¹za nia po li ty ki spó j no œci ze stra te gi¹ li z boñsk¹. G³ówne zna -
cze nie dla re a li za cji tej ten den cji mia³y dwa wy da rze nia do tycz¹ce 2008 roku:
(1) re wi zja wdra ¿a nia od no wio nej stra te gii li z bo ñ skiej na wio sen nym szczy -
cie; (2) pla no wa nie ko le j ne go eta pu wy ko na nia stra te gii w la tach 2008–2010.
W du ¿ej mie rze kszta³tuj¹ one ten den cje re a li za cji stra te gii, a wiêc rów nie¿
mog¹ wp³yn¹æ na spo sób ukie run ko wa nia po li ty ki spó j no œci po roku 2013.
Doty ch cza so wy spo sób rea li zo wa nia stra te gii wzro stu i za trud nie nia (w la tach 
2005–2008) zo sta³ oce nio ny ge ne ra l nie po zy ty w nie, co wzmo c ni³o za rów no
sam¹ stra te giê, jak równie¿ d¹¿enie do zwiêkszania jej realizacji poprzez
fundusze strukturalne.

Ko mu ni kat Ko mi sji Eu ro pe j skiej o re a li za cji stra te gii li z bo ñ skiej jest do -
brym œwia de c twem tych ten den cji. Po stu lu je zwiê ksze nie ko or dy na cji miê dzy 
do ku men ta mi stra tegi cz ny mi (g³ów nie Krajo wy mi Pla na mi Re form oraz stra -
te gia mi pa ñ stwo wy mi i re gio nal ny mi, pro je ktuj¹cymi wyda t ko wa nie fun du -
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63 Re a li za cja stra te gii li z bo ñ skiej na rzecz wzro stu i za trud nie nia przez pa ñ stwa cz³on ko w -
skie i re gio ny za po œred ni c twem po li ty ki spó j no œci UE w la tach 2007–2013, s. 2–3.

64 De cy zja Rady z dnia 6 paŸ dzie r ni ka 2006 r. w spra wie zin te gro wa nych wy ty cz nych
Wspól no ty dla spó j no œci (2006/702/WE), Dzien nik Urzê do wy Unii Eu ro pe j skiej, 21.10.2006, L
291/11.

65 Com mu ni ca tion to the spring Eu ro pe an Co un cil: Wor king to ge t her for growth and jobs.
In te gra ted gu i de li nes for growth and jobs (2005–2008). Lu xe m bo urg: Of fi ce for Of fi cial Pu b li -
ca tions of the Eu ro pe an Com mu ni ties, 2005.
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szy stru ktu ra l nych), pod kre œlaj¹c po trze bê wiê ksze go uw z glêd nie nia uwa run -
ko wañ kra ju i re gio na l nych przy rea li zo wa niu ce lów li z bo ñ skich66. Przy tej
oka zji wspo mnia no o po trze bie ela sty cz no œci pro gra mo wa nia na szcze b lu re -
gio na l nym w od nie sie niu do mie j s co wych po trzeb roz wo jo wych. Wska za no
na za le ty zde cen trali zowa nego zarz¹dza nia (tj. na szcze b lu krajo wym i re gio -
na l nym), uw z glêd niaj¹cego jed nak po trze bê nie zbêd nej ko or dy na cji miê dzy
pra ca mi pro gra mo wy mi i dzia³ania mi na szcze b lu krajowym, jak i re gio na l -
nym. Wed³ug Ko mi sji du¿e zna cze nie ma wzma c nia nie sie ci wspó³pra cy miê -
dzy po zio mem rz¹do wym a re gio na mi, roz wój ko o pe ra cji miê dzy re gio nal nej,
a ta k ¿e wzma c nia nie par t ne r stwa re gio nal ne go i lokalnego.

Wska za no rów nie¿ na ko nie cz noœæ po pra wy do stê pu do fi nan so wa nia dla
przed siê bio r ców ze Ÿró de³ nie zwi¹za nych z sy ste ma mi do ta cji uni j nych, ta -
kich jak po ¿y cz ki i ka pi ta³ pod wy ¿szo ne go ry zy ka. Ko mi sja pod kre œla zna -
cze nie da l sze go roz wo ju mon ta ¿u fi nan so we go, wy ko rzy stuj¹cego ró ¿ no rod -
ne fo r my kre dy to wa nia in wes ty cji li z bo ñ skich i dzia³añ inno wa cy j nych. Z jed -
nej stro ny in tencj¹ tych zmian jest zwiê ksze nie za kre su do stê p nych in stru men -
tów fi nan so wych, poza pro gra ma mi po li ty ki spó j no œci. Z dru giej jed nak stro -
ny mo ¿ na to tra kto waæ jako co raz czê œciej po ja wiaj¹c¹ siê ten den cjê do sto p -
nio we go uzu pe³nia nia (lub na wet za stê po wa nia) systemu dotacji dzia³aniami
kredytowymi.

Pro po zy cje do tycz¹ce uzu pe³nia nia lub za stê po wa nia do ta cji z po li ty ki
spó j no œci po przez zwiê ksza nie za kre su in stru men tów kre dy to wych w re gio -
nach s¹ nie jed no krot nie sta wia ne przez zwo len ni ków ogra ni cze nia za kre su
po li ty ki spó j no œci lub rena cjona li za cji tej po li ty ki. W tym dru gim przy pa d ku
cho dzi np. o ogra ni cze nie wspa r cia uni j ne go je dy nie do fo r mo wa nia ogó l nych
ram pro gra mo wych (zgod nie z me cha niz ma mi otwa r tej me to dy ko or dy na cji)
lub wy³¹cz nie do in stru men tów kre dy to wych, np. z Euro pe j skie go Ban ku
In wes tycy jne go. Tego typu pro po zy cje s¹ oczy wi œcie nie zgod ne z pol ski mi
in te re sa mi roz wo jo wy mi. Na to miast po mys³y maj¹ce zwiê kszyæ do stê p noœæ
in stru men tów fi nan so wych w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê maj¹ pe³ne
uza sad nie nie go spo da r cze i po win ny byæ wspie ra ne w tra kcie dys ku sji
o przysz³oœci po li ty ki spó j no œci.

W oma wia nym do ku men cie wska za no na po trze bê wiê ksze go skon cen tro -
wa nia wy da t ków po li ty ki spó j no œci na ce lach stra te gii li z bo ñ skiej. Dla te go
mo ¿ na ocze ki waæ, ¿e ta k ¿e w no wych kra jach cz³on ko wskich zo stan¹ wpro -
wa dzo ne obo wi¹zko we li mi ty wy da t ków z fun du szy stru ktu ra l nych, któ re
musz¹ byæ zgod ne z wy ty cz ny mi stra te gii. Ko mu ni kat pod kre œla ko nie cz noœæ
wy ko rzy sta nia ist niej¹cych bie gu nów do sko na³oœci, le p sze go sko rzy sta nia
z ist niej¹cego po ten cja³u badaw czo-ro zwojo we go i wspie ra nia no wej ge ne ra -
cji œwia to wej kla sy la bo ra to riów, in fra stru ktu ry ba da w czej itp. Ta kie dzia³ania 
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bêd¹ w przysz³oœci mog³y byæ czê œcio wo wspie ra ne przez pro gra my spó j no œci, 
zgod nie z ich kon kre t ny mi ce la mi67. Wy ra Ÿ nie po³o¿o ny zo sta³ na cisk na pre -
mio wa nie naj wy ¿ej roz wi niê tych cen trów i wy so ko za awan so wa nych ba dañ,
jed nak bez wska za nia kon kre t nych in stru men tów po li ty ki spó j no œci, któ re
mog³yby s³u¿yæ re a li za cji ta kich ce lów. Do ku ment nie od no si siê rów nie¿
w ¿a den spo sób do wspie ra nia roz wo ju wie dzy i in no wa cji w re gio nach s³abiej 
roz wi jaj¹cych siê, dys po nuj¹cych s³ab szym po ten cja³em ba da w czym. Mo¿e
to sta no wiæ przes³ankê wcze œ niej sfo r mu³owa nej pro gno zy, ¿e po li ty ka spó j -
no œci wo bec ob sza rów s³abiej roz wi jaj¹cych siê mo¿e w przysz³oœci byæ ukie -
run ko wa na prze de wszy stkim na roz wój in no wa cji niete chno logi cz nych lub
in wes ty cje fo r ma l nie zgod ne z za³o¿e nia mi stra te gii li z bo ñ skiej, lecz w nie -
wie l kim sto p niu bu duj¹ce go spo dar kê opart¹ na wiedzy.

Wspo mnia ne ten den cje s¹ rów nie¿ wi do cz ne w ko mu ni ka cie Ko mi sji do -
tycz¹cym wspie ra nia in no wa cji przez po li ty kê spó j no œci68. Ta k ¿e tu taj po ka -
za no sze reg wcze œ niej po dej mo wa nych ini cja tyw uni j nych, któ re pod kre œlaj¹
du¿e zna cze nie, ja kie Ko mi sja przy pi su je mo ¿ li wo œci zwiê ksza nia inno wacy j -
no œci po li ty ki spó j no œci. Spo œród nich bo daj naj wa¿ nie j sze s¹ dzia³ania o cha -
ra kte rze pi lo ta ¿o wym, m.in. re gio na l ne pro gra my akcji inno wa cy j nych (Re -
gio nal Pro gram mes of In no va ti ve Ac tions), czy li wspie ra nie re gio na l nych
stra te gii in no wa cji wspó³fi nan so wa ne z Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go69. Pro po zy cje za mie sz czo ne w oma wia nym komunikacie
zmierzaj¹ w dwóch kierunkach:
(1) zwiê ksze nia za kre su wspa r cia in no wa cji tech nolo gi cz nych i ba dañ roz wo -

jo wych, zw³asz cza w re gio nach si l nie j szych, dys po nuj¹cych od po wied -
nim po ten cja³em badaw czo- rozwo jo wym

oraz
(2) po sze rza nia za kre su dzia³añ inno wa cy j nych w in nych ob sza rach po li ty ki

spó j no œci, nie zwi¹za nych z ba da nia mi i kre o wa niem no wych te ch no lo gii. 
Ko mi sja wy ra Ÿ nie stwier dza, ¿e stra te gie in no wa cyj ne musz¹ byæ do sto so -

wa ne do uwa run ko wañ re gio na l nych, co w przy pa d ku s³ab szych re gio nów oz na -
cza po trze bê zwiê ksza nia ró¿ no rod no œci form inno wacy j no œci (poza prio ry te -
tem roz wo ju no wych te ch no lo gii)70. Wœród ta kich ob sza rów wy mie nio no
m.in. in wes ty cje prze ciw dzia³aj¹ce bez ro bo ciu, dzia³ania szko le nio we, wspie -
ra nie roz wo ju spo³ecze ñ stwa info rma cyj ne go, roz wój sie ci koo pera cy j nych
i par t ne r stwa tery to rial ne go, a na wet wpro wa dza nie dia lo gu spo³ecz ne go,
zw³asz cza w no wych dzie dzi nach go spo dar ki. Ko mi sja pro po nu je wiêc in no -
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wa cyj ne po dej œcie do sze re gu tra dy cy j nych in stru men tów wspa r cia ob sza rów
s³abiej roz wi jaj¹cych siê, któ re nie za wsze maj¹ bez po œred nie zna cze nie dla
roz wo ju go spo dar ki opa r tej na wie dzy. Wie lo stron ne po dej œcie do po li ty ki,
maj¹cej na celu bu do wa nie inno wa cy j nej go spo dar ki, jest wpra w dzie ko nie cz -
ne, ale na le ¿y pa miê taæ, ¿e skon cen tro wa nie dzia³añ in wes tycy j nych je dy nie
na niete chno logi cz nych ob sza rach in no wa cji nie mo¿e zast¹piæ in wes ty cji
badaw czo-ro zwo jo wych i kre o wa nia no wych te ch no lo gii. W opi nio wa nym
do ku men cie Ko mi sji Eu ro pe j skiej za brak³o pro po zy cji ³¹cze nia obu ty pów
dzia³añ inno wa cy j nych w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê, a zw³asz cza
roz wi¹zañ po zwa laj¹cych na stra te gi cz ne bu do wa nie w nich po ten cja³u
badaw czo-ro zwojo we go, umo ¿ li wiaj¹cego pod jê cie przez nie w przysz³oœci
bar dziej am bi t nych dzia³añ inno wa cy j nych.

Wa r to w tym mie j s cu skon fron to waæ doty ch cza so we uwa gi z ana liz¹ in ne -
go do ku men tu Ko mi sji Eu ro pe j skiej, po œwiê co ne go wspa r ciu konku rency j no -
œci eu ro pe j skich re gio nów przez ba da nia na uko we i in no wa cje71. Ta k ¿e tam
Ko mi sja pro po nu je na si le nie dzia³añ tech nolo gi cz nych w naj le p szych re gio -
nach. Cho dzi m.in. o wspie ra nie bu do wy kla strów re gio na l nych tworz¹cych
in no wa cje kon ku ren cyj ne w ska li miê dzy naro do wej, wspie ra nie two rze nia in -
sty tu cji ba da w czych naj wy ¿szej kla sy, akty w ne go w³¹cza nia in sty tu cji re gio -
na l nych do Eu ro pe j skiej Prze strze ni Ba da w czej, wspie ra nie roz wo ju in sty tu cji 
o zna cze niu trans regio na l nym (multi regio na l nym), wspie ra niem roz wo ju in no -
wa cji w ma³ych i œred nich przed siê bio r stwach oraz trans fe ru no wych te ch no -
lo gii z oœro d ków ba da w czych do przed siê biorstw72. Na to miast w re gio nach s³a -
biej roz wi jaj¹cych siê pro po nu je siê zwiê ksze nie za kre su in no wa cji nie tech-
no lo gi cz nych. Jed nak, w prze ciw ie ñ stwie do wcze œnie j sze go do ku men tu, s¹
tu taj przed sta wio ne kon kre t ne pro po zy cje maj¹ce bu do waæ po ten cja³ badaw -
czo-ro zwojo we go s³ab szych re gio nów, w tym m.in. ich przy go to wa nie w per -
spe kty wie d³ugo fa lo wej do efe kty w ne go ucze st ni c twa w pro gra mach ra mo -
wych UE. Ele men tem tych dzia³añ jest m.in. wspa r cie roz wo ju in fra stru ktu ry
badaw czo- rozwo jo wej, za so bów lu dz kich i sie ci koo pera cy j nych z jed no stka -
mi z bar dziej roz wi niê tych oœro d ków re gio na l nych. Cho dzi rów nie¿ o zwiê k -
sza nie sy ne r gii dzia³añ miê dzy po li tyk¹ spó j no œci re a li zo wan¹ we wszy stkich
re gio nach a dzia³ania mi uni j nej po li ty ki inno wa cy j nej.

Wspo mnia ne pro po zy cje zdaj¹ siê wy kra czaæ poza doœæ ry zy ko w ny z pol -
skie go pun ktu wi dze nia po dzia³ miê dzy re gio na mi sil nie j szy mi, któ re maj¹
roz wi jaæ w ra mach po li ty ki spó j no œci in no wa cje tech nolo gi cz ne, a tymi s³ab -
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szy mi, kon cen truj¹cymi siê g³ów nie na in no wa cjach niete chno logi cz nych.
Dla te go na le ¿y d¹¿yæ do wzmo c nie nia tych pro po zy cji Ko mi sji, któ re k³ad¹
na cisk na bu do wa nie no we go po ten cja³u dla roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar -
ki w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê, umo ¿ li wiaj¹cego w per spe kty wie
stra te gi cz nej roz wój ba dañ i no wych te ch no lo gii, a ta k ¿e sto p nio we w³¹cza nie
siê do eu ro pe j skich pro gra mów ra mo wych. Isto t nym po stu la tem pol skie go
rz¹du po win no byæ bo wiem skie ro wa nie po li ty ki spó j no œci na cele osi¹ga -
nia wiê kszej spó j no œci w ska li eu ro pe j skiej (miê dzy re gio na mi bo ga ty mi
i bied ny mi) w za kre sie roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki. Kon ce p cja roz -
wo ju ta kiej po li ty ki zo sta³a prze ze mnie sze rzej omó wio na w in nym mie j s cu73.

W ko mu ni ka cie na te mat wzma c nia nia konku rency j no œci eu ro pe j skich re -
gio nów przez ba da nia na uko we i in no wa cje po stu lo wa ne jest rów nie¿ sze r sze
wy ko rzy sta nie in no wa cji do roz wi¹zy wa nia pro ble mów eko lo gi cz nych,
zwi¹za nych ze zmia na mi kli maty cz ny mi i demo gra ficz ny mi, a ta k ¿e bar dziej
in no wa cyj ne wspie ra nie roz wo ju spo³ecz ne go. Cho dzi m.in. o wy ko rzy sta nie
in no wa cji do bu do wa nia Euro pe j skie go Mo de lu Spo³ecz ne go, opie raj¹cego
siê na jed no cze s nych sta ra niach o wzrost go spo da r czy, odpo wie dzia l noœæ
spo³eczn¹ i zrów no wa ¿o ny roz wój74. Ta kie de kla ra cje Ko mi sji zdaj¹ siê su ge -
ro waæ trzy bar dziej ge ne ra l ne cele po li ty cz ne zwi¹zane z przysz³oœci¹ po li ty ki
spó j no œci. 
l Po pie r wsze, jest to chêæ wzmo c nie nia ide o we go po li ty ki spó j no œci i uczy -

nie nia z in no wa cji in stru men tu bu do wa nia zjed no czo nej Eu ro py, opie -
raj¹cego siê na po sza no wa niu przy ro dy i roz wo ju spo³ecz nym, a nie ty l ko
troszcz¹cego siê o roz wój wspó l ne go ryn ku lub wzrost go spo da r czy. 

l Po dru gie, jest to d¹¿e nie do wzmo c nie nia po li ty ki spó j no œci przez re a li za -
cjê ce lów do ty ch czas po mi ja nych lub tra kto wa nych mar gi na l nie w ra mach
tej po li ty ki (np. zwi¹za nych ze zmia na mi demo gra ficz ny mi lub kli maty cz -
ny mi). S¹ one zwi¹zane z aktu aln¹ agend¹ po li tyczn¹ w Unii i in te re sa mi
wie lu pañstw – w tym p³at ni ków net to do bu d¿e tu UE. 

l Po trze cie, jest to zwi¹zane z pra gnie niem po sze rza nia za kre su sto so wa nia
in no wa cji w ra mach po li ty ki spó j no œci i jej wyko rzy sty wa nia do roz wi¹zy -
wa nia stra te gi cz nych pro ble mów, przed któ ry mi sta nie zjed no czo na Eu ro -
pa po roku 2013. Jest to rów nie¿ zwi¹zane z rosn¹cymi ocze ki wa nia mi
spo³ecz ny mi, ¿e Unia bê dzie bar dziej sku te cz nie roz wi¹zy waæ kon kre t ne
pro ble my, a nie ty l ko d¹¿yæ do po pra wy wska Ÿ ni ków wzro stu go spo dar -
cze go.
Wszy stkie te cele Ko mi sji maj¹ g³êbo kie uza sad nie nie po li ty cz ne i pro -

wadz¹ do wzmo c nie nia po li ty ki spó j no œci po roku 2013. Po win ny byæ rów -
nie¿ wspie ra ne przez Pol skê, je œli nie prze szkodz¹ re a li za cji za sad ni cze go
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prio ry te tu pro gra mo we go, ja kim po win no byæ osi¹ga nie wiê kszej spó j no œci
w ska li eu ro pe j skiej w za kre sie roz wo ju inno wa cy j nej gospodarki.

W obu ko mu ni ka tach Ko mi sji, tj. do tycz¹cych wspie ra nia in no wa cji oraz
konku rency j no œci re gio na l nej przez po li ty kê spó j no œci, przed sta wio no ta k ¿e
inne pro po zy cje, maj¹ce zna cze nie dla de ba ty na te mat przysz³oœci po li ty ki
spó j no œci. Nie któ re spo œród nich zo sta³y wy mie nio ne wcze œ niej w do ku men -
cie Ko mi sji, po œwiê co nym re a li za cji stra te gii li z bo ñ skiej przez po li ty kê spó j -
no œci75. Dla te go przy ta czam je w fo r mie skró to wej76: 
l Pro po zy cje zwiê ksza nia ko o pe ra cji sie cio wej za rów no wie lopo zio mo wej

(miê dzy in sty tu cja mi euro pe j ski mi, na ro do wy mi i re gio nal ny mi), jak rów -
nie¿ w re gio nach. W szcze gó l no œci od no si siê to do wspó³pra cy oœro d ków
ba da w czych i uni wer syte c kich, przed siê biorstw i ad mi ni stra cji pu b li cz nej
(tzw. tri p le he lix sy stem77). Ko mi sja pod kre œla rów nie¿ po trze bê zwiê ksza -
nia ko or dy na cji miê dzy ró ¿ ny mi po li ty ka mi euro pe j ski mi przy czy nia -
j¹cymi siê do roz wo ju in no wa cji.

l Zwiê ksza nie stra tegi cz ne go po dej œcia do dzia³añ inno wa cy j nych opie -
raj¹cego siê na wza je m nie ze sob¹ powi¹za nych do ku men tach stra te gi cz -
nych eu ro pe j skich, krajo wych i re gio na l nych. Po win no to za pe w niæ wiêk -
sz¹ sy ne r giê miê dzy ró ¿ ny mi po li ty ka mi uni j ny mi oraz krajo wy mi rea lizo -
wa ny mi w po szcze gó l nych re gio nach. 

l Wspie ra nie spe cja li za cji ad mi ni stra cji pu b li cz nej w pro je kto wa niu i pro -
wa dze niu dzia³añ inno wa cy j nych, w tym rów nie¿ wpro wa dza nie agen cji
re gio na l nych odpo wie dzia l nych za te za da nia.

l Zwiê ksze nie ja ko œci mo ni to rin gu i ewa lu a cji dzia³añ inno wa cy j nych dla
po pra wy wa r to œci do da nej pro je któw rea li zo wa nych w ra mach po li ty ki
spó j no œci, a ta k ¿e w tro s ce o zwiê ksza nie sy ne r gii miê dzy ró ¿ ny mi in stru -
men ta mi poli ty cz ny mi. W tym kon te k œcie Ko mi sja pro po nu je m.in. pod -
wy ¿sze nie wy mo gów do tycz¹cych spra wozda w czo œci z re a li za cji polityki
spójnoœci.

Naj wa¿ nie j sze pro po zy cje zmian po li ty ki spó j no œci
w do ku men tach eks per ckich

Oprócz ko mu ni ka tów wy ra ¿aj¹cych ofi cja l ne sta no wi sko Ko mi sji Eu ro pej -
skiej w osta t nich mie si¹cach po ja wi³o siê wie le ra po r tów eks per ckich, przy -
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goto wy wa nych na zle ce nie in sty tu cji uni j nych, któ re maj¹ od nie sie nie do
przysz³oœci po li ty ki spó j no œci. Do tycz¹ one ana li zy mo ¿ li wo œci zwiê ksze nia
inno wacy j no œci po przez wy ko rzy sta nie fun du szy stru ktu ra l nych. Przed sta -
wiaj¹ rów nie¿ sze reg kon kre t nych re ko men da cji po li ty cz nych, ja kie mog¹ byæ 
wy ko rzy sta ne za rów no przy pla no wa niu po li ty ki spó j no œci po roku 2013, jak
rów nie¿ w tra kcie bie¿¹cych prac pro gra mo wych i ope ra cy j nych zwi¹za nych
z re a li zacj¹ obe cne go cy klu fi nan so we go tej po li ty ki. Do brym przyk³adem jest 
ra port przy go to wa ny przez Eu ro pe j ski Ze spó³ Do ra d czy do spraw Na uki
(EURAB)78, nie za le ¿ ne gre mium do ra d cze powo³ane w cze r w cu 2001 roku
przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹, któ re go za da niem jest po moc w two rze niu i wdra -
¿a niu uni j nej po li ty ki ba da w czej. Oprócz nie go przed sta wiam re ko men da cje
po chodz¹ce z ana li zy przy go to wa nej na zle ce nie Dy re kcji Ge ne ra l nej Spraw
We wnê trz nych (od po wia daj¹cej m.in. za po li ty kê go spo darcz¹ i na ukow¹)
i Pa r la men tu Euro pe j skie go79. Przy ta czam rów nie¿ za le ce nia po chodz¹ce z ra -
po r tu Ko mi te tu Ba dañ Nauko wo-Te chni cz nych (CREST), do tycz¹cego ko or -
dy na cji wy da t ków fun du szy stru ktu ra l nych z pro gra ma mi ra mo wy mi80. Jest
to do ku ment or ga nu do ra d cze go Rady i Ko mi sji Eu ro pe j skiej powo³ane go
w 1974 roku i spe cja li zuj¹cego siê w pro ble ma ty ce na uki i ba dañ te ch no lo-
gi cz nych. Ponad to, uw z glêd niam re ko men da cje dwóch ra po r tów ewa lua cy j -
nych, ba daj¹cych sto pieñ roz wo ju go spo dar ki opa r tej na wie dzy przy wy ko -
rzy sta niu in stru men tów po li ty ki spó j no œci (pie r wszy do ty czy ca³ej Eu ro py81

a dru gi Pol ski82).
l Jedn¹ z naj wa¿ nie j szych re ko men da cji ra po r tu Euro pe j skie go Ze spo³u Do -

ra d cze go do spraw Na uki jest pro po zy cja zwiê ksze nia ska li in wes ty cji
badaw czo-ro zwo jo wych (i wspie raj¹cych in no wa cje) do 30% alo ka cji
z fun du szy stru ktu ra l nych. Jest to po wtó rze nie pro po zy cji EURAB z 2004
roku. Nawi¹zuje rów nie¿ do re ko men da cji je sien ne go szczy tu Rady Eu ro -
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pe j skiej w Ha m p ton Co urt (2005), któ ry za le ci³ pa ñ stwom cz³on ko wskim,
aby do bro wo l nie za pla no wa³y przy naj mniej 20% wy da t ków, w ra mach
do stê p nych fun du szy stru ktu ra l nych, na cele in no wa cyj ne. Isto t ne wy da je
siê rów nie¿ to, ¿e oma wia ny ra port EURAB pro po nu je prze nie sie nie przy -
naj mniej 10% wy da t ków z in fra stru ktu ry trans po rto wej na cele do tycz¹ce
roz wo ju in no wa cji. Re ko men du je wiêc, aby zmie niæ doty ch cza so we pro -
po rcje miê dzy po szcze gól ny mi ka te go ria mi wy da t ków po li ty ki spó j no œci
w celu zwiê ksze nia fi nan so wa nia dzia³añ inno wa cy j nych. Ta k ¿e inne ra -
 po r ty k³ad¹ na cisk na zwiê ksze nie ska li œro d ków Unii Eu ro pe j skiej na ba -
da nia roz wo jo we i dzia³ania in no wa cyj ne, w tym po pie raj¹ po stu lat zwiê k -
sze nia tych wy da t ków przy naj mniej do po zio mu 20% alo ka cji udzie lo nej
w ra mach po li ty ki spó j no œci (mie rzo nej na po zio mie pañstw cz³on ko w -
skich)83. Po stu luj¹ rów nie¿ sto p nio we prze cho dze nie od prio ry te tów
zwi¹za nych z in fra stru ktur¹ pod sta wow¹ do wspie ra nia in fra stru ktu ry
badaw czo- rozwo jo wej i dzia³añ inno wa cy j nych84. Pod kre œla na jest ta k ¿e
po trze ba wzma c nia nia po ten cja³u do two rze nia no wych te ch no lo gii, a nie
je dy nie prze j mo wa nia ze w nê trz nych i sta r szych roz wi¹zañ inno wa cy j -
nych. Cho dzi o wpro wa dza nie za po œred ni c twem po li ty ki spó j no œci bar -
dziej am bi t nych pro je któw, zo rien to wa nych na kre o wa nie no wej wie dzy
zgod nie ze spe cja li zacj¹ re gio naln¹, któ re wy ma gaj¹ gê stej sie cio wej
wspó³pra cy (ta k ¿e ponad regio na l nej), jak rów nie¿ pro je któw bar dziej ry -
zy ko w nych z pun ktu wi dze nia ich mo ¿ li wo œci póŸ nie j sze go kome rcy j ne go 
wy ko rzy sta nia85. Po stu la ty do tycz¹ce zwiê ksze nia ska li in wes ty cji wspie -
raj¹cych in no wa cje z fun du szy stru ktu ra l nych s¹ ta k ¿e fo r mu³owa ne w sto -
sun ku do Pol ski86.

l Wa ¿ nym aspe ktem ra po r tu EURAB jest pod kre œla nie ode jœcia od „admi ni -
stra cyjne go”, tj. ilo œcio we go sto sun ku do po li ty ki spó j no œci, maj¹cego na
wzglê dzie g³ów nie maksy mali zo wa nie ab so r pcji fun du szy eu ro pe j skich.
Za le ca ne jest na to miast po dej œcie stra te gi cz ne, któ re w per spe kty wie
d³ugo fa lo wej bê dzie sta ra³o siê jak naj le piej wy ko rzy staæ po moc Unii do
po bu dza nia roz wo ju go spo dar ki opa r tej na wie dzy. Za le ca na jest ela sty cz -
noœæ pla no wa nia dzia³añ inno wa cy j nych na po zio mie re gio na l nym, a ta k ¿e 
spe cja li za cja po szcze gó l nych pro gra mów w za le ¿ no œci od lo ka l nych uwa -
run ko wañ i kie run ków stra te gii roz wo jo wych. Pro po nu je siê m.in. zwiê k -
sze nie in wes ty cji bu duj¹cych re gio na l ne kla stry o okre œlo nym pro fi lu
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dzia³añ inno wa cy j nych. Po stu lu je siê rów nie¿ wyod rê b nie nie sztan da ro -
we go pro je ktu in wes tycy jne go, któ ry bê dzie ob ra zo wa³ naj wa¿ nie j szy kie -
ru nek roz wo ju re gio nal ne go i sta nie siê in wes tycj¹ kszta³tuj¹c¹ wi ze ru nek
re gio nu.

l Z po dej œciem stra te gi cz nym wi¹¿e siê po trze ba zwiê ksze nia ko or dy na cji
miê dzy ró ¿ ny mi in stru men ta mi wspie raj¹cymi in no wa cje. Cho dzi o po -
wi¹za nie za rów no ró ¿ nych po li tyk eu ro pe j skich, jak rów nie¿ uni j nych
z krajo wy mi, a ta k ¿e po li tyk rz¹du cen tra l ne go i re gio nów. W szcze gó l no -
œci zna cze nie maj¹ powi¹za nia in sty tu cjo nalne miê dzy Na ro do wym Sy ste -
mem In no wa cji a Re gio nal ny mi Sy ste ma mi In no wa cji87. Wszy stkie oma-
wia ne ra po r ty zwra caj¹ uwa gê na po trze bê wspie ra nia roz wo ju sie ci koo -
pera cy j nych miê dzy ró ¿ ny mi in sty tu cja mi (tri p le he lix sy stem) i na ró ¿ -
nych po zio mach (mu l ti le vel go ve r nan ce). Ko mi tet Ba dañ Nauko wo-Te ch -
ni cz nych (CREST) w szcze gó l no œci po stu lu je po trze bê po pra wy sie ci koo -
pera cy j nych na po zio mie re gio na l nym: w kla strach i re gio na l nych cen trach 
wzro stu88. Inni eks per ci wska zuj¹ na po trze bê zin te gro wa nia do ku men tów
stra te gi cz nych, przy goto wy wa nych na po trze by po li ty ki spó j no œci, z tymi
opra cowy wa ny mi dla pro gra mów ra mo wych. Pro po no wa ne jest stwo rze -
nie wspó l nych do ku men tów stra te gi cz nych wspie raj¹cych roz wój inno -
wacy j no œci, na przyk³ad na szcze b lu krajo wym i re gio na l nym89. Inni eks -
per ci pro po nuj¹ po wsta wa nie pro gra mów multi regio na l nych, któ re wy daj¹ 
siê naj bar dziej op ty ma l ne do zarz¹dza nia roz wo jem in no wa cji na po zio mie 
tery to ria l nym90.

l Ra port Euro pe j skie go Ze spo³u Do ra d cze go do spraw Na uki k³ad zie na cisk
na ogra ni cza nie ciê ¿a rów admi ni stra cyj nych, zwi¹za nych z pro wa dze niem 
in wes ty cji z fun du szy stru ktu ra l nych. Cho dzi o wpro wa dza nie u³at wieñ ze
stro ny urzêd ni ków i mini mali zo wa nie for ma l no œci biuro kra ty cz nych, a tak -
¿e o wzma c nia nie zdo l no œci urzêd ni czych do efe kty w ne go obs³ugi wa nia
pro gra mów spe cja li zuj¹cych siê w dzia³aniach ba da w czych i ap li ko wa niu
in no wa cji. Istotn¹ pro po zycj¹ jest zmnie j sze nie obo wi¹zko we go wk³adu
w³as ne go be ne fi cjen tów (ta k ¿e przed siê bio r ców) w fi nan so wa nie pro je ktu, 
na wet do 10% wa r to œci in wes ty cji91. W ten spo sób zmnie j sza siê ry zy ko
zwi¹zane z wpro wa dza niem in no wa cji, zwiê ksza zaan ga ¿o wa nie se kto ra pry -
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wa t ne go i upo wsze ch nia roz wi¹za nia typu par t ne r stwa pu bli czno- prywat -
ne go. Inn¹ za chêt¹ mo¿e byæ przy zna wa nie na gród (np. fi nan so wych) za
szcze gó l nie in no wa cyj ne pro je kty lub do bre do œwia d cze nia zwi¹zane z im -
p le men tacj¹ za dañ in wes tycy j nych. Wszy stkie ra po r ty po le caj¹ rów nie¿
upo wsze ch nia nie in fo r ma cji o do stê p nych fo r mach wspa r cia pub li cz ne go,
a ta k ¿e de mon stro wa nie naj le p szych do œwia d czeñ krajo wych i za gra ni cz -
nych, wspie raj¹cych roz wój inno wa cy j nej go spo dar ki.

l Ra port EURAB za chê ca do pro wa dze nia dwu to ro wych stra te gii pu b li cz -
nych. Z jed nej stro ny po win ny sty mu lo waæ po da¿ ba dañ i in no wa cji
(a wiêc roz wi jaæ dzia³ania tworz¹ce po ten cja³ ba da w czy okre œlo nych in -
sty tu cji lub fi nan suj¹ce same ba da nia), a z dru giej – pod trzy my waæ po pyt
na in no wa cje (tj. wspie raæ ap li ka cjê ba dañ w przed siê bio r stwach, wzma c -
niaæ po ten cja³ ab sor pcy j ny przed siê biorstw, kre o waæ roz wój no wych firm
itp.). Tym cza sem wed³ug au to rów ra po r tu92, pro ble mem po li ty ki spó j no œci 
jest m.in. za nie dby wa nie stro ny po py to wej, a zw³asz cza nie wy sta r czaj¹cy
sto pieñ wspie ra nia roz wo ju in no wa cji w przed siê bio r stwach. Fun du sze
stru ktu ra l ne nie zbyt efe kty w nie wzma c niaj¹ ta k ¿e ko o pe ra cjê miê dzy in -
sty tu cja mi na uko wy mi i przed siê bior stwa mi oraz ko or dy na cjê eta pu kre o -
wa nia wie dzy i jej kome rcja li za cji. Ko mi tet Ba dañ Nauko wo-Te chni cz -
nych (CREST) akcen tu je na to miast po trze bê zwiê ksze nia eko no mi cz nej
i spo³ecz nej u¿y te cz no œci ba dañ roz wo jo wych. Oz na cza to za chê ca nie za -
rów no do wiê kszej ap li ka cji te ch no lo gii w przed siê bio r stwach, jak rów nie¿ 
do ukie runko wy wa nia ba dañ w stro nê roz wi¹zy wa nia naj bar dziej pal¹cych 
pro ble mów spo³ecz nych i po li ty cz nych93. Wzy wa do kon sek went ne go
wzma c nia nia po ten cja³u inno wacy j ne go wszy stkich zain tere so wa nych
pod mio tów: oprócz ad mi ni stra cji publicznej, tak¿e przedsiêbiorstw
prywatnych i instytucji naukowo-badawczych.

l Do ku men ty eks per ckie94 wska zuj¹ rów nie¿ na po trze bê roz wo ju no wych
i pe³nie jsze go wy ko rzy sta nia doty ch cza so wych in stru men tów kre dy to -
wych Unii, po bu dzaj¹cych roz wój inno wacy j no œci. Przyk³adem ta kie go
roz wi¹za nia w la tach 2007–2013 jest ini cja ty wa JEREMIE, wspie raj¹ca
roz wój ma³ych i œred nich przed siê biorstw.

l Ra port Euro pe j skie go Ze spo³u Do ra d cze go do spraw Na uki nie ró ¿ ni cu je
in stru men tów po mo cy dla le piej i s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nów. Za -
miast tego pod kre œla, ¿e jego in tencj¹ jest wspa r cie roz wo ju in no wa cji we
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wszy stkich eu ro pe j skich re gio nach, a zw³asz cza tych po chodz¹cych
z dwu na stu no wych kra jów cz³on ko wskich. Au to rzy ra po r tu s³usz nie za -
uwa ¿aj¹, ¿e maj¹ one najs³ab szy po ten cja³ badaw czo- rozwo jo wy i jed no -
cze œ nie s¹ naj wa¿ niej szy mi od bio r ca mi wspa r cia w ra mach po li ty ki spó j -
no œci95. Jed no cze œ nie pro po nuj¹, aby po li ty ka spó j no œci w wiê kszym sto p -
niu przy go to wy wa³a s³ab sze go spo da r czo ob sza ry do ucze st ni c twa w uni j -
nej po li ty ce inno wa cy j nej, w szcze gó l no œci bu do wa³a ich po ten cja³ umo ¿ -
li wiaj¹cy w pe³nie jszym za kre sie ko rzy sta nie z pro gra mów ra mo wych96.
Ta k ¿e we wska zów kach Ko mi te tu Ba dañ Nauko wo-Te chni cz nych
(CREST)97 mowa jest o po trze bie wy ko rzy sta nia fun du szy stru ktu ra l nych
dla le p sze go przy go to wa nia s³ab szych re gio nów do ucze st ni cze nia w eu ro -
pe j skiej po li ty ce inno wa cy j nej. Po trze b ne jest si l nie j sze wspa r cie w tych
re gio nach roz wo ju in fra stru ktu ry badaw czo- nau ko wej, a ta k ¿e jej powi¹-
za nie z in fra stru ktur¹ o zna cze niu eu ro pe j skim lub ucze st nicz¹c¹ w ba da -
niach fi nan so wa nych z bu d¿e tu Unii (np. z euro pe j ski mi cen tra mi do sko -
na³oœci)98. Po do b ne re ko men da cje przed sta wia rów nie¿ ra port przy go to -
wa ny na zle ce nie Dy re kcji Ge ne ra l nej Spraw We wnê trz nych i Pa r la men tu
Euro pe j skie go. Wska zu je on na po trze bê bu do wa nia po ten cja³u ba da w czo- 
-roz wo jo we go s³ab szych re gio nów i ich sto p nio we go w³¹cza nia do pro gra -
mów ra mo wych. Re ko men du je roz wój powi¹zañ koo pera cy j nych, któ re
bêd¹ ³¹czy³y pla t fo r my tech nolo gi cz ne po wstaj¹ce na po zio mie re gio na l -
nym z naj bar dziej kon ku ren cyj nymi i nowo cze s ny mi pla tfo r ma mi euro pe j -
ski mi99. W sto sun ku do pol skich do œwia d czeñ po li ty ki spó j no œci eks per ci
su ge ruj¹ wpro wa dza nie bar dziej od wa ¿ nych pro je któw badaw czo-ro zwo -
jo wych i tworz¹cych nowe te ch no lo gie, zw³asz cza w re gio nach dys po -
nuj¹cych naj wy ¿szym po ten cja³em dla in no wa cji100. W wo je wó dztwach
s³abiej roz wi jaj¹cych siê reko men do wa ne s¹ g³ów nie dzia³ania wspie raj¹ce 
in no wa cje niete chno logi cz ne lub wpro wa dza nie in no wa cji do tra dy cy j -
nych dzie dzin go spo dar ki (np. ro l ni c twa, le œ ni c twa, tu ry sty ki, us³ug lo ka l -
nych itp.). Proponuje siê równie¿ wzmacnianie regionalnych klastrów
innowacji, z tym, ¿e w przypadku województw s³abszych – jedynie w fo r -
mu le pilota¿owej.
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Wnio ski dla pol skie go sta no wi ska na are nie uni j nej

(1) W ni nie j szym roz dzia le przed sta wi³em ele men ty dia g no zy roz wo ju inno -
wa cy j nej go spo dar ki w Unii Eu ro pe j skiej, w tym spo sób doty ch cza so wej
re a li za cji ce lów stra te gii li z bo ñ skiej i sto p nia wy ko rzy sta nia in stru men tów 
po li ty ki spó j no œci do wspie ra nia in no wa cji. Wszy stkie do stê p ne ana li zy
wy ra Ÿ nie wska zuj¹, ¿e nowe pa ñ stwa cz³on ko wskie i ich re gio ny wy ra Ÿ nie 
ustê puj¹ re sz cie Eu ro py pod wzglê dem roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki
i po dej mo wa nia ba dañ roz wo jo wych. Ponad to, od bie gaj¹ od kra jów i re -
gio nów zachod nioeu rope j skich pod wzglê dem za kre su rea li zo wa nia
dzia³añ inno wa cy j nych w stra te gii li z bo ñ skiej oraz przy wy ko rzy sta niu
fun du szy stru ktu ra l nych. Ta kie wy ni ki wska zuj¹ na ko nie cz noœæ zin tensy -
fiko wa nia dzia³añ po li tyk eu ro pe j skich, pro muj¹cych in no wa cje w no -
wych kra jach cz³on ko wskich. Obe j mu je to rów nie¿ po trze bê wzmo c nie nia 
sto p nia re a li za cji prio ry te tów ukie run ko wa nych na roz wój in no wa cji
w stra te gii li z bo ñ skiej.
Wy rów ny wa nie po zio mu roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki w Eu ro pie ma 
stra te gi cz ne zna cze nie dla po my œl no œci ca³ej Eu ro py, a nie ty l ko s³abiej
roz wi jaj¹cych siê kra jów. Stwa rza bo wiem szan se na trwa³y roz wój na ob -
sza rach pro ble mo wych. Bez ta kiej po li ty ki re gio ny te bêd¹ wy ma ga³y
znacz¹cej po mo cy pu b li cz nej, w tym trans fe rów o cha ra kte rze so cja l nym
i bêd¹ na ra ¿o ne na ró ¿ no rod ne pro ble my po li ty cz ne, wy ni kaj¹ce z trud nej
sy tu a cji go spo dar czo- spo³ecz nej. Roz wój inno wa cy j nej go spo dar ki na
tych te re nach pod no si kon ku ren cyj noœæ Eu ro py, a ta k ¿e wy ra Ÿ nie ukie run -
ko wu je mo del roz wo ju w stro nê in no wa cji (a nie np. ta niej si³y ro bo czej
lub za so bów na tu ra l nych). Bez wspa r cia po li ty ki spó j no œci trud no ocze ki -
waæ re a li za cji tego kie run ku roz wo ju, a ta k ¿e po pra wy efe kty w no œci rea li -
zo wa nia ce lów stra te gii li z bo ñ skiej.
Na le ¿y za uwa ¿yæ po zy ty w ne do œwia d cze nia po li ty ki spó j no œci w od nie -
sie niu do sty mu lo wa nia roz wo ju go spo dar ki opa r tej na wie dzy, choæ za -
kres i fo r ma tego wspa r cia jest da le ce nie wy sta r czaj¹ca. Fun du sze stru ktu -
ra l ne s¹ isto t nym spo so bem mobi li zo wa nia fun du szy pu b li cz nych i pry wat -
nych dla dzia³añ inno wa cy j nych i s¹ z regu³y pier wszop la no wym Ÿród³em
fi nan so wa nia ta kie go kie run ku roz wo ju w najs³abiej roz wi jaj¹cych siê re -
gio nach. Po li ty ki krajo we (re gio na l ne lub in no wa cyj ne) nie wy sta r czaj¹
w przy pa d ku bra ku inno wa cy j nych dzia³añ fi nan so wa nych ze œro d ków
uni j nych. Ponad to, ba da nia wy ra Ÿ nie wska zuj¹ na to, ¿e re a li za cja dzia³añ
inno wa cy j nych w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach nie po wo du je trud -
no œci w ab so r pcji œro d ków eu ro pe j skich. Oba ar gu men ty wspie raj¹ po stu -
lat zwiê ksze nia wspa r cia ze stro ny oma wia nej po li ty ki UE dla in wes ty cji
RTDI ta k ¿e w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach zjed no czo nej Eu ro py.
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Bior¹c to pod uwa gê, pod sta wo wym po stu la tem pol skie go rz¹du po win no
byæ skie ro wa nie po li ty ki spó j no œci na cele osi¹ga nia wiê kszej spó j no œci
w ska li eu ro pe j skiej w za kre sie roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki. Ta kie
po dej œcie po sze rza i rein ter pre tu je tra kta to we zna cze nie tej po li ty ki w od -
nie sie niu do spó j no œci go spo da r czej, spo³ecz nej i tery to ria l nej. K³a dzie
bo wiem na cisk na in no wa cje, za rów no w za kre sie bu do wa nia inno wa cy j -
nej go spo dar ki, inno wacy j ne go spo³ecze ñ stwa, jak rów nie¿ zin te gro wane -
go po dej œcia do roz wo ju tery to rial ne go, maj¹cego wpro wa dzaæ sze ro ko
ro zu mia ne in no wa cje.

(2) Pol skie sta no wi sko w spra wie przysz³oœci po li ty ki spó j no œci wska zu je na
po trze bê wiê kszej kon cen tra cji tej po li ty ki na ogra ni czo nej li cz bie ce -
lów101. Jest to s³usz ny po stu lat, ale w œwie t le ni nie j sze go roz dzia³u po wi -
nien zo staæ do pre cyzo wa ny w kie run ku sil nie j sze go wspie ra nia dzia³añ
inno wa cy j nych i roz wo ju go spo dar ki opa r tej na wie dzy. Ponad to, pol skie
sta no wi sko mo¿e wes przeæ po stu lat zwiê ksze nia ska li in wes ty cji ba da w -
czo-ro z wo jo wych (i wspie raj¹cych in no wa cje) do 20% alo ka cji z fun du szy
stru ktu ra l nych. Jest to nawi¹za nie do re ko men da cji je sien ne go szczy tu Rady
Eu ro pe j skiej w Ha m p ton Co urt (2005), któ ry za le ci³ pa ñ stwom cz³on ko w -
skim, aby do bro wo l nie za pla no wa³y taki po ziom wy da t ków w ra mach do -
stê p nych fun du szy stru ktu ra l nych na cele in no wa cyj ne. Wa r to za uwa ¿yæ,
¿e w obe cnym sta no wi sku rz¹du ty l ko je den raz102 (sic!) mówi siê o zwiê k -
sza niu po ten cja³u inno wacy j no œci po li ty ki spó j no œci, ale nie w fo r mie po -
stu la tu na przysz³oœæ ty l ko wska za nia na do œwia d cze nia tej po li ty ki.
W sta no wi sku Pol ski s³usz nie wska za no, ¿e po li ty ka spó j no œci sta³a siê
pod sta wo wym in stru men tem osi¹ga nia ce lów stra te gii li z bo ñ skiej103. Wa r -
to jed nak pa miê taæ, ¿e nie wszy stkie cele tej stra te gii w rów nym sto p niu
s³u¿¹ po bu dza niu in no wa cji, a zw³asz cza nie wszy stkie wspie raj¹ roz wój
inno wa cy j nej go spo dar ki. Dla te go po stu lat wiê kszej kon cen tra cji mo¿e
do ty czyæ ta k ¿e sa mej stra te gii li z bo ñ skiej. Zw³asz cza tego, aby wska Ÿ ni ki
za awan so wa nia rea li zo wa nia ce lów li z bo ñ skich pre cy zy j nie od da wa³y po -
ziom bu do wa nia inno wa cy j nej go spo dar ki, a nie s³u¿y³y ma sko wa niu rze -
czy wi sto œci (a wiêc g³ównie marketingowi politycznemu).

(3) Wœród do ku men tów eu ro pe j skich uja w nia siê ten den cja do ró¿ ni co wa nia
miê dzy in stru men ta mi wspa r cia po li ty ki spó j no œci w re gio nach naj le piej
i s³abiej roz wi jaj¹cych siê. W tych pie r wszych, z uwa gi na ich wy ¿szy po -
ten cja³ nauko wo-ba da w czy pro po nu je siê zwiê kszyæ po moc dla roz wo ju
in no wa cji tech nolo gi cz nych, wspa r cia roz wo ju re gio na l nych kla strów
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101 Sta no wi sko Rz¹du Rze czpo spo li tej Pol skiej w spra wie przysz³oœci Po li ty ki Spó j no œci
Unii Eu ro pe j skiej po 2013 roku, pkt 7, s. 3.

