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Struktura prezentacjiStruktura prezentacji

BieBieżążąca sytuacja nowych paca sytuacja nowych pańństw stw 
czczłłonkowskich (NMSs)onkowskich (NMSs)
Ich potrzeby rozwojoweIch potrzeby rozwojowe
Kilka uwag nt. efektywnoKilka uwag nt. efektywnośści polityki spci polityki spóójnojnośści ci 
Polityka spPolityka spóójnojnośści po 2013 ci po 2013 

UtrzymaUtrzymaćć jjąą??
W jakim ksztaW jakim kształłcie?cie?
Co zrobiCo zrobićć, by poprawi, by poprawićć jej efektywnojej efektywnośćść??
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Rutynowe zastrzeRutynowe zastrzeżżeniaenia

PoglPogląądy osobiste;dy osobiste;
PodejPodejśście wybicie wybióórcze, a nie carcze, a nie całłoośściowe;ciowe;
W szczegW szczegóólnolnośści, selektywne podejci, selektywne podejśście do cie do 
uużżytych w prezentacji wskaytych w prezentacji wskaźźniknikóów/danych, w/danych, 
ktktóórych celem jest podkrerych celem jest podkreśślenie sedna lenie sedna 
problemproblemóów, a nie wyczerpujw, a nie wyczerpująąco je co je 
zilustrowazilustrowaćć
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Rozszerzenie UE 2004 Rozszerzenie UE 2004 ––  sukcesemsukcesem
Literatura wskazuje na bezpoLiteratura wskazuje na bezpośśredni, pozytywny redni, pozytywny 
wpwpłływ wejyw wejśścia do UE na wzrost NMSs (szacunek KE: cia do UE na wzrost NMSs (szacunek KE: 
ekstra 1ekstra 1¾¾ % rocznie w latach 2000% rocznie w latach 2000--08)08)

RozwRozwóój instytucjonalnyj instytucjonalny
Lepsza jakoLepsza jakośćść prawa i skuteczniejsza jego egzekucjaprawa i skuteczniejsza jego egzekucja
NapNapłływ bezpoyw bezpośśrednich inwestycji zagr.rednich inwestycji zagr.
Transfer technologii i kultury zarzTransfer technologii i kultury zarząądzaniadzania

Sukces zmSukces zmąącony przez kryzys finansowy i globalncony przez kryzys finansowy i globalnąą
recesjrecesjęę
Akcesja BG i RO w 2007 Akcesja BG i RO w 2007 –– ekonomiczne skutki ekonomiczne skutki 
pozytywne, ale instytucjonalne niedostatki powapozytywne, ale instytucjonalne niedostatki poważżnene



5

NMSs rzeczywiNMSs rzeczywiśście znajdujcie znajdująą  sisięę  w trakcie procesu w trakcie procesu catching upcatching up……
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……ale doganiajale doganiająą
 

stare pastare pańństwa czstwa człłonkowskie w onkowskie w 
rróóżżnym tempie i z rnym tempie i z róóżżnych punktnych punktóów wyjw wyjśściacia
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RosnRosnąące rozpice rozpięętotośści pomici pomięędzy NMSsdzy NMSs
KonwKonwergencergencji towarzyszy rozszerzenie ji towarzyszy rozszerzenie regionalregionalnychnych
rozpirozpięętotośści mici mięędzy NMSsdzy NMSs
PoPośśrróódd NMSsNMSs regionalregionalne rozpine rozpięętotośści powici powięększykszyłły siy sięę
mimięędzydzy 2000 2000 aa 20052005:: indeindeks uks użżyty w jednym z yty w jednym z 
waważżniejszych badaniejszych badańń zamzamóówionych przez KE rowionych przez KE rośśnie z nie z 
5.0 to 5.5, 5.0 to 5.5, ggłłóównie wskutek wzrostu ekonomicznemu wnie wskutek wzrostu ekonomicznemu 
w regionach stow regionach stołłecznychecznych
We wszystkich czterech wiWe wszystkich czterech więększych NMSs (PL, HU, kszych NMSs (PL, HU, 
CZ, SK) regionalne rozpiCZ, SK) regionalne rozpięętotośści poszerzyci poszerzyłły siy sięę nie nie 
tylko mitylko mięędzydzy 2000 2000 i i 20052005, ale tak, ale takżże w okresie 1995e w okresie 1995--
20002000
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ŚŚredniredni
 