102 Ibi dem, pkt 1, s. 2.
103 Ibi dem, pkt 2, s. 2.
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tech nolo gi cz nych i po szu ki wa nia œci œle j szej sy ne r gii dzia³añ z pro gra ma -
mi ra mo wy mi. Na to miast w tej dru giej ka te go rii re gio nów na cisk po³o¿o -
no na roz wój in no wa cji niete chno logi cz nych, zw³asz cza w tra dy cy j nych
dzie dzi nach go spo dar ki powi¹za nych z ro l ni c twem, le œ ni c twem, tu ry styk¹ 
itp. Ponad to pro po nu je siê si l nie j szy roz wój in wes ty cji li z bo ñ skich, któ re
jed nak nie wy sta r czaj¹co przy czy niaj¹ siê do roz wo ju inno wa cy j nej go spo -
dar ki. Jak siê wy da je, tego typu po dzia³ by³by d³ugo fa lo wo nie pe³nym spo -
so bem wspie ra nia roz wo ju w s³ab szych kra jach i re gio nach Unii, zw³asz -
cza no wych kra jach cz³on ko wskich. In wes ty cje niete chno logi cz ne nie po -
win ny za stê po waæ, ale uzu pe³niaæ dzia³ania zwi¹zane z roz wo jem no wych
te ch no lo gii i ba dañ roz wo jo wych. Oczy wi œcie w s³abiej roz wi jaj¹cych siê
kra jach pod sta wo wym pro ble mem jest ni ski po ten cja³ do rea li zo wa nia bar -
dziej am bi t nych za dañ tech nolo gi cz nych. Dla te go le p szym roz wi¹za niem
jest dzia³anie dwu to ro we, czy li wspie ra nie w tych kra jach i re gio nach jed -
no cze œ nie roz wo ju inno wacy j no œci niete chno logi cz nej, jak rów nie¿ sto p -
nio we bu do wa nie po ten cja³u badaw czo-ro zwojo we go, któ ry per spe ktywi -
cz nie po zwo li na po dej mo wa nie dzia³añ w za kre sie no wych te ch no lo gii
i ba dañ roz wo jo wych. 

(4) Na le ¿y d¹¿yæ do wzmo c nie nia tych pro po zy cji Ko mi sji i eks per tów uni j -
nych, któ re k³ad¹ na cisk na bu do wa nie no we go po ten cja³u dla roz wo ju inno -
wa cy j nej go spo dar ki w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê, umo ¿ li wia -
j¹cego w per spe kty wie stra te gi cz nej roz wój ba dañ i no wych te ch no lo gii,
a ta k ¿e sto p nio we w³¹cza nie siê do eu ro pe j skich pro gra mów ra mo wych104.
Do ta kich pro po zy cji na le ¿y za li czyæ m.in. si l nie j sze wspa r cie w tych re gio -
nach roz wo ju in fra stru ktu ry badaw czo- nau ko wej, a ta k ¿e jej powi¹za nie
z in fra stru ktur¹ o zna cze niu eu ro pe j skim lub ucze st nicz¹c¹ w ba da niach fi -
nan so wa nych z bu d¿e tu Unii (np. z euro pe j ski mi cen tra mi do sko na³oœci)105.
Po dobn¹ re ko men dacj¹ jest roz wój powi¹zañ koo pera cy j nych, któ re bêd¹
³¹czy³y pla t fo r my tech nolo gi cz ne, po wstaj¹ce na po zio mie re gio na l nym
z naj bar dziej kon ku ren cyj nymi i nowo cze s ny mi pla tfo r ma mi euro pe j ski mi106.
Wa r to rów nie¿ po przeæ pro po zy cjê wzma c nia nia re gio na l nych kla strów in -
no wa cji w przy pa d ku re gio nów s³ab szych, na przyk³ad w fo r mu le pi lo ta ¿o -
wej107. Sta no wi sko pol skie go rz¹du wska zu je na po trze bê le p sze go wy ko -

52 To masz Grze gorz Gros se

104 Kon ku ren cyj noœæ eu ro pe j skich re gio nów dziê ki ba da niom na uko wym i in no wa cjom,
s. 3–6.

105 Gu i de li nes on Co or di na ting the Re se arch Fra me work Pro gram me and the Stru c tu ral
Funds, s. 20–21.

106 Sy ne r gies be twe en the EU 7th Re se arch Fra me work Pro gram me, the Com peti ti ve ness
and In no va tion Fra me work Pro gram me and the Stru c tu ral Funds, s. 42–43.

107 Stra te gic Eva lu a tion on In no va tion and the kno w le d ge ba sed eco no my in re la tion to the
Stru c tu ral and Co he sion Funds, for the pro gram ming pe riod 2007-2013, Co un try re port: Po -
land, s. 41–43.
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rzy sta nia w przysz³oœci re gio na l nych po ten cja³ów roz wo ju108. Jak siê wy da -
je, ta kie po dej œcie jest nie wy sta r czaj¹ce. Oprócz tego na le ¿y po dej mo waæ
sta ra nia, aby dywe rsy fi ko waæ stra te gi cz ne za so by w re gio nach (zw³asz cza
pro ble mo wych lub najs³abiej roz wi jaj¹cych siê), a wiêc wspie raæ tam bu do -
wê no we go po ten cja³u roz wo jo we go109.
Po dej œcie in no wa cyj ne do po li ty ki spó j no œci mo¿e j¹ wzmo c niæ za rów no
ide o wo, jak rów nie¿ po li ty cz nie. Mo¿e uczy niæ z niej in stru ment bu do wa -
nia zjed no czo nej Eu ro py, nie ty l ko opa r tej na roz wo ju no wo cze s nej i kon -
ku ren cyj nej go spo dar ki, ale rów nie¿ w tro s ce o po sza no wa nie przy ro dy
i ro z wo ju spo³ecz ne go. Mo¿e przy czy niæ siê do bar dziej sku te cz ne go roz -
wi¹zy wa nia pro ble mów spo³ecz nych, co jest ko rzy st ne za rów no dla
spo³ecz ne go od bio ru in te gra cji eu ro pe j skiej, ale rów nie¿ dla pañstw
maj¹cych naj wiê kszy wp³yw na de cy zje Unii. Przyk³adem ta kie go pro ble -
mu jest po szu ki wa nie inno wa cy j nych roz wi¹zañ w za kre sie ene r ge ty ki.
Wy cho dzi ono na prze ciw wzra staj¹cym po trze bom ener ge ty cz nym go spo -
dar ki uni j nej, uw z glêd nia wy ma ga nia ochro ny œro do wi ska, a ta k ¿e mo¿e
pod wy ¿szaæ bez pie cze ñ stwo ener ge ty cz ne kra jów eu ro pe j skich, m.in. po -
przez zmnie j sza nie za le ¿ no œci od ze w nê trz nych do staw tra dy cy j nych su -
ro w ców. Po li ty ka spó j no œci mo¿e rów nie¿ zmnie j szyæ ko szty do sto so wa -
nia Pol ski do wy mo gów pa kie tu re gu la cji uni j nych, od po wia daj¹cych na
zmia ny kli ma ty cz ne. Wspo mnia ny kie ru nek dzia³añ jest ta k ¿e zgod ny
z kie run kiem ewo lu cji ce lów od no wio nej stra te gii li z bo ñ skiej (na lata
2008–2010). Wa r to wy ko rzy staæ zain tere so wa nie Unii pro ble ma mi do ty -
cz¹cymi ene r ge ty ki i od po wie d nio ukie run ko waæ re a li za cjê ce lów li z bo ñ -
skich. W³¹cze nie siê po li ty ki spó j no œci w tego typu dzia³ania in no wa cyj ne
(za rów no na po zio mie po szu ki wa nia no wych te ch no lo gii ener ge ty cz nych,
jak rów nie¿ ich uru cha mia nia w go spo da r ce) – le¿y w pol skim in te re sie,
a wiêc na le ¿y d¹¿yæ do tego, aby mog³y byæ rea li zo wa ne ta k ¿e w pol skich
re gio nach po roku 2013. Na ma r gi ne sie wa r to za uwa ¿yæ, ¿e po li ty ka pol -
skie go rz¹du po win na uw z glêd niæ rów nie¿ inn¹ ten den cjê po li tyczn¹ od -
no wio nej stra te gii li z bo ñ skiej, jak¹ jest si l nie j sze kszta³to wa nie dzia³añ ze -
w nê trz nych. W tym kon te k œcie isto t ne zna cze nie ma d¹¿e nie do od blo ko -
wa nia ba rier w han d lu z Rosj¹. Ponad to, na le ¿a³oby gruntownie prze a na li -
zo waæ inne interesy handlowe polskiej gospodarki i bardziej aktywnie
prezentowaæ je na forum europejskim.
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108 Sta no wi sko Rz¹du Rze czpo spo li tej Pol skiej w spra wie przysz³oœci Po li ty ki Spó j no œci
Unii Eu ro pe j skiej po 2013 roku, pkt 7, s. 3.

109 Por. roz wi niê cie teo re ty cz ne tej kon ce pcji: T.G. Gros se: In no wa cyj na go spo dar ka na pe -
ry fe riach?
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(5) Na za ko ñ cze nie wa r to od nieœæ siê do ele men tów dia g no zy sy tu a cji w no -
wych kra jach cz³on ko wskich, do ko na nej przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ przy
oka zji pla no wa nia zmian w od no wio nej stra te gii li z bo ñ skiej. W ko mu ni -
ka cie Ko mi sji110 po ja wia siê in fo r ma cja o „pe w nym zmê cze niu re fo r ma -
mi” w nie któ rych kra jach, któ re no tuj¹ zwiê ksze nie de fi cy tu na ra chun ku
bie¿¹cym, wzra staj¹ce zad³u¿e nie go spo darstw do mo wych oraz gwa³to w -
ny wzrost cen nie ru cho mo œci. Po li ty ka spó j no œci mo¿e przy naj mniej czê -
œcio wo po móc tym pa ñ stwom upo raæ siê z tymi pro ble ma mi. Na przyk³ad
mo¿e wes przeæ dzia³ania sty mu luj¹ce roz wój mie szka lni c twa ko mu nal ne -
go, co mog³oby zwiê kszyæ po da¿ mie sz kañ i od dzia³ywaæ na zmnie j sze nie
cen na ryn ku nie ru cho mo œci. Jed no cze œ nie mia³oby to du¿e znaczenie dla
rozwoju miast, co jest nieodzownym warunkiem kszta³towania procesów
rozwojowych w Polsce.

54 To masz Grze gorz Gros se

110 Por. Spra wo z da nie stra te gi cz ne na te mat od no wio nej stra te gii li z bo ñ skiej na rzecz wzro -
stu go spo dar cze go i za trud nie nia: roz po czê cie no we go eta pu (2008–2010), s. 6.
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3. Kie run ki de ba ty o spó j no œci tery to ria l nej

Wpro wa dze nie

De ba ta o spó j no œci tery to ria l nej po ja wi³a siê wraz z roz wo jem eu ro pe j skiej 
po li ty ki spó j no œci i mia³a na celu pog³êbiæ prze strzen ne po dej œcie w ra mach tej 
po li ty ki. Z tego wzglê du ³¹czy³a w so bie pod sta wo we cele po li ty ki spó j no œci,
wy ra ¿o ne naj pe³niej w Tra kta cie usta na wiaj¹cym Wspól no tê Eu ro pejsk¹111

z pe r spe ktyw¹ roz wo ju prze strzen ne go. Pod jê cie de ba ty na te mat wy mia ru
tery to rial ne go Wspól no ty by³o wy ni kiem re a li za cji pa kie tu J. De lo r sa (w la -
tach 1988–1992). Na kon fe ren cji mi ni strów odpo wie dzia l nych za po li ty kê re -
gio naln¹ w Na ntes w 1989 roku Ko mi sja Eu ro pe j ska zo sta³a po pro szo na
o przy go to wa nie stra tegi cz ne go opra co wa nia w za kre sie roz wo ju prze strzen -
ne go Wspól no ty. Za ini cjo wa no w ten spo sób cy kli cz ne pra ce nad ko le j ny mi
stu dia mi do tycz¹cymi tery to rial ne go roz wo ju zjed no czo nej Eu ro py, wœród
któ rych wy mie niæ na le ¿y ko le j ne ra po r ty: „Eu ro pa 2000” z roku 1991 i „Eu ro -
pa 2000 Plus” (1994) oraz do ku men ty Eu ro pe j skiej Per spe kty wy Roz wo ju
Prze strzen ne go (ESDP), tj. wstê p ny ra port z roku 1997 oraz ko le j ny z 1999112.
Pod sta wo wym za³o¿e niem Ko mi sji Eu ro pe j skiej w tra kcie przy goto wy wa nia
tych do ku men tów by³o stwo rze nie ram od nie sie nia dla pla ni stów roz wo ju
prze strzen ne go, de cy den tów po li ty cz nych na szcze b lu na ro do wym, re gio na l -
nym i lo ka l nym oraz dla zain tere so wa nych pod mio tów pry wa t nych. Cho dzi³o
m.in. o sty mu lo wa nie bar dziej sy ste maty cz nej wspó³pra cy miê dzy pla ni sta mi
roz wo ju re gio nal ne go na po zio mie Wspól no ty. Ko le j nym ce lem tych do ku -
men tów by³o zin te gro wa nie po li tyk se kto ro wych z po li ty ka mi re gio nal ny mi,
zw³asz cza w od nie sie niu do du ¿ych in wes ty cji infra stru ktura l nych (trans po r -
to wych, tele komu nika cyj nych, ener ge ty cz nych i eko lo gi cz nych). Wspo mnia -
ne do ku men ty pod no si³y ta k ¿e zna cze nie spe cy fi cz nych ka te go rii prze strzen -
nych w po li ty ce spó j no œci, ta kich jak mia sta i me tro po lie, ob sza ry wie j skie, re -
gio ny przy gra ni cz ne, ob sza ry nad brze ¿ ne, wy spy itp. Do da t ko wym im pu l sem

111 Por. art. 2 i art. 158 Tra kta tu usta na wiaj¹cego Wspól no tê Eu ro pejsk¹, tekst ujed no li co ny, 
Urz¹d Ko mi te tu In te gra cji Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2005, s. 19, 213.

112 Eu ro pe 2000. Ou t lo ok for the De ve lo p ment of the Community’s Ter ri to ry, Com mis sion 
of the Eu ro pe an Com mu ni ties, Lu xe m bo urg 1991; Eu ro pe 2000 Plus. Co o pe ra tion for Eu ro -
pe an Ter ri to rial De ve lo p ment, Eu ro pe an Com mis sion, Lu xe m bo urg 1994; Eu ro pe an spa tial
de ve lo p ment per spe c ti ve. First of fi cial draft, Eu ro pe an Com mis sion, Lu xe m bo urg 1997; Eu ro -
pe an Spa tial De ve lo p ment Per spe c ti ve. To wards Ba lan ced and Su sta ina b le De ve lo p ment of
the Ter ri to ry of the Eu ro pe an Union, Eu ro pe an Com mis sion, Lu xe m bo urg 1999.
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dla roz wo ju dys ku sji na te mat wy mia ru prze strzen ne go by³y ko le j ne fale roz -
sze rze nia Wspól no ty, w tym o pa ñ stwa maj¹ce spe cy fi cz ne uwa run ko wa nia
tery to ria l ne (przyk³adem mog¹ byæ re gio ny kra jów nor dy c kich przy jê tych
w ro ku 1995). Wa ¿ nym ele men tem wzma c niaj¹cym dys ku sjê by³o usta no wie -
nie eu ro pe j skiej sie ci pla no wa nia prze strzen ne go (ESPON)113. Pierwszy
piêcioletni program badawczy tej sieci by³ realizowany w latach 2002–2006
w ramach inicjatywy wspólnotowej Interreg III. 

Dys ku sja na te mat spó j no œci tery to ria l nej od by wa siê na fo rum ró ¿ nych in -
sty tu cji eu ro pe j skich, powo³ywa nych przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹, jak rów nie¿
w in sty tu cjach miê dzyrz¹do wych. Spo œród tych osta t nich du¿e zna cze nie
mia³y cy kli cz ne spo t ka nia mi ni strów odpo wie dzia l nych za po li ty kê re gio -
naln¹ i pla no wa nie prze strzen ne. W cza sie tych spo t kañ i wie lo le t niej de ba ty
po li ty cz nej, urzêd ni czej i eks per ckiej po ja wia³o siê wie le de fi ni cji i od nie sieñ
do spó j no œci tery to ria l nej. Krzy ¿o wa³o siê wie le opi nii, in te re sów po li ty cz -
nych, od mien nych stanowisk akademickich itp.

Spó j noœæ tery to ria l na przy po mi na wo rek, do któ re go wk³ada ne s¹ ró ¿ ne
idee i in ter pre ta cje na uko we i po li ty cz ne. Jest ta k ¿e ob sza rem po wa ¿ ne go spo -
ru miê dzy ró¿ no rod ny mi, nie kie dy sprze cz ny mi in te re sa mi. Do ty czy to
zw³asz cza dys ku sji o przysz³oœci po li ty ki spó j no œci po roku 2013, gdzie ry wa -
li zuj¹ po wa ¿ ne in te re sy po li ty cz ne. Jest tra kto wa na jako me cha nizm pro mo -
cy j ny in te gra cji eu ro pe j skiej, a zw³asz cza po li ty ki spó j no œci. Mo¿e byæ wy ko -
rzy sta na do re fo r my tej po li ty ki i jej wzmo c nie nia po roku 2013, ale rów nie¿
mo¿e pos³u¿yæ do os³abie nia  lub jej czêœciowej renacjonalizacji.

W ni nie j szym roz dzia le za sta na wiam siê nad imp li ka cja mi poli ty cz ny mi
i me ryto rycz ny mi dla po li ty ki spó j no œci po roku 2013, p³yn¹cymi z dys ku sji
nad spó j no œci¹ te ry to rialn¹114. Czy bê dzie to je dy nie okre so wa moda inte le -
ktua l na i po li ty cz na, któ ra w isto cie bê dzie przed sta wia³a „od grze wa ne” idee
i me to dy dzia³ania w ra mach po li ty ki spó j no œci, a jej zna cze nie zo sta nie ogra -
ni czo ne do ce lów pro mo cy j nych? A mo¿e poci¹gnie za sob¹ po wa ¿ ne zmia ny
w po li ty ce spó j no œci, je œli tak, to ja kie? Czy skon cen tru je cele po li ty ki spó j no -
œci na wy bra nych za da niach i pro ble mach roz wo jo wych, czy roz pro szy na
zbyt wie lu „s³usz nych” prio ry te tach i nowo wpro wa dza nych te ma tach in ter -
we ncji? Czy wzmo c ni in te gra cjê po li tyk se kto ro wych z po li tyk¹ spó j no œci,
czy prze ciw nie – pod porz¹dku je tê po li ty kê in te re som se kto ro wym? Czy spó j -
noœæ tery to ria l na zwiê kszy, czy ra czej zmnie j szy znaczenie regionów w po li -
ty ce spójnoœci?

56 To masz Grze gorz Gros se

113 ESPON: Eu ro pe an Spa tial Plan ning Ob ser va to ry Ne twork.
114 Por. T.G. Gros se: Czy po li ty ka spó j no œci Unii Eu ro pe j skiej bê dzie po roku 2013 bar dziej

in no wa cyj na?, eks per ty za dla Mi ni ste r stwa Roz wo ju Re gio nal ne go, Wa r sza wa 2008; T.G.
Gros se: Spó j noœæ tery to ria l na jako nowy wy miar po li ty ki spó j no œci UE. Naj wa¿ nie j sze dy le ma ty 
po li ty cz nej de ba ty, w: T. Ma r sza³ (red.): Rola pol skich aglo me ra cji wo bec wy zwañ stra te gii li z -
bo ñ skiej, Pol ska Aka de mia Nauk, KPZK, Stu dia, tom CXX, Wa r sza wa 2008, s. 9–34.
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Ana li za doty ch cza so wej de ba ty o spó j no œci tery to ria l nej ma bez po œred nie
zna cze nie dla kszta³to wa nia przysz³oœci po li ty ki spó j no œci po roku 2013, a tak ¿e 
sfo r mu³owa nia pol skie go sta no wi ska w tej spra wie. Jak wy ¿ej wspo mnia³em,
w roz dzia le sku piam siê na trzech g³ów nych aspe ktach tej dys ku sji. Po pie r w -
sze, nad imp li ka cja mi tra kta to wy mi dla kie run ku da l szej dys ku sji. Wy cho dzê
bo wiem z za³o¿e nia, ¿e pod sta wa pra w na, zw³asz cza tra kta to wa ma klu czo we
zna cze nie dla fo r mu³owa nia po stu la tów po li ty cz nych i ich sku te cz nej opera -
cjona li za cji w po li ty kach uni j nych. Po dru gie, za j mu jê siê ana liz¹ hi sto ryczn¹
naj wa¿ nie j szych do ku men tów po li ty cz nych przed sta wia nych do tej pory
przez in sty tu cje eu ro pe j skie. Ana li zu jê do ku men ty przy go to wa ne przez Ko -
mi sjê Eu ro pejsk¹, ale rów nie¿ przez gre mia miê dzyrz¹dowe. Choæ te osta t nie
naj czê œciej fun kcjo nuj¹ na za sa dach nie for ma l nych, to by³y si l nie wspie ra ne
przez urz¹d pre zy den cji, dziê ki cze mu uzy ska³y wy sok¹ ran gê po li tyczn¹
i wp³ywa³y na pra ce Ko mi sji Eu ro pe j skiej. Dok³adna ana li za tych do ku men -
tów po zwa la zaob se r wo waæ kie run ki zmian dys ku sji, naj bar dziej isto t ne po -
stu la ty po li ty cz ne, a ta k ¿e ró ¿ ni cê miê dzy za le ce nia mi rz¹do wy mi a wspól no -
to wy mi. Wspo mnia ne do ku men ty sta no wi¹ rów nie¿ isto t ny za sób ró ¿ no rod -
nych ar gu men tów, któ re mog¹ byæ wyko rzy sty wa ne w dys ku sji nad
przysz³oœci¹ po li ty ki spó j no œci. Okre œlaj¹ one ramy de ba ty eu ro pe j skiej nad
spó j no œci¹ te ry to rialn¹ zgod nie z kon cepcj¹ za le ¿ no œci od szla ku (path de pen -
den cy)115. Sta no wi¹ wiêc wa ¿ ny punkt od nie sie nia dla de cy den tów po li ty cz -
nych, któ re go nie mo ¿ na ig no ro waæ. Po trze cie, dla osta te cz nych de cy zji
w spra wie spó j no œci tery to ria l nej du¿e zna cze nie ma gra po li ty cz na, tocz¹ca
siê wokó³ po li ty ki spó j no œci po roku 2013. Po szcze gó l ne stro ny zaan ga ¿o wa -
ne w tê grê bêd¹ in ter pre to wa³y za gad nie nia do tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej
w spo sób do god ny dla w³as nych in te re sów. Wie dza na te mat tego typu in ter -
pre ta cji jest przy da t na w zro zu mie niu kie run ku roz wo ju dys ku sji o przysz³oœci 
spó j no œci tery to ria l nej. Po zwo li rów nie¿ od po wie d nio w³¹czyæ siê do tej de ba -
ty pol skie mu rz¹dowi.

Idee i po mys³y in ter pre tacy jne do tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej kon cen -
truj¹ siê wokó³ trzech naj wa¿ nie j szych ob sza rów:
l Po pie r wsze, s¹ zwi¹zane z pod sta wo wy mi za sa da mi poli ty cz ny mi, ta ki mi

jak na przyk³ad zwiê ksza nie zna cze nia roz wo ju endo geni cz ne go lub po -
sza no wa nia i wy ko rzy sta nia zró ¿ ni co wañ re gio na l nych. Obok tego s¹ fo r -
mu³owa ne ta k ¿e inne za sa dy zwi¹zane z d¹¿e niem do spó j no œci i wy rów -
ny wa nia szans roz wo jo wych miê dzy re gio na mi. Jak po ka ¿ê w da l szej czê -
œci mo je go te kstu, przy jê cie okre œlo nych za sad, do tycz¹cych spó j no œci
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115 De fi ni cje po jê cia path de pen den cy w na ukach spo³ecz nych zob.: R.D. Pu t nam, R. Le o -
nar di, R.Y. Na net ti: Ma king De mo c ra cy Work, Prin ce ton Uni ve r si ty Press, Prin ce ton, Ox ford
1993, s. 179–181; P. Pie r son: Po li tics in Time. Hi sto ry, In sti tu tions, and So cial Ana ly sis,  Prin -
ce ton Uni ve r si ty Press, Prin ce ton, Ox ford 2004,  s. 17–53.
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tery to ria l nej, mo¿e mieæ bar dzo du¿e i wy mie r ne kon se k wen cje dla spo so -
bu pro wa dze nia po li ty ki spó j no œci, za kre su wspa r cia fi nan so we go Wspól -
no ty i odpo wie dzial no œci pañstw cz³on ko wskich za po li ty kê spó j no œci.

l Po dru gie, idee i po mys³y do tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej maj¹ wy ra Ÿ ne
ukie run ko wa nie mery to ry cz ne, a wiêc wy zna czaj¹ prio ry te ty in ter we ncji po li -
ty ki pu b li cz nej. Przyk³ado wo akcen tuj¹ poli cen try cz ny roz wój sie ci mie j -
skiej116, ochro nê œro do wi ska na tu ral ne go i dzie dzi c twa kul tu ro we go, pod wy¿ -
sza nie ja ko œci ¿y cia mie sz ka ñ ców lub roz wój us³ug œwia d czo nych w ogó l nym 
in te re sie go spo da r czym117. Mog¹ rów nie¿ uw z glêd niaæ mod ne osta t nio prio -
ry te ty zwi¹zane ze zmia na mi kli maty cz ny mi lub demo gra ficz ny mi.

l Wre sz cie, po trze cie, spó j noœæ tery to ria l na ma bar dzo si l ne od nie sie nie do
po pra wy zarz¹dza nia. Wed³ug nie któ rych opi nii118 za sad nicz¹ cech¹ dys -
ku sji na ten te mat jest in no wa cyj ne po dej œcie do zarz¹dza nia po li ty ka mi
pub li cz ny mi, któ re ³¹czy ze sob¹ stra te gi cz ne pla no wa nie, opa r cie de cy zji
pu b li cz nych na wie dzy i grun to w nych stu diach prze strzen nych oraz ko or -
dy na cji wie lu dzia³añ i wspó³pra cy ró ¿ nych pod mio tów za j muj¹cych siê
ich re a li zacj¹. W szcze gó l no œci od no si siê do wiê kszej in te gra cji po li tyk
se kto ro wych z okre œlo nym te ry to rium (i po li tyk¹ spó j no œci oraz po li ty ka -
mi re gio nal ny mi), wzmo c nie niem tzw. zarz¹dza nia wielo pozio mo we go
(mu l ti le vel go ve r nan ce), wzmo c nie niem par t ne r stwa spo³ecz ne go przy re -
a li za cji po li tyk pu b li cz nych, a ta k ¿e si l nie j szym zwi¹za niem pla no wa nia
stra tegi cz ne go (w tym pro je kto wa nych dzia³añ inwestycyjnych) z pla no -
wa niem przestrzennym.
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116 Roz wój poli cen try cz ny od no si siê do roz wo ju sie ci miast, zw³asz cza w najs³ab szych re -
gio nach pery fe ry j nych oraz zmnie j sza nia roz piê to œci miê dzy wie l ko œci¹ miast w da nym kra ju.
Sze rzej de fi ni cje po jê cia poli cen trycz ne go roz wo ju w: E. Me i jers, B. Wa te r ho ut, W. Zon ne -
veld: Clo sing the Gap: Ter ri to rial Co he sion thro ugh Po ly cen tric De ve lo p ment, „Eu ro pe an Jo u -
r nal of Spa tial De ve lo p ment”, 2007, no. 24, Oc to ber.

117 Te r min «us³ugi œwia d czo ne w ogó l nym in te re sie go spo da r czym» jest sto so wa ny w art. 16 
i 86 ust. 2 Tra kta tu usta na wiaj¹cego Wspól no tê Eu ro pejsk¹. Te r min ten nie jest zde fi nio wa ny
ani w tre œci Tra kta tu ani w pra wo da wstwie wtó r nym. Jed nak w pra kty ce Wspól no ty ist nie je
sze ro kie po ro zu mie nie wo bec tego, i¿ po jê cie to od no si siê us³ug o cha ra kte rze go spo da r czym,
któ re wed³ug pañstw cz³on ko wskich lub Wspól no ty pod le gaj¹ okre œlo nym obo wi¹zkom z ty -
 tu³u œwia d cze nia us³ug pu b li cz nych ze wzglê du na kry te rium u¿y te cz no œci pu b li cz nej. Po jê cie
us³ug œwia d czo nych w ogó l nym in te re sie go spo da r czym obe j mu je tym sa mym zw³asz cza pe w -
 ne ro dza je us³ug do sta r cza ne przez wie l ki prze mys³ sie cio wy,  np. trans port, us³ugi po czto we,
se ktor ener ge ty cz ny i komu nika cy j ny. Jed nak te r min ten roz ci¹ga siê ta k ¿e na ka ¿ dy inny ro -
dzaj dzia³al no œci go spo da r czej, któ ry pod le ga obo wi¹zkom z tytu³u œwia d cze nia us³ug pu b li cz -
nych. Na pod sta wie: Ko mu ni kat Ko mi sji dla Pa r la men tu Euro pe j skie go, Rady, Euro pe j skie -
go Ko mi te tu Eko nomi czno - Spo³ecz ne go i Ko mi te tu Re gio nów: Bia³a Ksiê ga na te mat us³ug
u¿y te cz no œci pu b li cz nej, COM(2004) 374 fi nal, Bru kse la, 12.5.2004.

118 Por. E. Gu a li ni: Ter ri to rial co he sion as a ca te go ry of agen cy: the mis sing di men sion in
the EU spa tial de ba te, „Eu ro pe an Jo u r nal of Spa tial De ve lo p ment”, 2008, no. 28, March, s. 6.
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W ni nie j szym roz dzia le ba dam po szcze gó l ne pro po zy cje, do tycz¹ce ro zu -
mie nia lub opera cjona li za cji spó j no œci tery to ria l nej ze szcze gó l nym uw z glêd -
nie niem trzech wy ¿ej wspo mnia nych ob sza rów analizy.

Jak wcze œ niej wspo mnia³em, wi do cz ne jest rosn¹ce zna cze nie spó j no œci
tery to ria l nej, rów nie¿ w dys ku sji o przysz³oœci po li ty ki spó j no œci. W obe cnym 
okre sie pro gra mo wym tej po li ty ki (tj. lata 2007–2013) wyod rê b nio ny zo sta³
spe cja l ny, trze ci cel in ter we ncji po li ty ki spó j no œci do tycz¹cy Eu ro pe j skiej
Wspó³pra cy Tery to ria l nej. Dla jego powo³ania pod sta wo wa by³a w³aœ nie de -
ba ta na te mat spó j no œci tery to ria l nej i prze strzen nych aspe któw po li ty ki eu ro -
pe j skiej. In nym przyk³adem jest wpro wa dze nie w roku 2007 no we go in stru -
men tu, ja kim jest tzw. eu ro pe j skie ugru po wa nie wspó³pra cy tery to ria l nej119.
Ponad to, w pro je ktach tra kta tu kon sty tucy jne go, a pó Ÿ niej tra kta tu liz bo ñ skie -
go do g³ów nych ce lów Unii zo sta³ w³¹czo ny, obok spó j no œci go spo da r czej
i spo³ecz nej, ta k ¿e wy miar spó j no œci tery to ria l nej (art. 3 skon soli do wa nej wer -
sji Tra kta tu o Unii Eu ro pe j skiej120). W ten spo sób, wraz z wej œciem w ¿y cie
oma wia nych za pi sów tra kta to wych – po li ty kê spó j no œci bê dzie de fi nio wa³
obok eko nomi cz ne go i spo³ecz ne go ta k ¿e wy miar te ry to rial ny. Oz na cza to, ¿e
Unia bê dzie zmu szo na podj¹æ pra ce nad opera cjo na li zacj¹ tego no we go obo -
wi¹zku tra kta to we go, a wiêc wpro wa dze niem ta kich zmian w doty ch cza so wej
po li ty ce spó j no œci, któ re uw z glêd ni¹ nowe brzmie nie prze pi sów. W ten spo -
sób dys ku sja o in ter pre ta cji i opera cjona li za cji spó j no œci tery to ria l nej wpi su je
siê w pra ce nad przysz³oœci¹ po li ty ki spó j no œci po roku 2013. Bê dzie sta no -
wi³a jedn¹ z naj wa¿ nie j szych osi spo ru inte le ktua lne go i poli ty cz ne go
o przysz³oœæ tej po li ty ki. Na le ¿y spo dzie waæ siê, ¿e ró ¿ ne ar gu men ty i in ter -
pre ta cje do tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej bêd¹ wyko rzy sty wa ne w tym spo -
rze. Pol ski rz¹d po wi nien byæ do brze przy go to wa ny do tej dys ku sji, a ta k ¿e
umie jê t nie siê do niej w³¹czyæ, wy ko rzy stuj¹c od po wied nie ar gu men ty do -
tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej dla wspa r cia w³as ne go sta no wi ska co do
przysz³oœci po li ty ki spójnoœci.

Pod sta wa tra kta to wa

Zgod nie z Tra kta tem usta na wiaj¹cym Wspól no tê Eu ro pejsk¹ jej g³ów ny mi 
ce la mi jest m.in. d¹¿e nie do har moni j ne go, zba lan sowa ne go (ba lan ced)
i zrów nowa ¿o ne go (su sta ina b le) roz wo ju go spo dar cze go, w tym rów nie¿
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119 Por. J. Ol brycht: Eu ro pe j skie ugru po wa nie wspó³pra cy tery to ria l nej – nowy in stru ment
bu do wa nia wspó³pra cy tery to ria l nej, w: J. Szla ch ta, J. Wo Ÿ niak (red.): Roz wój re gio na l ny Pol -
ski w wa run kach re fo r my eu ro pe j skiej po li ty ki spó j no œci w la tach 2007–2013, Ko mi tet Prze -
strzen ne go Zago spoda ro wa nia Kra ju PAN 2007, Biu le tyn nr 231, s. 27–47.

120 Por. wer sja skon soli do wa na Tra kta tu o Unii Eu ro pe j skiej, Dzien nik Urzê do wy Unii Eu -
ro pe j skiej, C 115, tom 51, z dnia 9 maja 2008, s. 21.
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osi¹ga nie spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz nej121. Wspól no ta w szcze gó l no œci
zmie rza do zmnie j sze nia dys pro po rcji w po zio mach roz wo ju ró ¿ nych re gio -
nów i ogra ni cza nia za co fa nia re gio nów naj mniej uprzy wile jo wa nych (w tym
ta k ¿e wysp i ob sza rów wie j skich – art. 159)122. Cele po li ty ki spó j no œci s¹ wiêc
skie ro wa ne na wy rów ny wa nie dys pro po rcji miê dzy re gio na mi, a zw³asz cza
po moc dla te re nów najs³abiej roz wi jaj¹cych siê i naj mniej uprzy wile jo wa nych 
pod wzglê dem geo gra fi cz nym. Do ty czy to na przyk³ad ró ¿ nych ka te go rii re -
gio nów i ob sza rów, któ re z uwa gi na spe cy fi cz ne ce chy tery to ria l ne maj¹ trud -
no œci roz wo jo we (re gio ny naj bar dziej od da lo ne, ob sza ry wie j skie, re gio ny
prze mys³owe, re gio ny wy spia r skie, trans gra ni cz ne, gó r skie, s³abo za lu d nio ne
itp.). Obo wi¹zuj¹cy obe c nie tra ktat wska zu je na po trze bê zba lan sowa ne go
(w zna cze niu zrów nowa ¿o ne go tery to ria l nie) roz wo ju go spo dar cze go na ob -
sza rze Unii, a ta k ¿e ko nie cz noœæ zmnie j sza nia dys pro po rcji roz wo jo wych,
zw³asz cza w re gio nach naj mniej uprzy wile jo wa nych geograficznie, co jest
zgodne z podejœciem wyrównawczym w polityce regionalnej.

Te r min spó j noœæ tery to ria l na po ja wia siê wprost w art. 16 Tra kta tu usta na -
wiaj¹cego Wspól no tê Eu ro pejsk¹123. Jej wspie ra nie jest ³¹czo ne z jed nej stro ny
ze spó j no œci¹ spo³eczn¹, a z dru giej z za pe w nie niem do stê pu do us³ug œwia d czo -
nych w ogó l nym in te re sie go spo da r czym. Ta kie us³ugi (po do b nie jak cele po li -
ty ki spó j no œci) maj¹ byæ rea li zo wa ne za rów no przez Wspól no tê, jak i pa ñ stwa
cz³on ko wskie. W spo sób szcze gó l ny oma wia ne us³ugi do tycz¹ re gio nów „naj -
mniej uprzy wile jo wa nych” geo gra fi cz nie, w tym naj bar dziej od da lo nych124.

W pro je kcie tra kta tu kon sty tucy jne go, a pó Ÿ niej tra kta tu liz bo ñ skie go do
g³ów nych ce lów Unii zo sta³ w³¹czo ny, obok spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz -
nej, ta k ¿e wy miar spó j no œci tery to ria l nej (art. 3 skon soli do wa nej wer sji tra kta -
tu o Unii Eu ro pe j skiej125). Ponad to, w ty tu le XVIII Tra kta tu o fun kcjo no wa niu 
Unii Eu ro pe j skiej126 okre œlo no cele po li ty ki spó j no œci go spo da r czej, spo³ecz -
nej i tery to ria l nej. W ten spo sób, wraz z wej œciem w ¿y cie oma wia nych za pi -
sów tra kta to wych127, po li ty kê spó j no œci bê dzie de fi nio wa³ – obok eko nomi cz -
ne go i spo³ecz ne go – wy miar tery to ria l ny. Oz na cza to, ¿e Unia bê dzie zmu szo -
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121 Por. do ty ch czas obo wi¹zuj¹cy art. 2 Tra kta tu usta na wiaj¹cego Wspól no tê Eu ro pejsk¹,
s. 18–19.

122 Ibi dem, s. 213. 
123 Ibi dem, s. 31.
124 Por. An nex to the Com mis sion Com mu ni ca tion, Stra te gy for the Ou te r most Re gions:

Achie ve ments and Fu tu re Pro spects, Com mis sion Wor king Do cu ment, Com mis sion of the Eu -
ro pe an Com mu ni ties, SEC(2007) 1112, Brus sels 12.09.2007, s. 11–13.

125 Por. wer sja skon soli do wa na Tra kta tu o Unii Eu ro pe j skiej, s. 21.
126 Wer sja skon soli do wa na Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej, s. 166–168.
127 Naj prê dzej mog¹ wejœæ w ¿y cie 1 sty cz nia 2009 roku, a w przy pa d ku przed³u¿e nia pro -

ce du ry raty fika cy j nej – w pie r wszym dniu mie si¹ca na stê puj¹cego po z³o¿e niu osta t nie go do -
ku men tu ra ty fi kuj¹cego. W przy pa d ku uda nej ra ty fi ka cji za pi sy wpro wa dzo ne tra kta tem li z -
bo ñ skim bêd¹ w po wa ¿ nym sto p niu kszta³towa³y de ba tê o po li ty ce spó j no œci po roku 2013.
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na podj¹æ pra ce nad opera cjo na li zacj¹ tego no we go obo wi¹zku tra kta to we go,
a wiêc wpro wa dze niem ta kich zmian w doty ch cza so wej po li ty ce spó j no œci,
któ re uw z glêd ni¹ nowe brzmienie zapisów traktatowych.

Spó j noœæ tery to ria l na jest (po do b nie jak inne wy mia ry spó j no œci) ³¹czo na
z potrzeb¹ zmnie j sza nia dys pro po rcji w po zio mach roz wo ju ró ¿ nych re gio -
nów oraz ni we lo wa nia za co fa nia tych naj mniej uprzy wile jo wa nych128. Wœród
te re nów, o któ rych mowa, szcze góln¹ uwa gê po œwiê ca siê ob sza rom wiej-
skim, ob sza rom pod le gaj¹cym prze mia nom prze mys³owym i ta kim, któ re cie -
r pi¹ na sku tek po wa ¿ nych i trwa³ych nie ko rzy st nych wa run ków przy rod ni -
czych lub demo gra fi cz nych, jak np. naj bar dziej na pó³noc wy su niê te re gio ny
o bar dzo ni skiej gê sto œci za lud nie nia oraz re gio ny wy spia r skie, trans gra ni cz ne 
i gó r skie. W ten spo sób w pro je kcie oma wia ne go tra kta tu spó j noœæ tery to ria l -
na jest si l nie powi¹zana z ob sza ra mi i re gio na mi „naj mniej uprzy wile jowa ny -
mi”, zw³asz cza pod wzglê dem spe cy fi cz nych uwa run ko wañ tery to ria l nych.
W Tra kta cie o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej po zo sta wio no rów nie¿ za pis 
³¹cz¹cy spó j noœæ te ry to rialn¹ ze spó j no œci¹ spo³eczn¹ i po trzeb¹ za gwa ran -
towa nia us³ug œwia d czo nych w ogó l nym in te re sie go spo da r czym129. Po zo sta -
wio no rów nie¿ spe cja l ny ar ty ku³, od nosz¹cy siê do szcze gó l ne go tra kto wa nia
przez po li ty ki wspól no to we re gio nów naj bar dziej od da lo nych130. 

We wspo mnia nych tra kta tach pod kre œlo no po trze bê za cho wa nia soli da r -
no œci miê dzy pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi (art. 2 Tra kta tu o Unii Eu ro pe j skiej)
oraz wza je mnej ko or dy na cji po li tyk go spo da r czych z po li tyk¹ spó j no œci (art.
175 Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej). Jed noz na cz nie wi¹¿e to
po li ty kê spó j no œci z za sad¹ soli da r no œci, w tym jej aspe ktem fi nan so wym,
wza jemn¹ wy mian¹ do œwia d czeñ i po trzeb¹ wspó³pra cy. W tym kon te k œcie
wa r to rów nie¿ za uwa ¿yæ, ¿e choæ ar ty ku³y tra kta tu liz bo ñ skie go wska zuj¹ na
za cho wa nie si l nej roli fun du szy stru ktu ra l nych i Fun du szu Spó j no œci w ra -
mach po li ty ki spó j no œci, to zna j duj¹ siê ta k ¿e za pi sy, któ re wska zuj¹ na chêæ
ogra ni cza nia za kre su fi nan so wa nia tej po li ty ki. W pro to ko le nr 28 w spra wie
spó j no œci go spo da r czej, spo³ecz nej i tery to ria l nej, do³¹czo nym do Tra kta tu
o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej131, pod kre œlo no po trze bê wiê ksze go
zró¿ ni co wa nia udzia³u Unii w pro gra mach rea li zo wa nych w nie któ rych pa ñ -
stwach, co mo¿e do ty czyæ za rów no aspe ktu fi nan so we go, jak pro gra mo we go
i orga niza cyj ne go. W tym sa mym mie j s cu wska za no na po trze bê zwiê ksze nia
roli kre dy tów Euro pe j skie go Ban ku In wes tycy jne go oraz kre dy tów z fun du -
szy stru ktu ra l nych (w do my œle w za mian za ogra ni cze nie bez zwro t nych do ta -
cji z tych fun du szy). Wska za no rów nie¿ na po trze bê sil nie j sze go powi¹za nia
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128 Art. 174 wer sji skon soli do wa nej Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej, s. 166.
129 Por. art. 14, wer sji skon soli do wa nej Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej, s. 69.
130 Art. 349, wer sji skon soli do wa nej Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej, s. 255.
131 Por. wer sja skon soli do wa na Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej, s. 396–397.
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fi nan so wa nia po li ty ki spó j no œci (zw³asz cza Fun du szu Spó j no œci) z wa run ka -
mi do tycz¹cymi de fi cy tu bu d¿e to we go i kon wer gen cji pa ra me trów makro eko -
no mi cz nych (por. art. 126 Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej132).
Cho dzi zw³asz cza o le p sze do sto so wa nie udzia³u Unii w pro gra mach fi nan so -
wa nych z tych fun du szy w celu uni k niê cia nad mie r ne go wzro stu wydat -
ków bu d¿e to wych w mniej za mo ¿ nych pa ñ stwach cz³on ko wskich. W pra kty ce 
oz na cza to, ¿e oma wia ny pro to kó³ wpro wa dza ró ¿ no rod ne za pi sy, umo ¿ li -
wiaj¹ce ogra ni cze nie wy so ko œci fi nan so wa nia po li ty ki spó j no œci, w tym rów -
nie¿ w mniej za mo ¿ nych kra jach cz³onkowskich. 

Wa r to rów nie¿ za uwa ¿yæ, ¿e po li ty ka spó j no œci go spo da r czej, spo³ecz nej
i te ryto ria l nej zna laz³a siê wœród ko m pe ten cji dzie lo nych miê dzy Uni¹ i kra ja -
mi cz³on ko wski mi133. Na le ¿y pod kre œliæ, ¿e ta kie okre œle nie ko m pe ten cji
w po li ty ce spó j no œci nie jest nowe, choæ umo ¿ li wia wpro wa dze nie przy naj -
mniej czê œcio wej rena cjona li za cji tej po li ty ki. Ponad to, w in nym mie j s cu134

pod kre œlo no po sza no wa nie ze stro ny Unii dla pod sta wo wych fun kcji pa ñ stwa, 
w tym za pe w nie nia jego inte gra l no œci tery to ria l nej. Mo¿e to staæ siê pod staw¹
d¹¿e nia do za pe w nie nia si l nej roli rz¹dów na ro do wych przy pra kty cz nym rea -
li zo wa niu spó j no œci tery to ria l nej, któ ra bez w¹tpie nia bê dzie mog³a wzma c -
niaæ in te gra cjê te ry to rialn¹ po szcze gó l nych kra jów. 
l Pod su mo wuj¹c na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e osta t nie zmia ny tra kta to we œci œle

³¹cz¹ spó j noœæ te ry to rialn¹ z wy mia rem spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz -
nej. Spó j noœæ tery to ria l na sta je siê jed nym z trzech g³ów nych ce lów po li ty -
ki spó j no œci. 

l Ponad to, spó j noœæ tery to ria l na w tra kta cie li z bo ñ skim jest ³¹czo na z wy -
rów ny wa niem dys pro po rcji miê dzy ob sza ra mi i re gio na mi Unii. W szcze -
gó l no œci do ty czy po mo cy dla „naj mniej uprzy wile jo wa nych” te ry to riów.
Ta kie po dej œcie sprzy ja wpro wa dza niu kate go ry za cji re gio nów z uwa gi na
ich spe cy fi cz ne uwa run ko wa nia geo gra fi cz ne, cze go przyk³adem s¹ re gio -
ny naj bar dziej od da lo ne (tzw. ultra pery fery j ne)135. Jest ta k ¿e wi¹zane z za -
pe w nie niem us³ug œwia d czo nych w ogó l nym in te re sie go spo da r czym, co
na le ¿y ro zu mieæ jako po trze bê od po wied niej po mo cy pu b li cz nej i wy rów -
ny wa niem szans roz wo jo wych w tych re gio nach. Jest to po dej œcie de fi -
niuj¹ce so li da r noœæ w kon te k œcie za pe w nie nia po mo cy pu b li cz nej i wy -
rów ny wa nia dys pro po rcji w po zio mach roz wo ju. Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e ta -
kie w³aœ nie ro zu mie nie spó j no œci tery to ria l nej, tj. opa r te na za pi sach tra k -
ta to wych i do tycz¹ce re du ko wa nia zró ¿ ni co wañ re gio na l nych (zw³asz cza
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132 Wer sja skon soli do wa na Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej, s. 131–133.
133 Por. art. 4 wer sji skon soli do wa nej Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej, s. 66.
134 Art. 4 wer sji skon soli do wa nej Tra kta tu o Unii Eu ro pe j skiej, s. 22.
135 Por. T. G. Gros se: Po li ty ka Unii Eu ro pe j skiej wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych,

„Stu dia Re gio na l ne i Lo ka l ne”, 2008.
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ob sza rów „naj mniej uprzy wile jo wa nych”) ta k ¿e spo ty ka siê u nie któ rych
eks per tów136.

l Jed no cze œ nie pro po zy cje za wa r te w tra kta cie wska zuj¹ na wzrost pre sji,
do tycz¹cej zmnie j sza nia za kre su eu ro pe j skiej po li ty ki spó j no œci. Prze ja -
wem tej ten den cji mo¿e byæ sk³on noœæ do zmnie j sza nia fi nan so wa nia z bu -
d¿e tu uni j ne go, mo ¿ li woœæ czê œcio wej rena cjona li za cji tej po li ty ki, a ta k ¿e
os³abia nia soli da r no œci miê dzy pa ñ stwa mi w wy mia rze fi nan so wym i jej
prze su wa nie w stro nê wza je mnej wspó³pra cy i wymiany doœwiadczeñ.