((waważżony ludnoony ludnośściciąą) ) indeks indeks 
odchylenia odchylenia logarlogaryytmictmicznegoznego

IIndendeksks jest okrejest okreśślony jako lony jako I=(1/n)I=(1/n)ΣΣiilog (log (μμ//γγii))
GdzieGdzie n n to liczbato liczba obserobserwwaacjicji, , μμ to to śśredni poziomredni poziom PKB PKB 
per per capitacapita, , zazaśś γγii toto śśredni poziomredni poziom PKB PKB per per capitacapita ww
regionregionieie i. i. Indeks jest waIndeks jest ważżony wielkoony wielkośściciąą ludnoludnośści, tak ci, tak 
aby uwzglaby uwzglęędnidnićć zrzróóżżnicowanie wielkonicowanie wielkośści ci regionregionóów w 
oraz daoraz daćć bardziej dokbardziej dokłładne miaryadne miary regionalregionalnychnych
rozpirozpięętotośści wewnci wewnąątrz UEtrz UE. . Inne miary rozpiInne miary rozpięętotośścici, , takie takie 
jak odchylenie standardowe wariancji pokazujjak odchylenie standardowe wariancji pokazująą
podobne wyniki tak dpodobne wyniki tak dłługo, jak sugo, jak sąą waważżone liczbone liczbąą
ludnoludnośściciąą..
ŹŹrróóddłło: o: ExEx--ppost Evaluation of Cohesion Policy ost Evaluation of Cohesion Policy 
Programmes 2000Programmes 2000--2006 financed by the2006 financed by the European European 
Regional Development Fund in Objective 1 and 2 Regional Development Fund in Objective 1 and 2 
RegionsRegions; ; ApplicaApplica--IsmeriIsmeri--wiiwwiiw (dla KE, 2007)(dla KE, 2007)
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Dzisiaj Europa Dzisiaj Europa ŚŚrodkowa jurodkowa jużż  nie nie 
jest jednolitym blokiemjest jednolitym blokiem

Obecna Obecna ssyytuatuacja poszczegcja poszczegóólnychlnych NMSNMSs s ––
zrzróóżżnicowananicowana
RRóóżżnice nie tylko wynikiem odmiennych punktnice nie tylko wynikiem odmiennych punktóów w 
wyjwyjśścia na poczcia na począątku transformacji oraz rtku transformacji oraz róóżżnym nym 
tempem doganiania Europy Zachodniej, ale taktempem doganiania Europy Zachodniej, ale takżże, e, 
ostatnio, rezultatem m.in.ostatnio, rezultatem m.in.

BBłęłęddóów w polityce ekonomicznej popew w polityce ekonomicznej popełłnionych w niektnionych w niektóórych rych 
krajachkrajach
SystemSystemowych sztywnoowych sztywnośści w niektci w niektóórych NMSsrych NMSs
RRóóżżnic w poziomie przygotowania nic w poziomie przygotowania instinstyytutucjonalnego  cjonalnego  
poszczegposzczegóólnych palnych pańństwstw
RRóóżżnych poziomnych poziomóów motywacji do reformw motywacji do reform
Skali gospodarki (rozmiar rynku wewnSkali gospodarki (rozmiar rynku wewnęętrznego)trznego)
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Pomimo rPomimo róóżżnic, wiele wspnic, wiele wspóólnych potrzeblnych potrzeb

Potrzeby rozwojowe (Potrzeby rozwojowe (development needsdevelopment needs) ) ––
wieloznaczne pojwieloznaczne pojęęcie: cie: 

DDłługofalowa obiektywna przeszkoda dla wzrostu ugofalowa obiektywna przeszkoda dla wzrostu 
gospodarczegogospodarczego??
Polityczny priorytetPolityczny priorytet wwłładz?adz?