Ana li za hi sto ry cz na do ku men tów eu ro pe j skich

Jak wcze œ niej wspo mnia³em, za sad ni cze zna cze nie dla roz wo ju dys ku sji
o spó j no œci tery to ria l nej mia³o przy jê cie Eu ro pe j skiej Per spe kty wy Roz wo ju
Prze strzen ne go, na nie for ma l nym spo t ka niu mi ni strów pañstw cz³on ko wskich 
(odpo wie dzia l nych za pla no wa nie prze strzen ne i roz wój re gio na l ny) w Po -
czda mie (1999). Okre œlo no wów czas naj wa¿ nie j sze kie run ki de fi nio wa nia
spó j no œci tery to ria l nej. Wœród nich na uwa gê zas³uguj¹ na stê puj¹ce kwe -
stie137: 
(1) powi¹za nie ce lów spó j no œci go spo da r czej i spo³ecz nej z wy mia rem prze -

strzen nym (co sta no wi³o za po wiedŸ wyod rê b nie nia trze cie go wy mia ru
w ra mach po li ty ki spó j no œci UE), 

(2) d¹¿e nie do „zba lan sowa ne go”, tj. zrów nowa ¿o ne go prze strzen nie roz wo ju 
okre œlo ne go te ry to rium, w tym wi¹za nie roz wo ju tery to rial ne go z po praw¹ 
konku rency j no œci ca³ego euro pe j skie go te ry to rium, 

(3) akcen to wa nie po trze by ochro ny œro do wi ska na tu ral ne go i za cho wa nia dzie -
dzi c twa kul tu ro we go, jako isto t nych wewn¹trzre gio na l nych za so bów roz -
wo jo wych. Ta kie po dej œcie zmie rza³o do kszta³to wa nia pogl¹du o po trze bie
eks plo a ta cji za so bów endo ge ni cz nych i roz wo ju od do lne go (a nie wy³¹cz nie 
ste ro wa ne go od gó r nie). Sprzy ja³o ta k ¿e tra kto wa niu zró ¿ ni co wañ miê dzy
re gio na mi jako ko rzy st ne go uwa run ko wa nia z pun ktu wi dze nia ce lów roz -
wo jo wych i d¹¿e nia do wy ko rzy sta nia tych ró ¿ nic dla roz wo ju.
Sfo r mu³owa no te¿ re ko men da cje do tycz¹ce roz wo ju po li tyk pu b li cz nych.

Wœród nich po ja wi³y siê pro po zy cje roz wi ja nia poli cen try cz nej sie ci mie j -
skiej, roz wo ju in fra stru ktu ry komu nika cy j nej, fun kcjo na l nych re la cji miê dzy
wsi¹ i mia sta mi, a ta k ¿e sie ci koo pera cy j nych, umo ¿ li wiaj¹cych dy fu zjê in no -
wa cji i po pra wê do stê pu do wie dzy na ob sza rach s³abiej roz wi jaj¹cych siê.
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136 Por. N. Far ru gia, A. Gal li na: De ve lo ping in di ca tors of ter ri to rial co he sion, Re se arch re -
port 1/2008, Fe de ri co Caffè Cen tre – De pa r t ment of So cie ty and Glo ba li za tion, Ro ski l de Uni ver -
si ty.

137 Por. ESDP Eu ro pe an Spa tial De ve lo p ment Per spe c ti ve. To wards Ba lan ced and Su sta -
ina b le De ve lo p ment of the Ter ri to ry of the Eu ro pe an Union, s. i.
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Wspo mnia ne pro po zy cje by³y sto p nio wo uzu pe³nia ne w pó Ÿ nie j szych
dokumentach.

Isto t ne zna cze nie mia³ fakt, ¿e ini cja ty wa do tycz¹ca spó j no œci tery to ria l nej 
i sil nie j sze go uw z glêd nia nia aspe któw prze strzen nych w po li ty kach eu ro pe j -
skich na le ¿a³a do pañstw cz³on ko wskich. Sfo r mu³owa no rów nie¿ me to dy kê
pra cy nad spó j no œci¹ te ry to rialn¹. Przy po mi na³a ona „miêk kie” za sa dy
zarz¹dza nia stra te gi¹ li z boñsk¹, a wiêc zgod ne z lo gik¹ otwa r tej me to dy ko or -
dy na cji. Cho dzi³o o okre œle nie je dy nie pod sta wo wych ram na szcze b lu eu ro -
pe j skim, któ re na stê p nie by³yby „wype³nia ne” przez akty w noœæ pañstw cz³on -
ko wskich i pod mio tów krajo wych138. W pó Ÿ nie j szym okre sie po³o¿o no wiêk -
szy na cisk na wy ko rzy sta nie in stru men tów redy stry bucy j nych uni j nej po li ty ki 
spó j no œci oraz po trze bê si l nie j szej ko or dy na cji po li tyk se kto ro wych UE z pla -
no wa niem prze strzen nym.

Ko le j nym im pu l sem roz wo ju de ba ty eu ro pe j skiej by³y do ku men ty pre zen -
to wa ne przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹: Trze ci ra port ko he zy j ny (2004)139 oraz
Ra port okre so wy o spó j no œci tery to ria l nej (2004)140. Ich cech¹ cha ra kte-
ry styczn¹ by³o od nie sie nie te r mi nu spó j no œci tery to ria l nej do obo wi¹zuj¹cych 
tra kta tów eu ro pe j skich, a ta k ¿e si l nie j sze (ni¿ w przy pa d ku pañstw cz³on ko w -
skich) akcen to wa nie po trze by wy rów ny wa nia szans roz wo jo wych w re gio -
nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê lub naj mniej uprzy wile jo wa nych pod wzglê -
dem cech geo gra fi cz nych. Spó j noœæ tery to ria l na jest w tych do ku men tach od -
no szo na g³ów nie do „zba lan sowa ne go”, tj. zrów nowa ¿o ne go prze strzen nie
roz wo ju w ra mach Wspól no ty (art. 2 Tra kta tu usta na wiaj¹cego Wspól no tê
Eu ro pejsk¹141). Ma rów nie¿ zwi¹zek z re du ko wa niem dys pro po rcji w po zio -
mach roz wo ju miê dzy re gio na mi i ogra ni cza niem za co fa nia re gio nów naj -
mniej uprzy wile jo wa nych – w tym ta k ¿e wysp i ob sza rów wie j skich (por.
art. 159 tego Tra kta tu)142.

Ta kie po dej œcie poci¹ga za sob¹ okre œlo ne re ko men da cje po li ty cz ne.
Wœród nich zna j duj¹ siê pro po zy cje roz wo ju poli cen trycz ne go, a wiêc roz wo -
ju miast i ich powi¹zañ z oto cze niem re gio na l nym, w tym zw³asz cza ob sza ra -
mi wie j ski mi. Ponad to, wy ni kiem po dej œcia tra kta to we go do spó j no œci tery to -
ria l nej jest pod kre œla nie po trze by lik wi do wa nia nie rów no œci roz wo jo wych
miê dzy ob sza ra mi cen tra l ny mi i pery fery j ny mi, a ta k ¿e po mo cy re gio nom naj -
mniej uprzy wile jo wa nym geo gra fi cz nie, w tym naj bar dziej od da lo nym, pery -

64 To masz Grze gorz Gros se

138 Por. E. Gu a li ni: Ter ri to rial co he sion as a ca te go ry of agen cy: the mis sing di men sion in
the EU spa tial de ba te, s. 7.

139 Third re port on eco no mic and so cial co he sion. A New par tne r s hip for co he sion: con ve r -
gen ce, com peti ti ve ness, co o pe ra tion, Eu ro pe an Com mis sion, Lu xe m bo urg 2004.

140 In ter im Ter ri to rial Co he sion Re port (Pre li mi na ry re sults of ESPON and EU Com mis sion 
stu dies), Eu ro pe an Com mis sion, Lu xe m bo urg 2004.

141 Tra ktat usta na wiaj¹cy Wspól no tê Eu ro pejsk¹, s. 18–19.
142 Ibi dem, s. 213.
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fe ry j nym, wy spom, ob sza rom gó r skim, s³abo za lu d nio nym, sub ar kty cz nym
itp. Ko mi sja akcen tu je ta k ¿e po trze bê roz wo ju us³ug œwia d czo nych w ogó l -
nym in te re sie go spo da r czym, cze go wy ra zem jest m.in. pro po zy cja zwiê ksza -
nia do stê p no œci komu nika cy j nej. Pro po no wa ny jest wiêc z jed nej stro ny roz -
wój sie ci trans po rto wych, tele komu nika cyj nych, ener ge ty cz nych, a z dru giej
ko o pe ra cji miê dzy re gio na mi, obe j muj¹cej ta k ¿e sfe rê upo wsze ch nia nia in no -
wa cji oraz ba dañ roz wo jo wych. Z po dej œciem wy rów na w czym do spó j no œci
tery to ria l nej ko re spon du je po stu lat lik wi do wa nia wy klu cze nia spo³ecz ne go,
co wi¹¿e siê prze de wszy stkim z osi¹ga niem spó j no œci w wy mia rze spo³ecz -
nym (por. art. 16 Tra kta tu usta na wiaj¹cego Wspól no tê Eu ro pejsk¹143). Ko mi -
sja in ter pre tu je spó j noœæ te ry to rialn¹ rów nie¿ w od nie sie niu do zrów nowa ¿o -
ne go roz wo ju (su sta ina b le de ve lo p ment), a wiêc po sza no wa nia przy ro dy
i dzie dzi c twa kul tu ro we go. £¹czy ta k ¿e ten te r min z po praw¹ zarz¹dza nia,
w tym integracj¹ polityk sektorowych z danym terytorium i politykami
regionalnymi.

Ko mi sja pod kre œla144, ¿e spó j noœæ tery to ria l na ma za sto so wa nie za rów no
w ska li eu ro pe j skiej, krajo wej, jak i re gio na l nej. W pie r wszym przy pa d ku
poci¹ga za sob¹ d¹¿e nie do prze no sze nia im pu l sów roz wo jo wych poza tzw.
pen ta gon, a wiêc cen tra l ny i naj le piej roz wi jaj¹cy siê ob szar zjed no czo nej Eu -
ro py miê dzy piê cio ma g³ów ny mi me tro po lia mi: Lon dy nem, Pa ry ¿em, Mo na -
chium, Me dio la nem i Ha m bu r giem. Oz na cza rów nie¿ osi¹ga nie eu ro pe j skiej
wa r to œci do da nej w po li ty ce spó j no œci, a ta k ¿e pro wa dze nie in wes ty cji
bêd¹cych w in te re sie roz wo jo wym ca³ej Eu ro py (cze go przyk³adem s¹ trans -
euro pe j skie sie ci infra stru ktura l ne). W przy pa d ku spó j no œci tery to ria l nej na
po zio mie kra jów cho dzi m.in. o ³¹cze nie cen trów krajo wych, zw³asz cza naj -
wiê kszych me tro po lii, z ich naj bli ¿ szym oto cze niem i s³abiej roz wi jaj¹cymi
siê re gio na mi. Na to miast w od nie sie niu do po szcze gó l nych re gio nów spó j -
noœæ tery to ria l na oz na cza zwiê ksza nie in te gra cji wewn¹trzre gio na l nej,
zw³asz cza fun kcjo na l ne ³¹cze nie ob sza rów mie j skich z wie j ski mi i œci œle j sze
zwi¹za nie pla no wa nia prze strzen ne go z ce la mi roz wo ju regionu.

Ko le j ne do ku men ty do tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej by³y przy goto wy wa -
ne z ini cja ty wy pañstw cz³on ko wskich, zw³asz cza na cy kli cz nych spo t ka niach 
mi ni strów odpo wie dzia l nych za pla no wa nie prze strzen ne i roz wój re gio na l ny. 
Wska zu je to na siln¹ rolê stru ktur miê dzyrz¹do wych (choæ nie for ma l nych)
w pro pa go wa niu ana li zo wa nej te ma ty ki. Uja w nia rów nie¿ spe cy fi cz ne ukie -
run ko wa nie po li ty cz ne i mery to ry cz ne rz¹dów do pro ble ma ty ki spó j no œci
tery to ria l nej.
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143 Ibi dem, s. 31.
144 Third re port on eco no mic and so cial co he sion, s. 27.
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Przyk³adem mo¿e byæ de kla ra cja pod jê ta w Rot ter da mie145 w li sto pa dzie
2004 roku, któ ra zna laz³a siê w ofi cja l nych kon klu zjach pre zy den cji ho len de r -
skiej.

Kra je cz³on ko wskie pod kre œlaj¹ zna cze nie spó j no œci tery to ria l nej za rów -
no dla wzmo c nie nia konku rency j no œci, jak i re du ko wa nia dys pro po rcji re -
gio na l nych. Sta no wi to pewn¹ zmia nê akcen tów w sto sun ku do po dej œcia
Ko mi sji, maj¹cego na celu g³ów nie wy rów ny wa nie szans roz wo jo wych. Mi -
ni stro wie tra dy cy j nie pod kre œlaj¹ wyko rzy sty wa nie ró¿ no rod no œci re gio na l -
nej (za miast jed no stron ne go d¹¿e nia do re du ko wa nia ró ¿ nic). Po raz pie r w -
szy po ja wi³y siê nowe pro po zy cje kie run ków mery to ry cz nych, zwi¹za nych
ze spó j no œci¹ te ry to rialn¹. Obok wy zwañ do tycz¹cych kon ku ren cji glo ba l -
nej, a wiêc wspie ra nia roz wo ju inno wacy j no œci na po zio mie tery to ria l nym,
zasy gna lizo wa no po trze bê udzie le nia od po wie dzi na pro blem zmia ny kli ma -
ty cz nej i wy zwañ zwi¹za nych z ene r ge tyk¹, w tym prze wi dy wa ny wzrost
cen w tym se kto rze.

Na ko le j nym spo t ka niu mi ni strów w Lu kse mbu r gu (2005) roz wi niê to
w¹tek ró¿ no rod no œci re gio na l nej. Obok ochro ny za so bów na tu ra l nych i ku l tu -
ro wych wska za no inne ce chy i za so by okre œlo ne go ob sza ru, któ re mog¹ sta no -
wiæ jego atu ty roz wo jo we i tworz¹ swo i sty ka pi ta³ tery to ria l ny146. D¹¿e nie do
spó j no œci tery to ria l nej w tym kon te k œcie po win no wiêc sprzy jaæ roz wo jo wi
tego ka pi ta³u, a wiêc wspo ma gaæ roz wój endo geni cz ne go po ten cja³u po szcze -
gó l nych re gio nów i od do lnych pro ce sów roz wo jo wych. Ta kie po dej œcie s³u¿y
po sza no wa niu ró¿ no rod no œci w Eu ro pie, jako wa r to œci maj¹cej isto t ne zna -
cze nie roz wo jo we, a ta k ¿e zwiê ksza niu ela sty cz no œci po li tyk pu b li cz nych
w od nie sie niu do spe cy fi ki okre œlo ne go te ry to rium. 

In nym w¹tkiem do ku men tu przy jê te go na spo t ka niu w Lu kse mbu r gu jest
pro mo cja si l nie j szej in te gra cji tery to ria l nej. Jest ona ro zu mia na na dwa
g³ówne spo so by. Po pie r wsze, jako zwiê ksze nie roz wo ju ko o pe ra cji tery to ria l -
nej. Oz na cza to m.in. wspó³pra cê miê dzy mia sta mi a ich oto cze niem, zw³asz -
cza ob sza ra mi wie j ski mi, ko o pe ra cjê miê dzy ró ¿ ny mi re gio na mi, w tym wy -
mia nê do œwia d czeñ i trans fer wie dzy miê dzy le piej roz wi niê ty mi i s³ab szy mi
ob sza ra mi (m.in. pro po zy cja two rze nia trans na ro do wych kla strów in no wa cji), 
ini cjo wa nie wspó³pra cy przy gra ni cz nej itp. Ko o pe ra cja tery to ria l na po win na
ta k ¿e obe j mo waæ trans gra ni cz ne i miê dzyre giona l ne wspó³dzia³anie przy roz -
wi¹zy wa niu za gro ¿eñ na tu ra l nych i cywi liza cy j nych. Jest ona rów nie¿
zwi¹zana z poli cen try cz nym roz wo jem sie ci mie j skiej. Po dru gie, in te gra cja

66 To masz Grze gorz Gros se

145 Por. EU in fo r mal mi ni ste rial me e ting on ter ri to rial co he sion. Pre si den cy con c lu sions,
Rot ter dam, 29th of No ve m ber 2004.

146 Por. Ter ri to rial sta te and per spe c ti ves of the Eu ro pe an Union. To wards a stron ger Eu ro -
pe an ter ri to rial co he sion in the light of the Li s bon and Go t hen burg am bi tions, Lu xe m burg
20–21 May 2005, s. 3.
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tery to ria l na jest ro zu mia na jako po ko ny wa nie ba rier do stê p no œci okre œlo nych
ob sza rów i roz wi ja nie in fra stru ktu ry za pe w niaj¹cej lepsz¹ ko mu ni ka cjê.

Ko le j nym wa ¿ nym w¹tkiem dys ku sji w Lu kse mbu r gu by³a po pra wa
zarz¹dza nia. Jak siê wy da je, w³aœ nie od tego spo t ka nia spó j noœæ tery to ria l na w 
co raz wiê kszym sto p niu by³a ³¹czo na z tymi za gad nie nia mi. Wi do cz ny jest
przy tym wp³yw in nej de ba ty eu ro pe j skiej na te mat spo so bów zwiê ksze nia
efe kty w no œci re a li za cji stra te gii li z bo ñ skiej, któ rej kon klu zje do ty czy³y w du -
¿ym sto p niu w³aœ nie kwe stii zarz¹dza nia. W oma wia nym do ku men cie po ja -
wiaj¹ siê trzy g³ówne od nie sie nia do tych za gad nieñ. Po pie r wsze, za pro pono -
wa no wiêksz¹ in te gra cjê eu ro pe j skich po li tyk se kto ro wych z okre œlo nym te ry -
to rium i po li tyk¹ spó j no œci147. Jest to wi do cz ne w de kla ra cji zwiê ksze nia sku -
te cz no œci rea li zo wa nia za rów no ce lów li z bo ñ skich (np. po li ty ki inno wa cy j nej
lub spo³ecz nej), jak rów nie¿ goe te bo r skich (ochro ny œro do wi ska i dzie dzi c twa 
kul tu ro we go). Le p sze do pa so wa nie po li tyk eu ro pe j skich do uwa run ko wañ
okre œlo ne go te ry to rium ma zwiê kszyæ efe kty w noœæ re a li za cji ce lów tych po li -
tyk, bar dziej sku te cz ne po bu dzaæ roz wój po szcze gó l nych ob sza rów, a wiêc
rów nie¿ przy spie szaæ osi¹gniê cie spó j no œci tery to ria l nej w Eu ro pie. Po dru -
gie, za pro pono wa no si l niejsz¹ ko or dy na cjê zarz¹dza nia wielo pozio mo we go
(mu l ti le vel go ve r nan ce) w Eu ro pie, zw³asz cza miê dzy po zio mem eu ro pe j -
skim, na ro do wym i re gio na l nym (lo ka l nym). Po trze cie, po pra wa zarz¹dza nia
wi¹¿e siê z chê ci¹ zwiê ksze nia par ty cy pa cji spo³ecz nej w po li ty kach pu b li cz -
nych. Zaan ga ¿o wa nie pod mio tów spo³ecz nych na szcze b lu tery to ria l nym
uz na je siê bo wiem za ko rzy st ne dla tych po li tyk, jak rów nie¿ osi¹ga niu spó j -
no œci tery to ria l nej. 

W Lu kse mbu r gu (po do b nie jak wcze œ niej w Rot ter da mie) po œwiê co no
wie le uwa gi przysz³oœci po li ty ki spó j no œci po roku 2006. Dys ku sja o spó j no -
œci tery to ria l nej zna laz³a swój wy raz m.in. w pro po zy cji powo³ania spe cja l ne -
go celu 3 tej po li ty ki, do tycz¹cego eu ro pe j skiej wspó³pra cy tery to ria l nej, wy -
ko rzy sta nia i roz wi niê cia do œwia d czeñ pro gra mu In ter reg III itp. Za pro pono -
wa no rów nie¿ kon tynu o wa nie ba dañ zja wisk prze strzen nych w Eu ro pie,
w tym dzia³añ pro gra mu ESPON po roku 2006. 

Ko le j ny do ku ment mi ni strów odpo wie dzia l nych za pla no wa nie prze -
strzen ne i roz wój re gio na l ny zo sta³ przy jê ty na spo t ka niu w Li p sku w maju
2007 roku148. Po do b nie jak po prze d nie odwo³uje siê za rów no do stra te gii li z -
bo ñ skiej, zw³asz cza jej pro konku rency jne go wy mia ru, jak rów nie¿ do stra te gii 
goe te bo r skiej i jej za sa dy zrów nowa ¿o ne go roz wo ju (su sta ina b le de ve lo p -
ment). Mi ni stro wie akcen tuj¹ rów nie¿ po zy ty w ne zna cze nie ró¿ no rod no œci
i zró ¿ ni co wañ re gio na l nych, jako czyn ni ka sprzy jaj¹cego roz wo jo wi tery to -
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147 Ter ri to rial sta te and per spe c ti ves of the Eu ro pe an Union, s. 5.
148 Por. Ter ri to rial Agen da of the Eu ro pe an Union. To wards a more com pe ti ti ve and su sta -

ina b le Eu ro pe of Di ve r se Re gions. Le i p zig 24–25 May 2007.
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rial ne mu. Po do b nie jak we wcze œ nie j szych do ku men tach – de fi ni cja te r mi nu
spó j no œci tery to ria l nej jest ogó l na i wie lo zna cz na, a dys ku sja o agen dzie tery -
to ria l nej jest okazj¹ do fo r mu³owa nia roz li cz nych in ter pre ta cji i re ko men da cji
dla po li tyk pu b li cz nych.

Co cie ka we, przed sta wio na w te k œcie de fi ni cja spó j no œci tery to ria l nej
w naj wiê kszym sto p niu od no si siê do zarz¹dza nia, a zw³asz cza koo pera cyj ne -
go pro ce su an ga ¿uj¹cego wie le pod mio tów po li ty cz nych, admi ni stra cyj nych
i spo³ecz nych149. Pod kre œla to wagê przy wi¹zy wan¹ do zarz¹dza nia jako me -
cha ni z mu zwiê kszaj¹cego efe kty w noœæ po li tyk pu b li cz nych. Ponad to, to
w³aœ nie zmia na spo so bu zarz¹dza nia jest jedn¹ z naj wa¿ nie j szych re ko men da -
cji po li ty cz nych, maj¹cych wpro wa dziæ per spe kty wê pla no wa nia prze strzen -
ne go do po szcze gó l nych po li tyk eu ro pe j skich, a tym sa mym zwiê kszyæ spó j -
noœæ te ry to rialn¹ w Eu ro pie. Jest to ten den cja wi do cz na w wie lu ob sza rach
in te gra cji eu ro pe j skiej. Po pra wa zarz¹dza nia sta no wi re me dium na ró ¿ no rod -
ne pro ble my i dys fun kcje dzia³añ eu ro pe j skich, a ta k ¿e jest prób¹ wyj œcia
z im pa su poli ty cz ne go, zwi¹za ne go z trud no œcia mi wpro wa dza nia bar dziej
od wa ¿ nych re form insty tucjo na l nych lub bu d¿e to wych. Co wiê cej, nie kie dy
re fo r my zarz¹dza nia maj¹ po pra wiaæ efe kty w noœæ po mi mo fa kty cz ne go ogra -
ni cza nia bu d¿e tu uni j ne go. Zarz¹dza nie jest rów nie¿ wa¿n¹ sfer¹ ry wa li za cji
miê dzy ró ¿ ny mi in te re sa mi poli ty cz ny mi w Eu ro pie150.

Agen da tery to ria l na przy jê ta w Li p sku okre œla pod sta wo we od nie sie nia in -
ter pre tacy jne dla spó j no œci tery to ria l nej. Wska zu je na naj wa¿ nie j sze za sa dy
i pryn cy pia po li ty cz ne, ³¹cz¹ce siê z tym te r mi nem oraz zwi¹zane z nimi re ko -
men da cje, do tycz¹ce po li tyk pu b li cz nych. Mo ¿e my wy ró ¿ niæ przy naj mniej
piêæ g³ów nych kie run ków in ter pre ta cji spó j no œci tery to ria l nej wi do cz nych
w ana li zo wa nym dokumencie:
(1) Roz wój zba lan so wa ny (ba lan ced de ve lo p ment), tj. zrów no wa ¿o ny tery to -

ria l nie. W ujê ciu pañstw cz³on ko wskich w mnie j szym sto p niu akcen to wa na
jest jed nak po trze ba wy rów ny wa nia po zio mów roz wo ju, zw³asz cza w re gio -
nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê lub mniej uprzy wile jo wa nych pod wzglê dem
cech geo gra fi cz nych. Mi ni stro wie pod kre œlaj¹ na to miast po trze bê poli cen -
trycz ne go roz wo ju miast, wiê zi fun kcjo na l nych miê dzy mia sta mi i ob sza ra -
mi wie j ski mi, wspó³pra cy miê dzy re gio na mi, w tym trans gra ni cz nej i po -
nad naro do wej. Jest to zgod ne z kon cepcj¹ in te gra cji tery to ria l nej ro zu mia -
nej zw³asz cza jako d¹¿e nie do roz wo ju sie ci infra stru ktura l nych (w tym
trans euro pe j skich) i ko o pe ra cji miê dzy ró ¿ ny mi jed no stka mi tery to rial ny mi. 
Obe j mu je ona wspó³pra cê miê dzy le piej i s³abiej roz wi niê ty mi re gio na mi,
m.in. na polu inno wa cy j nej go spo dar ki i wy mia ny do œwia d czeñ.  
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149 Por. Ter ri to rial Agen da of the Eu ro pe an Union, s. 1, pkt. 4, s. 2, pkt. 5.
150 Sze rzej: T.G. Gros se: Eu ro pa na roz dro ¿u, rozdz. 5.
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(2) Roz wój endo ge ni cz ny, sub sy dia r noœæ i wy ko rzy sta nie zró ¿ ni co wañ re gio -
na l nych. Cho dzi o pro mo wa nie po dej œcia od do lne go do roz wo ju, ba zu -
j¹cego na lo ka l nym po ten cja le roz wo jo wym, a wiêc rów nie¿ zmnie j sza niu
od gó r ne go ste ro wa nia i cen tra li za cji po li tyk pu b li cz nych. Ponad to, wspom -
nia ne po dej œcie akce p tu je nie któ re ró ¿ ni ce miê dzy re gio na mi, a na wet pró -
bu je je pie lê g no waæ (i za cho waæ) oraz wy ko rzy staæ do ce lów roz wo jo -
wych. Kon se k wencj¹ za sa dy endo geni cz ne go roz wo ju jest pro mo cja kla -
strów go spo da r czych, wy ko rzy stuj¹cych spe cy fi cz ny po ten cja³ okre œlo -
nych re gio nów. Na to miast akce p ta cja zró ¿ ni co wañ re gio na l nych po wo du -
je, ¿e o wspie ra niu kla strów na pi sa no151 w od nie sie niu do ist niej¹cych cen -
trów in no wa cji i naj le p szych oœro d ków re gio na l nych. 

(3) Roz wój zrów no wa ¿o ny, a wiêc maj¹cy na celu ochro nê œro do wi ska przy -
rod ni cze go i dzie dzi c twa kul tu ro we go. Do brze wspó³gra z po trzeb¹ wy ko -
rzy sta nia zró ¿ ni co wañ miê dzy re gio na mi, jak rów nie¿ od no si siê do po pra -
wy ja ko œci ¿y cia na okre œlo nym te ry to rium. Poci¹ga za sob¹ pro po zy cje
po li ty cz ne do tycz¹ce ochro ny przy ro dy i spe cy fi ki re gio na l nej. W co raz
wiê kszym sto p niu od no si siê rów nie¿ do kwe stii wy zwañ zwi¹za nych ze
zmia na mi kli maty cz ny mi, w tym za gro ¿e nia mi na tu ral ny mi w re gio nach
lub wy ma gaj¹cymi wspó³pra cy miê dzy re gio na mi (in wes tycy j nej, w za -
kre sie zarz¹dza nia kry zy so we go itp.). 

(4) Roz wój ja ko œci ¿y cia na okre œlo nym te ry to rium jako pod sta wo we kry te -
rium spó j no œci tery to ria l nej. Wspo mnia na za sa da nawi¹zuje do Euro pe j -
skie go Mo de lu Spo³ecz ne go (EMS)152, któ ry wska zu je na wielo wy mia ro -
woœæ per spe kty wy roz wo jo wej, obe j muj¹cej z jed nej stro ny kwe stie po -
pra wy konku rency j no œci go spo da r czej, a z dru giej – po sza no wa nie przy ro -
dy, wa r to œci spo³ecz nych i ku l tu ro wych oraz po pra wê ja ko œci ¿y cia mie sz -
ka ñ ców zjed no czo nej Eu ro py. Wie lu eks per tów153 wska zu je na bar dzo
mocn¹ ten den cjê wyko rzy sty wa nia dys ku sji o spó j no œci tery to ria l nej do
sil nie j sze go wpro wa dze nia w po li ty kach eu ro pe j skich, zw³asz cza po li ty ce
spó j no œci – za sad i wa r to œci nawi¹zuj¹cych do EMS. Wspo mnia ny kie ru -
nek in ter pre towa nia spó j no œci tery to ria l nej nawi¹zuje rów nie¿ do pro -
spo³ecz ne go wy mia ru po li ty ki spó j no œci. Jego kon se k wencj¹ s¹ m.in. pro -
po zy cje do tycz¹ce po pra wy us³ug spo³ecz nych, dzia³añ edu ka cy j nych, bu -
dow ni c twa mie szka nio we go itp. 
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151 Ter ri to rial Agen da of the Eu ro pe an Union, s. 5, pkt. 16.
152 Ibi dem, s. 3, pkt. 8.
153 Por. A. Fa lu di: The Eu ro pe an Mo del of So cie ty, w: A. Fa lu di (red.): Ter ri to rial Co he sion

and the Eu ro pe an Mo del of So cie ty, Lin coln In sti tu te of Land Po li cy, Ca m bri d ge – Mas sa chu setts, 
2007, s. 1–22; L. Se r vil lo: Ur ban are as and EU ter ri to rial co he sion ob je c ti ve: ac tu al stra te gies
and fu tu re chal len ges, pa per pre sen ted on ERSA Con fe ren ce, Vo los 30 Au gust – 3 Se p te m ber
2006.
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(5) So li da r noœæ tery to ria l na154. Jest to od nie sie nie wpro wa dzo ne sto sun ko wo
nie da w no do dys ku sji eu ro pe j skiej na te mat spó j no œci tery to ria l nej. £¹czy
siê z jed nej stro ny z po trzeb¹ si l nie j szej ko o pe ra cji miê dzy ró ¿ ny mi ob sza -
ra mi, zw³asz cza s³ab szy mi i le piej roz wi jaj¹cymi siê, a z dru giej z po trzeb¹
si l nie j szej in te gra cji no wych kra jów cz³on ko wskich z reszt¹ te ry to rium
euro pe j skie go. Mo¿e wiêc za rów no za chê caæ do wiê kszej wspó³pra cy
i wy mia ny do œwia d czeñ miê dzy re gio na mi, jak rów nie¿ si l nie j szej alo ka cji 
œro d ków uni j nych do s³ab szych kra jów i re gio nów. Z tego wzglê du zna -
cze nie tego od nie sie nia dla spó j no œci tery to ria l nej jest co raz bar dziej mini -
mali zo wa ne lub rów no wa ¿o ne przez za sa dê sub sy diar no œci i po stu lat wy -
ko rzy sta nia zró ¿ ni co wañ re gio na l nych.
Roz wi niê ciem przy jê tej w Li p sku agen dy tery to ria l nej by³ Pie r wszy pro -

gram dzia³añ155, maj¹cy w pra kty ce zre a li zo waæ jej cele, za pro pono wa ny na
spo t ka niu mi ni strów na Azo rach w li sto pa dzie 2007 roku. Obe j mu je on sze reg
kon kre t nych pro po zy cji, do tycz¹cych po li ty ki pu b li cz nej, za rów no w aspe k -
cie pod sta wo wych pryn cy piów i za sad, kie run ków mery to ry cz nych, jak rów -
nie¿ aspe któw zarz¹dza nia. Na uwa gê zas³uguj¹ trzy gru py za gad nieñ, do -
tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej, któ re zo sta³y si l niej za akcen to wa ne w kon klu -
zjach tego spo t ka nia. Wy daj¹ siê one bar dzo chara ktery sty cz ne dla po dej œcia
miê dzyrz¹do we go do oma wia nej te ma ty ki. S¹ rów nie¿ w du ¿ym sto p niu
zgod ne ze sta no wi skiem naj wiê kszych p³at ni ków do euro pe j skie go bu d¿e tu
wo bec przysz³oœci po li ty ki spó j no œci. Wœród wspo mnia nych zagadnieñ
nale¿y wymieniæ:
(1) Wska za nie na za sa dê sub sy diar no œci, po trze bê re spe kto wa nia ró¿ no rod no -

œci tery to ria l nej i wielo wymia ro wo œci pro ce sów roz wo ju. Taki kon tekst
spó j no œci tery to ria l nej pod kre œla zna cze nie kszta³to wa nia endo geni cz ne go 
po ten cja³u i od do lne go po dej œcia do roz wo ju re gio nal ne go. Tym sa mym
mo¿e oz na czaæ, ¿e osi¹ga nie spó j no œci tery to ria l nej nie po win no byæ nad -
mie r nie scen tra lizo wa ne na szcze b lu eu ro pe j skim. Za sa da sub sy diar no œci
do da t ko wo os³abia tego typu cen tra li za cjê zarz¹dza nia. Mo¿e to ko rzy st nie 
wp³yn¹æ na zwiê ksze nie ela sty cz no œci dzia³añ pu b li cz nych i ich do pa so -
wa nia do uwa run ko wañ tery to ria l nych, choæ rów nie¿ mo¿e os³abiaæ po zy -
cjê Ko mi sji Eu ro pe j skiej i wzma c niaæ rolê kra jów cz³on ko wskich przy
opera cjona li za cji spó j no œci tery to ria l nej. Mo¿e rów nie¿ przy czy niæ siê do
ogra ni cza nia roli bu d¿e tu euro pe j skie go i czê œcio wej rena cjona li za cji po li -
ty ki spó j no œci. 
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154 Ter ri to rial Agen da of the Eu ro pe an Union, s. 1, pkt. 3.
155 Por. Ter ri to rial Co he sion: Con c lu sions of the Po rtu gu e se Pre si den cy. In fo r mal Mi ni ste -

rial Me e ting on Ter ri to rial Co he sion and Re gio nal Po li cy, Pon ta De lga da, Azo res, 23–24 No vem -
ber 2007; Spó j noœæ tery to ria l na w sa mym cen trum poli ty cz ne go pro gra mu UE, IP/07/1756,
Bru kse la, 23 li sto pa da 2007.
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Na to miast akcen to wa nie ró¿ no rod no œci re gio na l nej mo¿e mieæ przy naj -
mniej dwo ja kie kon se k wen cje po li ty cz ne. Po pie r wsze, mo¿e os³abiæ po -
stu la ty wy rów ny wa nia po zio mu roz wo ju i ni we lo wa nia ró ¿ nic miê dzy re -
gio na mi, a tym sa mym pro wa dzi do akce p ta cji nie któ rych od mien no œci
i wska zy wa nia na po zy ty w ne aspe kty zró ¿ ni co wañ. W kon se k wen cji mo¿e 
to po wa ¿ nie re de fi nio waæ pod sta wo we za³o¿e nia (i pod sta wy tra kta to we)
po li ty ki spó j no œci. Po dru gie, wpro wa dza za sa dê wielo wymia ro wo œci roz -
wo ju, co mo¿e os³abiaæ zna cze nie roz wo ju go spo dar cze go (w tym np.
inno wa cy j nej go spo dar ki) w po li ty ce spó j no œci. Umo ¿ li wia ta k ¿e roz pra -
sza nie dzia³añ pu b li cz nych na in nych wy mia rach roz wo ju. Mo¿e pro wa -
dziæ do od mien nej spe cja li za cji rozwojowej regionów centralnych i pe -
ryfe ry j nych.

(2) Akcen to wa nie za gad nieñ do tycz¹cych po pra wy zarz¹dza nia. Szcze gó l -
nie isto t nym po stu la tem jest na da nie wy mia ru tery to rial ne go (i mie j skie -
go) nie któ rym po li ty kom se kto ro wym Unii, a wiêc zwiê ksze nie ich in te -
gra cji z uwa run kowa nia mi okre œlo ne go te ry to rium. Cho dzi rów nie¿ o ich 
zin te gro wa nie z unijn¹ po li tyk¹ spó j no œci oraz wza je m ne do pa so wa nie
po li tyk eu ro pe j skich i krajo wych, zw³asz cza re gio na l nych. Po stu lu je siê
rów nie¿ wzmo c nie nie zarz¹dza nia wielo pozio mo we go i par ty cy pa cji
spo³ecz nej.
Obok kwe stii do tycz¹cych po pra wy efe kty w no œci wy mie nio nych po li tyk
w od nie sie niu do da ne go te ry to rium cho dzi rów nie¿ o le p sze zró¿ ni co wa -
nie po szcze gó l nych in stru men tów po li ty cz nych w za le ¿ no œci od uwa run -
ko wañ okre œlo nych kra jów i re gio nów. Mo¿e to pro wa dziæ do sil nie j sze go
zró¿ ni co wa nia in stru men tów po li ty ki spó j no œci w za le ¿ no œci od po szcze -
gó l nych ka te go rii prze strzen nych. Cho dzi ta k ¿e o le p sze do pa so wa nie
dzia ³añ eu ro pe j skich do krajo wych ce lów roz wo jo wych. Mo¿e byæ to zwi¹-
za ne z chê ci¹ zwiê ksze nia mo ¿ li wo œci pra kty cz ne go wy ko rzy sta nia fun -
du szy eu ro pe j skich w po li ty kach krajo wych, ta k ¿e se kto ro wych. Ta kie
pro po zy cje nie po win ny dzi wiæ w przy pa d ku sta no wi ska przed sta wi cie li
pañstw cz³on ko wskich, choæ pra w do podo b nie s¹ szcze gó l nie wa ¿ ne dla
p³at ni ków net to do bu d¿e tu UE. Mog¹ rów nie¿ przy czy niæ siê do rosn¹cej
sy ne r gii miê dzy po li ty ka mi se kto ro wy mi Unii i pañstw cz³on ko wskich
i zwiê ksza nia ich wp³ywów w po li ty ce spó j no œci. 

(3) W do ku men cie przy jê tym na spo t ka niu na Azo rach po stu lo wa no ta k ¿e
sze r sze uw z glêd nie nie kwe stii do tycz¹cych zmian kli ma ty cz nych i prze -
ciw dzia³ania za gro ¿e niom na tu ra l nym. Wspo mnia ne za gad nie nia wska -
zuj¹ na rosn¹ce zain tere so wa nie w³¹cza niem do po li ty ki spó j no œci no wych 
te ma tów i dzia³añ roz wo jo wych. S¹ one nie jed no krot nie za po ¿y czo ne
z eu ro pe j skich stra te gii se kto ro wych, któ re nie dys po nuj¹ oso b ny mi, se k -
to ro wy mi in stru men ta mi fi nan so wy mi w ra mach uni j ne go bu d¿e tu. Taka
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ten den cja mo¿e z jed nej stro ny wzmo c niæ pre sti¿ po li ty ki spó j no œci jako
cen tra l ne go me cha ni z mu re a li zuj¹cego cele po li ty cz ne Unii156. Ale z dru -
giej, mo¿e os³abiaæ pod sta wo we cele tej po li ty ki nawi¹zuj¹ce do spó j no œci
go spo da r czej i spo³ecz nej w Eu ro pie. W ten spo sób sze ro ka in ter pre ta cja
spó j no œci tery to ria l nej mo¿e przy czy niæ siê do roz pra sza nia ce lów roz wo -
jo wych lub swo i ste go „zaw³asz cza nia” po li ty ki spó j no œci przez prio ry te ty
naj bar dziej po pu la r nych w da nym mo men cie po li tyk se kto ro wych. 
W oma wia nym do ku men cie po stu lo wa na jest rów nie¿ po trze ba re fo r my

dzia³añ Unii wo bec ob sza rów wie j skich, w tym skie ro wa nia ich w wiê kszym
sto p niu na dywe rsy fi ka cjê dzia³al no œci go spo da r czej poza ro l ni c two oraz sil -
nie j sze go po³¹cze nia z po li tyk¹ spó j no œci. Jest to zwi¹zane z szersz¹ dys kusj¹
nad spo so bem zwiê ksze nia in te gra cji miê dzy po li tyk¹ spó j no œci a wspóln¹ po -
li tyk¹ roln¹ i ry wa li zacj¹ o uni j ne œro d ki bu d¿e to we miêdzy tymi politykami. 

Zwie ñ cze niem wie lo le t niej dys ku sji eu ro pe j skiej na te mat spó j no œci tery -
to ria l nej by³a Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej157, przed sta -
wio na przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ w li sto pa dzie 2008 roku. Jedn¹ z naj si l niej
akcen to wa nych przez KE od nie sieñ do spó j no œci tery to ria l nej w tym do ku -
men cie jest po trze ba jak naj le p sze go wy ko rzy sta nia chara ktery sty cz nych cech 
po szcze gó l nych te ry to riów (a nie ty l ko re gio nów) Unii. Oz na cza to, ¿e po li ty -
ka spó j no œci po win na w wiê kszym sto p niu wy do by waæ i wy ko rzy sty waæ lo -
ka l ne za so by i atu ty po szcze gó l nych ob sza rów UE. Cho dzi o „prze kszta³ca nie
ró¿ no rod no œci w ko rzy œci, przy czy niaj¹c siê do zrów nowa ¿o ne go roz wo ju
ca³ej Unii”158. We wcze œ nie j szej wer sji ro bo czej oma wia ne go do ku men tu159

Ko mi sja zwra ca uwa gê na po trze bê po sza no wa nia tery to rial ne go zró¿ ni co wa -
nia, w tym ró¿ no rod no œci ku l tu ro wej i iden ty fi ka cji tery to ria l nych. Jest to wy -
ra Ÿ ne os³abie nie doty ch cza sowe go po dej œcia KE do wy rów ny wa nia ró ¿ nic
miê dzy po szcze gól ny mi re gio na mi zjed no czo nej Eu ro py, co zbli ¿a Ko mi sjê
do sta no wi ska pre zen towa ne go przez rz¹dy na ro do we. Do ku ment pod kre œla
po trze bê „skon cen tro wa nia stra te gii roz wo jo wych na kon kre t nych atu tach da -
nych te ry to riów, ich ka pi ta le ma te ria l nym, lu dz kim i spo³ecz nym, jak rów nie¿
na ich za so bach na tu ra l nych”160. Ta kie po dej œcie jest bli skie kon ce pcji endo -
geni cz ne go roz wo ju w po li ty ce re gio na l nej, jed nak z si l nym pod kre œle niem
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156 Ta kie pra gnie nie wy ra zi³a Da nu ta Hübner, ko mi sarz UE odpo wie dzia l na za roz wój re -
gio na l ny i po li ty kê spó j no œci. Por. D. Hübner: Re fle c tions on fu tu re of co he sion po li cy,
SPEECH/08/174, Ma ri bor, 7 April 2008, s. 2.

157 Ko mu ni kat Ko mi sji do Rady, Pa r la men tu Euro pe j skie go, Ko mi te tu Re gio nów i Ko mi te -
tu Eko nomi czno - Spo³ecz ne go: Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej. Prze kszta³ce -
nie ró¿ no rod no œci tery to ria l nej w si³ê, COM(2008) 616 wer sja osta te cz na, Bru kse la 6.10.2008.

158 Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, s. 3.
159 Por. Com mis sion Staff Wor king Do cu ment: Acco m pa ny ing the Gre en Pa per on Ter ri to -

rial Co he sion. Tu r ning ter ri to rial di ve r si ty into strength, COM(2008) 616 fi nal, Brus sels
6.10.2008, s. 3.

160 Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, s. 4.
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ko nie cz no œci szerszego uwzglêdnienia specyficznych cech geograficznych
regionów i innych obszarów zjednoczonej Europy.

Ko mi sja d¹¿y do tego, aby w po li ty ce spó j no œci w wiê kszym sto p niu uw z -
glêd niaæ spe cy fi cz ne stru ktu ry geo gra fi cz ne (me tro po lie, mia sta i mia ste czka,
ob sza ry przy gra ni cz ne, wie j skie, gó r skie itp.). Jest to bar dzo isto t na ten den cja
wi do cz na w Zie lo nej ksiê dze w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, zwi¹zana
z sze r szym uw z glêd nie niem ró ¿ no rod nych stru ktur tery to ria l nych w po li ty ce
spó j no œci i si l nie j szym ukie run ko wa niem in stru men tów jej wspa r cia w³aœ nie
w tym kie run ku. Roz wa ¿a na jest kwe stia pe³nie jsze go w³¹cze nia in nych ni¿
re gio na l ne (de fi nio wa ne jako NUTS2), ka te go rii prze strzen nych, zw³asz cza
ponad regio na l nych lub sub re gio nal nych do zarz¹dza nia po li tyk¹ spó j no œci
UE161. Opi sa ne ten den cje w³¹czaj¹ bar dzo si l nie pro ble ma ty kê zago spoda ro -
wa nia prze strzen ne go do pla no wa nia po li ty ki spó j no œci, mog¹ prze su waæ ciê -
¿ar zarz¹dza nia od po li ty ki re gio na l nej w stro nê in nych stru ktur tery to ria l -
nych, a ta k ¿e mo c no za zna czaj¹ spe cy fi kê ge o gra ficzn¹ po szcze gó l nych ob -
sza rów jako punkt wyj œcia dla in ter we ncji po li ty ki spó j no œci. W³aœ nie dla te go
jed nym z g³ów nych wy mia rów od dzia³ywa nia spó j no œci terytorialnej maj¹
byæ regiony o specyficznych uwarunkowaniach geograficznych.

Ko mi sja Eu ro pe j ska zwra ca uwa gê na po trze bê za cho wa nia g³ów nej mi -
sji po li ty ki spó j no œci, jak¹ jest po moc re gio nom s³abiej roz wi jaj¹cym siê.
Cho dzi je dy nie o to, aby si l niej uw z glêd nia³a aspe kty geo gra fi cz ne i endo ge -
ni cz ne za so by roz wo jo we. „Po li ty ka stru ktu ra l na UE skie ro wa na jest do
mniej uprzy wile jo wa nych re gio nów i ma na celu roz wi ja nie ich atu tów oraz
po ten cja l nych ob sza rów prze wa gi kon ku ren cyj nej, a ta k ¿e prze zwy ciê ¿e nie
ewen tu a l nych ba rier dla wzro stu go spo dar cze go wy ni kaj¹cych z ich spe cy fi -
cz nych wa run ków”162. Na le ¿y jed nak pa miê taæ, ¿e w in nych do ku men tach
Ko mi sja ³¹czy za sa dê roz wo ju endo geni cz ne go ze wspie ra niem we wnê trz -
ne go po ten cja³u oraz usu wa niem ba rier roz wo jo wych ta k ¿e w le piej roz wi -
jaj¹cych siê re gio nach163.

Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej wy mie nia czte ry g³ówne
ob sza ry in ter we ncji po li ty ki spó j no œci, zwi¹zane z osi¹ga niem spó j no œci w wy -
mia rze tery to ria l nym. Jako pie r wszy wska za no po ko ny wa nie ró ¿ nic w gê sto -
œci za lud nie nia. Ma to g³ów nie od nie sie nie do pro mo wa nia roz wo ju zba lan -
sowa ne go tery to ria l nie w ska li Unii Eu ro pe j skiej jako ca³oœci. Cho dzi o po go -
dze nie dwóch g³ów nych ce lów roz wo jo wych: wzma c nia nie konku rency j no œci
go spo da r czej oraz wzro stu przy jed no cze s nym re spe kto wa niu po trze by za cho -
wa nia za so bów na tu ra l nych oraz za pe w nie nia spó j no œci spo³ecz nej. Oz na cza

Nowa po li ty ka spó j no œci 73

161 Por. Acco m pa ny ing the Gre en Pa per on Ter ri to rial Co he sion, s. 6.
162 Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, s. 10.
163 Por. Pi¹te spra wo z da nie w spra wie po stê pów w dzie dzi nie spó j no œci go spo da r czej

i spo³ecz nej, s. 5.
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to w pra kty ce po trze bê uni ka nia zbyt du ¿e go skon cen tro wa nia ob sza rów wzro -
stu oraz u³atwia nia do stê pu wszy stkim ob sza rom do rosn¹cych zy sków aglo -
me ra cji164. Ko mi sja Eu ro pe j ska uz na je ko rzy œci kon cen tra cji dzia³al no œci go -
spo da r czej i lud no œci, w tym wy ni kaj¹ce ze zwiê ksza nia zy sków z aglo me ra cji 
oraz two rze nia kla strów re gio na l nych. Jed nak za da niem po li ty ki spó j no œci po -
win no byæ ³ago dze nie ten den cji do kon cen tra cji dzia³al no œci go spo da r czej
i lud no œci, a ta k ¿e u³atwia nie do stê p no œci do ko rzy œci wy ni kaj¹cych z aglo me -
ra cji (lub ur ba ni za cji). Jest to zgod ne z na czeln¹ za sad¹ po li ty ki spó j no œci,
jak¹ jest wspie ra nie roz wo ju ob sza rów s³abiej roz wi jaj¹cych siê lub maj¹cych
istotne bariery utrudniaj¹ce rozwój.