Jakkolwiek Europa Jakkolwiek Europa ŚŚrodkowa nie jest rodkowa nie jest 
jednolitym blokiem, NMSs majjednolitym blokiem, NMSs mająą liczne liczne 
podobne potrzeby rozwojowe (wyzwania), podobne potrzeby rozwojowe (wyzwania), 
ktktóóre trzeba starare trzeba staraćć sisięę usunusunąćąć w najbliw najbliżższych szych 
latach, aby nadalatach, aby nadaćć konwergencji mokonwergencji możżliwie liwie 
dudużążą prpręędkodkośćść



11

Wybrane waWybrane ważżne potrzeby/wyzwaniane potrzeby/wyzwania

Demografia: jaka odpowiedDemografia: jaka odpowiedźź na dna dłługofalowy trend ugofalowy trend 
wyludnienia/starzenia siwyludnienia/starzenia sięę spospołłeczeeczeńństw stw obiektywna obiektywna 
przeszkodaprzeszkoda
Zmiany klimatu Zmiany klimatu –– dla niektdla niektóórych najwirych najwięększy test kszy test 
zdolnozdolnośści do podjci do podjęęcia wspcia wspóólnego dzialnego działłania ania 
napoziomie Europy/napoziomie Europy/śświata (wiata (polityczny priorytetpolityczny priorytet))

PowyPowyżższe dwie kwestie nie bsze dwie kwestie nie bęęddąą
 

dalej rozwadalej rozważżane; w ane; w 
dalszej czdalszej częśęści uwaga skoncentrowana na:ci uwaga skoncentrowana na:

Potrzebach dot. modernizacji gospodarki Potrzebach dot. modernizacji gospodarki 
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Potrzeby w zakresie modernizacji Potrzeby w zakresie modernizacji 
gospodarkigospodarki

Infrastruktura fizycznaInfrastruktura fizyczna
Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu –– obiektywna przeszkoda; bariera obiektywna przeszkoda; bariera 
dla Jednolitego Rynku/swobodnego przepdla Jednolitego Rynku/swobodnego przepłływu towarywu towaróów, w, 
ususłług i pracyug i pracy
Infrastruktura ochrony Infrastruktura ochrony śśrodowiska rodowiska –– polityczny polityczny 
priorytet/zobowipriorytet/zobowiąązanie prawnezanie prawne

PodaPodażżowa strona rynku pracyowa strona rynku pracy
SSłłabe systemy edukacji abe systemy edukacji –– obiektywna przeszkoda, ale obiektywna przeszkoda, ale 
rzadko priorytet politycznyrzadko priorytet polityczny

Niska wydajnoNiska wydajnośćść
Nauka/BiR zbytnio izolowane od przemysNauka/BiR zbytnio izolowane od przemysłłu u –– obiektywna obiektywna 
przeszkoda przeszkoda 
Nadmierna energochNadmierna energochłłonnoonnośśc c -- obiektywna przeszkoda i obiektywna przeszkoda i 
polityczny priorytetpolityczny priorytet

Renowacja blokRenowacja blokóów mieszkalnychw mieszkalnych –– polityczny priorytetpolityczny priorytet
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Infrastruktura transportuInfrastruktura transportu

Nadal niedorozwiniNadal niedorozwinięęta w NMSs (nie tylko w ta w NMSs (nie tylko w 
wiwięększych krajach, takich jak BG, RO, PL, kszych krajach, takich jak BG, RO, PL, 
SK, ale takSK, ale takżże w 3 pae w 3 pańństwach bastwach bałłtyckich)tyckich)
Transfery finansowe z obecnej perspektywy Transfery finansowe z obecnej perspektywy 
wieloletniej 2007wieloletniej 2007--2013 powinny rozwi2013 powinny rozwiąązazaćć
podstawowe problemypodstawowe problemy
BBłęłędem bydem byłłoby jednak powszechne uznanie oby jednak powszechne uznanie 
poprawy infrastruktury transportu za poprawy infrastruktury transportu za 
najbardziej racjonalne inwestycje najbardziej racjonalne inwestycje „„w kaw każżdej dej 
gminiegminie””
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Niedostatki infrastruktury transportuNiedostatki infrastruktury transportu
Zabici w wypadkach drogowych 
(na milion mieszkańców, 2006)
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Infrastruktura ochrony Infrastruktura ochrony śśrodowiskarodowiska