Ko le j nym ob sza rem in ter we ncji po li ty ki spó j no œci, maj¹cym zwiê kszaæ
spó j noœæ w wy mia rze tery to ria l nym, jest prze zwy ciê ¿a nie od leg³oœci miê dzy
ró ¿ ny mi te ry to ria mi, a ta k ¿e po ko ny wa nie utrud nieñ roz wo ju eko nomi cz ne go
i spo³ecz ne go, wy ni kaj¹cych z tego fa ktu (lub in nych spe cy fi cz nych cech geo -
gra fi cz nych). Prze de wszy stkim do ty czy to wspie ra nia roz wo ju li nii komu -
nika cy j nych, za rów no trans po rto wych, jak rów nie¿ tele komu nika cyj nych.
Cho dzi o le p sze powi¹za nie ob sza rów cen tra l nych i od da lo nych (pery fe ry j -
nych), a ta k ¿e ró ¿ nych ty pów ob sza rów w po szcze gó l nych re gio nach (np. ob -
sza rów wie j skich z mia sta mi). 

Isto t ne zna cze nie ma rów nie¿ roz wój in nej in fra stru ktu ry sie cio wej,
zw³asz cza ener ge ty cz nej. Ma to zwi¹zek z za pe w nie niem do stê pu do pod sta -
wo wych us³ug, wa ¿ nych dla roz wo ju eko nomi cz ne go i spo³ecz ne go re gio nów
od da lo nych. W tym kon te k œcie Ko mi sja pod kre œla po trze bê za pe w nie nia do -
stê pu do in nych us³ug u¿y te cz no œci pu b li cz nej w tych re gio nach. Two rze nie
po³¹czeñ miê dzy te ry to ria mi oz na cza obe c nie nie ty l ko za pe w nie nie do brych
po³¹czeñ w za kre sie trans po rtu in ter moda lne go. Wy ma ga ono rów nie¿ w³aœci -
we go do stê pu do us³ug ta kich jak ochro na zdro wia, edu ka cja i zrów no wa ¿o ne
Ÿród³a ene r gii, sze roko pas mo wy In ter net, nie za wod nych po³¹czeñ z sie ci¹
ene r ge tyczn¹ oraz si l nych zwi¹zków po miê dzy przed siê bior stwa mi i oœro d ka -
mi ba da w czy mi. Za sad ni cze zna cze nie ma rów nie¿ roz wi¹za nie spe cy fi cz nych
po trzeb grup w go r szym po³o¿e niu165.

Kwe stia do stê p no œci i po ko ny wa nia ba rier geo gra fi cz nych ma bez po -
œred ni zwi¹zek z ka te go ry zacj¹ re gio nów o spe cy fi cz nych uwa run ko wa -
niach geo gra fi cz nych. Sta no wi¹ one ko lejn¹ p³asz czy z nê in ter we ncji po li ty -
ki spó j no œci. Ko mi sja wska zu je na na stê puj¹ce ob sza ry in ter we ncji: re gio ny
gó r skie, re gio ny wy spia r skie, 18 s³abo za lu d nio nych re gio nów, re gio ny
g³ów nie mie j skie, po œred nie oraz wie j skie, re gio ny me tro poli tal ne, stre fy
przy brze ¿ ne, a ta k ¿e tzw. re gio ny naj bar dziej od da lo ne (któ re od d³u¿ sze go
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164 Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, s. 6–7. 
165 Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, s. 7.
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cza su ciesz¹ siê spe cja l ny mi pre fe ren cja mi w po li ty ce spó j no œci)166. Oprócz
tego Ko mi sja wy mie nia inne fo r my tery to ria l ne, zw³asz cza w kon te k œcie
wspó³pra cy (hory zon ta l nej lub wer ty ka l nej) miê dzy ró ¿ ny mi in sty tu cja mi
pub li cz ny mi. Na przyk³ad co raz czê st sze pra kty ki wspó³pra cy po szcze gó l -
nych w³adz sa morz¹do wych w ra mach ob sza rów metro poli ta l nych. Wspo mi -
na rów nie¿ o re gio nach przy gra ni cz nych (wokó³ we wnê trz nych lub ze w nê trz -
nych gra nic UE). Dane sta ty sty cz ne Ko mi sji Eu ro pe j skiej wska zuj¹167, ¿e
maj¹ one bar dzo ni skie wska Ÿ ni ki roz wo ju, po rów nywa l ne do najs³ab szej ka -
te go rii re gio na l nej, jak¹ s¹ re gio ny naj bar dziej od da lo ne. Ko mi sja zwra ca
rów nie¿ uwa gê na to, ¿e ze w nê trz ne ob sza ry, zw³asz cza na gra ni cy wschod -
niej UE roz wi jaj¹ siê co raz s³abiej i s¹sia duj¹ z je sz cze s³abiej roz wi jaj¹cymi
siê re gio na mi168 (por. mapa 2).

Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej
przy naj mniej dwu kro t nie wy mie nia wspó³pra cê te ry to rialn¹, wa¿n¹ z pun ktu
wi dze nia pol skich in te re sów roz wo jo wych. Cho dzi o koor dy no wa nie po li tyk
w re gio nie Mo rza Ba³ty c kie go oraz wzd³u¿ wschod niej ze w nê trz nej gra ni cy
UE169. Ponad to, Ko mi sja nie wy klu cza wpro wa dze nia no wych ka te go rii ob -
sza rów (re gio nów) o spe cy fi cz nych uwa run ko wa niach geo gra fi cz nych, wy -
ma gaj¹cych szcze gó l nych dzia³añ w ra mach po li ty ki spó j no œci lub no wych
form wspó³pra cy tery to ria l nej wspie ra nej przez Uniê170. Jest to isto t na wska -
zów ka dla de cy den tów po li ty cz nych i re gio na li stów, przy go to wuj¹cych now¹
po li ty kê spó j no œci, gdy¿ mo¿e mieæ od nie sie nie do spe cy fi cz nych ka te go rii
prze strzen nych wy stê puj¹cych w Pol sce. Ju¿ obe c nie wi daæ, ¿e najs³abiej roz -
wi jaj¹ce siê pol skie wo je wó dz twa, zw³asz cza usy tu o wa ne na gra ni cy wschod -
niej, wy ma gaj¹ do dat ko we go wspa r cia ze stro ny Unii Eu ro pe j skiej.

Ko mi sja zak³ada po trze bê wspó³pra cy za rów no w p³asz czy Ÿ nie miêdzy -
insty tucjo nal nej (zw³asz cza ko or dy na cji miê dzy ró ¿ ny mi po zio ma mi
w³adz), jak rów nie¿ miê dzy ró ¿ ny mi ty pa mi po li tyk pu b li cz nych (in te gra cja
mery to ry cz na). Jed nak g³ów nym od nie sie niem dla tych dwóch ty pów in te -
gra cji jest w³aœ nie okre œlo ne te ry to rium i to jego spe cy fi cz ne ce chy geo gra fi -
cz ne po win ny de cy do waæ o fo r mach i za kre sie przed mio to wym wspó³pra cy.
Na przyk³ad Ko mi sja pro po nu je w³¹cza nie no wych te ma tów w za kres mo ¿ li -
wych in ter we ncji po li ty ki spó j no œci, ta kich jak od po wiedŸ na zmia ny kli ma -
ty cz ne, ru chy mi gra cy j ne i inne zmia ny demo gra fi cz ne, zwiê ksze nie bez pie -
cze ñ stwa ener gety cz ne go itp. Wszy stkie te kwe stie po win ny jed nak byæ
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166 Por. sze ro ka pro po zy cja ty po lo gii re gio na l nej w: Acco m pa ny ing the Gre en Pa per on
Ter ri to rial Co he sion, s. 6–10.

167 Por. Acco m pa ny ing the Gre en Pa per on Ter ri to rial Co he sion. Tu r ning ter ri to rial di ve r -
si ty into strength, s. 24.

168 Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, s. 8.
169 Ibi dem, s. 3.
170 Ibi dem, s. 13.
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In deks: EU27 = 100

Mapa 2. Po ziom PKB na 1 mie sz ka ñ ca w 2005 roku (w euro)171

171 Na pod sta wie: Acco m pa ny ing the Gre en Pa per on Ter ri to rial Co he sion, s. 22.
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wpro wa dza ne w kon te k œcie okre œlo ne go te ry to rium. Dla te go te¿ Ko mi sja
wi dzi po trze bê si l nie j szej ko or dy na cji po miê dzy po li ty ka mi se kto ro wy mi
i tery to rial ny mi172, za rów no uni j ny mi, jak i pañstw cz³on ko wskich. Wœród
po li tyk se kto ro wych wy ma gaj¹cych zin te gro wane go po dej œcia do po li ty ki
spó j no œci Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej wy mie nia m.in.
po li ty kê trans po rtow¹, ene r ge tyczn¹, roln¹ i ob sza rów wie j skich,
zin te gro wan¹ po li ty kê morsk¹, kon ku ren cji, za trud nie nia i in no wa cyjn¹173.”

Dwie g³ówne ten den cje po li ty cz ne

Pod su mo wuj¹c doty ch cza so we roz wa ¿a nia, wa r to zwró ciæ uwa gê na dwie
ten den cje po li ty cz ne wo bec in ter pre ta cji spó j no œci tery to ria l nej. S¹ one wi do -
cz ne z jed nej stro ny w do ku men tach Ko mi sji Eu ro pe j skiej, a z dru giej – do ku -
men tach sy g no wa nych przez mi ni strów re pre zen tuj¹cych pa ñ stwa cz³on kow -
skie. Wpra w dzie z up³ywem cza su Ko mi sja prze j mu je sze reg po stu la tów ini -
cjo wa nych przez rz¹dy na ro do we174, ale za uwa ¿a l ne s¹ ta k ¿e pe w ne sub te l ne
ró ¿ ni ce miê dzy po dej œciem wspól no to wym i miê dzyrz¹do wym175, co mo¿e
zna leŸæ swój wy raz w dys ku sji o przysz³oœci po li ty ki spó j no œci.

W przy pa d ku Ko mi sji Eu ro pe j skiej ist nie je si l ne od nie sie nie spo so bu in -
ter pre ta cji spó j no œci tery to ria l nej do tra kta tów eu ro pe j skich. W kon se k wen cji
wi do cz ne jest po dej œcie wy rów na w cze, któ re akcen tu je po trze bê po mo cy
najs³ab szym re gio nom, zw³asz cza tych maj¹cym naj trud nie j sze uwa run ko wa -
nia geo gra fi cz ne, choæ jak wcze œ niej wspo mnia³em – w Zie lo nej ksiê dze
w spra wie spó j no œci tery to ria l nej za uwa ¿a l ne jest os³abie nie tej ten den cji.
Pod sta wow¹ za sad¹ przy jêt¹ dla spó j no œci tery to ria l nej jest „zba lan so wa ny”
roz wój (tj. zrów no wa ¿o ny prze strzen nie), ro zu mia ny prze de wszy stkim w ka -
te go riach re du ko wa nia ró ¿ nic i wy rów ny wa nia szans roz wo jo wych. Ko mi sja,
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172 Ibi dem, s. 10.
173 „Do stêp do wy so kiej ja ko œci ba dañ oraz mo ¿ li woœæ ucze st ni c twa w pro je ktach trans gra -

ni cz nych ma rosn¹ce zna cze nie dla per spe ktyw roz wo ju re gio nal ne go. Wy miar tery to ria l ny po -
li ty ki ba da w czej wy ra ¿a siê po przez usta no wie nie eu ro pe j skiej prze strze ni ba da w czej (ERA),
w ra mach któ rej na uko w cy mog¹ siê prze mie sz czaæ, ko mu ni ko waæ i wspó³pra co waæ bez ogra -
ni czeñ”, Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, s. 11. 

174 Przyk³adem tej ten den cji jest wy po wiedŸ Da nu ty Hübner na te mat spó j no œci tery to ria l -
nej, któ ra ³¹czy wszy stkie naj wa¿ nie j sze ele men ty wy stê puj¹ce za rów no w do ku men tach Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej, jak i miê dzyrz¹do wych. Por. D. Hübner: Ter ri to rial Co he sion: to wards
a cle ar and com mon un de r stan ding of the con cept, SPEECH/07/743, Pon ta De lga da, Azo res,
23 No ve m ber 2007.

175 Dwa g³ówne nu r ty dys ku sji o spó j no œci tery to ria l nej, tj. miê dzyrz¹dowy i wspól no to wy
(re pre zen towa ny prze de wszy stkim przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹) do strze gaj¹ ta k ¿e inni ko men ta -
to rzy. Por. A. Fa lu di: Ter ri to rial Agen da of the Eu ro pe an Union, „Eu ro pe an Jo u r nal of Spa tial
De ve lo p ment”, 2007, no. 25, No ve m ber.
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zgod nie z za pi sa mi tra kta to wy mi, do strze ga po trze bê za pe w nie nia us³ug œwia -
d czo nych w ogó l nym in te re sie go spo da r czym. Jest to naj czê œciej in ter pre -
towa ne jako za gwa ran towa nie do stê p no œci do okre œlo nych te ry to riów, a wiêc
wi¹¿e siê z roz bu dow¹ sie ci komu nika cy j nych i in nej in fra stru ktu ry. Czê sto
KE przy wo³uje po stu lat eu ro pe j skiej wa r to œci do da nej, a wiêc ko rzy œci roz wo -
jo wych wy ni kaj¹cych ze spó j no œci nie ty l ko dla okre œlo ne go ob sza ru, ale ta k -
¿e w wy mia rze ogól noeu rope j skim. Zwra ca uwa gê na po trze bê sil nie j sze go
uw z glêd nie nia w po li ty ce spó j no œci prio ry te tów eu ro pe j skich, co bez w¹tpie -
nia mo¿e wzmo c niæ po zy cjê sa mej Ko mi sji, jako tra kta to we go gwa ran ta po -
pra wno œci rea li zo wa nia ce lów wspól no to wych. W od nie sie niu do spó j no œci
tery to ria l nej KE akcen tu je rów nie¿ kwe stie roz wo ju spo³ecz ne go, m.in.
zwi¹za ne go z re du ko wa niem wy klu cze nia spo³ecz ne go i po praw¹ ja ko œci ¿y -
cia. Sta no wi to nawi¹za nie do idei Euro pe j skie go Mo de lu Spo³ecz ne go.
Przed sta wi cie le Ko mi sji pod kre œlaj¹ rów nie¿, ¿e po li ty ka spó j no œci nie po -
win na byæ zdo mi no wa na przez po li ty ki se kto ro we UE, ale je dy nie z nimi
komp le men tar na i zin te gro wa na176.

Na to miast mi ni stro wie odpo wie dzia l ni za pla no wa nie prze strzen ne i roz -
wój re gio na l ny akcen tuj¹ za sa dê sub sy diar no œci i mniej scen trali zowa ne go
po dej œcia do spó j no œci tery to ria l nej. Odwo³uj¹ siê przy tym do ar gu men tów
do tycz¹cych po pra wy efe kty w no œci zarz¹dza nia, choæ ich sta no wi sko mo¿e
ta k ¿e wi¹zaæ siê z chê ci¹ ogra ni cze nia ko m pe ten cji Ko mi sji Eu ro pe j skiej
w po li ty ce spó j no œci i sil nie j sze go zde cen trali zowa nia tej po li ty ki do pañstw
cz³on ko wskich (lub na wet jej czê œcio wej rena cjona li za cji). Pod kre œlaj¹ po -
trze bê za cho wa nia i wy ko rzy sta nia ró¿ no rod no œci re gio na l nej, co wy ra Ÿ nie
kon tra stu je z po dej œciem wy rów na w czym do po li ty ki spó j no œci. Po zwa la ta k -
¿e si l niej zró ¿ ni co waæ po szcze gó l ne ka te go rie prze strzen ne oraz in stru men ty
po li ty ki spó j no œci, zw³asz cza miê dzy re gio na mi si l niej i s³abiej roz wi jaj¹cymi
siê. Os³abia zna cze nie po stu la tu zmnie j sza nia ró ¿ nic w po zio mie roz wo ju go -
spo dar cze go i umo ¿ li wia roz pra sza nie ce lów roz wo jo wych na in nych – ni¿
eko no mi cz ne – prio ry te tach. Mo¿e to byæ wy ko rzy sta ne zw³asz cza w sto sun -
ku do re gio nów s³abiej roz wi jaj¹cych siê pod wzglê dem go spo da r czym. Pa ñ -
stwa cz³on ko wskie si l nie akcen tuj¹ po trze bê in te gra cji po li tyk se kto ro wych
z da nym te ry to rium, co wi¹¿e siê m.in. z chê ci¹ le p sze go wy ko rzy sta nia fun -
du szy eu ro pe j skich przez po li ty ki krajo we. £¹cz¹ rów nie¿ spó j noœæ te ry to -
rialn¹ z ko le j ny mi prio ry te ta mi po li tyk se kto ro wych, co ma za sad ni cze
znaczenie dla kszta³towania profilu merytorycznego przysz³ej polityki
spójnoœci.
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176 Ta kie sta no wi sko zo sta³o m.in. za pre zen towa ne przez przed sta wi cie la Ko mi sji Eu ro pe j -
skiej na se mi na rium orga ni zo wa nym przez Mi ni ste r stwo Roz wo ju Re gio nal ne go w Fa len tach
w dniach 13–14 maja 2008. Por. P. Ber ko witz: Pre pa ring the Fu tu re of Co he sion Po li cy, s. 12.
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Wa r to w tym mie j s cu przy po mnieæ, ¿e pa ñ stwa cz³on ko wskie s¹ nie zwy kle 
akty w ne w dys ku sji o spó j no œci tery to ria l nej i od lat po dej muj¹ ró ¿ no rod ne
pró by sil nie j sze go w³¹cze nia per spe kty wy prze strzen nej do po li ty ki spó j no -
œci. Wed³ug nie któ rych spe cja li stów177 idea spó j no œci tery to ria l nej jest po -
mys³em fran cu skim, któ ry mia³ zmi nima li zo waæ prze wi dy wan¹ ten den cjê do
prze su wa nia zain tere so wa nia po li ty ki spó j no œci na wschód, wraz z pla no wa -
nym po sze rze niem UE. Cho dzi³o rów nie¿ o wy ko rzy sta nie in stru men tów eu -
ro pe j skich do zmnie j sze nia dys pro po rcji roz wo jo wych miê dzy re gio nem
sto³ecz nym a najs³ab szy mi go spo da r czo ob sza ra mi Fran cji, a ta k ¿e prze no sze -
nia im pu l sów roz wo ju poza cen tra l ny ob szar pen ta go nu, choæ w jego naj bli ¿ -
sze oto cze nie. We fran cu skich krê gach aka de mi c kich si l nie roz po wszech nio -
ne s¹ te¿ idee roz wo ju poli cen trycz ne go oraz nawi¹za nia do Euro pe j skie go
Modelu Spo³ecznego w polityce przestrzennej.

Pro gram Eu ro pe j skiej Per spe kty wy Roz wo ju Prze strzen ne go oraz eu ro pe j -
ska sieæ obse r wa to riów pla no wa nia prze strzen ne go s¹ nie ty l ko ini cja ty wa mi
kra jów cz³on ko wskich, ale rów nie¿ w du ¿ej mie rze opie raj¹ siê na zarz¹dza niu 
miê dzyrz¹do wym i otwa r tej me to dzie ko or dy na cji178. Szcze gó l nie wa ¿ na jest
przy tym rola urzê du pre zy den cji eu ro pe j skiej oraz afi lio wa nych przy niej ko -
mi te tów (np. Ko mi te tu Roz wo ju Prze strzen ne go). W tra kcie dys ku sji nad
opera cjo na li zacj¹ spó j no œci tery to ria l nej po ja wia³y siê po stu la ty za sto so wa nia 
pro ce du ry komi tolo gi cz nej lub otwa r tej me to dy ko or dy na cji179. W przy pa d ku
prze nie sie nia tych in sty tu cji do po li ty ki spó j no œci z pe w no œci¹ wzmo c ni³oby
to rolê pañstw cz³on ko wskich w tej po li ty ce i os³abi³o zna cze nie Ko mi sji Eu -
ro pe j skiej. Wa r to do daæ, ¿e jest to przyk³ad sze r sze go zja wi ska wzma c nia nia
in sty tu cji miê dzyrz¹do wych w Unii, wi do cz ne go za rów no w pro je kcie tra kta -
tu liz bo ñ skie go, jak i in nych po li ty kach uni j nych180.

Eu ro pe j skie wy ty cz ne i wska Ÿ ni ki do tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej bêd¹
mog³y byæ fo r mu³owa ne je dy nie ogó l nie, zaœ za ich pra ktyczn¹ re a li za cjê i do -
pa so wa nie do uwa run ko wañ tery to ria l nych bêd¹ mu sia³y od po wia daæ rz¹dy
na ro do we. Bê dzie to wzma c nia³o ich rolê w po li ty ce spó j no œci. Ju¿ te raz nie
jest ona ma³a, cze go przyk³adem jest okre œla nie fun kcji pe³nio nych przez
rz¹dy mia nem gate keeper’a181, a wiêc roli po œred nicz¹cej miê dzy po zio mem
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177 A. Fa lu di: From Eu ro pe an Spa tial De ve lo p ment to Ter ri to rial Co he sion Po li cy, „Re gio -
nal Stu dies”, 2006, vol. 40, no. 6, s. 667–678.

178 Por. U.J. Ri vo lin: The Fu tu re of the ESDP in the Fra me work of Ter ri to rial Co he sion,
DISP 161, 2005, no. 2, s. 19–27; E. Gu a li ni: Ter ri to rial co he sion as a ca te go ry of agen cy: the
mis sing di men sion in the EU spa tial de ba te, s. 7–11.

179 Por. A. Fa lu di: From Eu ro pe an Spa tial De ve lo p ment to Ter ri to rial Co he sion Po li cy, s. 674.
180 Sze rzej na ten te mat: T.G. Gros se: Hy bry do wy ustrój Unii Eu ro pe j skiej: dwie lo gi ki

zmian w pro je kcie tra kta tu kon sty tucy jne go, „Ana li zy Na to li ñ skie”, 2008, nr 3 (26); T.G. Gros -
se: Eu ro pa na roz dro ¿u, rozdz. 10.

181 Zob. S. Bu l mer, Ch. Le qu e s ne: In tro du c tion, Con c lu sion, w: S. Bu l mer, Ch. Le qu e s ne
(red.): The Me m ber Sta tes of the Eu ro pe an Union, Ox ford Uni ve r si ty Press, 2005; S. Bu l mer,
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uni j nym a tery to ria l nym, co wi¹¿e siê z isto t nym za kre sem re a l nej w³adzy
w po li ty ce spó j no œci. Pod kre œla nie w do ku men tach mini ste ria l nych po trze by
re spe kto wa nia za sa dy sub sy diar no œci przy opera cjona lizo wa niu spó j no œci
tery to ria l nej ma wiêc bar dzo konkretny wydŸwiêk polityczny.

Nie kie dy przed sta wi cie le pañstw cz³on ko wskich opo wia daj¹ siê za bar -
dziej fun kcjo na l nym po dej œciem do de li mi ta cji ob sza rów in ter we ncji przy re -
a li za cji spó j no œci tery to ria l nej, a zw³asz cza sze r szym uw z glêd nia niu obok po -
zio mu re gio nów ta k ¿e in nych ob sza rów182. Ta kie po dej œcie mo¿e pro wa dziæ
do os³abia nia roli re gio nów w po li ty ce spó j no œci, zw³asz cza tych o sa mo -
rz¹do wym sta tu sie, a ta k ¿e mo ¿ li wo œci swo bod ne go okre œla nia przez rz¹dy
ró ¿ nych ob sza rów in ter we ncji, co wzma c nia ich rolê po li tyczn¹. Po zwa la
m.in. na kszta³to wa nie do ra Ÿ nych stru ktur pa ñ stwo wych w te re nie (np. wyspe -
cjali zo wa nych agen cji), odpo wie dzia l nych za wyda t ko wa nie fun du szy eu ro -
pe j skich. Jest zwi¹zane z sze rzej obse rwo wa ny mi pro ce sa mi os³abia nia po li ty -
ki re gio na l nej w ra mach po li ty ki spó j no œci183, a ta k ¿e zmnie j sza nia zna cze nia
poli ty cz ne go idei Eu ro py re gio nów. Ta k ¿e si l nie j sze wp³ywy po li tyk se kto ro -
wych w ob rê bie spó j no œci tery to ria l nej i po li ty ki spó j no œci mog¹ byæ okazj¹
do wzmo c nie nia roli mi ni strów se kto ro wych w poszczególnych krajach w za -
rz¹dzaniu funduszami europejskimi.

W dys ku sji na te mat przysz³oœci spó j no œci tery to ria l nej bior¹ udzia³ ta k ¿e
inne pod mio ty, m.in. œro do wi ska aka de mi c kie, sa morz¹dy tery to ria l ne, w tym
rów nie¿ re gio ny. Te osta t nie zwra caj¹ uwa gê na po trze bê hory zon tal ne go trak -
to wa nia spó j no œci tery to ria l nej, a wiêc obe j mo wa nia ni¹ wszy stkich re gio nów
eu ro pe j skich, a nie ty l ko najs³abiej roz wi jaj¹cych siê lub o spe cy fi cz nych
uwa run ko wa niach geo gra fi cz nych184. Odwo³uj¹ siê rów nie¿ do za sa dy so li dar -
no œci, za rów no w wy mia rze ko o pe ra cji miê dzy po szcze gól ny mi ob sza ra mi,
jak zwiê kszo ne go bu d¿e tu po li ty ki spó j no œci. Na le ¿y jed nak pa miê taæ, ¿e za -
sad ni czy g³os w spra wach opera cjona li za cji spó j no œci tery to ria l nej bê dzie na -
le ¿a³ do pañstw cz³on ko wskich, zw³asz cza tych naj sil nie j szych i naj wiê cej
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Ch. Le qu e s ne: New Per spe c ti ves on EU - Me m ber Sta te Re la tion s hips, Cen tre d’etudes et de re -
che r ches in ter na tio nals, „Re se arch in Qu e stion”, 2002, no 4, Ja nu a ry. Przyk³adem oma wia nej
roli pañstw cz³on ko wskich jest re dy stry bu cja œro d ków UE na po li ty kê spó j no œci: I. Ba che: The
ex ten ded ga te ke e per: cen tral go ve r n ment and the imp le men ta tion of EC re gio nal po li cy in the
UK, „Jo u r nal of Eu ro pe an Pu b lic Po li cy”, 1999, vol. 6, no. 1.

182 Po do b ne re ko men da cje do tycz¹ce spó j no œci tery to ria l nej przed sta wiaj¹ eks per ci: Go ver -
na nce of Ter ri to rial and Ur ban Po li cies from EU to Lo cal Le vel, Fi nal Re port, Part I, Sum ma ry,
ESPON Pro ject 2.3.2., Lu xe m bo urg 2007, s. 26.

183 Por. g³ówna teza wyk³adu prof. A. Sa pi ra na kon fe ren cji orga ni zo wa nej przez Mi ni ste r -
stwo Roz wo ju Re gio nal ne go: A. Sa pir: Pro mo ting Growth in Europe’s Lag ging Re gions, Fa -
len ty, 13–14 May 2008.

184 Por. M. De le bar re: The Li s bon stra te gy and ter ri to rial co he sion: to wards a new kind of
Eu ro pe an go ve r nan ce, Con fe ren ce on Ter ri to rial Co he sion and the Li s bon stra te gy: Ex p lo i ting
lo cal and re gio nal po ten tial, Am ster dam 28 June 2006, s. 4.
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wp³acaj¹cych do bu d¿e tu uni j ne go. Li czyæ siê bê dzie rów nie¿ opi nia Ko mi sji
Eu ro pe j skiej, zw³asz cza wy ra ¿o na w Zie lo nej ksiê dze na te mat spó j no œci tery -
to ria l nej. Jak wcze œ niej na pi sa³em, sta no wi sko KE w wie lu aspe ktach zbli ¿y³o 
siê do po dej œcia rz¹dów na ro do wych.

Naj wa¿ nie j sze dy le ma ty spó j no œci tery to ria l nej

Do ty ch cza sow¹ dys ku sjê eu ro pejsk¹ na te mat spó j no œci tery to ria l nej mo ¿ -
na rów nie¿ pod su mo waæ w od nie sie niu do naj wa¿ nie j szych dy le ma tów mery -
to ry cz nych. Jak siê wy da je, tego typu ana li za mo¿e byæ istotn¹ przes³ank¹
kszta³to wa nia pol skie go sta no wi ska za rów no w spra wie spó j no œci tery to ria l -
nej, jak rów nie¿ przysz³oœci po li ty ki spó j no œci po roku 2013. Po ni ¿ej pro po nu -
jê oce nê piê ciu g³ównych dylematów. 

(1) Spó j noœæ czy ró ¿ no rod noœæ?
Sze reg do ku men tów miê dzyrz¹do wych do tycz¹cych agen dy tery to ria l nej

pod kre œla wa lo ry ró¿ no rod no œci re gio na l nej, zw³asz cza w od nie sie niu do œro -
do wi ska na tu ral ne go i dzie dzi c twa kul tu ro we go. Po stu lu je rów nie¿ wyko rzy -
sty wa nie tej od mien no œci dla roz wo ju re gio nal ne go. Ró ¿ ni ce nie s¹ wiêc re du -
ko wa ne, ale mog¹ sta no wiæ isto t ny i uni ka to wy po ten cja³ endo ge ni cz ny okre -
œlo nych te ry to riów. W Zie lo nej ksiê dze w spra wie spó j no œci tery to ria l nej Ko -
mi sja Eu ro pe j ska prze jê³a ton wy po wie dzi z do ku men tów miê dzyrz¹do wych
i za chê ca do wyko rzy sty wa nia atu tów po szcze gó l nych ob sza rów i prze -
kszta³ca nia ró¿ no rod no œci w ko rzy œci przy czy niaj¹ce siê do roz wo ju ca³ej
Unii185. Taki spo sób po dej œcia do roz wo ju prze strzen ne go jest nie co sprze cz ny 
z tra kta to wym ro zu mie niem spó j no œci jako wy rów ny wa nia szans roz wo jo -
wych i ni we lo wa nia ró ¿ nic w roz wo ju re gio nów (tj. kon wer gen cji po zio mów
roz wo ju go spo dar cze go i spo³ecz ne go). Ze wspo mnia nym dy le ma tem wi¹¿e
siê rów nie¿ kwe stia tego, czy przed mio tem po mo cy pu b li cz nej maj¹ byæ
wszy stkie re gio ny Eu ro py, czy ty l ko te najs³abiej roz wi jaj¹ce siê lub naj mniej
uprzy wile jo wa ne pod wzglê dem geo gra fi cz nym. Po dej œcie wy rów na w cze
zak³ada po moc ob sza rom najs³ab szym, na to miast akcen to wa nie ró¿ no rod no -
œci i wielo wymia ro wo œci roz wo ju umo¿liwia objêcie interwencj¹ publiczn¹
wszystkich europejskich regionów.

Jed nym ze spo so bów roz wi¹za nia oma wia ne go dy le ma tu jest pró ba
powi¹za nia kon ce pcji roz wo ju od do lne go ze spó j no œci¹. Cho dzi o przy jê cie
pa ra dyg ma tu roz wo ju endo geni cz ne go, któ ry umo ¿ li wia za ini cjo wa nie
trwa³ych pro ce sów roz wo ju go spo dar cze go i spo³ecz ne go w Eu ro pie. Isto t ne
zna cze nie ma przy tym utrzy ma nie pod sta wo wych wska Ÿ ni ków tego roz wo ju
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(ta kich jak PKB na mie sz ka ñ ca i po ziom bez ro bo cia), któ re bêd¹ g³ów ny mi
wy zna czni ka mi osi¹ga nia spó j no œci miê dzy po szcze gól ny mi ob sza ra mi zjed -
no czo nej Eu ro py. Za sa da ró¿ no rod no œci roz wo ju tery to rial ne go nie po win na
wiêc os³abiaæ tra kta to we go prio ry te tu Unii do zwiê ksza nia jej spó j no œci. Jed -
no cze œ nie od nie sie nia do za sa dy ró¿ no rod no œci po win ny zo staæ za wê ¿o ne
g³ów nie do po sza no wa nia spe cy fi ki mie js co we go œro do wi ska na tu ral ne go
i dzie dzi c twa kul tu ro we go, a nie na przyk³ad do uspra wied li wia nia po dzia³u
miê dzy ob sza ra mi roz wi jaj¹cymi go spo dar kê tra dy cyjn¹ b¹dŸ in no wa cyjn¹.
Za sa da roz wo ju endo geni cz ne go mo¿e byæ pewn¹ pu³apk¹ w dys ku sji
o przysz³oœci po li ty ki spó j no œci dla re gio nów s³abiej roz wi jaj¹cych siê, je œli
za wê zi ich mo ¿ li wo œci roz wo ju je dy nie do tra dy cy j nych se g men tów ich go -
spo da rek. Za miast tego na le ¿y pro mo waæ po trze bê zdywe rsyfi ko wa nia za so -
bów we wnê trz nych, a wiêc bu do wa nia no wych pod staw roz wo ju inno wa cy j -
nej go spo dar ki186. 

(2) Cen tra li za cja czy de cen tra liza cja zarz¹dza nia? 
Za sa dy endo geni cz ne go roz wo ju oraz sub sy diar no œci po li tyk eu ro pe j skich

zak³adaj¹ wiêksz¹ de cen tra liza cjê po li tyk pu b li cz nych, pod czas gdy op ty ka
wy rów na w cza w po li ty ce spó j no œci zak³ada si l nie j sze zna cze nie od gó r ne go
ste ro wa nia roz wo jem i ten den cjê do cen tra li za cji ko m pe ten cji na szcze b lu
wspól no to wym. Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e mo del pla no wa nia prze strzen ne go, fun k -
cjo nuj¹cy we Fran cji, opie ra siê w du ¿ym sto p niu na si l nej roli rz¹do wej agen -
cji DATAR (1 sty cz nia 2006 roku prze mia no wa nej na DIACT), któ ra choæ ma
ogra ni czaæ sku t ki cen tra li za cji pa ñ stwa fran cu skie go, to jed nak opie ra siê
w du ¿ym sto p niu na od gó r nym ste ro wa niu roz wo jem prze strzen nym. W opi -
nii spe cja li stów187 w³aœ nie na tym mo de lu opa r to kon stru kcjê uni j nej po li ty ki 
spó j no œci, a ta k ¿e za pro pono wa no nie któ re jej roz wi¹za nia orga niza cy j ne.

Nie s¹ to jed nak do mi nuj¹ce pro po zy cje w za kre sie zarz¹dza nia, gdy¿, jak
do wo dzi moja wcze œ nie j sza ana li za, ogro m ny wp³yw maj¹ rów nie¿ po mys³y
do tycz¹ce zwiê ksze nia roli pañstw cz³on ko wskich w pra kty cz nej re a li za cji
spó j no œci tery to ria l nej. Pod kre œla nie za sa dy sub sy diar no œci oraz pro po no wa -
nie roz wi¹zañ ope ra cy j nych, nawi¹zuj¹cych do otwa r tej me to dy ko or dy na cji
wy mu szaj¹ de cen tra liza cjê zarz¹dza nia. Na to miast os³abia nie zna cze nia re -
gio nów w po li ty ce spó j no œci oraz w³¹cza nie do zarz¹dza nia po li tyk¹ spó j no œci 
in nych ni¿ re gio na l ne (tj. de fi nio wa ne jako NUTS2) ka te go rii prze strzen nych,
zw³asz cza ponad regio na l nych i sub re gio nal nych – przy czy nia siê do wzmo c -
nie nia w³adzy rz¹dów na ro do wych. W ten spo sób tra kta to we wpro wa dze nie
per spe kty wy prze strzen nej do po li ty ki spó j no œci przy czy nia siê do wzmo c nie -
nia roli pañstw cz³on ko wskich w tej po li ty ce, a na wet otwie ra dro gê do jej czê -
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œcio wej rena cjona li za cji188. Pró ba prze nie sie nia roz wi¹zañ krajo wych, wy stê -
puj¹cych w po szcze gó l nych pa ñ stwach, na grunt uni j nej po li ty ki spó j no œci
mo¿e byæ ta k ¿e od czy ty wa na jako spo sób zwiê ksze nia w³as nych wp³ywów
w E uro pie oraz zwiê ksze nia in te gra cji po li ty ki uni j nej z na ro do wym sy ste -
mem admi ni stra cyj nym i mie js co wy mi po li ty ka mi pub li cz ny mi189.

Oma wia ny dy le mat wi¹¿e siê rów nie¿ bez po œred nio z kwe sti¹ zarz¹dza nia
wielo szcze blo we go (mu l ti le vel go ve r nan ce), a zw³asz cza tym, ja kie ko m pe -
ten cje w od nie sie niu do spó j no œci tery to ria l nej bêd¹ przy pi sa ne po szcze gó l -
nym po zio mom zarz¹dza nia: uni j ne mu, krajo we mu i tery to rial ne mu. Efe ktyw -
noœæ pro wa dze nia po li tyk pu b li cz nych wy ma ga pre cyzy j ne go i ra cjo nal ne go
powi¹za nia ce lów po li ty cz nych z naj bar dziej do god nym do ich re a li za cji spo -
so bem zarz¹dza nia. Dla te go tak isto t ne jest to, czy wpro wa dze nie spó j no œci
tery to ria l nej do po li ty ki uni j nej bê dzie g³ów nie s³u¿y³o rea li zo wa niu eu ro pe j -
skiej wa r to œci do da nej (co wzma c nia ko m pe ten cje in sty tu cji wspól no to wych), 
czy te¿ bê dzie mia³o na celu efe ktyw nie j sze do pa so wa nie dzia³añ eu ro pe j skich 
do uwa run ko wañ tery to ria l nych (co pod kre œla zna cze nie in sty tu cji krajo -
wych).

(3) In te gra cja po li tyk se kto ro wych czy „se kto ry za cja” po li ty ki spó j no œci?
Ko le j ny dy le mat do tycz¹cy zarz¹dza nia wi¹¿e siê z tym, jaki bê dzie wp³yw 

zin te gro wa nia uni j nych (i krajo wych) po li tyk se kto ro wych z po li tyk¹ spó j no -
œci. Czy ko le j ne nowe te ma ty wpro wa dza ne do agen dy po li ty ki spó j no œci, ta k -
¿e po przez wy ko rzy sta nie dys ku sji o spó j no œci tery to ria l nej – bêd¹ os³abia³y
tra dy cy j ne cele tej po li ty ki zwi¹zane z ni we lo wa niem ró ¿ nic roz wo jo wych
i osi¹ga niem wiê kszej spó j no œci spo³ecz nej i eko no mi cz nej na obszarze Unii?

Po li ty ka spó j no œci, po do b nie jak i inne in stru men ty po li tyk eu ro pe j skich
po win na do sto so wy waæ siê do no wych wy zwañ po li ty cz nych. Wza je m na ko -
or dy na cja miê dzy ró ¿ ny mi po li ty ka mi jest rów nie¿ nie od zo w nym wa run kiem
po pra wy sy ne r gii i efe kty w no œci dzia³añ w sfe rze pu b li cz nej. Po li ty ka spó j no -
œci, po do b nie jak i po li ty ki re gio na l ne pañstw cz³on ko wskich, s¹ bar dzo do -
brym in stru men tem ko or dy na cji ró ¿ nych dzia³añ se kto ro wych w re gio nach.
Jed na k ¿e musz¹ one byæ zgod ne z pod sta wo wy mi ce la mi poli ty cz ny mi roz -
wo ju re gio nal ne go, a w przy pa d ku po zio mu uni j ne go – naj wa¿ niej szy mi prio -
ry te ta mi po li ty ki spó j no œci. Ina czej mo ¿e my ob se r wo waæ sto p nio we
„zaw³asz cza nie” po li ty ki spó j no œci (i krajo wych po li tyk re gio na l nych) przez
naj bar dziej wp³ywo we po li ty ki se kto ro we.
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188 Por. E. Gu a li ni: Ter ri to rial co he sion as a ca te go ry of agen cy: the mis sing di men sion in
the EU spa tial de ba te, s. 12.
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Eu ro pe an Po li cy Scien ce” 1999, no. 12, Rou t le d ge, Lon don, s. 267–285; T.G. Gros se: Eu ro pa
na roz dro ¿u, rozdz. 5.
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Na le ¿y mieæ rów nie¿ na uwa dze to, ¿e nie wszy stkie po li ty ki eu ro pe j skie
maj¹ od po wied ni po ten cja³ do re a li za cji zin te gro wane go po dej œcia.
Przyk³adem s¹ pró by zwiê ksze nia ko or dy na cji miê dzy wspóln¹ po li tyk¹ roln¹
a dzia³ania mi s³u¿¹cymi roz wo jo wi ob sza rów wie j skich. W³¹cze nie tych dzia -
³añ do po li ty ki ro l nej w la tach 2007–2013 do pro wa dzi³o do ich pod porz¹dko -
wa nia ce lom po li ty ki se kto ro wej, przez co utra ci³y mo ¿ li woœæ uw z glêd nia nia
ró ¿ no rod nych (w tym nie po wi¹za nych z ro l ni c twem) aspe któw roz wo ju te re -
nów wie j skich. Wspo mnia ne do œwia d cze nie mo¿e wska zy waæ, ¿e sku te cz na
in te gra cja po li tyk eu ro pe j skich nie mo¿e od by waæ siê w ra mach po li ty ki se k -
to ro wej. Po win na byæ do ko ny wa na prze de wszy stkim na ba zie po li ty ki re gio -
na l nej, co sta no wi po wa ¿ ny ar gu ment wzma c niaj¹cy zna cze nie po li ty ki spó j -
no œci190. 

 
(4) Dy le ma ty par ty cy pa cji spo³ecz nej

Ko le j ne dy le ma ty zwi¹zane z zarz¹dza niem do tycz¹ par ty cy pa cji spo³ecz -
nej. Dla sku te cz no œci pro wa dze nia po li ty ki prze strzen nej w da l szym ci¹gu za -
sad ni cze zna cze nie maj¹ w³adze pu b li cz ne191. Wpro wa dze nie ucze st ni c twa
spo³ecz ne go nie po win no zmie rzaæ do os³abie nia przy wó dz twa poli ty cz ne go
w³adz re gio na l nych i lo ka l nych za po li ty kê roz wo ju. Nie po win no roz pra szaæ
odpo wie dzial no œci po li ty cz nej, a wiêc utrud niaæ roz li czal no œci (acco unta bi li -
ty) za sku t ki dzia³añ pu b li cz nych. Par t ne r stwo tery to ria l ne nie mo¿e za stê po -
waæ w³adz sa morz¹do wych, w tym rów nie¿ re gio na l nych w po li ty ce spó j no -
œci. Rola par t ne r stwa po win na ra czej zmie rzaæ do wzbo ga ca nia roz wi¹zañ
mery to ry cz nych oraz akty wnie j sze go udzia³u pod mio tów spo³ecz nych w kon -
su l ta cjach i realizacji polityk publicznych.

Za gro ¿e niem dla par ty cy pa cji jest mo ¿ li woœæ zdo mi no wa nia tego pro ce su
przez si l ne gru py in te re sów, któ re s¹ bez po œred nio zain tere so wa ne okre œlo -
nym kie run kiem po li tyk pu b li cz nych. W³aœ nie dla te go po trze b ne s¹ od po -
wied nie ramy in sty tu cjo nal ne, m.in. za pe w nie nie w³aœci wej repre zenta tyw no -
œci ucze st ni ków par ty cy pa cji spo³ecz nej, zrów no wa ¿e nie in te re sów, zw³asz -
cza miê dzy gru pa mi spo³ecz ny mi maj¹cymi od mien ne opi nie wo bec ce lów
po li tyk pu b li cz nych itp. In nym za gro ¿e niem pro ce su par ty cy pa cji jest nad -
mie r ne roz pra sza nie ce lów roz wo jo wych w tra kcie sze ro kich kon su l ta cji. Po -
wo du je to, ¿e stra te gie roz wo jo we prze staj¹ byæ we wnê trz nie spó j ne i utrud -
niaj¹ efe kty w noœæ dzia³añ. Po trze b ny jest si l ny pod miot, maj¹cy od po wied ni
man dat po li ty cz ny (wy bo r czy), któ ry ju¿ na po zio mie ka m pa nii wy bo r czej
okre œli za sad ni cze cele roz wo jo we, a pó Ÿ niej bê dzie mia³ od po wied ni¹ le gi ty -
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ma cjê spo³eczn¹ do wy zna cza nia za sad ni czych kie run ków stra te gii roz wo jo -
wych.

Ko mi sja Eu ro pe j ska pro po nu je w Zie lo nej ksiê dze w spra wie spó j no œci
tery to ria l nej, aby an ga ¿o waæ przed sta wi cie li ró ¿ nych grup spo³ecz nych,
w³¹cz nie z pod mio ta mi nie pro wadz¹cymi dzia³al no œci go spo da r czej.
W zwi¹zku z tym po li ty ki do tycz¹ce wzro stu go spo dar cze go na da nych ob sza -
rach musz¹ byæ od po wie d nio do sto sowy wa ne pod k¹tem ich wdra ¿a nia, po -
sze rzaj¹c za kres par t ne r stwa spo³ecz ne go i lo ka l ne go w tych se g men tach pro -
gra mów eu ro pe j skich192. Ist nie je ry zy ko, ¿e roz wój par t ne r stwa lo ka l ne go
w tym kie run ku mo¿e nad mie r nie po sze rzaæ kr¹g kon su l ta cji poza pod mio ty
zain tere so wa ne re a li zacj¹ pro je ktu, a przez to utrud niaæ jego sprawn¹ re a li za -
cjê lub podwy¿szaæ koszty.

Po do b ne zna cze nie ma od po wied nia re gu la cja ko or dy na cji zarz¹dza nia
w uk³ad zie wer ty ka l nym (miê dzy ró ¿ ny mi jed no stka mi tery to rial ny mi z da ne -
go re gio nu) oraz hory zon ta l nym (miê dzy ró ¿ ny mi re gio na mi)193. Nie za wsze
po li ty kê re gio naln¹, w tym jej aspe kty prze strzen ne, mo ¿ na pro wa dziæ na za -
sa dach kon sen su spo³ecz ne go. Po trze b ne s¹ pro ce du ry, któ re bêd¹ stru ktu ry -
zo wa³y spo sób okre œla nia prio ry te tów po li ty cz nych, a ta k ¿e wska zy wa³y pod -
miot wiod¹cy w ra mach tego pro ce su, prze ci naj¹cy ewen tu a l ne spo ry i kon flik -
ty in te re sów. 

(5) EMS czy roz wój inno wa cy j nej go spo dar ki? 
Ko le j ny dy le mat do ty czy wy bo ru naj wa¿ nie j szych kie run ków mery to ry cz -

nych dzia³añ po li ty cz nych, re a li zuj¹cych spó j noœæ te ry to rialn¹. W dys ku sji eu -
ro pe j skiej na te mat agen dy tery to ria l nej przed sta wia ne s¹ ró ¿ no rod ne pro po zy -
cje do tycz¹ce ce lów po li ty ki pu b li cz nej, co do wo dzi wielo wymia ro wo œci po -
dej œcia do roz wo ju prze strzen ne go. Wi do cz ny jest ta k ¿e pe wien dy le mat po li ty -
cz ny, któ ry mo ¿ na okre œliæ jako wy bór miê dzy re a li zacj¹ Euro pe j skie go Mo de -
lu Spo³ecz ne go a d¹¿e niem prze de wszy stkim do pod wy ¿sze nia konku rency j -
no œci re gio na l nej194. Pie r wsza op cja po li ty cz na akcen tu je pod wy ¿sza nie ja ko œci
¿y cia mie sz ka ñ ców, a ta k ¿e pro po nu je ró ¿ no rod ne cele zwi¹zane z ochron¹
przy ro dy i roz wo jem spo³ecz nym. Dru ga pod kre œla zna cze nie roz wo ju go spo -
dar cze go, choæ ta k ¿e ³¹czy z nim inne cele roz wo jo we. Na przyk³ad roz wój in -
fra stru ktu ry lub za so bów lu dz kich mo¿e byæ ukie run ko wa ny na rzecz po bu dza -
nia przed siê bior czo œci i in wes ty cji go spo da r czych, a kie run ki roz wo ju go spo -
dar cze go mog¹ uw z glêd niaæ tro skê o ochro nê œro do wi ska na tu ral ne go.

Nowa po li ty ka spó j no œci 85

192 Zie lo na ksiê ga w spra wie spó j no œci tery to ria l nej, s. 8.
193 Sze rzej na te mat ko or dy na cji hory zon ta l nej i wer ty ka l nej w ra mach po li ty ki prze strzen -

nej: Go ve r nan ce of Ter ri to rial and Ur ban Po li cies from EU to Lo cal Le vel, s. 19, 33–44.
194 Na po do b ny dy le mat spó j no œci tery to ria l nej zwra ca uwa gê m.in.: N. Far ru gia, A. Gal li -

na: De ve lo ping in di ca tors of ter ri to rial co he sion, Re se arch re port 1/2008, Fe de ri co CaffP Cen -
tre – De pa r t ment of So cie ty and Glo ba li za tion, Ro ski l de Uni ve r si ty.
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Wy bór prio ry te tu roz wo jo we go ma isto t ne re per ku sje dla ukie run ko wa nia
po li ty ki spó j no œci, a zw³asz cza okre œle nia pro po rcji miê dzy ce la mi sty mu -
luj¹cymi roz wój go spo da r czy a in ny mi za sa da mi i wy mia ra mi roz wo ju. Do da -
t ko wo wi¹¿e siê z wy zwa niem roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki. Tego typu
stra te gia w przy pa d ku s³ab szych re gio nów wy ma ga znacz¹cego wysi³ku in -
wes tycy jne go i przy goto wy wa nia pod staw do za czê cia inno wa cy j nych pro ce -
sów roz wo jo wych. Przy jê cie, jako na cze l nej za sa dy dla spó j no œci tery to ria l -
nej, kry te rium ja ko œci ¿y cia mie sz ka ñ ców nie ty l ko os³abia prio ry te ty zwi¹za -
ne z roz wo jem go spo da r czym, ale po wa ¿ nie utrud nia mo ¿ li wo œci ini cjo wa nia
stra te gii inno wa cy j nych, zw³asz cza w s³abiej roz wi jaj¹cych siê re gio nach i no -
wych kra jach cz³on ko wskich. Z tego wzglê du po stu lat rea li zo wa nia Euro pe j -
skie go Mo de lu Spo³ecz ne go – choæ wy da je siê pocz¹tko wo ko rzy st ny dla po -
dej œcia wy rów naw cze go i wspie ra nia s³abiej roz wi jaj¹cych siê ob sza rów –
mo¿e przy czy niæ siê do utrwa le nia zró ¿ ni co wañ miê dzy re gio na mi cen tra l ny -
mi i pery fery j ny mi w za kre sie roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki.

Pod su mo wa nie i wnio ski do pol skie go sta no wi ska

(1) Du¿e zna cze nie ma œci œle j sze powi¹za nie za sa dy endo geni cz ne go roz wo ju 
z pod sta wo wy mi ce la mi tra kta to wy mi Unii, od nosz¹cymi siê do po li ty ki
spó j no œci. Cho dzi z jed nej stro ny o apro ba tê dla pa ra dyg ma tu roz wo ju
endo geni cz ne go, któ ry umo ¿ li wia za ini cjo wa nie trwa³ych pro ce sów roz -
wo ju go spo dar cze go i spo³ecz ne go w Eu ro pie. Ale z dru giej, isto t ne jest
utrzy ma nie pod sta wo wych wska Ÿ ni ków tego roz wo ju, ta kich jak PKB na
mie sz ka ñ ca i po ziom bez ro bo cia, któ re bêd¹ g³ów ny mi wy zna czni ka mi
osi¹ga nia spó j no œci miê dzy po szcze gól ny mi ob sza ra mi zjed no czo nej Eu -
ro py. Kul ty wo wa nie ró¿ no rod no œci roz wo ju tery to rial ne go nie po win no
os³abiaæ tra kta to wych ce lów Unii do zwiê ksza nia spó j no œci w wy mia rze
go spo da r czym, spo³ecz nym i tery to ria l nym. Jed no cze œ nie po chwa³a ró¿ -
no rod no œci po win na zo staæ za wê ¿o na g³ów nie do po sza no wa nia spe cy fi ki
mie js co we go œro do wi ska na tu ral ne go i dzie dzi c twa kul tu ro we go, a nie na
przyk³ad do uspra wied li wia nia po dzia³u miê dzy ob sza ra mi roz wi jaj¹cymi
go spo dar kê tra dy cyjn¹ b¹dŸ in no wa cyjn¹.

(2) Wpro wa dze nie spó j no œci tery to ria l nej do po li ty ki spó j no œci mo¿e przy -
czy niæ siê do bar dziej sku te cz ne go ogra ni cza nia fun du szy eu ro pe j skich dla 
tej po li ty ki przez p³at ni ków net to do bu d¿e tu UE lub jej czê œcio wej rena -
cjona li za cji. Wy ni ka to za rów no z pod kre œla nia za sa dy sub sy diar no œci, jak 
rów nie¿ pro po zy cji do tycz¹cych zarz¹dza nia, nawi¹zuj¹cych do otwa r tej
me to dy ko or dy na cji i de cen tra liza cji. Tym bar dziej isto t ne jest pod kre œla -
nie po trze by zwiê ksza nia bu d¿e tu po li ty ki spó j no œci w zwi¹zku z po sze -
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rze niem jej tra kta to wych ce lów o wy miar spó j no œci tery to ria l nej. Obok za -
sa dy sub sy diar no œci na le ¿y wy eks po no waæ tra kta to we od nie sie nie do soli -
da r no œci miê dzy pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi. Du¿e zna cze nie ma rów nie¿
po zo sta wie nie w ge stii Ko mi sji Eu ro pe j skiej od po wie d nio si l nych ko m pe -
ten cji w za kre sie spó j no œci tery to ria l nej, zw³asz cza wy zna cza nia pod sta -
wo wych ce lów pro gra mo wych i stan dar dów ope ra cy j nych, a ta k ¿e moni -
to ro wa nia ich praktycznej realizacji przez pañstwa cz³onkowskie.

(3) Wpro wa dze nie jako jed nej z g³ów nych za sad dla spó j no œci tery to ria l nej
d¹¿e nia do po pra wy ja ko œci ¿y cia mie sz ka ñ ców, a ta k ¿e odwo³ywa nie siê
do kon ce pcji wielo wymia ro wo œci roz wo ju przy czy nia siê do roz pro sze nia
ce lów roz wo jo wych i os³abia prio ry te ty do tycz¹ce inno wa cy j nej go spo -
dar ki195. Z tego wzglê du po stu lat rea li zo wa nia Euro pe j skie go Mo de lu
Spo³ecz ne go przez po li ty kê spó j no œci, choæ wy da je siê ko rzy st ny dla po -
dej œcia wy rów naw cze go i wspie ra nia s³abiej roz wi jaj¹cych siê ob sza rów,
mo¿e przy czy niæ siê do utrwa le nia zró ¿ ni co wañ miê dzy re gio na mi cen tra l -
ny mi i pery fery j ny mi w za kre sie roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki, a to
w d³u¿ szej per spe kty wie nie jest ko rzy st ne dla roz wo ju Unii. Tym bar dziej
¿e w po li ty ce spó j no œci wi do cz na jest od d³u¿ sze go cza su si l na ten den cja
do zwiê ksza nia dys pro po rcji w tym za kre sie. Ró ¿ ni cu je ona in stru men ty
po mo cy pu b li cz nej dla po szcze gó l nych ob sza rów, co sku t ku je po dzia³em
na re gio ny, któ re prze de wszy stkim sku piaj¹ siê na bu do wie pod sta wo wej
in fra stru ktu ry oraz ta kich, któ re in wes tuj¹ w zna cz nie wiê kszym sto p niu
w in no wa cje196. Zbyt szty w na kate go ry za cja re gio na l na w polityce
spójnoœci mo¿e przyczyniæ siê do pog³êbienia tych ten den cji. 
Pod sta wo wym ce lem dla po li ty ki pol skie go rz¹du po win no byæ d¹¿e nie do 
osi¹ga nia wiê kszej spó j no œci prze strze ni eu ro pe j skiej w za kre sie roz wo ju
inno wa cy j nej go spo dar ki197. Dla te go isto t ne zna cze nie ma za wê ¿a nie,
a nie roz pra sza nie ce lów roz wo jo wych, a ta k ¿e przy jê cie za sa dy, ¿e po li ty -
ka Unii ma prze de wszy stkim wspie raæ roz wój konku rency j no œci re gio -
nów, a zw³asz cza bu do wa nie (no we go) po ten cja³u dla roz wo ju inno wa cy j -
nej go spo dar ki, jako pod sta wo wych ce lów stra te gii li z bo ñ skiej. Wa r to
przy tym wy ko rzy staæ te ar gu men ty po ja wiaj¹ce siê w dys ku sji na te mat
spó j no œci tery to ria l nej, któ re do tycz¹ po trze by roz wo ju ko o pe ra cji sie cio -
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195 Por. roz wa ¿a nia na te mat po trze by ogra ni cze nia nad mie r ne go roz pro sze nia prio ry te tów
po li ty ki spó j no œci UE: J. Szla ch ta, J. Za le ski: Dy le ma ty po li ty ki stru ktu ra l nej Unii Eu ro pe j skiej
po roku 2013, „Go spo dar ka Na ro do wa”, 2008, nr 3, s. 87–103. 

196 Por. wyst¹pie nie dr. Jana Ol bry ch ta na kon fe ren cji w Fa len tach orga ni zo wa nej przez Mi -
ni ste r stwo Roz wo ju Re gio nal ne go w dniach 13–24 maja 2008 roku. Na ten sam te mat: T.G.
Gros se: In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach?, rozdz. 6.

197 T.G. Gros se: Czy po li ty ka spó j no œci Unii Eu ro pe j skiej bê dzie po roku 2013 bar dziej in -
no wa cyj na? eks per ty za dla Mi ni ste r stwa Roz wo ju Re gio nal ne go.
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wej miê dzy sil nie j szy mi i s³ab szy mi re gio na mi Unii, w celu wymiany
doœwiadczeñ, wiedzy i innowacji.

(4) Po li ty ka spó j no œci, po do b nie jak po li ty ki re gio na l ne pañstw cz³on ko w -
skich, jest bar dzo do brym in stru men tem ko or dy na cji ró ¿ nych dzia³añ se k -
to ro wych w re gio nach. Musz¹ one byæ zgod ne z pod sta wo wy mi ce la mi
poli ty cz ny mi roz wo ju re gio nal ne go, a w przy pa d ku po zio mu uni j ne go –
naj wa¿ niej szy mi prio ry te ta mi po li ty ki spó j no œci. Ina czej mo ¿e my ob se r -
wo waæ sto p nio we „zaw³asz cza nie” po li ty ki spó j no œci (i krajo wych po li tyk 
re gio na l nych) przez naj bar dziej wp³ywo we po li ty ki se kto ro we. Dla te go
na le ¿y pod kre œlaæ po trze bê zwiê ksza nia komp lemen tar no œci po li tyk se -
kto ro wych z po li tyk¹ spó j no œci, ale wy strze gaæ siê jej zdo mi no wa nia
przez po li ty ki se kto ro we. Oz na cza to po trze bê grun to w nej ana li zy ob sza -
rów in te gra cji po li ty ki spó j no œci z po szcze gól ny mi po li ty ka mi se kto ro wy -
mi Unii w trzech g³ów nych aspe ktach: (1) ce lów mery to ry cz nych (przy po -
zo sta wie niu wiod¹cej roli dla tra kta to wych ce lów Unii w za kre sie spó j no -
œci), (2) ja s ne go okre œle nia li nii de mar kacy j nej miê dzy celami i kom pe ten -
cja mi polityki spójnoœci i polityk sektorowych, (3) metod zarz¹dzania,
zw³aszcza sposobu realizowania w praktyce integracji polityki spójnoœci
z se kto ro wy mi na szczeblu narodowym.

(5) Wpro wa dze nie spó j no œci tery to ria l nej do po li ty ki spó j no œci mo¿e rów nie¿
pro wa dziæ do da l sze go os³abia nia wy mia ru re gio nal ne go, w tym rów nie¿
zmnie j sza nia li cz by i wie l ko œci pro gra mów re gio na l nych oraz os³abia nia
ko m pe ten cji po wie rza nych re gio nom w ra mach pro ce sów zarz¹dza nia.
Wa r to prze ciw sta wiæ siê ta kim ten den cjom, co wy ni ka m.in. z doty ch cza -
so wych, po zy ty w nych pol skich do œwia d czeñ w za kre sie re gio nali za cji po -
li ty ki spó j no œci. Jest to rów nie¿ zgod ne z pod sta wo wym mo de lem, przy jê -
tym w pol skiej ad mi ni stra cji dla roz wo ju re gio nal ne go i po li ty ki spó j no œci, 
któ ry opie ra siê na sto sun ko wo si l nej roli sze s na stu sa morz¹dów wo je -
wództw. Os³abia nie roli re gio nów w po li ty ce spó j no œci mo¿e za owo co waæ 
po trzeb¹ roz wo ju stru ktur rz¹do wych w te re nie, odpo wie dzia l nych za rea -
li zo wa nie spó j no œci tery to ria l nej. Z pol skie go pun ktu wi dze nia bê dzie to
oz na cza³o zwiê ksza nie kosztów administracyjnych, dublowanie nie któ -
rych struktur i kompetencji (miêdzy administracj¹ rz¹dow¹ i sa mo -
rz¹dow¹) oraz rosn¹c¹ „sektoryzacjê” polityki spójnoœci.

(6) Trud no w chwi li obe cnej przes¹dzaæ szcze gó³owe kwe stie do tycz¹ce opera -
cjona li za cji no we go wy mia ru po li ty ki spó j no œci. Jak wspo mnia³em, ist nie je
si l na pre sja nie któ rych pañstw cz³on ko wskich, aby do da nie aspe k tu tery to -
rial ne go do po li ty ki spó j no œci zwiê kszy³o me cha ni z my zarz¹dza nia miê -
dzyrz¹do we go, roz lu Ÿ ni³o ko m pe ten cje Ko mi sji Eu ro pe j skiej i wzmo c ni³o
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de cen tra liza cjê tej po li ty ki na po ziom pañstw cz³on ko wskich. Mo ¿ li we s¹
rów nie¿ pró by czê œcio wej rena cjona li za cji zarz¹dza nia oma wian¹ po li tyk¹,
co jest zwi¹zane z wpro wa dza niem miêk kich me cha ni z mów zarz¹dza nia ze
stro ny UE, daj¹cych wiêksz¹ swo bo dê w³ad zom pa ñ stwo wym w za kre sie
orga ni zo wa nia i rea li zo wa nia ce lów spó j no œci tery to ria l nej. Wy zwa niem dla 
pol skie go rz¹du po win no byæ utrzy ma nie pod sta wo wych ko m pe ten cji Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej w za kre sie ope ra cy j nym, zw³asz cza w wy mia rze okre œla -
nia pod sta wo wych prio ry te tów i stan dar dów re a li za cji spó j no œci tery to ria l -
nej, naj wa¿ nie j szych wska Ÿ ni ków kwali fiko wal no œci i efe kty w no œci, a ta k -
¿e moni to ro wa nia rea li zo wa nia ce lów spó j no œci tery to ria l nej przez pa ñ stwa
cz³on ko wskie. Jed no cze œ nie jed nak jest nie uni k nio ne, a na wet wska za ne,
aby po li ty ka spó j no œci by³a w wiê kszym ni¿ obe c nie sto p niu zde cen trali -
zowa na. Za sad ni cze de cy zje do tycz¹ce powi¹za nia krajo wych po li tyk roz -
wo jo wych i po li ty ki spó j no œci z po li tyk¹ prze strzenn¹ po win ny byæ po dej -
mo wa ne na po zio mie krajo wym.
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4. Przyk³ad re gio nów naj bar dziej od da lo nych

Wpro wa dze nie

Ce lem tego roz dzia³u jest ana li za do ku men tów przed sta wio nych osta t nio
przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹, do tycz¹cych roz wo ju re gio nów naj bar dziej od da -
lo nych (RNO), któ re s¹ rów nie¿ okre œla ne jako pe ry fe ryj ne (lub ultra pe ry fe-
ry j ne)196. W sen sie fo r ma l nym wspo mnia na ter mi no lo gia od no si siê do sie d -
miu te ry to riów za mo r skich z trzech kra jów cz³on ko wskich (Fran cji, Hi sz pa nii
i Po r tu ga lii). Bo ry kaj¹ siê one z wie lo ma spe cyfi cz ny mi pro ble ma mi roz wo jo -
wy mi. Ko mi sja na wnio sek zain tere so wa nych pañstw cz³on ko wskich (i przy
po pa r ciu in nych in sty tu cji eu ro pe j skich) przyk³ada od wie lu lat szcze góln¹
wagê do roz wo ju tych ob sza rów. Jed no cze œ nie tra ktu je je jako pi lo ta¿ przy
wpro wa dza niu no wych ini cja tyw, któ re mog¹ mieæ zna cze nie za rów no dla
kie run ku de ba ty na te mat spó j no œci tery to ria l nej, jak rów nie¿ przysz³oœci po li -
ty ki spó j no œci.

Oprócz ana li zy doty ch cza so wej po li ty ki Unii wo bec RNO isto t ne zna cze nie
ma przed sta wie nie pro po zy cji Ko mi sji Eu ro pe j skiej do tycz¹cych przysz³oœci
tych te re nów. G³ów nym py ta niem ba da w czym z tego pun ktu wi dze nia jest to,
jak te pro je kty mog¹ wp³yn¹æ na re fo r mê po li ty ki spó j no œci po roku 2013? Czy
doty ch cza so we do œwia d cze nia roz wo ju dzia³añ Unii wo bec re gio nów naj bar -
dziej od da lo nych mog¹ byæ po uczaj¹ce dla kszta³to wa nia przysz³ego i pol skie go 
sta no wi ska na fo rum uni j nym, zw³asz cza wo bec po li ty ki spó j no œci?

Do œwia d cze nia po mo cy UE dla re gio nów naj bar dziej
od da lo nych

Te r min re gio nów naj bar dziej od da lo nych do ty czy czte rech depa r ta men -
tów za mo r skich Fran cji (Ma r ty ni ki, Gwa de lu py, Gu ja ny Fran cu skiej i Re u -
nion), dwóch re gio nów auto no mi cz nych Po rtu ga lii (Azo rów i Ma de ry) oraz
jed ne go re gio nu auto nomi cz ne go Hi sz pa nii (Wysp Ka na ry j skich). Ob sza ry te

196 Por. T.G. Gros se: Po li ty ka Unii Eu ro pe j skiej wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych,
„Stu dia Re gio na l ne i Lo ka l ne”, 2008; T.G. Gros se: Po li ty ka spó j no œci wo bec re gio nów naj bar -
dziej od da lo nych, eks per ty za dla Mi ni ste r stwa Roz wo ju Re gio nal ne go; T.G. Gros se: Do œwia d -
cze nia re gio nów naj bar dziej od da lo nych w UE: czy mo ¿ na je wy ko rzy staæ dla roz wo ju Pol ski
wschod niej?, „Dia log”, 2008.



cha ra kte ry zuj¹ siê wspó l ny mi ce cha mi geo gra ficz ny mi: pery fery j no œci¹ i od -
da le niem od sta³ego l¹du (w tym od te ry to rium kon ty nen tal nej UE), po³o¿e -
niem nad mo r skim, czê sto po dzia³em na sze reg wysp, sto sun ko wo ma³¹ po wie -
rz ch ni¹ i ma³ym ryn kiem we wnê trz nym, trud no œcia mi kli maty cz ny mi, sto sun -
ko wo w¹sk¹ spe cja li zacj¹ go spo darcz¹, naj czê œciej opie raj¹c¹ siê na tra dy cy j -
nych bran ¿ach do tycz¹cych ro l ni c twa i tu ry sty ki. Choæ po ziom roz wo ju wiê k -
szo œci tych ob sza rów prze kra cza obe c nie wy so koœæ 75% œred niej PKB w ca³ej
Unii, to w da l szym ci¹gu no tu je siê tu taj pro ble my z ryn kiem pra cy. Na
przyk³ad we fran cu skich re gio nach za mo r skich sto pa bez ro bo cia waha³a siê
w ro ku 2005 od bli sko 19% na Ma r ty ni ce do 30% na wyspie Reunion.

Ze wzglê du na te szcze gó l ne ce chy Unia Eu ro pe j ska wy pra co wa³a sze reg
dzia³añ w ró ¿ nych po li ty kach pu b li cz nych, któ re od wie lu lat maj¹ za sto so wa -
nie w³aœ nie do tych sie d miu re gio nów. S¹ one przyk³adem wie lu wa ¿ nych zja -
wisk, któ re mo ¿ na za sto so waæ ta k ¿e wo bec in nych ty pów ob sza rów Unii,
w tym in nych re gio nów pery fe ry j nych lub s³abiej roz wi jaj¹cych siê. Dla te go
ana li za tego przyk³adu mo¿e byæ in te re suj¹ca z per spe kty wy dys ku sji nad
przysz³oœci¹ po li ty ki spó j no œci UE.

Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e sze reg te ry to riów za mo r skich pañstw cz³on ko wskich
lub te ry to riów utrzy muj¹cych szcze gó l ne sto sun ki z nie któ ry mi cz³on ka mi
Unii (np. z Wielk¹ Bry ta ni¹) jest w pra kty ce wy³¹czo nych (w ca³oœci lub
w czê œci) poza dzia³ania po li tyk uni j nych wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo -
nych. Wi¹¿e siê to prze de wszy stkim z okre œle niem pod sta wy pra wnej dla tych 
dzia³añ, tj. sfo r mu³owa nia mi ar ty ku³u 299 Tra kta tu usta na wiaj¹cego Wspól -
no tê Eu ro pejsk¹197. To w³aœ nie ta re gu la cja sta no wi pod sta wê wyod rê b nie nia
sie d miu wspo mnia nych re gio nów, a tym sa mym ogra ni cze nia sto so wa nia
wspa r cia uni j ne go wo bec in nych ob sza rów pery fe ry j nych (w tym po sia -
daj¹cych spe cy fi kê ge o gra ficzn¹ zbli ¿on¹ lub nie mal tak¹ sam¹ jak wy mie nio -
ne re gio ny). Pod sta wa tra kta to wa wy mie nia ta k ¿e spe cy fi cz ne ce chy ob sza -
rów naj bar dziej od da lo nych, w tym poza od leg³oœci¹, cha ra kter wy spia r ski,
nie wie l kie roz mia ry, trudn¹ to po gra fiê i kli mat, za le ¿ noœæ go spo darcz¹ od nie -
wie l kiej li cz by pro du któw. W re gu la cji stwier dzo no rów nie¿, ¿e wspo mnia ne
uwa run ko wa nia wy ma gaj¹ od Unii pod jê cia spe cy fi cz nych œro d ków,
maj¹cych  ogra ni czaæ wy stê po wa nie czyn ni ków szkodz¹cych roz wo jo wi.
W szcze gó l no œci do ty czy to po li ty ki ce l nej i han d lo wej, fi ska l nej, po li ty ki
w dzie dzi nach ro l ni c twa i rybo³ów stwa, dzia³añ w za kre sie stref wol no -
c³owych, wa run ków za opa trze nia w su ro w ce i do bra kon sum pcy j ne pie r wszej
po trze by, udzie la nia po mo cy pu b li cz nej, po li ty ki spó j no œci i pro gra mów
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197 Por. Czêœæ szó sta – Po sta no wie nia ogó l ne i ko ñ co we – Ar ty ku³ 299, Dzien nik Urzê do wy
C 321 E, 29/12/2006 P. 0174 – 0175, Dzien nik Urzê do wy C 325, 24/12/2002 P. 0149 – Wer sja
skon soli do wa na, Dzien nik Urzê do wy C 340, 10/11/1997 P. 0297 – Wer sja skon soli do wa na,
Dzien nik Urzê do wy C 224, 31/08/1992 P. 0076 – Wer sja skon soli do wa na.



hory zon ta l nych Wspól no ty. Oma wia na pod sta wa pra w na wy mu sza za rów no
zin te gro wa ne po dej œcie po li tyk uni j nych, jak rów nie¿ pre fe ren cje od po wied -
nich in stru men tów fi nan so wych i pra wnych z uwa gi na spe cja l ne uwa run ko -
wa nia re gio na l ne.

W ten spo sób okre œlo na pod sta wa tra kta to wa by³a wy ni kiem bli skiej
wspó³pra cy po li ty cz nej miê dzy trze ma zain tere sowa ny mi pa ñ stwa mi, cze go
wy ra zem by³y li cz ne dzia³ania po dej mo wa ne pod czas ich pre zy den cji w Unii.
Wspo mnia ne kra je po sia da³y umie jê t no œci wyko rzy sty wa nia ar gu men tów geo -
gra fi cz nych do fo r mu³owa nia kon kre t nych po stu la tów wzglê dem po li tyk eu ro -
pe j skich, mobi li zo wa nia wspa r cia poli ty cz ne go ze stro ny ró ¿ no rod nych pod -
mio tów – za rów no sa mych zain tere so wa nych re gio nów, Ko mi sji Eu ro pe j skiej,
jak rów nie¿ in nych in sty tu cji uni j nych (m.in. Pa r la men tu Euro pe j skie go, Euro -
pe j skie go Ko mi te tu Eko nomi cz ne go i Spo³ecz ne go Ko mi te tu Re gio nów).

Pocz¹tkiem zin te gro wa nej po li ty ki wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo -
nych by³ pro gram POSEI (Pro gram me d’Options Spécifiques B l’Olo i g ne ment
et l’Insularité) po raz pie r wszy wpro wa dzo ny w roku 1989. By³ to pro gram
spe cja l nie kie ro wa ny do wy ¿ej wy mie nio nej gru py re gio nów w ra mach wspól -
nej po li ty ki ro l nej. Do ty czy³ m.in. wspa r cia dla roz wo ju pro du kcji ¿y w no œci,
po pra wy pro du kcji ro l nej i mar ke tin gu to wa rów ro l nych na ryn ku lo ka l nym
itp. W roku 2007, w ra mach oma wia ne go pro gra mu, uru cho mio no spe cja l ne
do ta cje dla pro du cen tów ba na nów198. Cech¹ cha ra kte ry styczn¹ oma wia ne go
pro je ktu by³o wy pro filo wa nie jego in stru men tów pod wzglê dem uwa run ko -
wañ re gio nów ultra pery fery j nych oraz – w po rów na niu do ob sza rów Eu ro py
kon ty nen tal nej – przy zna nie wie lu pre fe ren cji za rów no w po zio mie przy zna -
nych li mi tów pro du kcji, jak rów nie¿ mo ¿ li wych kwot dofi nan so wa nia z bu -
d¿e tu UE (czê sto obe j mo wa³y one  pe³ne po kry cie ko sztów in wes ty cji).

W roku 2002, na pod sta wie ist niej¹cych pod staw tra kta to wych oraz w re zu l -
ta cie in ten sy w nych kon su l ta cji po li ty cz nych pro wa dzo nych pod czas pre zy den -
cji hi sz pa ñ skiej, Rada Eu ro pe j ska na spo t ka niu w Se wil li (w dniach 21–22 cze r -
w ca 2002) po pro si³a Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ o grun town¹ oce nê sy tu a cji w re gio -
nach naj bar dziej od da lo nych. Zwró ci³a siê rów nie¿ o ana li zê doty ch cza so wych
po li tyk eu ro pe j skich i za pro pono wa nie no wych, zin te gro wa nych dzia³añ wo bec 
tych ob sza rów. W re zu l ta cie w roku 2004 Ko mi sja Eu ro pe j ska przed sta wi³a
dwa ko mu ni ka ty199, któ re za po wia da³y pod jê cie dzia³añ stra te gi cz nych obe j -
muj¹cych ró ¿ no rod ne po li ty ki re gu la cyj ne i redy stry bucy j ne Unii.
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198 Por. POSEI: The pre fer red Op tion for Ba na nas, MEMO/06/336, Brus sels, 20 Se p te m ber
2006.

199 Por. A stron ger par tne r s hip for the ou te r most re gions, Com mu ni ca tion from the Com -
mis sion, Com mis sion of the Eu ro pe an Com mu ni ties, COM(2004) 343 fi nal, Brus sels,
26.5.2004; Com mu ni ca tion from the Com mis sion on a stron ger par tne r s hip stren g t he ned for
the ou te r most re gions: as ses s ment and pro spects, Com mis sion of the Eu ro pe an Com mu ni ties,
COM (2004) 543 fi nal, SEC(2004)1030, Brus sels 6.8.2004.



Ta be la 1.  Cele i prio ry te ty Stra te gii UE wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych
(2004)

Cele roz wój konku rency j no œci i wzro stu
go spo da rek re gio na l nych

kom pen so wa nie trud no œci zwi¹za -
nych z uwa run kowa nia mi re gio nal -
ny mi

Prio ry te ty · roz wój za so bów lu dz kich · ni we lo wa nie trud no œci w za kre sie 
do stê p no œci komu nika cy j nej

· wspa r cie roz wo ju us³ug nie od zo -
w nych do po bu dze nia wzro stu go -
spo dar cze go

· zwiê ksza nie pre fe ren cji w za kre -
sie po mo cy pu b li cz nej

· sty mu lo wa nie dzia³añ inno wa cy j -
nych, w tym od nosz¹cych siê do
roz wo ju spo³ecze ñ stwa info rma -
cyj ne go, in fra stru ktu ry ba da w czo-
-ro z wo jo wej i pro wa dze nia ukie -
run ko wa nych ba dañ roz wo jo wych,
zgod nie ze spe cja li zacj¹ re gio naln¹ 
i na po trze by roz wi¹zy wa nia naj -
wiê kszych mie j s co wych pro ble -
mów roz wo jo wych

· wspie ra nie roz wo ju pro du kcji
ro l ni czej i rybo³ów stwa

Stra te gia Unii wo bec re gio nów pery fe ry j nych z roku 2004 mia³a dwa za sad -
ni cze cele200: (1) roz wój konku rency j no œci i wzro stu go spo da rek re gio na l nych,
(2) kom pen so wa nie trud no œci zwi¹za nych z uwa run kowa nia mi re gio nal ny mi
(por. ta be la 1). Ko mi sja Eu ro pe j ska pro po no wa³a miê dzy in ny mi sze reg dzia³añ
zwiê kszaj¹cych inno wa cy j noœæ oraz sty mu lo wa³a ba da nia, zwi¹zane ze spe cy-
 ficz ny mi pro ble ma mi re gio nal ny mi (w za kre sie ochro ny ró¿ no rod no œci œro do -
wi ska na tu ral ne go, ba dañ mo r skich, roz wi¹zy wa nia pro ble mów ener ge ty cz -
nych itp.). Na dru gim mie j s cu sta wia³a tra dy cy j ne prio ry te ty roz wo ju go spo dar -
cze go re gio nów pery fe ry j nych, prze de wszy stkim zwi¹zane z roz wi ja niem
in fra stru ktu ry komu nika cy j nej, pro du kcji ro l ni czej i ry bo³ów stwa oraz pre fe -
ren cja mi w za kre sie po mo cy pu b li cz nej. Pod ko niec 2007 roku Ko mi sja do ko -
na³a oce ny rea li zo wa nia tych dzia³añ. W swo im do ku men cie przegl¹do wym201

na pie r wszym mie j s cu sta wia jed nak tra dy cy j ne dzia³ania wy rów na w cze i roz -
wo jo we, g³ów nie zwi¹zane z u³atwia niem do stêp no œci komu nika cy j nej, wspa r -
ciem roz wo ju ro l ni c twa, rybo³ów stwa oraz roz wo ju ob sza rów wie j skich, spe -
cja l ny mi pre fe ren cja mi w po li ty kach uni j nych, m.in. w za kre sie po mo cy pu b li -
cz nej i za kre su fi nan so wa nia ze œro d ków UE. Ko mi sja do ko na³a wiêc zmia ny
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200 A strong par tne r s hip for the ou te r most re gions, 2004, s. 10–15.
201 Por. An nex to the Com mis sion Com mu ni ca tion, Stra te gy for the Ou te r most Re gions:

Achie ve ments and Fu tu re Pro spects, Com mis sion Wor king Do cu ment, Com mis sion of the Eu -
ro pe an Com mu ni ties, SEC(2007) 1112, Brus sels 12.09.2007.



doty ch cza so wych ce lów, pro po nuj¹c nie ty l ko ich now¹ ko le j noœæ, ale wy szcze -
gó l niaj¹c nowy cel in ter we ncji. W roku 2007 za pro pono wa no na stê puj¹ce cele
roz wo ju re gio nów naj bar dziej od da lo nych: (1) po pra wa do stê p no œci i po ko ny -
wa nie ogra ni czeñ spe cy fi cz nych dla re gio nów pery fe ry j nych, (2) wzma c nia nie
konku rency j no œci re gio nów naj bar dziej od da lo nych, (3) wzma c nia nie dzia³añ
na rzecz sze r sze go s¹sie dz twa (in te gra cji tery to ria l nej). 

Do ko na ne zmia ny mog¹ œwia d czyæ o dwóch zja wi skach. Po pie r wsze o tym, 
¿e pra kty ka fun kcjo no wa nia po li tyk eu ro pe j skich w re gio nach pery fe ry j nych
sprzy ja prze su wa niu akcen tów z dzia³añ bar dziej inno wa cy j nych na tra dy cy j ne
i wy rów na w cze. Jest to zwi¹zane z fa kty cz nym (a nie po stu lo wa nym lub de kla -
ro wa nym) uk³adem prio ry te tów fi nan so wa nych z fun du szy eu ro pe j skich. Wa r to 
przy po mnieæ, ¿e obe c nie naj wa¿ niej szy mi in stru men ta mi po mo cy eu ro pe j skiej
na tych ob sza rach s¹ fun du sze stru ktu ra l ne oraz in stru men ty po li ty ki ro l nej, ry -
ba c kiej i po li ty ki roz wo ju ob sza rów wie j skich (por. ta be la 2)202.

Ta be la 2.  Wy da t ki fun du szy UE w re gio nach naj bar dziej od da lo nych pla no wa ne
w okre sie 2007–2013203 

Re gion Eu ro pe j ski Fun -
dusz Roz wo ju
Re gio nal ne go

(re gio na l ne PO)

Eu ro pe j ski Fun -
dusz Spo³ecz ny
(re gio na l ne PO)

Eu ro pe j ski Fun -
dusz Ro l ni czy

Roz wo ju Ob sza -
rów Wie j skich

(re gio na l ne PO)

Eu ro pe j ski
Fun dusz
Ry ba cki

mln
eu ro

ro cz nie
na mie -
sz ka ñ ca

mln
eu ro

ro cz nie
na mie -
sz ka ñ ca

mln
eu ro

ro cz nie
na mie -
sz ka ñ ca

mln
eu ro

ro cz nie
na mie -
sz ka ñ ca

Wy spy Ka na ry j skie 1,019 78,9 117 9,1 153 11,9 23,6 1,8

Gwa de lu pa 542 174,0 185 59,4 138 44,3

34,25 2,8
Ma r ty ni ka 417 151,4  98 35,6 100 36,3

Gu ja na Fran cu ska 305 240,2 100 78,8 74 58,3

Re u nion 1,014 191,2 517 97,5 319 60,1

Azo ry 966,3 576,6 190 113,3 – – – –

Ma de ra 320,5 189,1 125 73,8 – – – –
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202 RNO sko rzy staj¹ z oko³o 7,8 mld euro prze zna czo nych na in wes ty cje wspól no to we w la -
tach 2007–2013. S³u¿by Ko mi sji kon ty nu uj¹ wspó³pra cê z EBI oraz EFI w celu pro mo wa nia
ini cja tyw JEREMIE i JESSICA w tych re gio nach. RNO s¹ zaan ga ¿o wa ne w ini cja ty wê „Re gio -
ny na rzecz zmian go spo da r czych”, jak rów nie¿ w jej czêœæ wdra ¿an¹ w ra mach se g men tu inter -
regio nal ne go do tycz¹cego celu wspó³pra cy tery to ria l nej i w pro gram zrów nowa ¿o ne go roz wo -
ju mie j skie go (Ur bact II). Ini cja ty wa ta obe j mu je kwe stie szcze gó l nie wa ¿ ne dla RNO, ta kie jak
pod no sze nie zna cze nia ob sza rów przy brze ¿ nych oraz ko rzy sta nie z mórz i oce a nów. Na pod sta -
wie: Ko mu ni kat Ko mi sji: Re gio ny naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py, KOM(2008) 642 wer -
sja osta te cz na, Bru kse la, dnia 17.10.2008, s. 10–11.

203 Na pod sta wie: An nex to the Com mis sion Com mu ni ca tion, Stra te gy for the Ou te r most Re -
gions: Achie ve ments and Fu tu re Pro spects, s. 22.



Po do b ne zja wi ska s¹ rów nie¿ wi do cz ne w in nych re gio nach pery fe ry j nych
lub s³abiej roz wi jaj¹cych siê zjed no czo nej Eu ro py, nie ob jê tych spe cja l ny mi
in stru men ta mi dla re gio nów naj bar dziej od da lo nych. Do mi nuj¹ce zna cze nie
maj¹ kon we ncjo nal ne in stru men ty wspa r cia, maj¹ce prze de wszy stkim wy -
rów ny waæ po ziom roz wo ju, w tym m.in. zwiê kszaæ do stê p noœæ ko mu ni ka -
cyjn¹. Na to miast dzia³ania skie ro wa ne na bu do wa nie po ten cja³u go spo dar ki
opa r tej na wie dzy s¹ wy ra Ÿ nie dru gop la no we204. Po dru gie, do ko na ne zmia ny
w stra te gii roz wo ju re gio nów naj bar dziej od da lo nych, a zw³asz cza wyod rê b -
nie nie no we go celu wzma c niaj¹cego s¹sie dz two mo¿e œwia d czyæ o rosn¹cym
zna cze niu, ja kie Ko mi sja przyk³ada do roz wo ju in te gra cji tery to ria l nej,
zw³asz cza wspó³pra cy z naj bli ¿ szym oto cze niem. 

Ko mu ni kat Ko mi sji Eu ro pe j skiej205, pod su mo wuj¹cy doty ch cza so we dzia -
³ania re a li zuj¹ce stra te giê wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych, jako pierw -
szy cel wy mie nia re du ko wa nie pro ble mu do stê p no œci oraz po ko ny wa nie in -
nych spe cy fi cz nych ba rier roz wo jo wych tych ob sza rów. Do mi nuj¹ce zna cze -
nie ma na dal kwe stia zwiê ksza nia do stê p no œci, cze go wy ra zem jest za kres
fi nan so wa nia z fun du szy uni j nych tego prio ry te tu. Pro gra my ope ra cy j ne
Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go (EFRR) na lata 2007–2013
opra co wa no z myœl¹ o kon tynu o wa niu wysi³ków na rzecz zmnie j sze nia pro -
ble mów do stê p no œci po przez in wes ty cje w in fra stru ktu rê trans po rtow¹ i tele -
komu ni ka cyjn¹ oraz po przez za pe w nia nie œro d ków ope ra cy j nych dziê ki no -
wej spe cja l nej puli fun du szy, prze zna czo nej na po kry cie do da t ko wych ko sz -
tów. £¹cz nie pra wie 1710 mln euro œro d ków EFRR (czy li oko³o 36% ca³ej alo -
ka cji fun du szu przy zna nej na RNO) prze zna czo nych zo sta nie na ten cel. Ko -
mi sja Eu ro pe j ska pro po nu je da l szy roz wój in wes ty cji w tym kie run ku.
Przyk³ado wo po win no to do ty czyæ upo wsze ch nia nia po³¹czeñ mo r skich
po miê dzy RNO a s¹sia duj¹cymi kra ja mi trze ci mi dla wzmo c nie nia wy mia ny
go spo da r czej i kul tu ra l nej206. Przy tej oka zji jest mo ¿ li we sko rzy sta nie z pa -
kie tu ulg dla po mo cy pu b li cz nej, zwi¹za nych ze œwia d cze niem us³ug u¿y te cz -
no œci pu b li cz nej207.

Isto t nym ele men tem pie r wsze go celu stra te gii roz wo ju re gio nów naj bar -
dziej od da lo nych jest do sto so wa nie re gu la cji, do tycz¹cych po mo cy pu b li cz -
nej, do uwa run ko wañ tych ob sza rów. Oz na cza³o to wpro wa dze nie sze re gu
pre fe ren cji w za kre sie po mo cy pa ñ stwa dla re gio nów pery fe ry j nych. Do -
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204 Por. T.G. Gros se: Wy bra ne kon ce pcje teo re ty cz ne i do œwia d cze nia pra kty cz ne do tycz¹ce
roz wo ju re gio nów pery fe ry j nych, „Stu dia Re gio na l ne i Lo ka l ne”, 2007, nr 1 (27), s. 27–49; T.G. 
Gros se: In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach?, s. 137–162.

205 An nex to the Com mis sion Com mu ni ca tion, Stra te gy for the Ou te r most Re gions: Achie ve -
ments and Fu tu re Pro spects, s. 6–9.

206 Re gio ny naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py, s. 13.
207 Por. orze cze nie Euro pe j skie go Try bu na³u Spra wied li wo œci w spra wie Al t mark – JO

C226/1 z 20.09.2003.



tycz¹ one g³ów nie in wes ty cji w se kto rze trans po rto wym, w tym obe j muj¹
po moc dla uru cha mia nia trans po rtu pub li cz ne go i fi nan so wa nia po rtów lo t -
ni czych i mo r skich. Ponad to, pre fe ren cje s¹ zwi¹zane z po moc¹ przy pro du k -
cji i mar ke tin gu to wa rów ro l ni czych oraz roz wo ju le œ ni c twa. Jed nak obok
uprzy wile jo wa nia po mo cy pu b li cz nej w tra dy cy j nych se kto rach go spo da r -
czych re gio nów pery fe ry j nych – wpro wa dzo no prze pi sy u³atwiaj¹ce wspa r -
cie pu b li cz ne ta k ¿e w in nych se kto rach208. Rów nie¿ dzia³ania po li ty ki spó j -
no œci po dej mo wa ne w RNO maj¹ pre fe ren cyj ne za sa dy wspa r cia. Obe j mu je
to m.in. zwiê ksze nie wa r to œci fi nan so wa nia pro je któw in wes tycy j nych
w tych re gio nach ze œro d ków uni j nych209.

Wed³ug ko mu ni ka tu Ko mi sji Eu ro pe j skiej z roku 2007210 dru gi cel stra te -
gii roz wo ju dla re gio nów naj bar dziej od da lo nych do ty czy wzma c nia nia
konku rency j no œci go spo da r czej. Obe j mu je sze reg ró ¿ no rod nych dzia³añ z za -
kre su po li ty ki spó j no œci i po li ty ki inno wa cy j nej. Ponad to, szcze gó l nie od no si
siê do po pra wy œwia d cze nia us³ug nie zbêd nych do po bu dze nia roz wo ju go -
spo dar cze go, co obok dzia³añ redy stry bucy j nych, rea li zo wa nych m.in. w ra -
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208 Przyk³adem jest mo ¿ li woœæ zwiê ksze nia li mi tu po mo cy w inno wa cy j nych kla strach re -
gio na l nych, po wstaj¹cych w re gio nach naj bar dziej od da lo nych. W przy pa d ku re gio nów,
w których PKB wy no si mniej ni¿ 75% œred niej uni j nej, li mit ta kie go wspa r cia zwiê kszo no
o 20%, w po zo sta³ych re gio nach o 10%. Do da t ko wo Wy ty cz ne w spra wie krajo wej po mo cy re -
gio na l nej na lata 2007–2013 zwiê kszy³y pu³ap po mo cy dla przed siê bio r ców, udzie la nej w for -
mie bez zwro t nej do ta cji, o 20 pun któw mie rzo nych wed³ug ek wi wa len tu do ta cji brut to (gross
grant equ i va lent) w re gio nach, gdzie PKB wy no si mniej ni¿ 75% œred niej w UE. W po zo -
sta³ych re gio nach za li cza nych do ka te go rii naj bar dziej od da lo nych do ta cje dla przed siê bio r -
ców mog¹ wzrosn¹æ o 10 pun któw ek wi wa len tu do ta cji brut to. W oma wia nych re gio nach
wpro wa dzo no ta k ¿e re gu la cje ze z wa laj¹ce na udzie la nie po mo cy ope ra cy j nej przed siê bio r -
com – bez spe cja l ne go uza sad nie nia – do wa r to œci 10% ich ca³ko wi te go ob ro tu. Na pod sta -
wie: Com mu ni ty fra me work for Sta te aid for re se arch and de ve lo p ment and in no va tion, Of fi -
cial Jo u r nal of the Eu ro pe an Union, (OJ C 323, 30.12.2006); Wy ty cz ne w spra wie krajo wej po -
mo cy re gio na l nej na lata 2007–2013, Dzien nik Urzê do wy Unii Eu ro pe j skiej, (2006/C 54/08), 
C 54, 4.3.2006, s. 13.

209 Na przyk³ad pro je kty rea li zo wa ne w ra mach celu kon wer gen cji oraz konku rency j no œci
i za trud nie nia po li ty ki spó j no œci otrzy muj¹ za sad ni czo do ta cjê w wy so ko œci 85% ich ca³ko wi tej 
wa r to œci. Umo ¿ li wio no rów nie¿ do ko na nie do da t ko wej alo ka cji œro d ków dla tych re gio nów na
po kry cie ko sztów wy ni kaj¹cych ze spe cy fi cz nych uwa run ko wañ geo gra fi cz nych, któ re jed nak
mog¹ fi nan so waæ pro je kty do 50% ich wie l ko œci. Po do b ny za kres fi nan so wa nia (tj. 85% wa r to -
œci pro je któw) do ty czy za dañ rea li zo wa nych przez Eu ro pe j ski Fun dusz Ro l ni czy Roz wo ju Ob -
sza rów Wie j skich, m.in. w za kre sie dywe rsy fi ka cji i re stru ktury za cji ma³ych go spo darstw ro l -
nych, go spo darstw pod wy ¿szaj¹cych wa r toœæ upraw la sów, a ta k ¿e tych pro du kuj¹cych wy so -
kiej ja ko œci to wa ry ro l ne. Por. An nex to Co un cil Re gu la tion (EC) No 1698/2005 of 20 Se p te m -
ber 2005 on sup port for ru ral de ve lo p ment by the Eu ro pe an Agri cu l tu ral Fund for Ru ral De ve lo -
p ment (EAFRD). 

210 Stra te gia w spra wie re gio nów naj bar dziej od da lo nych: osi¹gniê cia i pla ny na przysz³oœæ,
Ko mu ni kat Ko mi sji do Pa r la men tu Euro pe j skie go, Rady, Euro pe j skie go Ko mi te tu Eko nomi czno -
 Spo³ecz ne go i Ko mi te tu Re gio nów, Ko mi sja Wspól not Eu ro pe j skich, KOM (2007) 507 wer sja osta -
te cz na, SEK(2007) 1112, Bru kse la 12.9.2007, s. 5–7.



mach po li ty ki spó j no œci, obe j mu je sze reg dzia³añ regu la cy j nych od nosz¹cych
siê do nie któ rych po li tyk se kto ro wych Unii. Isto t nym za³o¿e niem roz wo ju
oma wia ne go celu jest zwiê ksza nie sto p nia imp le men ta cji stra te gii li z bo ñ skiej
w re gio nach ultra pery fery j nych211. 

Wa ¿ nym prio ry te tem po li ty ki spó j no œci w RNO jest w la tach 2007–2013
zwiê ksza nie wy ko rzy sta nia od na wia l nych Ÿró de³ ene r gii, w tym m.in. bio ma sy
(g³ów nie od pa dów ko mu na l nych), ene r gii geo ter ma l nej, ene r gii fal mo r skich,
ene r gii s³one cz nej i wia tro wej. Na cisk po³o¿o ny na kwe stie ener ge ty cz ne ma dwa
isto t ne uwa run ko wa nia. Po pie r wsze do ty czy pro mo cji zrów nowa ¿o ne go roz wo -
ju (a wiêc chro ni¹cego œro do wi sko na tu ra l ne), po dru gie ma na celu po pra wê bi -
lan su ener gety cz ne go re gio nów naj bar dziej od da lo nych i zmnie j sze nie ich za le ¿ -
no œci od do sta w ców ze w nê trz nych. Jest to bar dzo isto t na ten den cja w obe cnej po -
li ty ce spó j no œci UE, wi do cz na rów nie¿ w przy pa d ku in nych re gio nów pery fe ry j -
nych lub s³abiej roz wi jaj¹cych siê. Wi¹¿e ona dwa isto t ne cele po li ty cz ne: ochro -
nê przy ro dy i po pra wê bez pie cze ñ stwa ener gety cz ne go re gio nów.

Jak wcze œ niej wspo mnia³em, isto t nym ce lem po li ty ki spó j no œci wo bec re -
gio nów naj bar dziej od da lo nych jest wspie ra nie zrów nowa ¿o ne go roz wo ju
go spo dar cze go, w tym m.in. ochro nê ró¿ no rod no œci bio lo gi cz nej sta no wi¹cej
isto t ny ich atut (m.in. w per spe kty wie roz wo ju tu ry sty ki). Z tym wi¹¿¹ siê
dzia³ania sty mu luj¹ce roz wój ma³ych i œred nich przed siê biorstw, przyk³ado wo
w za kre sie zarz¹dza nia œro dowi sko we go, wpro wa dza nia in no wa cji eko lo gi cz -
nych itp. Inne dzia³ania wspie raj¹ce roz wój przed siê bior czo œci obe j muj¹
mode r ni za cjê i wzma c nia nie lo ka l nej bazy pro du kcy j nej, np. po przez wdra ¿a -
nie sy ste mów zarz¹dza nia ja ko œci¹ lub no wych te ch nik mar ke tin go wych. Jest to 
rów nie¿ wa ¿ ny ob szar wpro wa dza nia in no wa cji do lo ka l nych przed siê biorstw.
S¹ one prze de wszy stkim zwi¹zane z tzw. in no wa cja mi niete chno logi czny mi,
ukie run kowa ny mi na in no wa cje orga niza cy j ne, mar ke tin go we lub ad ap ta cjê
ze w nê trz nych wzo r ców i pa ten tów. Na le ¿y za uwa ¿yæ, ¿e jest to do mi nuj¹cy
mo del roz wo ju inno wacy j no œci, pre fe ro wa ny przez Ko mi sjê Eu ro pejsk¹ dla re -
gio nów naj bar dziej od da lo nych. Inne fo r my wspa r cia przed siê bior czo œci obe j -
muj¹ m.in. do sto so wa nie kwa li fi ka cji pra co w ni ków i przed siê bio r ców, roz wój
du cha przed siê bior czo œci, two rze nie no wych firm. Sze reg in stru men tów wspa r -
cia prze wi dzia no dla przed siê biorstw z se kto ra tury sty cz ne go. 