Wszystkie NMSs sWszystkie NMSs sąą w trakcie wypew trakcie wypełłniania niania 
zobowizobowiąązazańń podjpodjęętych w Traktacie Akcesyjnymtych w Traktacie Akcesyjnym
Oczyszczanie Oczyszczanie śściekciekóów, kanalizacja oraz w, kanalizacja oraz 
gospodarkaodpadami stagospodarkaodpadami stałłymi nadal problemem ymi nadal problemem 
w wielu miejscachw wielu miejscach
ZobowiZobowiąązania odnozania odnośśnie do czystonie do czystośści ci 
śśrodowiska poczynione przez BG niezwykle rodowiska poczynione przez BG niezwykle 
ambitne, niemal niewykonalne; w RO sytuacja ambitne, niemal niewykonalne; w RO sytuacja 
nieco mniej dramatycznanieco mniej dramatyczna



16

PodaPodażżowa strona rynku pracyowa strona rynku pracy

ZnaczZnacząący wzrost liczby absolwentcy wzrost liczby absolwentóów wyw wyżższych szych 
uczelni wielkim osiuczelni wielkim osiąągnignięęciem transformacjiciem transformacji
Jednak jakoJednak jakośćść ksztakształłcenia w uczelniach cenia w uczelniach 
niepublicznych zazwyczaj niniepublicznych zazwyczaj niżższasza
Niedopasowanie profilu zawodowego podaNiedopasowanie profilu zawodowego podażży y 
pracy i popytu na pracpracy i popytu na pracęę utrzymuje siutrzymuje sięę
SSłłaboabośćść szkoleszkoleńń zawodowych i nauczania zawodowych i nauczania 
ustawicznego ustawicznego 
MaMałło efektywne publiczne so efektywne publiczne słłuużżby zatrudnieniaby zatrudnienia
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PrzestarzaPrzestarzałłe systemy edukacyjnee systemy edukacyjne
Kształcenie ustawiczne (% ludności w wieku 25-64), 2007
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Nauka/B+R: potrzeba stworzenia Nauka/B+R: potrzeba stworzenia 
silniejszych wisilniejszych więęzi z biznesemzi z biznesem

SSłłabe interakcje miabe interakcje mięędzy przemysdzy przemysłłem i em i 
ususłługami a ougami a ośśrodkami badawczymirodkami badawczymi
Publiczne instytucje naukowoPubliczne instytucje naukowo--badawcze w badawcze w 
NMSs w ograniczonym stopniu wystawione NMSs w ograniczonym stopniu wystawione 
na presjna presjęę konkurencji rynkowejkonkurencji rynkowej
DrenaDrenażż mmóózgzgóów do USA i Europy Zachodniej w do USA i Europy Zachodniej 
(ujemny efekt uboczny otwarcia zachodnich (ujemny efekt uboczny otwarcia zachodnich 
rynkrynkóów pracy)w pracy)
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NakNakłłady krajowe brutto na B+R ady krajowe brutto na B+R 
(% PKB)(% PKB)
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EnergochEnergochłłonnoonnośćść
Jakkolwiek gospodarki NMSs sJakkolwiek gospodarki NMSs sąą oparte na oparte na 
ususłługach (ponad 60% PKB), zuugach (ponad 60% PKB), zużżywajywająą wiele wiwiele więęcej cej 
energii na jednostkenergii na jednostkęę PKB niPKB niżż w Europie w Europie 
ZachodniejZachodniej
MajMająąc perspektywc perspektywęę rosnrosnąących cych –– wskutek wskutek 
nadchodznadchodząącego globalnego ocego globalnego ożżywienia ywienia -- cen ropy cen ropy 
naft. i gazu, powinny zmniejszynaft. i gazu, powinny zmniejszyćć zuzużżycie  energiiycie  energii
ZbieZbieżżnonośćść z waz ważżnym politycznym priorytetem nym politycznym priorytetem 
NMSs dywersyfikacji dostaw energii oraz NMSs dywersyfikacji dostaw energii oraz 
zmniejszenia zalezmniejszenia zależżnonośści od importu energii z Rosjici od importu energii z Rosji
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EnergochEnergochłłonnoonnośćść
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Renowacja blokRenowacja blokóów mieszkalnychw mieszkalnych

W niektW niektóórych NMSs wieloletnie rych NMSs wieloletnie 
zaniedbania w konserwacji budynkzaniedbania w konserwacji budynkóóww