Obok po li ty ki spó j no œci, wa ¿ nym in stru men tem uni j nym, re a li zuj¹cym
dru gi cel stra te gii roz wo ju re gio nów naj bar dziej od da lo nych, jest po li ty ka in -
no wa cyj na. Na le ¿y jed nak za uwa ¿yæ, ¿e mo ¿ li wo œci efe kty w ne go wy ko rzy -
sta nia jej in stru men tów przez re gio ny pe ry fe ryj ne s¹ ogra ni czo ne pod wzglê -
dem fi nan so wym, jak rów nie¿ za wê ¿o ne naj czê œciej do in no wa cji wpro wa -
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211 Por. An nex to the Com mis sion Com mu ni ca tion, Stra te gy for the Ou te r most Re gions:
Achie ve ments and Fu tu re Pro spects, s. 9; Stra te gia w spra wie re gio nów naj bar dziej od da lo -
nych: osi¹gniê cia i pla ny na przysz³oœæ, s. 5.



dza nych w tra dy cy j nych se kto rach go spo dar ki212. Wœród dzia³añ pro muj¹cych 
in no wa cje zna j duj¹ siê jed nak pe w ne wyj¹tki. Do tycz¹ one prze de wszy stkim
prac nauko wo-ba da w czych w za kre sie astro no mii. Przyk³adem jest Cen trum
Astro fi zy cz ne Wysp Ka na ry j skich, któ re sta³o siê oœro d kiem ba dañ uz na nych
na po zio mie œwia to wym. Po sia da ono najno wocze œnie j sze w Unii Eu ro pe j -
skiej te le sko py i in sta la cje astro fi zy cz ne. Pla no wa ne uru cho mie nie na Wy -
spach Ka na ry j skich wie l kie go te le sko pu, uni ka to we go w ska li œwia to wej,
umo ¿ li wi eu ro pe j skim astro fi zy kom pra cê nad no wy mi pro je kta mi o wy so kim 
za awan so wa niu tech nolo gi cz nym213.

W ko mu ni ka cie Ko mi sji Eu ro pe j skiej z wrze œ nia 2007 roku214 wska za no
na potrze bê wy ko rzy sta nia pro gra mu Ko o pe ra cja, rea lizo wa ne go w ob rê bie
siód me go pro gra mu  ra mo we go na lata 2007–2013. Po zwa la on roz wi jaæ
powi¹za nia miê dzy oœro d ka mi ba da w czy mi i na uko wy mi z ró ¿ nych pañstw
Unii. Wœród te ma tów do ta kiej wspó³pra cy re gio nów naj bar dziej od da lo nych
Ko mi sja re ko men du je m.in. kwe stiê ba dañ nad ene r ge tyk¹, bioró ¿no rod no -
œci¹, ochron¹ za so bów mo r skich i ak wa ku l tur¹, ochron¹ zdro wia, za gro ¿e nia -
mi na tu ral ny mi zwi¹za ny mi ze zmia na mi kli maty cz ny mi, ro l ni c twem i ry bo -
³ówstwem w stre fach sub tro pika l nych. Po do b ny kie ru nek dzia³añ inno wa cy j -
nych za pro pono wa no w ra mach pro gra mu ra mo we go na rzecz konku rency j -
no œci i in no wa cji215. Zda niem Ko mi sji216, re gio ny ultra pery fery j ne maj¹ w tym 
pro gra mie pe w ne mo ¿ li wo œci fi nan so wa nia, któ re po win ny byæ wy ko rzy sta ne 
m.in. w za kre sie eko in no wa cji, upo wsze ch nia nia sto so wa nia od na wia l nych
Ÿró de³ ene r gii oraz po pra wia nia efe kty w no œci ener ge ty cz nej, a ta k ¿e zwiê k -
sza nia za sto so wa nia te ch no lo gii. 

 Wa ¿ nym ce lem stra te gii roz wo ju re gio nów naj bar dziej od da lo nych jest
wzma c nia nie in te gra cji re gio na l nej, a wiêc wspó³pra cy z naj bli ¿ szym oto cze -
niem, w tym zw³asz cza kra ja mi poza euro pej ski mi. Ko mi sja pod kre œla uni ka -
to we wa lo ry re gio nów ultra pery fery j nych, ja ki mi jest wyj¹tko wa po zy cja geo -
stra tegi cz na217. Oz na cza to, ¿e urzêd ni cy bru kse l s cy do strze gaj¹ ogro m ny po -
ten cja³ tych te re nów w wy mia rze eu ro pe j skiej po li ty ki za gra ni cz nej. Do ce -
niaj¹ ta k ¿e ich rolê ge o po li tyczn¹ dla wy wie ra nia wp³ywu na s¹sia duj¹ce ob -
sza ry geo gra fi cz ne, zw³asz cza w Afry ce i na kon ty nen cie ame ry ka ñ skim
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212 Por. T.G. Gros se: In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach?, s. 165–180.
213 Re gio ny naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py, s. 9–10.
214 Stra te gia w spra wie re gio nów naj bar dziej od da lo nych: osi¹gniê cia i pla ny na

przysz³oœæ, s. 6–7.
215 CIP: Wnio sek do tycz¹cy de cy zji Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady usta na wiaj¹cej pro -

gram ra mo wy na rzecz konku rency j no œci i in no wa cji (2007–2013), KOM(2005) 121 ko ñ co wy,
2005/0050(COD), Bru kse la, 6.4.2005.

216 Stra te gia w spra wie re gio nów naj bar dziej od da lo nych: osi¹gniê cia i pla ny na
przysz³oœæ, s. 7.

217 Re gio ny naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py, s. 6. 



(w ra mach po li ty ki roz sze rzo ne go s¹sie dz twa). Ko mi sja uz na je wa ¿ noœæ oma -
wia nych re gio nów dla kszta³to wa nia miê dzy naro do wej wspó³pra cy w ra mach
zrów no wa ¿o nej po li ty ki mo r skiej, wy mia ny han d lo wej, a ta k ¿e po li ty ki roz -
wo jo wej UE wo bec s¹sia duj¹cych ob sza rów218.

Wzmo c nie nie in te gra cji tery to ria l nej re gio nów naj bar dziej od da lo nych
w ra mach ich naj bli ¿ sze go oto cze nia geo gra ficz ne go jest no wo œci¹ stra te gii
UE219. S³u¿y temu tzw. Plan dzia³ania na rzecz sze r sze go s¹sie dz twa, któ ry
po raz pie r wszy zo sta³ za pro pono wa ny w trze cim ra po r cie ko he zy j nym220

og³oszo nym w lu tym 2004 roku. Naj wa¿ nie j szym in stru men tem re a li za cji
tego pla nu jest trze ci cel po li ty ki spó j no œci na lata 2007–2013, do tycz¹cy eu -
ro pe j skiej wspó³pra cy tery to ria l nej oraz pro gra my wie lo le t nie fi nan so wa ne
z Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju. Jed nak dzia³ania do tycz¹ce in te gra cji
tery to ria l nej re gio nów ultra pery fery j nych obe j muj¹ ta k ¿e sze reg in nych in -
stru men tów eu ro pe j skich. Po ka zu je to ten den cjê do osi¹ga nia in te gra cji
w dwóch rów no leg³ych aspe ktach: za rów no mery to ry cz nym (ko or dy na cja
ró ¿ nych in stru men tów uni j nych), jak rów nie¿ tery to ria l nym (za cie œ nia nie
wspó³pra cy w ob rê bie okre œlo ne go re gio nu lub jego naj bli ¿ sze go oto cze nia). 

Po li ty ka spó j no œci UE od da w na sta ra siê re a li zo waæ oba wy mia ry zin te -
gro wane go po dej œcia. No wo œci¹ wy da je siê jed nak rosn¹ca in te gra cja ró ¿ nych 
po li tyk se kto ro wych Unii i d¹¿e nie do ich wza je mne go koor dy no wa nia i ku -
mu lo wa nia wspó l nych efe któw dzia³añ. Do da t ko wo ta kie po dej œcie zak³ada
zaan ga ¿o wa nie ró ¿ nych pod mio tów we wspó l ne dzia³ania, za rów no lo ka l nych 
pu b li cz nych i pry wa t nych, jak rów nie¿ Ko mi sji Eu ro pe j skiej, pañstw cz³on kow -
skich i pañstw nie bêd¹cych cz³on ka mi Unii. Naj bar dziej isto t na dla re gio nów
ultra pery fery j nych jest wspó³pra ca z kra ja mi Afry ki, Ka ra i bów i Pa cy fi ku
(AKP)221 oraz kra ja mi i te ry to ria mi za mo r ski mi sto wa rzy szo nymi z Uni¹ Eu -
ro pejsk¹, wy mie nio ny mi w za³¹czni ku nr 2 do Tra kta tu usta na wiaj¹cego
Wspól no tê Eu ro pejsk¹222. 

Eu ro pe j ski Fun dusz Roz wo ju jest g³ów nym in stru men tem po mo cy roz wo -
jo wej Unii dla pañstw AKP oraz kra jów i te ry to riów za mo r skich. Utwo rzo ny
zo sta³ na pod sta wie Tra kta tu Rzy m skie go (art. 131 i 136) w roku 1957. Ofe ru -
je g³ów nie po moc bez zwrotn¹ (gran ty) prze zna czon¹ na fi nan so wa nie roz wo -
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218 Ibi dem, s. 7.
219 A stron ger par tne r s hip for the ou te r most re gions, s. 7–9.
220 A new par tne r s hip for co he sion con ve r gen ce com peti ti ve ness co o pe ra tion. Third re port

on eco no mic and so cial co he sion, Eu ro pe an Com mis sion, Lu xe m bo urg, Fe bru a ry 2004. 
221 Wspó³pra ca kra jów Afry ki, Ka ra i bów i Pa cy fi ku obe j mu je wed³ug da nych Se kre ta ria tu

AKP bli sko 80 pañstw i s¹ to g³ów nie kra je afry ka ñ skie, wy spy Mo rza Kara i b skie go i Pa cy fi ku,
por. http://www.acp.int/en/acp_sta tes.htm.

222 Przyk³adem ta kich kra jów i te ry to riów s¹ m.in.: Gren lan dia, Po li ne zja Fran cu ska, Anty le 
Nide r lan dz kie, Nowa Ka le do nia itp. W su mie wspo mnia ny za³¹cznik wy mie nia 21 ob sza rów.
Por. Tra ktat usta na wiaj¹cy Wspól no tê Eu ro pejsk¹, s. 375.



ju w d³ugim te r mi nie. Ko le j ne Eu ro pe j skie Fun du sze Roz wo ju s¹ two rzo ne co
piêæ lat ze sk³adek pañstw cz³on ko wskich po chodz¹cych z ich bu d¿e tów na ro -
do wych. Osta t nie edy cje tego fun du szu po wsta³y na pod sta wie pro to ko³u fi -
nan so we go bêd¹cego ane ksem do Umo wy z Co to nou. Jest to umo wa miê dzy -
naro do wa za wa r ta w 2000 roku na okres 20 lat miê dzy Wspól not¹ i jej pa ñ -
stwa mi cz³on ko wski mi a zain tere sowa ny mi kra ja mi AKP oraz kra ja mi i te ry -
to ria mi za mo r ski mi. W grud niu 2005 roku Rada Eu ro pe j ska przes¹dzi³a
o przysz³oœci Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju po zo sta wiaj¹c go poza bu -
d¿e tem ogó l nym UE. Tzw. 10 edy cja oma wia ne go Fun du szu na lata
2008–2013 prze wi du je œro d ki w wy so ko œci 22,6 mld euro.

Pod sta wow¹ trud no œci¹ przy re a li za cji trze cie go celu stra te gii dla re gio -
nów naj bar dziej od da lo nych jest ko or dy na cja po szcze gó l nych in stru men tów
fi nan so wych Unii (zw³asz cza Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne -
go i Euro pe j skie go Fun du szu Roz wo ju). Ponad to, k³opo tem jest syn chro ni za -
cja ce lów roz wo jo wych miê dzy re gio na mi ultra pery feryj ny mi a kra ja mi i re -
gio na mi nie bêd¹cymi cz³on ka mi Unii. Ko lejn¹ trud no œci¹ jest mobi li zo wa nie
fun du szy na dzia³ania in wes tycy j ne po stro nie pañstw i ob sza rów nie bêd¹cych 
w Unii. Ko mi sja Eu ro pe j ska po dej mu je sta ra nia, aby roz wi¹zy waæ te pro ble -
my, wpro wa dzaj¹c sze reg udo god nieñ dla ob sza rów naj bar dziej od da lo -
nych223. Przyk³adem jest re gu la cja umo ¿ li wiaj¹ca w ra mach wspó³pra cy trans -
gra ni cz nej w re gio nach ultra pery fery j nych (g³ów nie fran cu skich i hi sz pa ñ -
skich) fi nan so wa nie ze œro d ków UE do 10% ko sztów ca³ego pro je ktu na te re -
nach nie bêd¹cych te ry to rium Unii. Po pra wio no rów nie¿ pro ce du ry pro je kto -
wa nia wy da t ków fun du szy w celu zwiê ksze nia ko or dy na cji miê dzy Eu ro pe j -
skim Fun du szem Roz wo ju Re gio nal ne go i Eu ro pe j skim Fun du szem Roz wo ju. 
Cho dzi zw³asz cza o kla ro w ne iden tyfi ko wa nie wspó l nych prio ry te tów, mobi -
li zo wa nia od po wied nich œro d ków fi nan so wych przez zain tere so wa ne pod -
mio ty, a ta k ¿e koor dy no wa nie pro ce dur zwi¹za nych z wy bo rem pro je któw.
Naj wiê kszym be ne fi cjen tem tych dzia³añ s¹ Wy spy Ka na ry j skie oraz te ry to ria 
Afry ki Pó³no c nej, bêd¹ce pod ju ry s dykcj¹ Ma ro ka. 

Ko le j nym in stru men tem wspó³pra cy s¹ umo wy o par t ne r stwie go spo da r -
czym, za wie ra ne miê dzy pa ñ stwa mi Afry ki, Ka ra i bów i Pa cy fi ku a Uni¹ Eu ro -
pejsk¹. Ko mi sja Eu ro pe j ska za chê ca pa ñ stwa cz³on ko wskie do przed sta wia nia 
po stu la tów han d lo wych i in nych prio ry te tów go spo da r czych isto t nych dla
roz wo ju re la cji go spo da r czych miê dzy re gio na mi naj bar dziej od da lo ny mi
a kra ja mi AKP224. Cho dzi o ta kie kszta³to wa nie tych umów miê dzyna ro do -
wych, aby by³y one naj bar dziej ko rzy st ne dla roz wo ju re gio nów ultra pery -
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223 Sze rzej na ten te mat: An nex to the Com mis sion Com mu ni ca tion, Stra te gy for the Ou te r -
most Re gions: Achie ve ments and Fu tu re Pro spects, s. 14. 

224 An nex to the Com mis sion Com mu ni ca tion, Stra te gy for the Ou te r most Re gions: Achie ve -
ments and Fu tu re Pro spects, s. 16–17.



fery j nych (choæ musz¹ uw z glêd niaæ inne re gu la cje miê dzy naro do we, w tym
za sa dy WTO). Bar dzo du¿e zna cze nie ma jak naj wcze œnie j sze zg³asza nie po -
stu la tów pañstw cz³on ko wskich przy kszta³to wa niu re gu la cji han d lo wych
Unii Eu ro pe j skiej z pa ñ stwa mi AKP. Jest to uni wer sa l na za sa da fun kcjo no wa -
nia in sty tu cji eu ro pe j skich, zgod nie z któr¹ pod staw¹ kszta³to wa nia po li tyk
eu ro pe j skich jest akty w noœæ kra jów cz³on ko wskich (i ich re gio nów), a ta k ¿e
fo r mu³owa nie w³as nych po stu la tów i ich w³¹cza nie do ne go cja cji pro wa dzo -
nych na szcze b lu uni j nym na jak naj wczeœ nie j szym eta pie wy pra cowy wa nia
roz wi¹zañ eu ro pe j skich225.

W kon te k œcie re la cji han d lo wych RNO z ich s¹sia da mi nie bêd¹cymi
cz³on ka mi UE na uwa gê zas³uguj¹ dwa dzia³ania Unii. Pie r wszym jest re gu -
la cja Rady226 okre œlaj¹ca spe cja l ne œro d ki dla roz wo ju ro l ni c twa w tych re -
gio nach, w tym sze reg pre fe ren cji do tycz¹cych lo ka l nej pro du kcji ro l nej
(m.in. w za kre sie cu kru i mle ka). Roz porz¹dze nie wska zu je rów nie¿ na
u³atwie nia wy mia ny han d lo wej z naj bli ¿ szy mi pa ñ stwa mi spo za Unii, jak
rów nie¿ z ob sza rem Wspól no ty. Dru gim dzia³aniem jest wspól no to wy ge ne -
ra l ny sy stem pre fe ren cji w za kre sie han d lu miê dzyna rodo we go z kra ja mi
roz wi jaj¹cymi siê. Obe c nie obo wi¹zuj¹cy sy stem zo sta³ okre œlo ny na lata
2006–2015. Ko mi sja mo ni to ru je sku t ki libe ra li za cji ta ryf han d lo wych z tymi 
kra ja mi dla roz wo ju re gio nów pery fe ry j nych, zw³asz cza wp³yw im po r tu cu -
kru z kra jów roz wi jaj¹cych siê do fran cu skich depa r ta men tów za mo r -
skich227. Wy ni kiem wspó l nych dzia³añ rz¹du fran cu skie go i Ko mi sji Eu ro -
pe j skiej by³o wpro wa dze nie re gu la cji228 ogra ni czaj¹cych im port cu kru do
fran cu skich re gio nów za mo r skich od pro du cen tów maj¹cych pre fe ren cyj ne
sta w ki han d lo we z Uni¹.

Przyk³adem po dej œcia Unii do in te gra cji tery to ria l nej re gio nów naj bar dziej 
od da lo nych jest wspó l na po li ty ka trans po rto wa. Za rów no wy ty cz ne wspól no -
ty w za kre sie roz wo ju trans po rtu lo t ni cze go z roku 2005229, jak rów nie¿ ko mu -
ni kat Ko mi sji Eu ro pe j skiej z cze r w ca 2006 roku do tycz¹cy œred nio okre sowe -
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225 Sze rzej: T.G. Gros se: Czy pol ska pre zy den cja mo¿e byæ su kce sem?, „Pol ski Przegl¹d
Dyp loma ty cz ny”, 2007, vol. 7, nr 38.

226 Por. Co un cil Re gu la tion (EC) No 247/2006 of 30 Ja nu a ry 2006 la y ing down spe ci fic me -
a su res for agri cu l tu re in the ou te r most re gions of the Union, Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pe an
Union, L 42, 14.2.2006, art. 4, 7, s. 5–6.

227 An nex to the Com mis sion Com mu ni ca tion, Stra te gy for the Ou te r most Re gions: Achie ve -
ments and Fu tu re Pro spects, s. 17.

228 Por. Co un cil Re gu la tion (EC) No 980/2005 of 27 June 2005 ap p ly ing a sche me of ge ne -
ra li sed ta riff pre fe ren ces, Of fi cial Jo u r nal of the Eu ro pe an Union, L 169/1, 30.6.2005.

229 Wy ty cz ne wspól no to we do tycz¹ce fi nan so wa nia po rtów lo t ni czych i po mo cy pa ñ stwa na
roz po czê cie dzia³al no œci dla przed siê biorstw lo t ni czych ofe ruj¹cych prze lo ty z re gio na l nych
po rtów lo t ni czych, Ko mu ni kat Ko mi sji, Dzien nik Urzê do wy Unii Eu ro pe j skiej, C 312/1,
9.12.2005.



go przegl¹du po li ty ki trans po rto wej Unii230 uw z glêd niaj¹ sy tu a cjê re gio nów
ultra pery fery j nych. Za le caj¹ sze reg œro d ków zwiê kszaj¹cych mo bi l noœæ miê -
dzy tymi re gio na mi a pa ñ stwa mi oœcien ny mi w celu zmnie j sze nia odi zo lo wa -
nia tych re gio nów. Wœród nich wy mie niæ na le ¿y pre fe ren cyj ne za sa dy udzie -
la nia po mo cy pu b li cz nej przy uru cha mia niu us³ug trans po rto wych miê dzy
tymi re gio na mi i pa ñ stwa mi trze ci mi (za rów no mo r ski mi, jak i lo t ni czy mi).
Ta k ¿e osta t nio przy jê ty ko mu ni kat Ko mi sji231 w za kre sie wyd³u¿e nia g³ów -
nych trans euro pe j skich osi trans po rto wych do kra jów s¹sia duj¹cych uw z glêd -
nia pro ble my hi sz pa ñ skich i po rtu ga l skich re gio nów naj bar dziej od da lo nych
(cho dzi o Wy spy Ka na ry j skie, Azo ry i Ma de rê). Za le ca ich w³¹cze nie do mo r -
skich osi komu nika cy j nych z s¹siednimi krajami.

In nym ob sza rem te ma ty cz nym jest wspó³pra ca w za kre sie po li ty ki mi gra -
cy j nej. Bez w¹tpie nia jest to obe c nie jed na z naj wa¿ nie j szych po li tyk pu b li cz -
nych, gdzie Unia akty w nie wspie ra roz wój ko o pe ra cji miê dzy re gio na mi naj -
bar dziej od da lo ny mi a s¹sied ni mi kra ja mi i te ry to ria mi. Jest to zwi¹zane
z g³ów nym pro ble mem, ja kim jest nie le ga l na imi gra cja do re gio nów pery fe-
 ry j nych spo za Unii. Wy sta r czy przy to czyæ dane do tycz¹ce ty l ko Wysp Ka na -
ry j skich. W roku 2005 rz¹d hi sz pa ñ ski od no to wa³ ponad 4,7 tys. przy pa d ków
przy by cia nie le ga l nych imi gran tów do tego re gio nu. W roku 2006 ta kich przy -
pa d ków by³o ju¿ ponad 31,2 tys., a wiêc ponad 6 razy wiê cej232. Ko mi sja Eu ro -
pe j ska pro wa dzi od wie lu lat dia log z kra ja mi AKP na te mat po wstrzy ma nia
emi gra cji, a ta k ¿e za wie ra umo wy do tycz¹ce re a d mi sji nie le ga l nych imi gran -
tów (m.in. na pod sta wie wcze œ niej wspo mnia nej Umo wy z Co to nou z 2000
roku). Po dej mo wa ne s¹ wspó l ne pro je kty w re gio nach ultra pery fery j nych
i kra jach s¹sied nich (m.in. w ra mach po mo cy roz wo jo wej dla kra jów AKP)
w ce lu wspie ra nia zrów nowa ¿o ne go roz wo ju na tych ob sza rach i po wstrzy ma -
nia fali emi gran tów. Ponad to pro mo wa ne s¹ zró¿ ni co wa ne dzia³ania maj¹ce
po pra wiæ sy tu a cjê w za kre sie kon tro li nad imi gracj¹ w re gio nach naj bar dziej
od da lo nych. Cho dzi m.in. o wy ko rzy sta nie fun du szy bêd¹cych w dys po zy cji
agen cji FRONTEX maj¹cych na celu ukie run ko wa nie przep³ywów imi gran -
tów lub ich in te gra cjê w oma wia nych re gio nach pery fe ry j nych. Z po mo cy tej
agen cji mog¹ sko rzy staæ je dy nie re gio ny na le¿¹ce do ob sza ru Schen gen,
a wiêc Azo ry, Ma de ra i Wy spy Ka na ry j skie. Agen cja FRONTEX wspie ra
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rów nie¿ dzia³ania do tycz¹ce po wro tu imi gran tów, a ta k ¿e roz wój in fra stru ktu -
ry i ko m pe ten cji s³u¿b odpo wie dzia l nych za ochro nê gra nic (wpro wa dze nie
no wo cze s nych te ch no lo gii nad zo ru, szko leñ dla stra ¿y gra ni cz nej, roz wój in -
fra stru ktu ry na prze j œciach gra ni cz nych itp.). Na przyk³ad w hi sz pa ñ skich re -
gio nach ultra pery fery j nych sze ro ko roz bu do wa no kon tro lê gra nic mo r skich
u wy brze ¿y za chod niej Afry ki (m.in. z Ma u re ta ni¹, Se ne ga lem, Ga m bi¹ i Wy -
spy Zie lo ne go Przyl¹dka)233. Wspie ra ne s¹ rów nie¿ ba da nia wp³ywu zja wi ska
mi gra cji na go spo darcz¹, spo³eczn¹ i te ry to rialn¹ spó j noœæ re gio nów naj bar -
dziej od da lo nych. Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e za gad nie nia zwi¹zane z mi gracj¹ s¹
jed nym z naj wa¿ nie j szych prio ry te tów Ko mi sji Eu ro pe j skiej wo bec re gio nów
naj bar dziej od da lo nych w nad chodz¹cej przysz³oœci. S¹ rów nie¿ sta wia ne jako 
g³ówne te ma ty dla po li ty ki spó j no œci UE po roku 2013234.

Naj wa¿ nie j sze pla ny Ko mi sji Eu ro pe j skiej na przysz³oœæ

Jak wcze œ niej wspo mnia³em, wiê kszoœæ re gio nów naj bar dziej od da lo nych
prze sta³a siê kwa li fi ko waæ do ka te go rii naj bied nie j szych re gio nów w roz sze -
rzo nej UE, co po ten cja l nie mog³oby sku t ko waæ os³abie niem wspa r cia ze stro -
ny Unii Eu ro pe j skiej, zw³asz cza w ra mach po li ty ki spó j no œci. Jed nak dziê ki
zrê cz nym dzia³aniom lob bin go wym – za rów no w pra wie uni j nym, jak rów nie¿ 
w in nych do ku men tach eu ro pe j skich – zo sta³a wyod rê b nio na spe cja l na ka te -
go ria re gio na l na, któ ra stwa rza przes³anki da l szej in ten sy w nej po mo cy eu ro -
pe j skiej ta k ¿e po roku 2013. Ko mi sja Eu ro pe j ska za zna cza235, ¿e wspo mnia ne
ob sza ry na dal cie r pi¹ z po wo du ci¹g³ych i ku mu luj¹cych siê czyn ni ków ogra -
ni czaj¹cych ich roz wój. Uz na je za tem za nie zbêd ne kon tynu o wa nie wysi³ków, 
maj¹cych na celu ad ap ta cjê po szcze gó l nych po li tyk wspól no to wych do uwa -
run ko wañ w re gio nach ultra pery fery j nych. Ko mi sja236 wi dzi na wet po trze bê
opra co wa nia d³ugo o kre so wej stra te gii roz wo ju tych te re nów, za le ca pog³êbie -
nie prac ana li ty cz nych nad efe kty w no œci¹ wdra ¿a nia stra te gii z roku 2004,
a ta k ¿e pro po nu je wzmo c nie nie jej re a li za cji  przez wpro wa dze nie no wych
œro d ków, co mo ¿ na zro biæ w sto sun ko wo kró t kim te r mi nie. Wœród najwa ¿-
 nie j szych ce lów wspa r cia Unii w przysz³oœci wy mie nio no czte ry kie run ki in -
ter we ncji237: (1) wyzwa nia zwi¹zane ze zmian¹ kli ma tu, (2) sku t ki zmian
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demo gra fi cz nych i mi gra cji, (3) roz wój ro l ni c twa, (4) roz wój po li ty ki mo r -
skiej w oma wia nych re gio nach. Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e wspo mnia ne te ma ty by³y
ju¿ wcze œ niej obe c ne w dzia³aniach Unii wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo -
nych. Nie s¹ wiêc pro po zy cja mi no wy mi. Jed nak na uwa gê zas³ugu je ich
wyod rê b nie nie jako prio ry te tów in ter we ncji UE w przysz³oœci, a ta k ¿e chêæ
zog ni sko wa nia na nich wspa r cia euro pe j skie go. 

Na pie r wszym mie j s cu pla no wa nych ce lów po mo cy uni j nej dla re gio nów
naj bar dziej od da lo nych zna j du je siê wa l ka ze zmia na mi kli maty cz ny mi. Jest
to obe c nie je den z naj bar dziej po pu la r nych te ma tów dys ku sji w in sty tu cjach
eu ro pe j skich o przysz³oœci po li tyk eu ro pe j skich. Wy stê pu je rów nie¿ w de ba -
cie na te mat po li ty ki spó j no œci po roku 2013. Wed³ug nie da w ne go son da ¿u
opi nii pu b li cz nej, prze prowa dzo ne go na te re nie Unii przez in sty tut Gal lu pa238

naj wiê cej re spon den tów (85%) wska zu je, ¿e po li ty ka re gio na l na UE po win na
w przysz³oœci prze ciw dzia³aæ zmia nom kli ma ty cz nym. Nota bene ten sam son -
da¿ po ka zu je239 rosn¹ce zain tere so wa nie oby wa te li Unii ce la mi so cja l ny mi
oma wia nej po li ty ki, ta ki mi jak roz wój edu ka cji, s³u¿by zdro wia i in fra struk-
tu ry spo³ecz nej (90% wska zañ) oraz co raz mnie j sze – pro wa dze niem ba dañ
i wdra ¿a niem in no wa cji (69%). S¹ to bar dzo in te re suj¹ce wy ni ki. Mog¹ one
wska zy waæ na rosn¹ce ocze ki wa nia spo³ecz ne, ¿e po li ty ki eu ro pe j skie w wiêk -
szym sto p niu zajm¹ siê wy rów ny wa niem ró ¿ nic spo³ecz nych i po moc¹ so -
cjaln¹. Trend ten jest wzma c nia ny przez obecn¹ po li ty kê wie lu rz¹dów kra jów
cz³on ko wskich (zw³asz cza w stre fie euro), któ re zmnie j szaj¹ wy da t ki bu d¿e to -
we na cele spo³ecz ne i so cja l ne. Dla po li ty ki spó j no œci spe³nie nie ta kich ocze -
ki wañ mog³oby siê wi¹zaæ z ogra ni cze niem zna cze nia ce lów pro roz wo jo -
wych, w tym rów nie¿ ukie run ko wa nych na bu do wa nie inno wa cy j nej go spo -
dar ki w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê.

Wyj œcie na prze ciw wy zwa niom zwi¹za nym ze zmia na mi kli maty cz ny mi
jest wiêc isto t nym ce lem po li ty cz nym we wspó³cze s nej Eu ro pie, wzma c nia -
nym przez pogl¹dy wiê kszo œci oby wa te li Unii i ich pro eko logi cz ne na sta wie -
nie. W przy pa d ku re gio nów naj bar dziej od da lo nych jest do da t ko wo po tê go -
wa ne przez co raz wiê ksze trud no œci wywo³ane m.in. przez pod no sze nie siê
po zio mu mo rza. Wp³ywa to nie ko rzy st nie na roz wój ro l ni c twa, ogra ni cza za -
so by s³od kiej wody, za bu rza lo ka l ne eko sy ste my itp. In nym za gro ¿e niem na
tych te re nach jest ry zy ko eks tre ma l nych zja wisk po go do wych, ta kich jak hu -
ra ga ny, cy klo ny, su sze i po wo dzie. Dla te go Ko mi sja pro po nu je240 ró ¿ no rod ne
dzia³ania zwi¹zane z prze ciw dzia³aniem wspo mnia nym zja wi skom. Wœród
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nich zna j du je siê ogra ni cza nie emi sji ga zów ciep la r nia nych i in nych za nie czy -
sz czeñ œro do wi ska na tu ral ne go. Pla no wa ne s¹ rów nie¿ dzia³ania zwiê kszaj¹ce 
wy ko rzy sta nie alte rna ty w nych Ÿró de³ ene r gii, np. geo ter ma l nej, bio ma sy,
w tym roz bu do wa in fra stru ktu ry pro du kuj¹cej ene r giê od na wialn¹. Du¿e zna -
cze nie maj¹ dzia³ania zwiê kszaj¹ce osz czêd noœæ ene r gii i le p sze zarz¹dza nie do -
stê p ny mi za so ba mi ener gety cz ny mi. Cho dzi rów nie¿ o po pra wê wspó³ dzia³ania 
w tym wzglê dzie z s¹sia duj¹cymi pa ñ stwa mi trze ci mi. Da l sze wspie ra nie re -
gio na l nej wspó³pra cy do ty czy te¿ opra co wa nia me cha ni z mów moni to ro wa nia 
na tu ra l nych za gro ¿eñ i ogra ni cza nia ich sku t ków. W ko mu ni ka cie Re gio ny
naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py Ko mi sja pro po nu je za pocz¹tko wa nie
ana li zy sku t ków go spo da r czych dzia³añ adap ta cy j nych w stre fach przy brze ¿ -
nych, wspie ra nie wdra ¿a nia po li ty ki zin te gro wane go zarz¹dza nia ry zy kiem
w stre fach przy brze ¿ nych, opra co wa nie i wdro ¿e nie œro d ków wa l ki z ga tun ka -
mi in wa zyj ny mi itp. Pro po nu je ta k ¿e pod wy ¿sze nie po ten cja³u in sty tu cji ba -
da w czych, m.in. w celu le p sze go za po bie ga nia za gro ¿e niom na tu ra l nym oraz
ogra ni cze nia za le ¿ no œci od ene r gii z pa liw ko pa l nych i wiê ksze go wy ko rzy -
sta nia wa run ków na tu ra l nych do pro du kcji ene r gii. W dzie dzi nie ochro ny
zdro wia zmia ny kli ma ty cz ne zwiê kszaj¹ za gro ¿e nia cho ro ba mi tro pika l ny mi.
Dla te go Ko mi sja pro mu je po wsta wa nie cen trów, za j muj¹cych siê moni to ro -
wa niem i ba da niem tych zja wisk. RNO po sia daj¹ ju¿ bazê ba dawcz¹ w tym
wzglê dzie241, któr¹ bêd¹ mog³y w da l szym sto p niu roz wi jaæ. In fra stru ktu ra ta
zda niem Ko mi sji mo¿e s³u¿yæ wzmo c nie niu bez pie cze ñ stwa sa ni tar ne go tych
re gio nów, jak i Eu ro py kon ty nen tal nej242.

Ko le j nym wy zwa niem dla po mo cy eu ro pe j skiej wo bec re gio nów naj bar -
dziej od da lo nych w nad chodz¹cej przysz³oœci s¹ zmia ny demo gra fi cz ne i mi -
gra cja. Cho dzi zw³asz cza o za po bie ga nie nag³emu wzro sto wi li cz by imi gran -
tów z s¹sia duj¹cych pañstw, któ rzy przy by waj¹ do re gio nów pery fe ry j nych
prze de wszy stkim drog¹ morsk¹. Pro blem nie le ga l nych imi gran tów jest spo tê -
go wa ny przez du¿¹ li cz bê osób ma³ole t nich, po zba wio nych opie ki i trud no œci
do ko ny wa nia re a d mi sji, a ta k ¿e po wo l ny pro ces in te gra cji imi gran tów do lo -
ka l nych spo³eczeñstw. Dzia³ania Unii Eu ro pe j skiej s¹ ogra ni czo ne m.in. po -
przez to, ¿e ko m pe ten cje w za kre sie po li ty ki mi gra cy j nej s¹ w du ¿ym sto p niu
po zo sta wio ne pa ñ stwom cz³on ko wskim. Ponad to, rz¹dy na ro do we maj¹ po -
wa ¿ ne trud no œci uz god nie nia wspó l nych in stru men tów na szcze b lu uni j nym
w za kre sie ochro ny gra nic i prze ciw dzia³ania imi gra cji. Nap³yw imi gran tów
po wo du je wie le k³opo tów dla mie j s co wych sy ste mów edu ka cy j nych, opie ki
so cja l nej, us³ug u¿y te cz no œci pu b li cz nej, pla no wa nia prze strzen ne go i ryn ku
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pra cy. Ponad to, nie sie za gro ¿e nia dla kra jów ma cie rzy s tych (i in nych pañstw
Unii), zwi¹zane z przep³ywem imi gran tów do Eu ro py kon ty nen tal nej. W³aœ -
nie z tego wzglê du prze ciw dzia³anie oma wia nym pro ble mom w re gio nach
pery fe ry j nych zy sku je co raz wiê ksze zna cze nie po li ty cz ne w in sty tu cjach
uni j nych i roz wa ¿a ne jest sze r sze wy ko rzy sta nie in stru men tów eu ro pe j skiej
po li ty ki spó j no œci do prze ciw dzia³ania tym ne ga ty w nym zja wi skom. 

Wœród pro po zy cji Ko mi sji Eu ro pe j skiej243, w tym wzglê dzie, zna j du je siê
m.in. wy wie ra nie si l nie j szej pre sji na re a d mi sjê imi gran tów do kra jów ma cie -
rzy s tych, a ta k ¿e zwiê ksza nie tzw. emi gra cji wa had³owej, tj. okre so we go po -
by tu na te re nie Unii i ko nie cz no œci po wro tu do kra ju ma cie rzy ste go po tym
cza sie. Pro po no wa ne jest ta k ¿e wzmo c nie nie dzia³añ w kra jach s¹sia duj¹cych
z re gio na mi pery fery j ny mi, po pra wiaj¹cymi wa run ki by to we lud no œci i mo ¿ li -
wo œci roz wo ju go spo dar cze go. Wre sz cie su ge ro wa ne s¹ ta kie in wes ty cje w re -
gio nach ultra pery fery j nych, któ re przy spiesz¹ in te gra cjê imi gran tów z mie js -
co wy mi spo³ecze ñ stwa mi  i bêd¹ s³u¿y³y ich za trzy ma niu na tych te re nach
(a wiêc bêd¹ prze ciw dzia³a³y  imi gra cji do kon ty nen tal nej Europy). 

Ko mi sja pro po nu je rów nie¿ po sze rze nie ba dañ nad pro ble ma tyk¹ mi gra cji
i zmian demo gra fi cz nych, któ re do ty kaj¹ szcze gó l nie bo le œ nie w³aœ nie re gio -
ny naj bar dziej od da lo ne. Su ge ru je roz po czê cie ba da nia sku t ków przep³ywów
mi gra cy j nych oraz zmian demo gra fi cz nych dla tych ob sza rów, ryn ku pra cy,
us³ug u¿y te cz no œci pu b li cz nej, kszta³ce nia i opie ki me dy cz nej. W tra kcie oce -
ny œród okre so wej osta t nie go pro gra mu „So li da r noœæ i zarz¹dza nie przep³ywa -
mi mi gra cyj ny mi 2007–2013”244 Ko mi sja zde cy du je, czy po trze b ne s¹ nowe
dzia³ania, w tym za sad noœæ i wy ko na l noœæ wdro ¿e nia euro pe j skie go fun du szu
do sto sowa wcze go w dzie dzi nie mi gra cji245. Cho dzi o nowy in stru ment bu d¿e -
tu UE pro po no wa ny do wdro ¿e nia po roku 2013.

Ko le j ne wy zwa nie dla po li ty ki eu ro pe j skiej wo bec re gio nów naj bar dziej
od da lo nych do ty czy roz wo ju ro l ni c twa, a wiêc jest zwi¹zane z naj sta r szym in -
stru men tem wspa r cia UE dla roz wo ju tych te re nów (tj. pro gra mem POSEI).
Ko mu ni kat Ko mi sji pod kre œla po trze bê zwiê ksze nia wy da j no œci pro du kcji rol-
nej, a zw³asz cza za pe w nie nia mo ¿ li wo œci za spo ka ja nia lo ka l nych po trzeb
¿y w no œcio wych przez mie j s co we go spo dar ki. Oprócz tego Ko mi sja pro po nu -
je da l sze wzma c nia nie mo ¿ li wo œci po mo cy w ra mach sy ste mu POSEI, w tym
zwi¹zane ze wspa r ciem m³odych ro l ni ków oraz pro mocj¹ pro du któw re gio-
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 na l nych246. Przyk³ad ten doœæ do brze ilu stru je po dej œcie Ko mi sji, któ re ce chu -
je sku pie nie po mo cy na doty ch cza so wych wa lo rach re gio na l nych, zwi¹za -
nych ze œro do wi skiem na tu ra l nym lub z tra dycy j ny mi se g men ta mi mie j s co wej 
go spo dar ki oraz wspie ra nie dzia³al no œci inno wa cy j nej i badaw czo- rozwo jo -
wej, maj¹cej po pra wiæ ja koœæ i atra kcy j noœæ pro du kcji. 

Wed³ug Ko mi sji Eu ro pe j skiej247 dzia³ania Unii w za kre sie roz wo ju ro l ni c -
twa po win ny byæ rów nie¿ bar dziej zin te gro wa ne z eu ro pejsk¹ po li tyk¹ roz wo -
ju ob sza rów wie j skich. Na ma r gi ne sie na le ¿y jed nak za zna czyæ, ¿e w opi nii
spe cja li stów248 in te gra cja wspó l nej po li ty ki ro l nej z po li tyk¹ roz wo ju ob sza -
rów wie j skich w okre sie 2007–2013 jest nie do brym przyk³adem dzia³añ inte -
gra cy j nych. Wzmo c ni³a bo wiem ukie run ko wa nie se kto ro we po li ty ki roz wo ju
ob sza rów wie j skich prze de wszy stkim wokó³ ro l ni c twa i powi¹za nych z nim
akty w no œci go spo da r czych. W ten spo sób wspo mnia na po li ty ka sta³a siê fa k -
ty cz nie do da t ko wym in stru men tem wspa r cia w za kre sie roz wo ju ro l ni c twa.
Nie pod cho dzi³a w spo sób kom p le kso wy do pro ble mów po bu dze nia roz wo ju
spo³ecz ne go i eko nomi cz ne go na te re nach wie j skich, ale zmie rza³a je dy nie do
roz wo ju okre œlo ne go se kto ra go spo dar cze go. 

Na stê p nym wy zwa niem dla przysz³ych dzia³añ Unii Eu ro pe j skiej wo bec
re gio nów naj bar dziej od da lo nych jest wy pra co wa nie wspó l nej po li ty ki mo r -
skiej, a ta k ¿e za pe w nie nie od po wied nie go mie j s ca w re a li za cji tej po li ty ki dla
stref ultra pery fery j nych. W oma wia nym ko mu ni ka cie Ko mi sji Eu ro pe j skiej249

je dy nie za ry so wa no ten kie ru nek in ter we ncji. Ko mi sja ³¹czy go z sze re giem
po kre w nych dzia³añ Unii, pod kre œlaj¹c po trze bê zwiê ksze nia in te gra cji ró ¿ -
nych po li tyk eu ro pe j skich. Za pro pono wa no wiêc je dy nie kie run ki da l szej dys -
ku sji o przysz³ej po li ty ce mo r skiej UE, maj¹c na wzglê dzie m.in. po pra wê ko -
or dy na cji po li ty ki ry ba c kiej na ró ¿ nych ak we nach (w tym kon tro lê nie le ga l -
nych po³owów), ochro nê œro do wi ska na tu ral ne go mórz i oce a nów, po pra wê
trans po rtu mo r skie go, zw³asz cza miê dzy re gio na mi pery fery j ny mi i kon ty nen -
taln¹ Eu rop¹. Wnio sko wa no rów nie¿ o powi¹za nie po li ty ki mo r skiej z dzia -
³ania mi na rzecz roz wo ju re gio nów nad mo r skich i po praw¹ zin te gro wane go
zarz¹dza nia stref¹ przy brze¿n¹250. W szcze gó l no œci cho dzi o po bu dza nie roz -

108 To masz Grze gorz Gros se

246 Pro gram pro mo cji sym bo lu gra fi cz ne go RNO (roz porz¹dze nie Rady 247/2006) oraz
za³¹cznik I do roz porz¹dze nia Ko mi sji 501/2008 – in dy ka tyw ny bu d¿et ro cz ny: 1 mln euro jak
rów nie¿ œro d ki na pro mo cjê pro du któw prze wi dzia ne w sy ste mie POSEI.

247 Stra te gia w spra wie re gio nów naj bar dziej od da lo nych: osi¹gniê cia i pla ny na
przysz³oœæ, s. 12.

248 Np. J. Szla ch ta, J. Za le ski: Dy le ma ty po li ty ki stru ktu ra l nej Unii Eu ro pe j skiej po roku 2013, 
„Go spo dar ka Na ro do wa”, 2008, nr 3, s. 87–103; T.G. Gros se: Pol ska wo bec de ba ty o przysz³oœæ
po li ty ki spó j no œci; T.G. Gros se: In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach?, s. 163–165.

249 Stra te gia w spra wie re gio nów naj bar dziej od da lo nych: osi¹gniê cia i pla ny na
przysz³oœæ, s. 12–13.

250 Por. Re ko men da cja Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady z dn. 30.5.2002 roku, do tycz¹ca
wdro ¿e nia zin te gro wane go zarz¹dza nia stref¹ przy brze¿n¹, Dzien nik Urzê do wy Unii Eu ro pe j -



wo ju tu ry sty ki i od na wia l nych Ÿró de³ ene r gii na tych te re nach. Ponad to, Ko -
mi sja pro po nu je zwiê ksze nie sie ci re gio na l nych po li tyk ba da w czych, do -
tycz¹cych tro pi ka l nej bioró ¿no rod no œci ob sza rów mo r skich, a ta k ¿e zwiê k -
sze nie wy mia ny in fo r ma cji miê dzy oœro d ka mi z re gio nów naj bar dziej od da lo -
nych i in ny mi euro pe j ski mi instytucjami badawczymi.   

Wa ¿ nym aspe ktem dys ku sji na te mat re gio nów naj bar dziej od da lo nych,
maj¹cym od nie sie nie wo bec spó j no œci tery to ria l nej i przysz³oœci po li ty ki spó j -
no œci, s¹ kwe stie po pra wy zarz¹dza nia. Do ty czy to m.in. po stu la tu le p sze go
wy ko rzy sta nia ist niej¹cych in stru men tów wspól no to wych oraz pro mo wa nia
ob sza ru re gio nów ultra pery fery j nych jako pi lo ta ¿u dla wpro wa dza nia no wych 
roz wi¹zañ orga niza cy j nych. Wœród pro po zy cji Ko mi sji, do tycz¹cych po le p -
sze nia zarz¹dza nia, na uwa gê zas³ugu je zwiê ksze nie ko or dy na cji prac w sa mej 
Ko mi sji. Cho dzi m.in. o mo ¿ li wo œci wzmo c nie nia dzia³ania gru py miêdzy -
insty tucjo nal nej do spraw RNO w Ko mi sji oraz w mia rê po trze by – jej roz sze -
rze nie o gru py za da nio we, pra cuj¹ce ad hoc nad po szcze gól ny mi pro ble ma -
mi251. Ko mi sja pla nu je rów nie¿ pod jê cie sze re gu prac ana li ty cz nych, któ re
okreœl¹ g³ówne prze szko dy w roz wo ju oma wia nych re gio nów oraz przed sta -
wi¹ mo ¿ li wo œci ich usu niê cia. Ta kie dzia³ania zwiê kszaj¹ mo ¿ li wo œci od po -
wied nie go zin te gro wa nia fun kcjo no wa nia po szcze gó l nych po li tyk eu ro pe j -
skich wo bec re gio nów ultra pery fery j nych, a ta k ¿e mog¹ sku t ko waæ wzmo c -
nie niem cen tra li za cji zarz¹dza nia w ge stii Ko mi sji Eu ro pe j skiej.

Pod su mo wa nie i wnio ski dla pol skie go sta no wi ska

(1) Te ma ty ka re gio nów naj bar dziej od da lo nych zy sku je co raz wiê ksze zna -
cze nie w pra cach Ko mi sji Eu ro pe j skiej. Wy ra zem tej ten den cji by³y kon -
su l ta cje spo³ecz ne roz po czê te w roku 2007, spe cja l na kon fe ren cja miê -
dzy insty tucjo nal na zor gani zo wa na w Bru kse li w maju 2008 roku, a ta k ¿e
Ko mu ni kat Ko mi sji: Re gio ny naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py. Do -
ku ment ten pod su mo wu je stan de ba ty eu ro pe j skiej oraz przed sta wia nowe 
pro po zy cje Ko mi sji w za kre sie kie run ków wspie ra nia roz wo ju tych te re -
nów. Jest to powi¹zane z dys kusj¹ na te mat przysz³oœci spó j no œci tery to -
ria l nej. Ale jest rów nie¿ zwi¹zane z chê ci¹ wy ko rzy sta nia tych ob sza rów
jako swo i ste go pi lo ta ¿u no wych ini cja tyw Ko mi sji w od nie sie niu do re -
gio nów maj¹cych spe cy fi cz ne uwa run ko wa nia geo gra fi cz ne, a ta k ¿e
wo bec przysz³ej po li ty ki spó j no œci. Ta kie tra kto wa nie pod wy ¿sza ran gê
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skiej, L 148/24; ii, Oce na zin te gro wane go zarz¹dza nia stref¹ przy brze¿n¹ w Eu ro pie, Ko mu ni -
kat Ko mi sji, Spra wo z da nie dla Pa r la men tu Euro pe j skie go i Rady, KOM(2007) 308, Bru kse la
7.6.2007.

251 Re gio ny naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py, s. 13. 



wspo mnia nych re gio nów i zwiê ksza zain tere so wa nie s³u¿b Ko mi sji Eu ro -
pe j skiej, co przy czy nia siê do wzro stu wspa r cia pub li cz ne go. Mog¹ o tym
œwia d czyæ nie któ re dane sta ty sty cz ne. Œred nie wspa r cie UE w la tach
2000–2006 dla re gio nów od da lo nych o spe cy fi ce wie j skiej i kwa li fi -
kuj¹cych do po mo cy w ra mach celu 1 by³o nie mal dwu kro t nie wiê ksze
w prze li cze niu na jed ne go mie sz ka ñ ca ni¿ œred nia po moc we wszy stkich
re gio nach ob jê tych tym ce lem (po rów naj ta be la 3). 

Ta be la 3.  Œred nio ro cz na in ten sy w noœæ po mo cy UE w ra mach EFRR i Fun du szu
Spó j no œci w okre sie 2000–2006 w prze li cze niu na jed ne go mie sz ka ñ ca (w euro)252

Re gio ny ob jê te ce lem 1 Upra w nio ne re gio ny poza ce lem 1

Re gio ny mie j skie 124 23,8

Re gio ny po œred nie 115 18,6

Re gio ny wie j skie 
(bli skie mia stom)

 88 29,6

Od da lo ne re gio ny wie j skie 183 34,1

Re gio ny gó r skie 165 23,3

Re gio ny wy spia r skie 167 50,4

œred nio 118 21,8

(2) Przy oka zji tra kto wa nia re gio nów naj bar dziej od da lo nych jako pi lo ta ¿u
dla przysz³ej po li ty ki spó j no œci uwi da cz niaj¹ siê przy naj mniej dwie ten -
den cje. 
� Po pie r wsze, wzma c nia nie za sa dy endo geni cz ne go roz wo ju i tra kto wa -

nie uwa run ko wañ geo gra fi cz nych jako atu tów w ini cjo wa niu roz wo ju
re gio nal ne go. Jest to jed nak kon ce p cja ra czej ba zuj¹ca na za sta nym po -
ten cja le, a w nie wie l kim ty l ko sto p niu bu duj¹ca nowe za so by roz wo ju
endo geni cz ne go253. Ponad to, s³u¿y pro mo wa niu ró¿ no rod no œci tery to -
ria l nej jako za le ty prze strze ni eu ro pe j skiej, a nie jako wady, któ ra po -
win na byæ eli mi no wa na w ra mach zwiê ksza nia spó j no œci tery to ria l nej
(lub wy rów ny wa nia ró ¿ nic miê dzy re gio na mi euro pe j ski mi). Ko mi sja
okre œla to jako zmia nê pa ra dyg ma tu po li ty ki spó j no œci od re gio nów
pro ble mo wych w kie run ku „re gio nów mo ¿ li wo œci”, cha ra kte ry -
zuj¹cych siê du ¿ym po ten cja³em roz wo ju254. Mo¿e to na daæ inny wy -
miar dzia³aniom po li ty ki eu ro pe j skiej, w mnie j szym sto p niu sku pio nej
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252 Por. Com mis sion Staff Wor king Do cu ment: Acco m pa ny ing the Gre en Pa per on Ter ri to -
rial Co he sion. Tu r ning ter ri to rial di ve r si ty into strength, COM(2008) 616 fi nal, Brus sels
6.10.2008, s. 5.

253 Por. T.G. Gros se: In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach? 
254 Re gio ny naj bar dziej od da lo ne atu tem Eu ro py, s. 2.



na aspe ktach wy rów na w czych, a bar dziej na le p szym wy ko rzy sta niu
lo ka l nych cech okre œlo ne go te ry to rium i zwiê ksza niu adek wa t no œci za -
sto so wa nych in stru men tów eu ro pe j skich do kon kre t nych uwa run -
kowañ roz wo jo wych. Nie sie to jed nak ry zy ko ró¿ ni co wa nia ce lów in ter -
we ncji w za le ¿ no œci od ka te go rii re gio na l nej (lub prze strzen nej). Tym
bar dziej ¿e w wy ni ku wzro stu zain tere so wa nia spó j no œci¹ te ry to rialn¹
zwiê ksza siê rów nie¿ ten den cja do kate go ry za cji prze strzen nej
w UE255.W po³¹cze niu z nie wy sta r czaj¹cym pro mo wa niem idei bu do -
wa nia no wych za so bów endo ge ni cz nych mo¿e to ogra ni czyæ mo ¿ li wo -
œci roz wo ju ob sza rów s³abiej roz wi jaj¹cych siê lub na wet gro zi utrwa le -
niem po dzia³ów w go spo da r ce eu ro pe j skiej. Ponad to, po chwa³a ró¿ no -
rod no œci tery to ria l nej oraz wzmo c nie nie za sa dy endo geni cz ne go roz -
wo ju po zwa la po li ty ce spó j no œci wspie raæ wszy stkie re gio ny eu ro pe j -
skie, a nie ty l ko te najs³ab sze.

� Po dru gie, jest to rów nie¿ oka zja do te sto wa nia no wych in stru men tów
dzia³ania i me tod zarz¹dza nia. Spo œród nich na uwa gê zas³ugu je
zw³asz cza in te gra cja ró ¿ nych po li tyk eu ro pe j skich i ich pe³nie jsze do -
pa so wa nie do mie j s co wych uwa run ko wañ geo gra fi cz nych256. Jak
wcze œ niej wspo mnia³em, w ten spo sób osi¹ga siê lepsz¹ ade k wa t noœæ
in sty tu cji eu ro pe j skich do wa run ków re gio na l nych, co zwiê ksza mo ¿ li -
wo œci po pra wy efe kty w no œci po li tyk eu ro pe j skich. Ponad to, sprzy ja to
de cen tra liza cji zarz¹dza nia. Bez w¹tpie nia jest to rów nie¿ pró ba
prze³ama nia nad mie r nej cen tra li za cji zarz¹dza nia, chara ktery sty cz nej
dla po li tyk uni j nych257. Wy da je siê, ¿e jest to ten den cja nie kon sek went -
na, gdy¿ pod sta wo we ko m pe ten cje Ko mi sji Eu ro pe j skiej w za kre sie
zarz¹dza nia bêd¹ utrzy ma ne, a na wet do pe w ne go sto p nia mog¹ byæ
wzmo c nio ne. Cho dzi zw³asz cza o si l niejsz¹ ko or dy na cjê po mo cy re -
gio nom naj bar dziej od da lo nym wewn¹trz sa mej Ko mi sji. Mo¿e to
wzmo c niæ od gó r ne ste ro wa nie pro ce sem dopa so wy wa nia szcze -
gó³owych in stru men tów po li tyk wspól no to wych do spe cy fi cz nych
uwa run ko wañ re gio na l nych.

(3) Ana li za po li ty ki UE wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych wska zu je na 
isto t ne za sa dy fun kcjo no wa nia Unii Eu ro pe j skiej. Pod sta wo we zna cze nie
dla efe kty w ne go kszta³to wa nia po li tyk uni j nych ma akty w noœæ kra jów
cz³on ko wskich (i ich re gio nów), a ta k ¿e fo r mu³owa nie w³as nych po stu la -
tów i ich w³¹cza nie do ne go cja cji, pro wa dzo nych na szcze b lu uni j nym na
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jak naj wczeœ nie j szym eta pie wy pra cowy wa nia roz wi¹zañ eu ro pe j skich.
Du¿¹ wagê ma ta kie pre zen to wa nie lo ka l nych in te re sów, aby ich re a li za -
cja po przez in stru men ty uni j ne s³u¿y³a roz wi¹zy wa niu pro ble mów eu ro -
pe j skich, a wiêc two rzy³a „wa r toœæ do dan¹” z pun ktu wi dze nia ca³ej zjed -
no czo nej Eu ro py. Kla sy cz nym przyk³adem s¹ pro ble my re gio nów ultra -
pery fery j nych, do tycz¹ce nad mie r nej imi gra cji spo za ob sza ru Unii.
Wspo mnia ne trud no œci, choæ s¹ obe c nie jed nym z naj wiê kszych pro ble -
mów tych re gio nów, s¹ wa ¿ ne dla in nych ob sza rów Unii, a trud no œci ob -
ser wo wa ne w re gio nach naj bar dziej od da lo nych maj¹ swo je ne ga ty w ne
re per ku sje dla kon ty nen tal nej czê œci Eu ro py. Dla te go ich sku te cz ne roz -
wi¹zy wa nie w oma wia nych re gio nach ma ta k ¿e zna cze nie dla ca³ej Unii
i u zy sku je si l ne wspa r cie po li tyk eu ro pe j skich. Po do b nie mo ¿ na przed sta -
wiaæ pro ble my roz wo jo we in nych re gio nów pery fe ry j nych lub s³abiej
roz wi jaj¹cych siê. Pro po zy cje ich po ko ny wa nia po przez wy ko rzy sta nie
in stru men tów uni j nych po win ny po pra wiaæ mo ¿ li wo œci roz wo ju ca³ej
Unii i byæ ko rzy st ne dla wie lu kra jów cz³on ko wskich. Pod sta wo we jest
zbu do wa nie od po wied niej ar gu men ta cji w ne go cja cjach eu ro pe j skich,
a ta k ¿e po szu ki wa nie so ju sz ni ków, któ rzy ze wzglê du na w³asne in te re sy
roz wo jo we mog¹ byæ zain tere so wa ni tym, aby lo ka l ne pro ble my po szcze -
gó l nych re gio nów sta³y siê pro ble mem ca³ej Unii.

(4) Do œwia d cze nia po li ty ki UE wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych wska -
zuj¹ na wy so kie umie jê t no œci poli ty cz ne go dzia³ania na fo rum eu ro pe j skim
przez w³adze pu b li cz ne, re pre zen tuj¹ce wspo mnia ne te re ny. Jest to zdo l -
noœæ wpro wa dze nia oso b nej ka te go rii re gio na l nej do tra kta tu euro pe j skie -
go, któ ra za pe w ni³a wie lo le t ni¹ po moc fi nan sow¹ ze stro ny po li tyk eu ro pe j -
skich, a ta k ¿e umo ¿ li wi³a wpro wa dze nie sze re gu pre fe ren cji dla tych re gio -
nów w po rów na niu do in nych ob sza rów Unii. Choæ wiê kszoœæ z nich prze -
sta³a siê kwa li fi ko waæ do ka te go rii naj bied nie j szych re gio nów w roz sze rzo -
nej UE, na dal po zo staj¹ wa ¿ nym ob sza rem in ter we ncji eu ro pe j skiej.
Wspo mnia ne do œwia d cze nie mo¿e byæ Ÿród³em dwóch re fle ksji isto t nych
dla kszta³to wa nia po li ty ki rz¹du pol skie go. Po pie r wsze, wska zu je na me -
to do lo giê po stê po wa nia na fo rum eu ro pe j skim, co ma zna cze nie nie ty l ko
przy fo r mu³owa niu sta no wi ska wo bec po li ty ki spó j no œci, ale rów nie¿
przy goto wy wa nia pol skiej pre zy den cji w Unii w roku 2011258. Sku te cz -
noœæ rea li zo wa nia kon kre t nych po stu la tów pañstw cz³on ko wskich za le ¿y
prze de wszy stkim od zdo l no œci kszta³to wa nia od po wied nich za pi sów
w tra kta tach eu ro pe j skich, na przyk³ad ta kich, któ re wy od rê b niaj¹ od po -
wied ni¹ ka te go riê in ter we ncji po li tyk eu ro pe j skich i wy miar tery to ria l ny
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tych dzia³añ259. Na stê p nie wa ¿ ne jest dopi l no wa nie, aby w po szcze gó l -
nych do ku men tach pro gra mo wych i stra te gi cz nych po li tyk eu ro pe j skich
zna laz³y siê od po wied nie za pi sy do tycz¹ce da nej ka te go rii in ter we ncji.
Do pie ro na ko le j nym eta pie s¹ one uw z glêd nia ne w re gu la cjach pra wnych 
i do ku men tach ope ra cy j nych po li tyk redy stry bucy j nych, na przyk³ad
w ra mach po li ty ki spó j no œci.
Po dru gie, isto t nym py ta niem, ja kie na le ¿y po sta wiæ w kon te k œcie doty ch -
cza so wej ana li zy jest to, czy Pol ska po win na po stu lo waæ wpro wa dze nie
spe cja l nej ka te go rii re gio na l nej, któ ra od zwie rcie d la³aby po trze by roz wo -
jo we nie któ rych jej ob sza rów oraz gwa ran to wa³a d³ugo le t nie wspa r cie ze
stro ny po li tyk eu ro pe j skich. Wa r to w tym mie j s cu zwró ciæ uwa gê, ¿e Unia 
do ko nu je doœæ sze ro kiej kate go ry za cji re gio nów, wy ró ¿ niaj¹c w swo ich
re gu la cjach i do ku men tach pro gra mo wych poza re gio na mi naj bar dziej
od da lo ny mi ta k ¿e te re ny i ob sza ry nad mo r skie, me tro poli tal ne, re gio ny
s³abiej roz wi jaj¹ce siê (za li cza ne do celu kon wer gen cji po li ty ki spó j no -
œci), re gio ny pro ble mo we, prze mys³owe, re gio ny przy gra ni cz ne i trans -
gra ni cz ne, gó r skie itp. W przy pa d ku Pol ski tak¹ ka te go ri¹ mog³yby byæ
re gio ny pe ry fe ryj ne lub przy gra ni cz ne (zw³asz cza na gra ni cy ze w nê trz nej
Unii), któ re cha ra kte ry zuj¹ siê od da le niem od cen trów eu ro pe j skich, ni -
skim po zio mem roz wo ju spo³eczno -eko nomi czne go, za le ¿ no œci¹ go spo -
dar ki od tra dy cy j nych se kto rów (g³ów nie powi¹za nych z ro l ni c twem) itp.
Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e nie któ re ce chy tych ob sza rów maj¹ cha ra kte ry stykê
zbli ¿on¹ do opi su uwa run ko wañ RNO (np. od da le nie, za le ¿ noœæ eko no mi -
cz na od nie wie lu pro du któw, a ta k ¿e wy so kie bez ro bo cie, nie wie l ki lo ka l -
ny ry nek). Mo ¿ na te¿ uz naæ, ¿e pol ski rz¹d podj¹³ ju¿ wstê p ne kro ki po li -
ty cz ne do wyod rê b nie nia re gio nów pery fe ry j nych, cze go wy ra zem jest
utwo rze nie oso b ne go Pro gra mu Ope racy j ne go Roz wo ju Wschod niej Pol -
ski 2007–2013260, a ta k ¿e pod jê cie prac nad Stra te gi¹ Roz wo ju
Spo³eczno -Go spoda rcze go Pol ski Wschod niej do 2020 roku261.
W tym kon te k œcie na le ¿y roz wa ¿yæ za rów no za le ty, jak rów nie¿ nie bez -
pie czeñ stwa przy jê cia eu ro pe j skiej ka te go rii re gio nów pery fe ry j nych.
Z jed nej stro ny gwa ran tu je ona wspa r cie po li ty cz ne i fi nan so we roz wo ju
tych ob sza rów w d³u¿ szej per spe kty wie cza su. U³atwia ta k ¿e wyod rê b nie -
nie okre œlo nych in stru men tów po mo co wych Unii oraz zwiê ksza ich ade k -
wa t noœæ do sy tu a cji pa nuj¹cej w po szcze gó l nych re gio nach. Z dru giej jed -
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nak stro ny, kate go ry za cja re gio na l na wi¹¿e siê z ry zy kiem zbyt jed no -
stron ne go do bo ru dzia³añ UE. Jak do wo dzi przyk³ad re gio nów naj bar dziej 
od da lo nych, wspa r cie Unii mo¿e ewo lu o waæ w stro nê tra dy cy j nych se k -
to rów go spo da r czych, powi¹za nych g³ów nie z ro l ni c twem, ry bo ³ów -
stwem lub tu ry styk¹. In nym przyk³adem po do bnej ten den cji jest ka te go ria 
ob sza rów wie j skich. Du¿e zna cze nie ma wiêc od po wied nie wy pro filo wa -
nie in stru men tów eu ro pe j skich, co w przy pa d ku re gio nów pery fe ry j nych
mo¿e byæ trud ne. 

(5) Do œwia d cze nia po li ty ki UE wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych
wska zuj¹ rów nie¿ na rosn¹c¹ ten den cjê do osi¹ga nia in te gra cji po li tyk
eu ro pe j skich w dwóch wy mia rach. Po pie r wsze, mery to ry cz nym, przez
zwiê ksza nie ko or dy na cji ró ¿ nych in stru men tów po li tyk uni j nych. Po dru -
gie, w wy mia rze tery to ria l nym, po przez za cie œ nia nie wspó³pra cy w ob rê -
bie okre œlo ne go re gio nu lub jego naj bli ¿ sze go oto cze nia. Po li ty ka re gio -
na l na jest naj le p szym przyk³adem uda ne go po³¹cze nia obu wy mia rów
inte gra cy j nych. W na tu ra l ny spo sób mo¿e bo wiem in te gro waæ ró ¿ no rod -
ne dzia³ania se kto ro we na okre œlo nym te ry to rium, a ob szar i spe cy fi ka
roz wo jo wa okre œlo nych re gio nów jest bar dzo do brym od nie sie niem efe k -
ty w ne go pla no wa nia i ko or dy na cji ró ¿ nych dzia³añ eu ro pe j skich. Jest to
wie l ka za le ta po li ty ki re gio na l nej, któ ra mo¿e zo staæ wy ko rzy sta na w trak -
cie dys ku sji o przysz³oœci po li ty ki spó j no œci po roku 2013. Tym bar dziej
¿e doty ch cza so we do œwia d cze nia po li ty ki spó j no œci wy ra Ÿ nie wska zuj¹
na jej du¿y po ten cja³ do za pe w nie nia pra kty cz nej re a li za cji zin te gro wane -
go po dej œcia. Na le ¿y je dy nie zwiê kszyæ in stru men ty ta kiej ko or dy na cji,
zw³asz cza po stro nie dzia³añ regu la cy j nych Unii (m.in. w po li ty kach se k -
to ro wych), a ta k ¿e przez syn chro ni za cjê in stru men tów in nych po li tyk
redy stry bucy j nych z po li tyk¹ spó j no œci. Ana li za do œwia d czeñ po li tyk
eu ro pe j skich – zw³asz cza naj wiê kszych ba rier wy stê puj¹cych obe c nie
przy ich re a li za cji – mo¿e byæ isto t nym czyn ni kiem zwiê ksza nia in te gra cji 
po li tyk eu ro pe j skich po roku 2013262.

(6) Doty ch cza so we zmia ny po li ty ki eu ro pe j skiej wo bec re gio nów naj bar dziej 
od da lo nych – po czy naj¹c od stra te gii z roku 2004, a koñcz¹c na za po wie -
dziach pro wa dze nia da l szych dzia³añ w ko mu ni ka cie Ko mi sji z li sto pa da
2007 roku263 – wska zuj¹ na prze su wa nie akcen tów z dzia³añ bar dziej
inno wa cy j nych na tra dy cy j ne spe cja li za cje go spo da rek re gio na l nych,

114 To masz Grze gorz Gros se

262 Por. T.G. Gros se, A. Ga³ek (red.): Zin te gro wa ne po dej œcie do roz wo ju. Rola po li ty ki
spó j no œci.

263 Por. Stra te gia w spra wie re gio nów naj bar dziej od da lo nych: osi¹gniê cia i pla ny na
przysz³oœæ. 



zwi¹zane g³ów nie z ro l ni c twem, ochron¹ œro do wi ska na tu ral ne go i bran¿¹
tu ry styczn¹. S³u¿y to wy ko rzy sta niu i pog³êbie niu doty ch cza sowe go po -
ten cja³u re gio nów pery fe ry j nych, ale nie zwiê ksza mo ¿ li wo œci dywe rsy fi -
ka cji lo ka l nych go spo da rek lub zna le zie nia no wych spe cja li za cji roz wo -
jo wych. Pro po no wa ne dzia³ania in no wa cyj ne s¹ w wiê kszo œci zwi¹zane
z tzw. in no wa cja mi niete chno logi czny mi, a wiêc ukie run kowa ny mi na
wpro wa dza nie no wych roz wi¹zañ orga niza cy j nych, mar ke tin go wych lub
ad ap ta cjê ze w nê trz nych wzo r ców i pa ten tów.
Tra kto wa nie re gio nów naj bar dziej od da lo nych jako pi lo ta ¿u dla po li ty ki
spó j no œci daje mo ¿ li wo œci wpro wa dza nia no wych te ma tów do dys ku sji
o prio ry te tach przysz³ej po li ty ki spó j no œci. Przy tej oka zji uja w nia siê
chara ktery sty cz na ta kty ka dzia³añ Ko mi sji. Akce p to wa ne s¹ doty ch cza so -
we cele in ter we ncji, ale jed no cze œ nie uz na je siê za nie zbêd ne ich uzu -
pe³nie nie przez nowe te ma ty, któ re od po wia daj¹ na po ja wiaj¹ce siê wy -
zwa nia i s¹ zgod ne z ocze ki wa nia mi ucze st ni ków de ba ty eu ro pe j skiej. Do
ta kich kwe stii za li cza siê m.in. wy zwa nie glo ba li za cji go spo da r czej, zmia -
ny kli ma ty cz ne oraz rosn¹ce ceny ene r gii, prze ciw dzia³anie nie ko rzy st -
nym ten den cjom demo gra fi cz nym oraz sku t kom mi gra cji lud no œci.
Przyk³ado wo w ko mu ni ka cie do czwa r te go ra po r tu ko he zyj ne go Ko mi sja
Eu ro pe j ska wœród ki l ku py tañ stra te gi cz nych, do tycz¹cych przysz³oœci
po li ty ki spó j no œci, umie sz cza rów nie¿ wspo mnia ne kwe stie264. Mog¹ one
zmie niæ doty ch cza so we kie run ki wyda t ko wa nia fun du szy po li ty ki spó j -
no œci. W przy pa d ku re gio nów naj bar dziej od da lo nych pro po zy cje prze su -
niê cia dzia³añ Unii na te prio ry te ty wi¹¿¹ siê z roz wi¹zy wa niem pro ble -
mów eko lo gi cz nych i spo³ecz nych oraz sty mu lo wa niem roz wo ju tra dy-
 cy j nych se kto rów mie j s co wych go spo da rek, bez po trze by bu do wa nia no -
we go po ten cja³u endo geni cz ne go dla roz wo ju go spo dar ki opa r tej na wie -
dzy w tych re gio nach. Ponad to, pla no wa ne wspa r cie roz wo ju go spo dar -
cze go w RNO sku pia siê na za spo ka ja niu lo ka l nych po trzeb, a w mnie j -
szym sto p niu na sty mu lo wa niu konku rency j no œci go spo da r czej na ryn -
kach ze w nê trz nych (na przyk³ad w Eu ro pie kon ty nen tal nej).
Z pol skie go pun ktu wi dze nia, a zw³asz cza w per spe kty wie dys ku sji o zmia -
nach w po li ty ce spó j no œci po roku 2013, jest to niew³aœci wy kie ru nek my -
œle nia o po mo cy Unii dla re gio nów pery fe ry j nych. Nowe prio ry te ty w po li -
ty ce spó j no œci nie po win ny wy pie raæ fun du szy prze zna czo nych na re a li za -
cjê dzia³añ pro roz wo jo wych, zw³asz cza sty mu luj¹cych roz wój no wych za -
so bów en dogeni cz nych w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê i pery fe ry j -
nych. Nie mniej, nie któ re aspe kty oma wia nych prio ry te tów mog¹ mieæ
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za sto so wa nie dla po bu dze nia in no wa cji w pol skich re gio nach, a ta k ¿e
chro ni¹ mo ¿ li wo œci ich roz wo ju w stra te gi cz nej per spe kty wie. Przy -
k³adem mog¹ byæ ini cja ty wy zwiê kszaj¹ce sto so wa nie alte rna ty w nych
Ÿró de³ ene r gii. S³u¿¹ one m.in. ba da niom roz wo jo wym nad tech no lo gia mi 
czy stej ene r gii, a rów no cze œ nie zmnie j szaj¹ za le ¿ noœæ do staw no œ ni ków
ene r gii od jed ne go pro du cen ta. Ponad to, po li ty ka spó j no œci jest isto t nym
Ÿród³em fi nan so wa nia pro ce su do sto so wa nia s³ab szych re gio nów do pra -
wa euro pe j skie go. Poci¹ga to za sob¹ szcze gó l nie wy so kie ko szty m.in.
w ob sza rach powi¹za nych z ochron¹ przy ro dy. W przy pa d ku ene r ge ty ki
cho dzi o ogra ni cze nia emi sji ga zów ciep la r nia nych, a ta k ¿e spe³nie nie
wy so kie go po zio mu otrzy my wa nia ene r gii z od na wia l nych Ÿró de³
(w przy pa d ku Pol ski jest to 15% do roku 2020). Pod su mo wuj¹c, pol skie
sta no wi sko na are nie eu ro pe j skiej mo¿e se le kty w nie akce p to waæ nowe
prio ry te ty w po li ty ce spó j no œci. Na le ¿y jed nak do³o¿yæ sta rañ, aby nie
ogra ni czy³y one mo ¿ li wo œci rea li zo wa nia pod sta wo wych dzia³añ roz wo -
jo wych, zw³asz cza w za kre sie po bu dza nia in no wa cji i dywe rsy fi ka cji spe -
cja li za cji re gio na l nych.
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5. Wnio ski z de ba ty eu ro pe j skiej

Na za ko ñ cze nie pra gnê wró ciæ do py tañ po sta wio nych we wpro wa dze niu do 
ni nie j szej pra cy. Do tycz¹ one naj wa¿ nie j szych, w mo jej oce nie, dy le ma tów po -
li ty ki spó j no œci po roku 2013, któ re po ja wiaj¹ siê w dys ku sji eu ro pe j skiej. Pró ba 
pod su mo wa nia tocz¹cej siê de ba ty sk³ania mnie do pro po zy cji re ko men da cji dla 
pol skie go sta no wi ska w da l szych pra cach nad przysz³oœci¹ po li ty ki spó j no œci. 

(1) Bu d¿et po li ty ki spó j no œci

Od ki l ku lat ro œ nie pre sja, zwi¹zana z chê ci¹ ko le j ne go ogra ni cze nia bu -
d¿e tu UE, w tym rów nie¿ na po li ty kê spó j no œci. Jest to powi¹zane z trudn¹ sy -
tu acj¹ polity czno- go spo darcz¹ na sta rym kon ty nen cie. Na le ¿y pa miê taæ, ¿e
obe c nie nak³adaj¹ siê dwa rów no leg³e kry zy sy w Eu ro pie: po li ty cz ny (do -
tycz¹cy ra ty fi ka cji tra kta tu liz bo ñ skie go) i fi nan so wy (prze ra dzaj¹cy siê w re -
ce sjê go spo darcz¹ i nad wy rê ¿aj¹cy kon dy cjê sy ste mu mo ne tar ne go). Trud no -
œci go spo da r cze utrud niaj¹ roz wi¹za nie kry zy su poli ty cz ne go, a ta k ¿e wzma c -
niaj¹ pro te kcjo nizm i na cjo na lizm go spo da r czy. Mo¿e to umo c niæ pre sjê po li -
tyczn¹ naj wiê kszych p³at ni ków bu d¿e tu wspól no to we go do ogra ni cza nia wy -
da t ków po li ty ki spó j no œci. Przyk³ado wo wpro wa dze nie do niej spó j no œci tery -
to ria l nej mo¿e przy czy niæ siê do bar dziej sku te cz ne go ogra ni cza nia fun du szy
eu ro pe j skich dla tej po li ty ki lub jej czê œcio wej rena cjona li za cji. Wy ni ka to za -
rów no z pod kre œla nia za sa dy sub sy diar no œci, jak rów nie¿ pro po zy cji do -
tycz¹cych zarz¹dza nia, nawi¹zuj¹cych do otwa r tej me to dy ko or dy na cji i de -
cen tra liza cji. Z pol skie go pun ktu wi dze nia pod sta wo we py ta nie do ty czy tego,
jak prze ciw sta wiaæ siê tym ten den cjom.

Na le ¿y przyj¹æ za³o¿e nie, ¿e utrzy ma nie po li ty ki spó j no œci w nie zmie nio -
nym kszta³cie jest ma³o pra wdo podo b ne. Ponad to, ta kie roz wi¹za nie mog³oby
pro wa dziæ do sto p nio we go margi nali zo wa nia tej po li ty ki w ra mach bu d¿e tu
Unii. Dla te go Pol ska po win na akty w nie ucze st ni czyæ w dys ku sji o przysz³oœci 
po li ty ki spó j no œci, rów nie¿ w tych jej aspe ktach, któ re s¹ zwi¹zane ze spó j no -
œci¹ te ry to rialn¹. Pod sta wo wym ce lem jest utrzy ma nie ma ksy ma l nie du ¿ej
wie l ko œci œro d ków fi nan so wych prze zna czo nych na po li ty kê spó j no œci po
roku 2013. Z tego wzglê du na le ¿y odwo³ywaæ siê do tra kta to wej za sa dy soli -
da r no œci miê dzy pa ñ stwa mi cz³on ko wski mi oraz pod sta wo we go celu Unii, ja -
kim jest d¹¿e nie do spó j no œci, ro zu mia nej prze de wszy stkim jako wy rów ny -
wa nie dys pro po rcji roz wo jo wych miê dzy po szcze gól ny mi ob sza ra mi w UE.
Nie wol no jed nak ogra ni czaæ siê wy³¹cz nie do ob ro ny bu d¿e tu tej po li ty ki, ale



na le ¿y za pro po no waæ zmia ny od nosz¹ce siê do jej ukie run ko wa nia mery tory -
cz ne go i spo so bu zarz¹dza nia. Nie oz na cza to, ¿e pol skie sta no wi sko po win no
nad mie r nie kry ty ko waæ obecn¹ po li ty kê spó j no œci. Prze ciw nie, na le ¿y za pre -
zen to waæ po zy ty w ne sku t ki doty ch cza so wych dzia³añ. W przy pa d ku Pol ski
du¿e zna cze nie ma zw³asz cza da le ka na tle in nych no wych kra jów cz³on ko w -
skich de cen tra liza cja zarz¹dza nia. Mo ¿ na wska zaæ na roz li cz ne ko rzy œci, ja kie 
dziê ki po li ty ce spó j no œci od nosz¹ bo ga te pa ñ stwa i ca³a zjed no czo na Eu ro pa.
Sza cu je siê, ¿e bene fi cjen ta mi oko³o 30% wy da t ków tej po li ty ki s¹ fi r my z naj -
bo ga t szych re gio nów Eu ro py, któ re naj czê œciej trans fe ruj¹ zy ski do swo ich
ma cie rzy s tych kra jów. Dziê ki po li ty ce spó j no œci zwiê kszy³a siê mo ¿ li woœæ
ko mu ni ka cji trans gra ni cz nej w Eu ro pie Œrodko wo- Ws chod niej, m.in. za spraw¹ 
bu do wy trans euro pe j skich sie ci komu nika cy j nych, co niew¹tpli wie s³u¿y roz wo -
jo wi han d lu w ca³ej Eu ro pie oraz roz wo jo wi wspó l ne go ryn ku. Jak wy ka zu j¹
ba da nia, wy da t ki po li ty ki spó j no œci s³u¿¹ rów nie¿ sta bi li za cji po li ty cz nej
i wzma c nia niu po pa r cia in te gra cji eu ro pe j skiej. Na le ¿y rów nie¿ wska zy waæ
na po ko ny wa ne trud no œci w za kre sie po pra wy ab so r pcji œro d ków eu ro pe j -
skich przez Pol skê.

Pog³êbie nie kry zy su go spo dar cze go w Eu ro pie bê dzie pra wdo podo b nie
si l nie wp³ywa³o na przysz³oœæ po li ty ki spó j no œci. Prze de wszy stkim mo¿e
zwiê kszyæ pre sjê naj wiê kszych p³at ni ków do bu d¿e tu UE na ogra ni cze nie
wy da t ków po li ty ki spó j no œci lub (co jest mniej pra wdo podo b ne) wiê ksze
prze kie ro wa nie tych wy da t ków z kra jów naj bied nie j szych do tych, któ re naj -
mo c niej od czu waj¹ re ce sjê. Mo ¿ li we s¹ rów nie¿ pró by ogra ni cze nia roli Ko -
mi sji Eu ro pe j skiej w zarz¹dza niu po li tyk¹ spó j no œci. Przyk³adem mo¿e byæ
pró ba zwiê ksze nia roli otwa r tej me to dy ko or dy na cji w oma wia nej po li ty ce,
co otwie ra mo ¿ li woœæ prze su wa nia fi nan so wa nia ce lów po li ty ki spó j no œci
do bu d¿e tów na ro do wych. Kry zys go spo da r czy sta no wi jed nak ta k ¿e oka zjê
do wzmo c nie nia po li ty ki spó j no œci, jako tego in stru men tu Wspól no ty, któ ry
bê dzie z jed nej stro ny po bu dza³ po pyt, a z dru giej umo ¿ li wi wpro wa dza nie
re form stru ktu ra l nych po pra wiaj¹cych kon ku ren cyj noœæ eu ro pe j skiej go spo -
dar ki w d³u¿ szej per spe kty wie. Ta kie jest sta no wi sko Ko mi sji Eu ro pe j skiej
wi do cz ne w pro po zy cji uni j ne go pla nu anty kry zyso we go (z 2008 roku)265.
Pol ski rz¹d po wi nien wspie raæ na are nie eu ro pe j skiej tego typu po dej œcie do
roli po li ty ki spó j no œci w ob li czu kry zy su go spo dar cze go, a ta k ¿e prze ciw sta -
wiaæ siê pró bom ogra ni cza nia bu d¿e tu UE i ko m pe ten cji Ko mi sji.

(2) Czy po ma gaæ wszy stkim czy ty l ko tym najs³ab szym?

Isto t ne zna cze nie ma ta k ¿e opra co wa nie od po wied niej ta kty ki nego cja cy j -
nej po stro nie pol skiej. Cho dzi zw³asz cza o prze ko na nie naj wiê kszych p³at ni -
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ków do utrzy ma nia du ¿e go bu d¿e tu dla tej po li ty ki. Dla te go na le ¿a³oby za -
gwa ran to waæ ta k ¿e re gio nom z tych kra jów mo ¿ li woœæ ucze st ni cze nia w zre -
for mo wa nej po li ty ce spó j no œci. Z tego wzglê du ko rzy st ne jest wspie ra nie po -
stu la tu ob jê cia ni¹ wszy stkich eu ro pe j skich re gio nów, a nie ty l ko tych naj -
s³abiej roz wi jaj¹cych siê. S³u¿yæ temu mo¿e co raz sze r sze w³¹cza nie ce lów li -
z bo ñ skich do po li ty ki spó j no œci. Mo ¿ li wa po win na byæ rów nie¿ wa run ko wa
apro ba ta dla no wych ce lów po li ty ki spó j no œci, na przyk³ad zwi¹za nych z prze -
ciw dzia³aniem sku t kom zmian kli ma ty cz nych, pro ble mom demo gra fi cz nym
lub nap³ywem emi gran tów. Jak siê wy da je, pol skie ustê p stwa w tej spra wie
po win ny byæ zre kom pen sowa ne zwiê ksze niem ska li wspa r cia ce lów zwi¹za -
nych z roz wo jem inno wa cy j nej go spo dar ki. Na le ¿y ta k ¿e za uwa ¿yæ, ¿e pro -
ble my do tycz¹ce zmian kli ma ty cz nych i nad mie r nej imi gra cji bêd¹ w przy -
sz³oœci w co raz wiê kszym sto p niu do ty ka³y rów nie¿ Pol ski.

Przy oka zji wa r to za uwa ¿yæ, ¿e pro po zy cje zmian w po li ty ce spó j no œci po -
win ny uw z glêd niaæ szersz¹ per spe kty wê ce lów stra te gi cz nych pol skiej dy p lo -
ma cji na are nie eu ro pe j skiej. Unia to stru ktu ra na czyñ po³¹czo nych, gdzie nie -
jed no krot nie dzia³ania w jed nym ob sza rze spraw wp³ywaj¹ na inne, a mniej
wa ¿ ne cele po œwiê ca siê dla osi¹gniê cia tych za sad ni czych. Przyk³adem jest
pro blem da l sze go po sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej w kie run ku wschod nim
i po³ud nio wym (np. przy jê cie Cho r wa cji jest wstê p nie pla no wa nie ju¿ na 2010 
rok). Po nie wa¿ ewen tu a l ne roz sze rze nie obe j mo wa³oby ubo gie kra je, na le ¿y
spo dzie waæ siê tego, ¿e mo¿e to wp³yn¹æ na pol skie in te re sy jako be ne fi cjen ta
po li ty ki spó j no œci. Jed no cze œ nie po li ty ka spó j no œci mo¿e wes przeæ re a li za cjê
pol skich ce lów geo stra tegi cz nych w od nie sie niu do wschod nie go wy mia ru
po li ty ki za gra ni cz nej UE. Mo ¿ na to re a li zo waæ przy naj mniej na dwa spo so by.
Po pie r wsze, po przez pro po no wa nie sil nie j sze go wspa r cia po li ty ki spó j no œci
dla roz wo ju re gio nów pery fe ry j nych usy tu o wa nych na wschod niej gra ni cy
UE, a po dru gie, po przez si l nie j sze sko ordy no wa nie po li ty ki spó j no œci na tej
gra ni cy z unijn¹ po li tyk¹ ene r ge tyczn¹, han d low¹ i roz wo jow¹. Dla te go te¿
po li ty ka pol ska na fo rum eu ro pe j skim wy ma ga œcis³ej ko or dy na cji, przy jê cia
stra te gi cz nej per spe kty wy po stê po wa nia, a ta k ¿e okre œle nia hie ra r chii po -
szcze gó l nych ce lów. Bê dzie to niezbêdne zw³aszcza przy planowaniu polskiej
prezydencji w Unii Europejskiej w roku 2011. 

(3) Wy rów ny waæ czy wy ko rzy sty waæ ró ¿ ni ce?

Tra kta to we po dej œcie do spó j no œci w UE zak³ada d¹¿e nie do zmnie j sze nia
dys pro po rcji w po zio mach roz wo ju ró ¿ nych re gio nów i ogra ni cza nia za co fa -
nia re gio nów naj mniej uprzy wile jo wa nych (art. 159)266. Tym cza sem nowy pa -
ra dy g mat Ko mi sji Eu ro pe j skiej wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych

Nowa po li ty ka spó j no œci 119

266 Por. Tra ktat usta na wiaj¹cy Wspól no tê Eu ro pejsk¹, s. 213.



s³u¿y pro mo wa niu ró¿ no rod no œci re gio na l nej jako za le ty, a nie wady prze -
strze ni eu ro pe j skiej267. Wi do cz na jest wiêc pró ba powi¹za nia od mien nych
regu³ pro wa dze nia po li ty ki spó j no œci. Z jed nej stro ny mamy za sa dê roz wo ju
endo geni cz ne go, któ ra od no si siê do spe cy fi cz nych uwa run ko wañ re gio na l -
nych, co poci¹ga za sob¹ post rze ga nie ró ¿ no rod nych za so bów po szcze gó l -
nych ob sza rów jako naj wa¿ nie j szych atu tów dla sty mu lo wa nia ich roz wo ju.
Ale z dru giej, isto t ne zna cze nie ma utrzy ma nie pod sta wo we go celu Unii, ja -
kim jest d¹¿e nie do spó j no œci, a wiêc wy rów ny wa nia naj wa¿ nie j szych wska Ÿ -
ni ków spó j no œci miê dzy po szcze gól ny mi ob sza ra mi zjed no czo nej Eu ro py, ta -
kich jak PKB na mie sz ka ñ ca i po ziom bez ro bo cia. Wy mie nio ne za sa dy nie za -
wsze mo ¿ na ³atwo po go dziæ, a ta k ¿e mog¹ mieæ roz bie ¿ ne kon se k wen cje
w tra kcie ich opera cjona li za cji.

Przyk³adem dy le ma tów z tym zwi¹za nych jest dys ku sja na te mat spó j no œci
tery to ria l nej. Po win na byæ ona de fi nio wa na w od nie sie niu do za pi sów tra kta -
tów eu ro pe j skich jako d¹¿e nie do zmnie j sza nia dys pro po rcji w po zio mach
roz wo ju oraz ni we lo wa nia s³abo œci ob sza rów najs³abiej roz wi jaj¹cych siê. Po -
sza no wa nie dla ró¿ no rod no œci roz wo ju tery to rial ne go nie po win no wiêc
os³abiaæ tra kta to wych ce lów Unii, d¹¿¹cych do zwiê ksza nia spó j no œci w wy -
mia rze go spo da r czym, spo³ecz nym i tery to ria l nym. Wyko rzy sty wa nie od mien -
no œci po win no zo staæ za wê ¿o ne g³ów nie do po sza no wa nia spe cy fi ki mie js co -
we go œro do wi ska na tu ral ne go i dzie dzi c twa kul tu ro we go, a nie na przyk³ad do
uspra wied li wia nia po dzia³u miê dzy ob sza ra mi roz wi jaj¹cymi go spo dar kê tra -
dy cyjn¹ b¹dŸ in no wa cyjn¹. 

(4) Jaka stra te gia roz wo ju endo geni cz ne go? 

Dys ku sja o przysz³oœci spó j no œci tery to ria l nej, w tym rów nie¿ na te mat pi -
lo ta ¿o wych roz wi¹zañ sto so wa nych wo bec re gio nów naj bar dziej od da lo nych, 
wska zu je na rosn¹ce zna cze nie za sa dy roz wo ju endo geni cz ne go w po li ty ce
spó j no œci. Bez w¹tpie nia dla po bu dze nia trwa³ych pro ce sów roz wo ju tych te -
re nów nie zbêd ne jest opa r cie na ich we wnê trz nych za so bach. Rów nie isto t ne
jest jed nak zin tensy fiko wa nie pro ce sów inno wa cy j nych oraz akty w no œci
spo³ecz nej i przed siê bior czo œci. W od nie sie niu do re gio nów najs³abiej roz wi -
jaj¹cych siê i pery fe ry j nych wpro wa dza nie dzia³añ inno wa cy j nych mo¿e byæ
rea li zo wa ne na ró ¿ ne spo so by. Opie raj¹c siê na za sa dzie roz wo ju endo geni cz -
ne go mo ¿ li we s¹ na stê puj¹ce dwie stra te gie: (1) uno wo czeœ nia nie endo ge ni cz -
nych za so bów re gio na l nych lub (2) bu do wa nie no we go za so bu endo geni cz ne -
go, a wiêc sto p nio wa dywe rsy fi ka cja spe cja li za cji re gio na l nych w kie run ku
roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki268. Ana li za przed sta wio na w ni nie j szym
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opra co wa niu do wo dzi, ¿e choæ Unia Eu ro pe j ska pro po nu je ró ¿ no rod ne
dzia³ania in no wa cyj ne w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych siê lub naj bar dziej
od da lo nych, to jed nak s¹ one na dal pro po rcjo nal nie nie wie l kie. Ponad to, s¹
one skie ro wa ne g³ów nie na doty ch cza so we, tra dy cy j ne se g men ty re gio na l -
nych go spo da rek i naj czê œciej do tycz¹ niete chno logi cz nych ty pów in no wa cji.
Mo ¿ na wiêc wnio sko waæ, ¿e w nie wy sta r czaj¹cym sto p niu wspie raj¹ roz wój
ta kich za so bów endo ge ni cz nych, któ re umo ¿ li wia³yby two rze nie w³as nych
roz wi¹zañ tech nolo gi cz nych, po zwa la³yby na si l nie j szy roz wój inno wa cy j nej
go spo dar ki, a ta k ¿e za pe w nia³y sto p nio we w³¹cza nie tych re gio nów do
udzia³u w unijnej polityce innowacyjnej. 

Sta no wi sko pol skie go rz¹du wo bec przysz³oœci po li ty ki spó j no œci wska zu -
je na po trze bê le p sze go wy ko rzy sta nia w przysz³oœci re gio na l nych po ten -
cja³ów roz wo ju269. Jest to zgod ne z do mi nuj¹cym tren dem eu ro pe j skiej dys ku -
sji, choæ wy da je siê nie wy sta r czaj¹ce. Oprócz tego na le ¿y po dej mo waæ sta ra -
nia, aby dywe rsy fi ko waæ stra te gi cz ne za so by w re gio nach (zw³asz cza pery fe -
ry j nych lub najs³abiej roz wi jaj¹cych siê), a wiêc wspieraæ budowê nowego
potencja³u rozwojowego w tych regionach. 

(5) Ja kie prio ry te ty?

Pod sta wo wym po stu la tem pol skie go rz¹du wo bec przysz³oœci po li ty ki
spó j no œci po win no byæ skie ro wa nie jej na cele osi¹ga nia wiê kszej spó j no œci
w ska li eu ro pe j skiej w za kre sie roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki270. Ta kie
po dej œcie ma od nie sie nie do za pi sów w tra kta tach eu ro pe j skich, wska zuj¹cych 
po trze bê re du ko wa nia zró ¿ ni co wañ miê dzy re gio na mi i ogra ni cza nie za co fa -
nia s³abiej uprzy wile jo wa nych re gio nów271. Spó j noœæ w za kre sie inno wa cy j -
nej go spo dar ki do ty czy g³ów nie wy mia ru eko nomi cz ne go, ale mo¿e mieæ
rów nie¿ za sto so wa nie do tra kta to wej spó j no œci w aspe kcie spo³ecz nym i tery -
to ria l nym. K³ad zie bo wiem na cisk na ró ¿ no rod ne fo r my in no wa cji, za rów no
w za kre sie bu do wa nia inno wa cy j nej go spo dar ki, jak rów nie¿ innowacyjnego
spo³eczeñstwa oraz zintegrowanego podejœcia do rozwoju terytorialnego
(maj¹cego wprowadzaæ szeroko definiowane innowacje).

Wpro wa dze nie jako jed nej z g³ów nych za sad dla spó j no œci tery to ria l nej
d¹¿e nia do po pra wy ja ko œci ¿y cia mie sz ka ñ ców, a ta k ¿e odwo³ywa nie siê do
kon ce pcji wielo wymia ro wo œci roz wo ju przy czy nia siê do roz pro sze nia ce lów
roz wo jo wych i os³abia prio ry te ty do tycz¹ce inno wa cy j nej go spo dar ki. Z tego
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pro je ktu Tra kta tu o fun kcjo no wa niu Unii Eu ro pe j skiej (tzw. liz bo ñ skie go).



wzglê du po stu lat rea li zo wa nia Euro pe j skie go Mo de lu Spo³ecz ne go przez po li -
ty kê spó j no œci, choæ wy da je siê ko rzy st ny dla po dej œcia wy rów naw cze go
i wspie ra nia s³abiej roz wi jaj¹cych siê ob sza rów, mo¿e przy czy niæ siê do utrwa le -
nia zró ¿ ni co wañ miê dzy re gio na mi cen tra l ny mi i pery fery j ny mi w za kre sie roz -
wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki, a to w d³u¿ szej per spe kty wie nie jest po my œ l ne
dla roz wo ju Unii. Zw³asz cza ¿e w po li ty ce spó j no œci wi do cz na jest od d³u¿ sze go 
cza su si l na sk³on noœæ do zwiê ksza nia dys pro po rcji w tym za kre sie. Ró ¿ ni cu je
ona in stru men ty po mo cy pu b li cz nej dla po szcze gó l nych ob sza rów, co sku t ku je
po dzia³em na re gio ny, któ re prze de wszy stkim sku piaj¹ siê na bu do wie pod sta -
wo wej in fra stru ktu ry oraz te in wes tuj¹ce w zna cz nie wiê kszym sto p niu w in no -
wa cje. Rów nie¿ zbyt szty w na kate go ry za cja re gio na l na w po li ty ce spó j no œci
mo¿e przy czy niæ siê do pog³êbie nia tych ten den cji.

Pol ski rz¹d po wi nien d¹¿yæ do wzmo c nie nia tych pro po zy cji Ko mi sji Eu ro -
pe j skiej i eks per tów uni j nych, któ re k³ad¹ na cisk na bu do wa nie no we go po ten -
cja³u dla roz wo ju inno wa cy j nej go spo dar ki w re gio nach s³abiej roz wi jaj¹cych
siê lub pery fe ry j nych, umo ¿ li wiaj¹cego w per spe kty wie stra te gi cz nej roz wój
ba dañ i no wych te ch no lo gii, a ta k ¿e sto p nio we w³¹cza nie siê do eu ro pe j skich
pro gra mów ra mo wych272. Do ta kich pro po zy cji na le ¿y za li czyæ m.in. si l nie j sze
wspa r cie w tych re gio nach roz wo ju in fra stru ktu ry badaw czo- nau ko wej, a ta k ¿e
jej powi¹za nie z in fra stru ktur¹ o zna cze niu eu ro pe j skim lub ucze st nicz¹cej
w ba da niach fi nan so wa nych z bu d¿e tu Unii (np. z euro pe j ski mi cen tra mi do sko -
na³oœci)273. Po dobn¹ re ko men dacj¹ jest roz wój powi¹zañ koo pera cy j nych, któ re 
bêd¹ ³¹czy³y pla t fo r my tech nolo gi cz ne, po wstaj¹ce na po zio mie re gio na l nym
z na j bar dziej kon ku ren cyj nymi i nowo cze s ny mi pla tfo r ma mi euro pe j ski mi274.
Wa r to rów nie¿ po przeæ pro po zy cjê wzma c nia nia re gio na l nych kla strów in no -
wa cji, w przy pa d ku re gio nów s³ab szych na przyk³ad w fo r mu le pi lo ta ¿o wej275.