Mimo Mimo żże nie jest to inwestycja e nie jest to inwestycja 
produkcyjna, ani dobro publiczne, produkcyjna, ani dobro publiczne, 
jednak byjednak byłła/jest politycznym a/jest politycznym 
priorytetem w latach 1990priorytetem w latach 1990--tych (w b. tych (w b. 
NRD) lub obecnie (BG, RO)NRD) lub obecnie (BG, RO)
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Polityka regionalna UE Polityka regionalna UE --
 

misjamisja
W Traktacie LizboW Traktacie Lizbońńskimskim

 
deklarowane przywideklarowane przywiąązanie do zanie do 

do do eekkonomiconomicznejznej, s, spopołłecznejecznej
 

ii
 

terteryytorialtorialnej spnej spóójnojnośści:ci:

„…„…UniUniaa
 

bbęędzie zmierzadzie zmierzaćć
 

do zmniejszania rozpido zmniejszania rozpięętotośści ci 
pomipomięędzy poziomami rozwoju rdzy poziomami rozwoju róóżżnychnych

 
regionregionóów iw i

 zacofania najszacofania najsłłabiej rozwiniabiej rozwinięętychtych
 

regionregionóóww..
 

„„

W sensie operacyjnym:W sensie operacyjnym:
zmniejszanie nadmiernych rozpizmniejszanie nadmiernych rozpięętotośści mici mięędzy regionamidzy regionami
stymulacja konwergencji regionstymulacja konwergencji regionóóww--beneficjentbeneficjentóóww



24

2007 -
 

2013

3 cele:
-konwergencja (82% 
środków)
-konkurencyjność

 
i 

zatrudnienie (16%)
-współpraca między 
regionami (2%)

Wszystkie regiony
 korzystają

 
z polityki, 

ale środki 
skoncentrowane na 
biedniejszych 
regionach

Budżet: ok.
 

50 mld €
 rocznie

 
(ok.

 
36%  

budżetu UE; ok. 
0.35% PKB UE)
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Czy polityka regionalna jest skuteczna?Czy polityka regionalna jest skuteczna?
Jest skierowana na niektJest skierowana na niektóóre potrzeby rozwojowe re potrzeby rozwojowe 
bezpobezpośśrednio (rednio (npnp. infrastruktura fizyczna) lub po. infrastruktura fizyczna) lub pośśrednio rednio 
(wsparcie pewnych rodzaj(wsparcie pewnych rodzajóów inwestycji produkcyjnych)w inwestycji produkcyjnych)
Pozytywny wpPozytywny wpłływ polityki bywa kwestionowany; ewaluacjayw polityki bywa kwestionowany; ewaluacja exex--
post post okresu okresu 20002000--2006 2006 pokazuje, pokazuje, żże skutki politykie skutki polityki rróóżżniniąą sisięę
mimięędzy krajami i regionamidzy krajami i regionami
W zakresie zmniejszania rozpiW zakresie zmniejszania rozpięętotośści ci –– wpwpłływ niejasny; yw niejasny; 
skuteczna, jeskuteczna, jeśśli patrzy sili patrzy sięę na rozpina rozpięętotośści mici mięędzy starymi dzy starymi 
papańństwami czstwami człłonkowskimi (na poziomie krajonkowskimi (na poziomie krajóów), ale nie w), ale nie 
pomipomięędzy ich regionami; ani nie midzy ich regionami; ani nie mięędzy regionami EUdzy regionami EU--27 i nie 27 i nie 
mimięędzy regionami dzy regionami NMSsNMSs, ani nie mi, ani nie mięędzy samymi dzy samymi NMSsNMSs (na (na 
poziomie krajpoziomie krajóów)w)
W zakresie doganiania starych paW zakresie doganiania starych pańństw czstw człłonkowskich przez  onkowskich przez  
NMSsNMSs –– pomocna, ale na pewno nie dominujpomocna, ale na pewno nie dominująącym cym 
czynnikiemczynnikiem
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Inne powody do krytyki?Inne powody do krytyki?