Jak wcze œ niej wspo mnia³em, wœród do ku men tów eu ro pe j skich uja w nia siê
ten den cja do ró¿ ni co wa nia in stru men tów wspa r cia po li ty ki spó j no œci w re gio -
nach naj le piej i s³abiej roz wi jaj¹cych siê. W tych pie r wszych, z uwa gi na ich
wy ¿szy po ten cja³ nauko wo-ba da w czy pro po nu je siê zwiê kszyæ po moc dla roz -
wo ju in no wa cji tech nolo gi cz nych, wspa r cia roz wo ju re gio na l nych kla strów
tech nolo gi cz nych i po szu ki wa nia œci œle j szej sy ne r gii dzia³añ z pro gra ma mi ra -
mo wy mi. Na to miast w tej dru giej ka te go rii re gio nów na cisk po³o¿o no na roz -
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wój in no wa cji niete chno logi cz nych, zw³asz cza w tra dy cy j nych dzie dzi nach go -
spo dar ki powi¹za nych z ro l ni c twem, le œ ni c twem, tu ry styk¹ itp. Ponad to, pro po -
nu je siê si l nie j szy roz wój in wes ty cji li z bo ñ skich, któ re jed nak w nie wy sta r -
czaj¹cym sto p niu przy czy niaj¹ siê do roz sze rza nia inno wa cy j nej go spo dar ki.
Jak siê wy da je, tego typu po dzia³ by³by d³ugo fa lo wo nie wy sta r czaj¹cym spo so -
bem wspie ra nia roz wo ju w s³ab szych kra jach i re gio nach Unii, zw³asz cza no -
wych kra jach cz³on ko wskich. In wes ty cje niete chno logi cz ne nie po win ny za stê -
po waæ, ale uzu pe³niaæ dzia³ania zwi¹zane z roz wo jem no wych te ch no lo gii i ba -
dañ roz wo jo wych. Oczy wi œcie w s³abiej roz wi jaj¹cych siê kra jach pod sta wo -
wym pro ble mem jest ni ski po ten cja³ do rea li zo wa nia bar dziej am bi t nych za dañ
tech nolo gi cz nych. Dla te go le p szym roz wi¹za niem jest dzia³anie dwu to ro we,
a wiêc wspie ra nie w tych kra jach i re gio nach jed no cze œ nie roz wo ju inno wacy j -
no œci niete chno logi cz nej, jak rów nie¿ sto p nio we bu do wa nie po ten cja³u badaw -
czo-ro zwojo we go, któ ry per spe ktywi cz nie po zwo li na po dej mo wa nie dzia³añ
w za kre sie no wych te ch no lo gii i ba dañ roz wo jo wych.

Po li ty ka spó j no œci, po do b nie jak po li ty ki re gio na l ne pañstw cz³on ko w -
skich, jest bar dzo do brym in stru men tem ko or dy na cji ró ¿ nych dzia³añ se kto ro -
wych w re gio nach. Jed na k ¿e musz¹ one byæ zgod ne z pod sta wo wy mi ce la mi
poli ty cz ny mi roz wo ju re gio nal ne go, a w przy pa d ku po zio mu uni j ne go – naj -
wa¿ niej szy mi prio ry te ta mi po li ty ki spó j no œci. Ina czej mo ¿e my ob se r wo waæ
sto p nio we „zaw³asz cza nie” po li ty ki spó j no œci (i krajo wych po li tyk re gio na l -
nych) przez naj bar dziej wp³ywo we po li ty ki se kto ro we. Dla te go na le ¿y pod -
kre œlaæ po trze bê zwiê ksza nia komp lemen tar no œci po li tyk se kto ro wych z po li -
tyk¹ spó j no œci, ale wy strze gaæ siê zdo mi no wa nia tej po li ty ki przez po li ty ki
se kto ro we. Nowe prio ry te ty w po li ty ce spó j no œci nie po win ny wy pie raæ fun -
du szy prze zna czo nych na re a li za cjê dzia³añ pro roz wo jo wych, zw³asz cza sty -
mu luj¹cych roz wi ja nie no wych za so bów endo ge ni cz nych w re gio nach s³abiej
roz wi jaj¹cych siê i pery fe ry j nych. Nie mniej, nie któ re aspe kty oma wia nych
prio ry te tów mog¹ mieæ za sto so wa nie do po bu dze nia in no wa cji w pol skich
re gio nach, a ta k ¿e za pe w niaj¹ mo ¿ li wo œci ich roz wo ju w stra te gi cz nej per-
spe kty wie. Przyk³adem mog¹ byæ ini cja ty wy zwiê kszaj¹ce sto so wa nie alte r -
na ty w nych Ÿró de³ ene r gii. S³u¿¹ one m.in. ba da niom roz wo jo wym nad tech -
no lo gia mi czy stej ene r gii, a rów no cze œ nie zmnie j szaj¹ za le ¿ noœæ do staw no œ -
ni ków ene r gii od jed ne go pro du cen ta. Ponad to, po li ty ka spó j no œci jest isto t -
nym Ÿród³em fi nan so wa nia pro ce su do sto so wa nia s³ab szych re gio nów do pra -
wa euro pe j skie go. Poci¹ga to za sob¹ szcze gó l nie wy so kie ko szty m.in. w ob -
sza rach powi¹za nych z ochron¹ przy ro dy. W przy pa d ku ene r ge ty ki cho dzi
o o gra ni cze nia emi sji ga zów ciep la r nia nych, a ta k ¿e spe³nie nie wy so kie go po -
zio mu otrzy my wa nia ene r gii z od na wia l nych Ÿró de³. 

Pod su mo wuj¹c, pol skie sta no wi sko na are nie eu ro pe j skiej mo¿e se le kty w -
nie akce p to waæ nowe prio ry te ty w po li ty ce spó j no œci. Na le ¿y jed nak do³o¿yæ
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sta rañ, aby nie ogra ni czy³y one mo ¿ li wo œci rea li zo wa nia pod sta wo wych
dzia³añ roz wo jo wych, zw³asz cza w za kre sie po bu dza nia in no wa cji i dywe r sy -
fi ka cji specjalizacji regionalnych.

(6) Pro blem kate go ry za cji re gio na l nej

Dys ku sja na te mat spó j no œci tery to ria l nej zwiê ksza mo ¿ li wo œci le p sze go do -
pa so wa nia po li tyk eu ro pe j skich do lo ka l nych i re gio na l nych uwa run ko wañ prze -
strzen nych. Jest to zwi¹zane z d¹¿e niem do in te gra cji eu ro pe j skich po li tyk se kto -
ro wych z tery to rial ny mi (w tym zw³asz cza po li tyk¹ spó j no œci UE)276, a ta k ¿e spe -
cyfi cz ny mi ce cha mi geo gra ficz ny mi re gio nów lub in nych stru ktur prze strzen -
nych. Tego typu ten den cje mog¹ zwiê kszyæ ade k wa t noœæ pro gra mow¹ po li tyk
uni j nych do mie j s co wych uwa run ko wañ, ale mog¹ ta k ¿e wzmo c niæ kate go ry za -
cjê re gio naln¹ w po li ty ce spó j no œci i zbyt szty w ne ró¿ ni co wa nie in stru men tów
wspa r cia tej po li ty ki. Tego typu po dzia³y mog¹ utrud niæ s³abiej roz wi jaj¹cym siê
re gio nom bu do wa nie no wych za so bów roz wo ju endo geni cz ne go.

W œwie t le oce ny do ku men tów eu ro pe j skich, do tycz¹cych re gio nów naj bar -
dziej od leg³ych, pod sta wow¹ kwe sti¹ jest to, czy Pol ska po win na po stu lo waæ
wpro wa dze nie spe cja l nej ka te go rii re gio na l nej, któ ra od zwie rcie d la³aby po trze -
by roz wo jo we nie któ rych wo je wództw oraz gwa ran to wa³a d³ugo le t nie wspa r cie 
ze stro ny po li tyk eu ro pe j skich. W przy pa d ku Pol ski tak¹ ka te go ri¹ mog³yby byæ 
re gio ny pe ry fe ryj ne lub przy gra ni cz ne (zw³asz cza na gra ni cy ze w nê trz nej Unii). 
Wa r to za uwa ¿yæ, ¿e nie któ re ce chy tych ob sza rów maj¹ cha ra kte ry stykê zbli -
¿on¹ do opi su uwa run ko wañ re gio nów naj bar dziej od da lo nych, np. pe ry fe ryj ne
po³o¿e nie, za le ¿ noœæ eko no mi cz na od nie wie lu pro du któw, a ta k ¿e wy so kie
bez ro bo cie, nie wie l ki lo ka l ny ry nek. Mo ¿ na te¿ uz naæ, ¿e pol ski rz¹d podj¹³ ju¿
wstê p ne kro ki po li ty cz ne w celu wyod rê b nie nia re gio nów pery fe ry j nych, cze go
wy ra zem jest utwo rze nie oso b ne go Pro gra mu Ope racy j ne go Roz wo ju Wschod -
niej Pol ski 2007–2013277, a ta k ¿e pod jê cie prac nad Stra te gi¹ Roz wo ju
Spo³eczno -Go spoda rcze go Pol ski Wschod niej do 2020 roku278. 

W tym kon te k œcie na le ¿y roz wa ¿yæ za rów no za le ty, jak rów nie¿ nie bez pie -
czeñ stwa przy jê cia eu ro pe j skiej ka te go rii re gio nów pery fe ry j nych. Z jed nej
stro ny gwa ran tu je ona wspa r cie po li ty cz ne i fi nan so we roz wo ju tych ob sza -
rów w d³u¿ szej per spe kty wie cza su. U³atwia ta k ¿e wyod rê b nie nie okre œlo nych 
in stru men tów po mo co wych Unii oraz zwiê ksza ich ade k wa t noœæ do sy tu a cji
pa nuj¹cej w po szcze gó l nych re gio nach. Z dru giej jed nak stro ny, kate go ry za -
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cja re gio na l na wi¹¿e siê z ry zy kiem zbyt jed no stron ne go do bo ru dzia³añ UE.
Jak do wo dzi przyk³ad re gio nów naj bar dziej od da lo nych, wspa r cie Unii mo¿e
ewo lu o waæ w stro nê tra dy cy j nych se kto rów go spo da r czych powi¹za nych
g³ów nie z ro l ni c twem, rybo³ówstwem lub tu ry styk¹. In nym przyk³adem po do -
bnej ten den cji jest ka te go ria ob sza rów wie j skich. Du¿e zna cze nie ma wiêc od -
po wied nie wy pro filo wa nie in stru men tów eu ro pe j skich, co w przy pa d ku re -
gio nów pery fe ry j nych mo¿e byæ trudne.

(7) Wie lopo zio mo we zarz¹dza nie

Si l nie j sze eks po no wa nie wy mia ru tery to rial ne go w po li ty ce spó j no œci mo¿e
pro wa dziæ do zmnie j sza nia li cz by i wie l ko œci pro gra mów re gio na l nych oraz
os³abia nia ko m pe ten cji po wie rza nych re gio nom. Wa r to prze ciw sta wiæ siê ta kim 
ten den cjom, co wy ni ka m.in. z doty ch cza so wych, po zy ty w nych pol skich do -
œwia d czeñ w za kre sie re gio nali za cji po li ty ki spó j no œci. Jest to rów nie¿ zgod ne
z pod sta wo wym mo de lem przy jê tym w pol skiej ad mi ni stra cji dla roz wo ju re -
gio nal ne go i po li ty ki spó j no œci, któ ry opie ra siê na sto sun ko wo si l nej roli sze s -
na stu sa morz¹dów wo je wództw. Os³abia nie zna cze nia re gio nów w po li ty ce
spó j no œci mo¿e wiêc za owo co waæ po trzeb¹ roz wo ju stru ktur rz¹do wych w te re -
nie odpo wie dzia l nych za rea li zo wa nie spó j no œci tery to ria l nej. Z pol skie go punk tu 
wi dze nia bê dzie to oz na cza³o zwiê ksza nie ko sztów admi ni stra cyj nych, du b lo -
wa nie nie któ rych stru ktur i ko m pe ten cji (miê dzy ad mi ni stracj¹ rz¹dow¹ i sa -
morz¹dow¹) oraz rosn¹c¹ „se kto ry za cjê” po li ty ki spó j no œci.

W pro po zy cjach do tycz¹cych przysz³oœci zarz¹dza nia po li tyk¹ spó j no œci
wi daæ dwie, czê œcio wo sprze cz ne ze sob¹ ten den cje. Z jed nej stro ny wspie ra -
na jest de cen tra liza cja, zw³asz cza w od nie sie niu do wy mia ru spó j no œci tery -
to ria l nej. Jest to zgod ne z po stu la ta mi (wy su wa ny mi zw³asz cza przez
nie któ re pa ñ stwa cz³on ko wskie), do tycz¹cymi wzmo c nie nia in nych ni¿ re -
gio ny stru ktur tery to ria l nych w po li ty ce spó j no œci. Wi do cz ne jest os³abia nie
cen tra li za cji zarz¹dza nia po przez wpro wa dza nie miêk kich me cha ni z mów
ko or dy na cji, daj¹cych wiêksz¹ swo bo dê w³ad zom krajo wym w za kre sie
orga ni zo wa nia i rea li zo wa nia ce lów spó j no œci tery to ria l nej. Z dru giej stro ny
Ko mi sja sprze ci wia siê nie któ rym tego typu po mys³om, zw³asz cza do -
tycz¹cym sze r sze go za sto so wa nia otwa r tej me to dy ko or dy na cji w za kre sie
rea li zo wa nia spó j no œci tery to ria l nej. D¹¿y rów nie¿ do sil nie j sze go ujed no li -
ca nia po mo cy wo bec re gio nów o spe cy fi cz nych uwa run ko wa niach geo gra fi -
cz nych (m.in. dla re gio nów naj bar dziej od da lo nych) wewn¹trz sa mej
Ko mi sji. Mo¿e to wzmo c niæ od gó r ne ste ro wa nie pro ce sem dopa so wy wa nia
szcze gó³owych in stru men tów po li tyk wspól no to wych do spe cy fi cz nych
uwa run ko wañ re gio na l nych, a wiêc zwiê kszyæ ste ro wa nie Wspól no ty nad
wy mia rem spó j no œci tery to ria l nej. 
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Z pol skiej per spe kty wy isto t ne jest d¹¿e nie do utrzy ma nia pod sta wo wych
ko m pe ten cji Ko mi sji Eu ro pe j skiej w za kre sie okre œla nia za sad ni czych prio ry -
te tów i stan dar dów re a li za cji spó j no œci tery to ria l nej, wska Ÿ ni ków kwali fiko -
wal no œci i efe kty w no œci, a ta k ¿e moni to ro wa nia sku te cz no œci rea li zo wa nia
ce lów spó j no œci tery to ria l nej przez pa ñ stwa cz³on ko wskie. W ³onie Ko mi sji
po win na byæ rów nie¿ do ko ny wa na œci œle j sza in te gra cja uni j nych po li tyk se k -
to ro wych z po li tyk¹ spó j no œci. Jed no cze œ nie si l nie j sze w³¹cze nie spó j no œci
tery to ria l nej do po li ty ki spó j no œci za pe w ne przy nie sie de cen tra liza cjê
zarz¹dza nia. Za sad ni cze de cy zje, do tycz¹ce powi¹za nia krajo wych po li tyk
roz wo jo wych i po li ty ki spó j no œci z po li tyk¹ prze strzenn¹, po win ny byæ po dej -
mo wa ne na po zio mie krajo wym. Na le ¿y tak¿e wzmo c niæ ko m pe ten cje w³adz
pa ñ stwo wych w za kre sie ko or dy na cji po li ty ki spó j no œci z dzia³ania mi krajo -
wy mi (np. rz¹dow¹ po li tyk¹ re gio naln¹, po li tyk¹ in no wa cyjn¹ itp). W od nie -
sie niu do sa morz¹dów re gio na l nych na le ¿a³oby wzmo c niæ ich ko m pe ten cje
uz gad nia nia ce lów po li ty ki spó j no œci z re gio nal ny mi stra te gia mi roz wo ju
oraz w za kre sie ko or dy na cji par t ne r stwa tery to rial ne go (tj. pro gra mo wa nia
dzia³añ roz wo jo wych z in ny mi jed no stka mi sa morz¹du tery to rial ne go oraz
par t ne ra mi spo³ecz ny mi).
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In sty tut Spraw Pu b li cz nych

Li sta pu b li ka cji z lat 2000–2008

W przy go to wa niu:

q To masz Schi ma nek, Dia log oby wa te l ski Pol ska 2008

qMa rek Ry m sza, Ewa Boga cz-Wo jta no wska (red.), Za trud nie nie i wo lon ta riat
w or ga ni za cjach po zarz¹do wych

Pu b li ka cje ksi¹¿ko we

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Nowe me to dy zarz¹dza nia w pa ñ stwach Unii Eu ro -
pe j skiej, Wa r sza wa 2008

q Grze gorz Ma ko wski, To masz Schi ma nek (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe i w³adza
pu b li cz na. Dro gi do par t ne r stwa, Wa r sza wa 2008. 

qMa rek Ry m sza (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe. Dia log Oby wa te l ski. Po li ty ka
pa ñ stwa, Wa r sza wa 2008

q To masz G. Gros se, Eu ro pa na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2008

q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ka mi la He r nik (red.), Spo³ecz noœæ lo ka l na w dzia ³aniu. Ka -
pi ta³ spo³ecz ny. Po ten cja³ spo³ecz ny. Lo ka l ne go ve r nan ce, Wa r sza wa 2008

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski (red.), Polska -Niem cy- Fran cja.
Wza je m ne post rze ga nie po roz sze rze niu UE, Wa r sza wa 2008

q Pra ca zbio ro wa: Akty wi zo wa nie wy bo r ców, Wa r sza wa 2008

q Ju sty na Fre lak, Wi told Kla us, Ja kub Wi œ nie wski, Przy sta nek Pol ska. Ana li za pro -
gra mów inte gra cy j nych dla cu dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa 2007

qMa rek Ry m sza, Grze gorz Ma ko wski, Ma g da le na Du d kie wicz (red.), Pa ñ stwo
a trze ci se ktor. Pra wo i in sty tu cje w dzia³aniu, Wa r sza wa 2007

q To masz G. Gros se, In no wa cyj na go spo dar ka na pe ry fe riach? Wa r sza wa 2007

q To masz Ka Ÿ mie r czak (red.), Zmia na w spo³ecz no œci lo ka l nej, Wa r sza wa 2007

q Ja cek Ko cha no wicz, S³awo mir Man des, Mi ros³awa Ma ro dy (red.), Ku l tu ro we
aspe kty trans fo r ma cji eko no mi cz nej, Wa r sza wa 2007

q Ewa Gie r ma no wska (red.), M³odzi nie pe³no spra w ni o so bie. Ro dzi na, edu ka cja,
pra ca, Wa r sza wa 2007

q Ewa Gie r ma no wska (red.), M³odzi nie pe³no spra w ni. Akty wi za cja za wo do wa i nie -
ty po we fo r my za trud nie nia, Wa r sza wa 2007

q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza, Ka pi ta³ spo³ecz ny. Eko no mia spo³ecz na,
Wa r sza wa 2007

q Jó ze fi na Hryn kie wicz, Od rzu ce ni. Ana li za pro ce su umie sz cza nia dzie ci w do mach
dzie cka, Wa r sza wa 2006

q An na Kwak (red.), Z opie ki za stê pczej w do ros³e ¿y cie, Wa r sza wa 2006
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q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), EU Ac ce sion Pro spects for Tur key and Ukra i ne. De -
ba tes in New Me m ber Sta tes, Wa r sza wa 2006

qMa te usz B³asz czyk, Ja cek Sro ka (red.), Sie ci czy stru ktu ry? Dia log spo³ecz ny na
po zio mie re gio na l nym, Wa r sza wa 2006

qMa rek Ry m sza (red.), Ela sty cz ny ry nek pra cy i bez pie cze ñ stwo so cja l ne, Wa r sza wa 
2005 

qMa g da le na Ar cze wska, Nie ty l ko jed na usta wa. Pra wo o or ga ni za cjach po za -
rz¹do wych, Wa r sza wa 2005

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ko re pe ty cje – sza ra stre fa edu ka cji, Wa r sza wa 2005

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), The Vi se grad Sta tes be twe en Schen gen and Neig bou r -
ho od, Wa r sza wa 2005

qMa r cin Wa le cki, Mo ney and Po li tics in Po land, Wa r sza wa 2005

q Do mi nik An to no wicz, Uni we r sy tet przysz³oœci. Wy zwa nia i mo de le po li ty ki, Wa r -
sza wa 2005

qMa rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Po moc dzie ciom i ro dzi nie w œro do wi sku lo ka l -
nym, Wa r sza wa 2005

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski (red.), Mo sty
przez At lan tyk? Po sta wy Po la ków, Cze chów, S³owa ków  wobec Sta nów Zjed no -
czo nych, Wa r sza wa 2005

qMa te usz Fa³ko wski, Ja cek Ku cha r czyk (red.), Oby wa te le Eu ro py. In te gra cja eu -
ro pe j ska w pol skim ¿y ciu pu b li cz nym, Wa r sza wa 2005

q To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej. Przy k³ad Gre -
cji, W³och, Ir lan dii i Pol ski. Wy da nie II, uzu pe³nio ne i roz sze rzo ne, Wa r sza wa
2004

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Œwia do moœæ eko no mi cz na spo³ecze ñ stwa i wi ze ru -
nek bi z ne su, Wa r sza wa 2004

q Krzy sztof Ko na rze wski, Re fo r ma oœwia ty. Pod sta wa pro gra mo wa i wa run ki
kszta³ce nia, Wa r sza wa 2004

qMa rek Ry m sza (red.), Re fo r my spo³ecz ne. Bi lans de ka dy, Wa r sza wa 2004

q Ele o no ra Zie li ñ ska (red.), Miê dzy naro do wy Try bu na³ Ka r ny. USA i UE: dwa ró ¿ ne
po dej œcia, Wa r sza wa 2004

q András Sajó, Fre e dom of Ex pres sion (an gie l ska i ro sy j ska wer sja jê zy ko wa), War -
sza wa 2004

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Neig hbou r ho od ac ross a Di vi de?, Wa r sza wa 2004

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Pol ska wo bec no wej po li ty ki spó j no œci Unii Eu -
ro pe j skiej, Wa r sza wa 2004

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Szko³y pu b li cz ne i nie pub li cz ne: po rów -
na nie œro do wisk edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2004
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q Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Sy stem peni ten cja r ny i post peni ten -
cjar ny w Pol sce, Wa r sza wa 2003

q Piotr Ma zur kie wicz (red.), Ko œció³ ka to li cki w prze de dniu wej œcia Pol ski do Unii
Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Anna Ti t kow (red.), Szkla ny su fit: ba rie ry i ogra ni cze nia ka rier ko biet, Wa r sza wa 2003

q Kry sty na Igli cka (red.), In te gra cja czy dys kry mi na cja? Pol skie wy zwa nia i dy le ma -
ty u pro gu wielo kultu ro wo œci, Wa r sza wa 2003

q Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra tion and Its Im pact on La bo ur Mar kets in Po land and
Ukra i ne, Wa r sza wa 2003 (an gie l ska i ukra i ñ ska wer sja jê zy ko wa)

q To masz Ka Ÿ mie r czak, Ma rek Ry m sza (red.), W stro nê akty w nej po li ty ki spo ³ecz nej, 
Wa r sza wa 2003

qMa rek Zu bik (red.), Za po bie ga nie kon fli kto wi in te re sów w III RP, Wa r sza wa 2003

qMa riusz Jan Rad³o, Wy zwa nie konku rency j no œci. Stra te gia Li z bo ñ ska w po sze -
rzo nej Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Be a ta £aciak (red.), Dzie c ko we wspó³cze s nej ku l tu rze me dia l nej, Wa r sza wa 2003

q Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska, Spo³ecz no œci lo ka l ne wo bec
pro ble mu bez ro bo cia m³od zie ¿y, Wa r sza wa 2003

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Ob raz Pol ski i Po la ków w Eu ro pie, Wa r sza wa 2003

q To masz Grze gorz Gros se, Zmierzch de cen tra liza cji w Pol sce? Po li ty ka roz wo ju
w wo je wó dztwach w kon te k œcie in te gra cji eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Ur szu la Ku r cze wska, Ma³go rza ta Molê da - Z dziech, Lob bing w Unii Eu ro pe j skiej,
Wa r sza wa 2002

q Ja nusz Ha lik (red.), Sta rzy lu dzie w Pol sce. Spo³ecz ne i zdro wo t ne sku t ki sta rze nia
siê spo³ecze ñ stwa, Wa r sza wa 2002

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Prze ciw ubó stwu i bez ro bo ciu: lo ka l ne ini cja ty wy
oby wa te l skie, Wa r sza wa 2002

q Hen ryk Do ma ñ ski, Ubó stwo w spo³ecze ñ stwach post komu nisty cz nych, War sza wa 2002

q Adam Zie li ñ ski, Ma rek Zu bik (red.), Przysz³oœæ pol skie go wy mia ru spra wied li wo -
œci, Wa r sza wa 2002

q Kry sty na Igli cka (red.), Mi gra cje po wro t ne Po la ków – po wro ty su kce su czy roz cza -
ro wa nia?, Wa r sza wa 2002

q Bar ba ra Fa ty ga, Jo lan ta Ro ga la -Ob³êko wska, Sty le ¿y cia m³od zie ¿y a na r ko ty ki.
Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

qMa³go rza ta Fu sza ra (red.), Ko bie ty w Pol sce na prze³omie wie ków. Nowy kon trakt
p³ci?, Wa r sza wa 2002

q Ja cek Ku cha r czyk (red.), Eu ro pa – Ame ry ka. Trans at lan ty cki wy miar re form Unii
Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2002

qMa r cin Wa le cki (red.), Ku li sy fi nan so wa nia po li ty ki, Wa r sza wa 2002
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q Ochro na ucho dŸ ców w Pol sce (wspó l nie z MSZ i UNHCR), Wa r sza wa 2002

q Jan Barcz (red.), Czy zmie niaæ kon sty tu cjê? Ustro jowo- konsty tucyj ne aspek ty
przyst¹pie nia Pol ski do UE, Wa r sza wa 2002

q Zmia ny w sy ste mie oœwia ty. Wy ni ki ba dañ em pi ry cz nych, Wa r sza wa 2002

q Ja nusz Bor ko wski, Jed no stka a ad mi ni stra cja pu b li cz na po re fo r mie ustro jo wej,
Wa r sza wa 2001

qW³adys³aw Cza p li ñ ski, Anna Wy ro zu m ska, Sê dzia krajo wy wo bec pra wa miê -
dzyna rodo we go, Wa r sza wa 2001

q Ry szard Chru œciak, Wi ktor Osia ty ñ ski, Two rze nie kon sty tu cji w Pol sce w la tach
1989–1997, Wa r sza wa 2001

q Ju liusz Gar da wski, Zwi¹zki za wo do we na roz dro ¿u, Wa r sza wa 2001

q Bar ba ra G¹ciarz, W³od zi mierz Pa ñ ków, Dia log spo³ecz ny po pol sku – fi k cja czy
szan sa?, Wa r sza wa 2001

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), Mie r ni ki i wska Ÿ ni ki w sy ste mie ochro ny zdro wia, Wa r -
sza wa 2001

q Jó ze fi na Hryn kie wicz (red.), De cen tra liza cja za dañ spo³ecz nych pa ñ stwa, Wa r sza -
wa 2001

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, An drzej Ro s ner, Je rzy Wi l kin (red.), Przysz³oœæ wsi pol -
skiej. Wi zje, stra te gie, kon ce pcje, Wa r sza wa 2001

q Krzy sztof Ko na rze wski (red.), Szko l ni c two w pie r wszym roku re fo r my sy ste mu
oœwia ty, Wa r sza wa 2001

q An to ni na Ostro wska, Oso by nie pe³no spra w ne w Pol sce w la tach dzie wiêæ dzie -
si¹tych, Wa r sza wa 2001

q Ewa Pop³awska (red.), Kon sty tu cja dla roz sze rzaj¹cej siê Eu ro py, Wa r sza wa 2001

qMa rek Ry m sza (red.), Sa mo t ne ma cie rzy ñ stwo i po li ty ka spo³ecz na, Wa r sza wa 2001

q Jan Wi da cki, Ma rek M¹czy ñ ski, Ja ni na Cza p ska, Lo cal Com mu ni ty, Pu b lic Se cu ri -
ty. Cen tral and Ea stern Co un tries un der Trans fo r ma tion, Wa r sza wa 2001

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Kon sty tucy j ne pod sta wy sy ste mu pra wa, War sza wa 2001

q An drzej Zoll (red.), Ra cjo na l na re fo r ma pra wa ka r ne go, Wa r sza wa 2001

q Pol ska dro ga do Schen gen. Opi nie eks per tów, Wa r sza wa 2001

q Kate Han sen Bundt, No r we gia mówi „nie”, Wa r sza wa 2000

q Ch³op, ro l nik, fa r mer? Przyst¹pie nie Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej – nad zie je i oba wy
pol skiej wsi, Wa r sza wa 2000

q Ja ni na Cza p ska, Bez pie cze ñ stwo lo ka l ne. Spo³ecz ny kon tekst pre wen cji kry mi na l nej,
Wa r sza wa 2000

q Hen ryk Do ma ñ ski, Hie ra r chie i ba rie ry spo³ecz ne w la tach dzie wiê æ dzie si¹tych,
Wa r sza wa 2000
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qMi ros³aw Gra nat (red.), Or ga ni za cje po zarz¹dowe w Pol sce. Pod sta wy praw no- fi -
nan so we, Wa r sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Con sti tu tio nal Cu l tu res, Wa r sza wa 2000

q To masz Grze gorz Gros se, Po li ty ka re gio na l na Unii Eu ro pe j skiej i jej wp³yw na roz wój
go spo da r czy. Przyk³ad Gre cji, W³och, Ir lan dii i wnio ski dla Pol ski, Wa r sza wa 2000

q Ja cek Klich (red.), Nad zie ja ryn ku pra cy. Ma³e i œred nie przed siê bio r stwa w go spo -
da r ce, Wa r sza wa 2000

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Czte ry re fo r my – od kon ce pcji do re a li za cji, Wa r sza wa 2000

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), The Se cond Wave of Po lish Re forms, Wa r sza wa 2000

qMark Le o nard, Spo sób na Eu ro pê. Po miê dzy fede ra li z mem a Eu rop¹ na ro dów,
Wa r sza wa 2000

q Be a ta £aciak, Ja cek Ku r cze wski (red.), Ko ru p cja w ¿y ciu spo³ecz nym, War sza wa 2000

qMa r cin Wa le cki (red.), Fi nan so wa nie po li ty ki. Wy bo ry, pie ni¹dze, pa r tie po li tycz ne,
Wa r sza wa 2000

Eks per ty zy, ra po r ty z ba dañ, re ko men da cje

q To masz G. Gros se, Nowa po li ty ka spó j no œci: Wy bra ne nu r ty de ba ty eu ro pe j skiej,
Wa r sza wa 2008

q Piotr Szu ka l ski (red.), To idzie sta roœæ. Po sta wy osób w wie ku przed emery ta l nym.
Ra port z ba dañ, Wa r sza wa 2008

q Ewa K. Siel lawa- Kol bo wska (red.), Ag nie sz ka £ada Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz,
Edu ka cja oby wa te l ska w Nie mczech i Pol sce. Ra port z ba dañ, Wa r sza wa 2008

q Be a ta Ocie p ka, Ag nie sz ka £ada, Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Po li ty ka eu ro pe j ska
Wa r sza wy i Be r li na w pra sie nie mie c kiej i pol skiej, Wa r sza wa 2008

q Grze gorz Ma ko wski (red.), U pro gu zmian. Piêæ lat usta wy o dzia³al no œci po ¿y t ku
pub li cz ne go i o wo lon ta ria cie, Wa r sza wa 2008

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.), De mo kra -
cja w Pol sce 2005–2007, Wa r sza wa 2007

q Ja cek Ku cha r czyk, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Le a r ning from ex pe rien ce of West Eu ro -
pe an think thanks: a stu dy in think tank ma na ge ment, Wa r sza wa 2007

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Za po bie ga nie ko ru pcji w wy ko rzy sta niu fun du szy
uni j nych, Wa r sza wa 2007 

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, The Po lish Ex pe rien ce in Con trol ling Il le gal Mi gra tion.
Les sons for EU Can di da tes and Nei g h bo urs, Wa r sza wa 2007

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Emi gro waæ i wra caæ. Mi gra cje za ro b ko we Po la -
ków a po li ty ka pa ñ stwa, Wa r sza wa 2007

q Jen ni fer El rick, Ju sty na Fre lak, Pawe³ Hut, Pol ska i Nie mcy wo bec ro da ków na
Wscho dzie. Po len und De ut s chland gegenüber ihren Dia spo ras im Osten, Wa r sza -
wa 2006
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qMa te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko, Po la cy i Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru nek po
roz sze rze niu Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

qMi cha³ Wa r cha la, Les Po lo na is et les Français. Leur ima ge re ci pro que apres
l’adhesion a UE, Wa r sza wa 2006

qMi cha³ Wa r cha la, Po la cy i Fran cu zi. Wza je m ny wi ze ru nek po roz sze rze niu Unii
Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006.

q Ja ros³aw Æwie k-Ka r po wicz, Piotr Ma ciej Ka czy ñ ski, As si sting Ne go tia ted Trans -
ition to De mo c ra cy. Les sons from Po land 1980–1999, Wa r sza wa 2006

q Kon sty tu cja RP a cz³on ko stwo Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2006

qMa te usz Fa³ko wski, Ag nie sz ka Po pko (red.), Po len und De ut s che Ge gen sei ti ge Wahr -
ne h mun gen nach der Oste rwe i te rung der Europäischen Union, Wa r sza wa 2006

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska, Ja cek Ku cha r czyk, Ja ros³aw Zbie ra nek (red.), Akty w ny
oby wa tel, no wo cze s ny sy stem wy bo r czy, Wa r sza wa 2006

q Ewa Ba r t nik, Krzy sztof Ko na rze wski, Ali na Kowa l czy ko wa, Zbi g niew Ma r ci niak,
To masz Me r ta, Pod sta wa pro gra mo wa kszta³ce nia ogó l ne go. Pro jekt, War sza wa 2005

q Od pola do sto³u. Eu ro pe j skie do œwia d cze nia we wdra ¿a niu uni j nych wy mo gów
wete ryna ry j nych i bez pie cze ñ stwa ¿y w no œci, Wa r sza wa 2005

q Bar ba ra Fedy szak- Radzie jo wska, Pro ces demar gina li za cji pol skiej wsi, Wa r sza wa
2005

q Jo an na Ko r czy ñ ska, wspó³pra ca Ma ciej Du sz czyk, Zapo trze bo wa nie na pra cê cu -
dzo zie m ców w Pol sce, Wa r sza wa 2005

q To masz Grze gorz Gros se (red.), Ana li za mo ¿ li wo œci wpro wa dze nia re gio nal ne go
sy ste mu zarz¹dza nia fun du sza mi re gio nal ny mi UE w Pol sce w la tach 2007–2013,
Wa r sza wa 2005

q Anna Wi³ko mi r ska, Oce na kszta³ce nia na uczy cie li w Pol sce, Wa r sza wa 2005

q Ro man Do la ta, Bar ba ra Mu ra wska, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Wspa r cie roz wo ju za wo -
do we go a po trze by na uczy cie li w tym za kre sie, Wa r sza wa 2005

q An drzej Ole cho wski, Pol ska agen da w Eu ro pie, Wa r sza wa 2005

q Pol ska po li ty ka eu ro pe j ska: cele i mo ¿ li wo œci, Wa r sza wa 2005

qMa te usz Fa³ko wski, Ka i -O laf Lang, Wspó l ne za da nie. Pol ska, Nie mcy i Ukra i na
w prze ob ra ¿aj¹cej siê Eu ro pie. Ge me in sa me Au f ga be. De ut s ch land, Po len und die
Ukra i ne im sich wan de len Eu ro pa, Wa r sza wa 2004

q Pol ska sce na po li ty cz na w 2004 r. kon ty nu a cja czy zmia na?, Wa r sza wa 2004

qMa te usz Fa³ko wski (red.), Pie r wsze kro ki w Unii. Po li ty ka Pol ski w pra sie eu ro pe j -
skiej, Wa r sza wa 2004

q Ewa Gie r ma no wska, Ma rio la Rac³aw - Mar ko wska (red.), Ab sen cja cho ro bo wa
w Pol sce, Wa r sza wa 2004

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Se cu ring Ame ri ca and Eu ro pe, Wa r sza wa 2004
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q To masz Grze gorz Gros se (red.), Po land and the New EU Co he sion Po li cy, Wa r sza -
wa 2004 

qMa³go rza ta ¯ytko (red.), Ma³e dzie c ko w sy ste mie opie ki spo³ecz nej i edu ka cji, Wa r -
sza wa 2004 

q Ro man Do la ta, El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Anna Wi³ko mi r ska, Re fo r ma eg za mi nu ma tu -
ral ne go – oce ny i re ko men da cje, Wa r sza wa 2004

qMa rek Ry m sza (red.), Wspó³pra ca se kto ra oby wate l skie go z ad mi ni stracj¹ pu -
bliczn¹, Wa r sza wa 2004

q Krzy sztof Ko na rze wski, Kszta³ce nie i wy cho wa nie w szko³ach pod sta wo wych i gi mna -
zjum w roku szko l nym 2002/2003, Wa r sza wa 2004 

q Ry szard Her but, Ja cek Sro ka, Piotr Sula, Dia log spo³ecz ny na po zio mie re gio na l -
nym, Wa r sza wa 2004 

qMa rio la Rac³aw - Mar ko wska, S³awo mir Le gat (red.), Opie ka za stê pcza nad dzie c -
kiem, Wa r sza wa 2004 

q Bar ba ra Mu ra wska, Se gre ga cje na pro gu szko³y pod sta wo wej, Wa r sza wa 2004

q Kry sty na Ka mi ñ ska, Sa morz¹dy lo ka l ne wo bec obo wi¹zku wdra ¿a nia edu kacy j ne -
go sze œcio la t ków, Wa r sza wa 2004

q Ar tur No wa k - Far, Ar ka diusz Mi cho ñ ski, Krajo wa ad mi ni stra cja w uni j nym pro ce -
sie po dej mo wa nia de cy zji, Wa r sza wa 2004

q Jan Barcz (red.), Ustro jo we aspe kty cz³on ko stwa Pol ski w Unii Eu ro pe j skiej, War sza -
wa 2004

q Te o dor Bu len da, Ry szard Mu sid³owski (red.), Po stê po wa nie z wiê Ÿ nia mi w la tach
1989–2002, Wa r sza wa 2003

q Krzy sztof Pan ko wski, Pa r la ment Eu ro pe j ski (pol ska i an gie l ska wer sja  jêzykowa),
Wa r sza wa 2003

q Jan Barcz, Ce za ry Mik, Ar tur No wa k - Far, Oce na tra kta tu kon sty tucy jne go: wy zwa -
nia dla Pol ski, Wa r sza wa 2003 

q Piotr Ka Ÿ mier kie wicz (red.), Tu r ning Thre ats into Oppo r tu ni ties, Wa r sza wa 2003

q To masz Szlen dak, Za nie dba na pia sko w ni ca. Sty le wy cho wa nia ma³ych dzie ci
a pro blem nie rów no œci i szans edu ka cy j nych, Wa r sza wa 2003 

q Kry sty na Igli cka, Piotr Ka Ÿ mier kie wicz, Mo ni ka Ma zur - Ra fa³, Zarz¹dza nie mi -
gracj¹. Przy pa dek i do œwia d cze nia Pol ski w od nie sie niu do dy re k tyw  Komisji Eu ro -
pe j skiej (pu b li ka cja wy da na wspó l nie z Cen trum Sto sun ków Miê dzyna ro do wych),
Wa r sza wa 2003

qMi ros³aw Gre wi ñ ski, Eu ro pe j ski Fun dusz Spo³ecz ny w Sa kso nii. Wnio ski dla Pol -
ski, Wa r sza wa 2003

q Przed re fe ren dum eu ro pe j skim – ab sen cja, sprze ciw, po pa r cie, Wa r sza wa 2003
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q Zbi g niew Dr¹g, Krzy sztof Go r lach, Zy g munt Se rê ga, M³ode po ko le nie wsi III RP. 
Aspi ra cje w przed dzieñ in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2003

q To masz Schi ma nek, Wy bra ne aspe kty bez zwro t nej po mo cy za gra ni cz nej dla Pol -
ski, Wa r sza wa 2003

qMa r ta Za ho r ska (red.), Edu ka cja przed szko l na w Pol sce – za gro ¿e nia i szan se,
Wa r sza wa 2003

q Ja kub Bie r nat, Ka ta rzy na Gmaj, Ma³go rza ta Wo kacz, Nie ty l ko wizy. Ob wód
Kali nin gra dz ki a roz sze rze nie UE, Wa r sza wa 2003

qMa rzen na Gu z - Vet ter, Szan se i za gro ¿e nia pol sko- nie miec kiego po gra ni cza w per -
spe kty wie przyst¹pie nia Pol ski do Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2003

q Han na Bo jar, Jo an na Ku r cze wska, Kon se k wen cje wpro wa dze nia uk³adu z Schen -
gen – wy ni ki ba dañ spo³ecz no œci po gra ni cza wschod nie go, Wa r sza wa 2002

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Mie sz ka ñ cy wsi o in te gra cji eu ro pe j skiej: opi nie,
wie dza, poin for mo wa nie, Wa r sza wa 2002

qMa riusz Jan Rad³o, Stra te gia Li z bo ñ ska Unii Eu ro pe j skiej. Kon klu zje dla Pol ski,
Wa r sza wa 2002

q Be a ta Ro gu ska, Mi cha³ Strze sze wski, Zain tere so wa nie spo³ecz ne, wie dza i poin -
for mo wa nie o in te gra cji Pol ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2002

q El ¿ bie ta Tar ko wska, Ka ta rzy na Ko rze nie wska, M³od zie¿ z da w nych PGR-ów, Wa r -
sza wa 2002

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Przysz³oœæ pol skiej sce ny po li ty cz nej po wy bo rach
par la men tar nych 2001, Wa r sza wa 2002

qMi cha³ Wa r cha la (red.), Wi ze ru nek Pol ski w pra sie kra jów Unii Eu ro pe j skiej, Wa r -
sza wa 2002

q Ire na Bo ru ta, Stra te gie za trud nie nia or ga ni za cji miê dzyna ro do wych: UE, MOP,
OECD, Wa r sza wa 2002

q Xy me na Do li ñ ska, Ma te usz Fa³ko wski, Pol ska – Nie mcy. Wza je m ny wi ze ru nek
w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

qMa rzen na Gu z - Vet ter, Pha re 2000 dla Pol ski Wschod niej i Œl¹ska. Oce na przy go -
to wa nia ad mi ni stra cji, Wa r sza wa 2001

q Lena Kolar ska- Bobi ñ ska (red.), Po la cy wo bec wie l kiej zmia ny. In te gra cja z Uni¹
Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001 

q Jo an na Ko nie cz na, Pol ska–Ukra i na. Wza je m ny wi ze ru nek, Wa r sza wa 2001

q El ¿ bie ta Pu t kie wicz, Ma r ta Za ho r ska, Spo³ecz ne nie rów no œci edu ka cy j ne. Stu dium
sze œciu gmin, Wa r sza wa 2001

q Be a ta Ro gu ska, Ja cek Ku cha r czyk, Wy bo ry par la men tar ne 2001 a in te gra cja Pol -
ski z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2001
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qMi ros³aw Stec (red.), Re fo r ma ad mi ni stra cji pu b li cz nej 1999 – do ko na nia i dy le -
ma ty, Wa r sza wa 2001

qMi cha³ Wa r cha la, Pol ska – Fran cja. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze rza nia
Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2001

qMa rek Zu bik (red.), Nie do sta t ki wy mia ru spra wied li wo œci, Wa r sza wa 2001

qWspó l na Eu ro pa. G³os pol skich po zarz¹do wych oœro d ków ana li ty cz nych, Wa r sza wa 2001

q Xy me na Do li ñ ska, Mi cha³ Wa r cha la (red.), Ob raz Pol ski w pra sie kra jów cz³on kow -
skich Unii Eu ro pe j skiej (ra po r ty kwa r ta l ne), Wa r sza wa 2000

qMa ciej Du sz czyk, Do ro ta Po przê cki, Roz sze rze nie Unii Eu ro pe j skiej w opi nii
zwi¹zków za wo do wych oraz or ga ni za cji pra co da w ców, Wa r sza wa 2000

q Ja nusz Grze lak, Do mi ni ka Ma i son, Gra ¿y na W¹so wi cz- Ki ry³o, Ku l tu ra nego cja cy -
j na Po la ków w kon te k œcie in te gra cji z Uni¹ Eu ro pejsk¹, Wa r sza wa 2000

q Da riusz Ry szard Ki jo wski (red.), Dwu in stan cyj ne s¹do wni c two admi ni stra cyj ne,
Wa r sza wa 2000

q Adam Mie l cza rek, Ma³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Hi sz pa nia, Pol ska – Szwe cja. Wza -
je m ne wi ze run ki w okre sie roz sze rza nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2000

q Prze mys³aw Mie l cza rek, Przed siê bio r cy o szan sach i za gro ¿e niach dla  sektora
ma³ych i œred nich przed siê biorstw, Wa r sza wa 2000

qMa³go rza ta Si ko r ska, Pol ska – Au stria. Wza je m ny wi ze ru nek w okre sie roz sze rza -
nia Unii Eu ro pe j skiej, Wa r sza wa 2000

q Ja d wi ga Sta ni sz kis, Post komu nisty cz ne pa ñ stwo: w po szu ki wa niu to ¿ sa mo œci, War -
sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Odpo wie dzia l noœæ w³adzy pu b li cz nej za wyrz¹dzo -
n¹ szko dê w œwie t le ar ty ku³u 77 ustêp 1 Kon sty tu cji Rze czypo spo li tej Pol skiej, Wa r -
sza wa 2000

qMi ros³aw Wy rzy ko wski (red.), Mo del ustro jo wy pro ku ra tu ry. Dys ku sja nad pro -
jek tem Mi ni ste r stwa Spra wied li wo œci z dnia 15 ma r ca 1999 roku, Wa r sza wa 2000 

q Ja nusz Za le ski (red.), Efe kty w ne me to dy zarz¹dza nia w ad mi ni stra cji pu b li cz nej,
Wa r sza wa 2000

„Trze ci Se ktor”
Kwa r ta l nik o pro ble ma ty ce spo³ecze ñ stwa oby wate l skie go

q „Trze ci Se ktor” nr 14 – je sieñ 2008. Me dia a or ga ni za cje po zarz¹dowe

q „Trze ci Se ktor” nr 13 – lato 2008. Po li ty cz nie i oby wa te l sko. Po li ty ka a or ga ni za cje 
po zarz¹dowe

q „Trze ci Se ktor” nr 11 – je sieñ/zima 2007. Do œwia d cze nie i przysz³oœæ or ga ni za cji po -
zarz¹do wych w Pol sce

q „Trze ci Se ktor” nr 10 – la to 2007. Par t ne r stwo or ga ni za cji po zarz¹do wych. Nie mcy
i Po l ska

q „Trze ci Se ktor” nr 9 – wio s na 2007. Eko no mia spo³ecz na
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q „Trze ci Se ktor” nr 8 – zima 2006. De ba ta o or ga ni za cjach po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 7 – je sieñ 2006. Fi nan se or ga ni za cji po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 6 – lato 2006. Rze cz ni c two i lob bing or ga ni za cji po za rz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 5 – wio s na 2006. Wi ze ru nek or ga ni za cji po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 4 – je sieñ 2005/zi ma 2006. Za trud nie nie i wo lon ta riat w or ga ni za -
cjach po zarz¹do wych

q „Trze ci Se ktor” nr 3 – lato 2005. Par t ne r stwo czy kon ku ren cja?

q „Trze ci Se ktor” nr 2 – wio s na 2005. Eko no mia spo³ecz na

q „Trze ci Se ktor” nr 1 – je sieñ/zima 2004. Po da t ki

Kwa r ta l nik do stê p ny rów nie¿ w pre nu me ra cie pó³ro cz nej i ro cz nej.

Zamów ien ia na wy dawn ictwa
In styt utu Spraw Pu bliczn ych przyj muje:

Fun dac ja In styt ut Spraw Pu bliczn ych
tel. 022 55 64 299, faks 022 55 64 262

e-mail: pu blik acje@isp.org.pl
www.isp.org.pl/ksie garn ia
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