Prymat absorpcji Prymat absorpcji śśrodkrodkóów finansowych nad jakow finansowych nad jakośściciąą
SkomplikowaneSkomplikowane procedurprocedury i zby i zbęędny cidny ciężężar biurokracji ar biurokracji 
Wysoki udziaWysoki udziałł nieprawidnieprawidłłowych wydatkowych wydatkóóww

W ramach Programu OW ramach Programu Ożżywienia Ekonomicznego UE ywienia Ekonomicznego UE 
w 2008 i 2009 pewne uproszczenia powziw 2008 i 2009 pewne uproszczenia powzięęte, aby te, aby 
przyspieszyprzyspieszyćć napnapłływ yw śśrodkrodkóów z funduszy w z funduszy 
strukturalnych, ale zakres zmian regulacyjnych raczej strukturalnych, ale zakres zmian regulacyjnych raczej 
ograniczony; gograniczony; głłóówne zasady pozostawne zasady pozostaćć majmająą
niezmienione do koniezmienione do końńca obecnego budca obecnego budżżetu etu 
wieloletniego UE, tj. do 2013wieloletniego UE, tj. do 2013
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Jakie uzasadnienie dla polityki spJakie uzasadnienie dla polityki spóójnojnośści ci 
po 2013?po 2013?

Naturalnie, wiele potrzeb rozwojowych Naturalnie, wiele potrzeb rozwojowych 
niezaspokojonych do tego czasuniezaspokojonych do tego czasu
Traktatowe obowiTraktatowe obowiąązki bez zmian zapewnezki bez zmian zapewne
Co waCo ważżniejsze, prawdopodobne, niejsze, prawdopodobne, żże po 2015 w e po 2015 w 
strefie strefie euroeuro ok. 20ok. 20--25 pa25 pańństw; wobec wspstw; wobec wspóólnej lnej 
politykipolityki monetarmonetarnejnej ((ale nadal z wieloma ale nadal z wieloma 
krajowymi politykamikrajowymi politykami fisfiskkalalnyminymi) ) polipolittyykaka
spspóójnojnośści moci możże bye byćć jedynym znaczjedynym znacząącym cym 
instrumentem ekonomicznym na szczeblu UE, instrumentem ekonomicznym na szczeblu UE, 
ewentualnie pomocnym w ewentualnie pomocnym w łłagodzeniu skutkagodzeniu skutkóów w 
tzw. asymetrycznych szoktzw. asymetrycznych szokóóww
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Jakie cele polityki po 2013 r.?Jakie cele polityki po 2013 r.?

Stymulowanie wzrostu w zacofanych regionachStymulowanie wzrostu w zacofanych regionach
Wzmacnianie konkurencyjnoWzmacnianie konkurencyjnośści i wzrost zatrudnienia ci i wzrost zatrudnienia 
na poziomie regionna poziomie regionóóww
Wsparcie integracji regionWsparcie integracji regionóów i paw i pańństwstw

NadrzNadrzęędny cel polityki spdny cel polityki spóójnojnośści (spci (spóójnojnośćść i konwergencja) nie i konwergencja) nie 
momożże zostae zostaćć wyparty przez inne wyparty przez inne –– chochoććby nawet sby nawet słłuszne uszne ––
wyzwania, stojwyzwania, stojąące przed Europce przed Europąą. Nowe cele/wyzwania . Nowe cele/wyzwania 
powinny bypowinny byćć osiosiąągane przy ugane przy użżyciu innych yciu innych źźrróódedełł
finansowania, czy to z budfinansowania, czy to z budżżetu UE, czy spoza niegoetu UE, czy spoza niego
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Jak wzmocniJak wzmocnićć
 

efektywnoefektywnośćść
 

oddziaoddziałływaniaywania
 polipolittyykiki

 
spspóójnojnośścici??

Koncentracja na wybranych priorytetach/potrzebach:Koncentracja na wybranych priorytetach/potrzebach:
Wsparcie dla gospodarki opartej na wiedzyWsparcie dla gospodarki opartej na wiedzy
Kontynuacja wzmocnienia infrastruktury dla Jednolitego Rynku i Kontynuacja wzmocnienia infrastruktury dla Jednolitego Rynku i 
gospodarki przyjaznej gospodarki przyjaznej śśrodowiskurodowisku
Promocja zatrudnienia i spPromocja zatrudnienia i spóójnojnośści spoci społłecznejecznej

WiWięększy nacisk na wynikikszy nacisk na wyniki
Poprawa systemu monitorowania i ewaluacji, m.in. obowiPoprawa systemu monitorowania i ewaluacji, m.in. obowiąązkowe plany zkowe plany 
ewaluacjiewaluacji
WiWięększe uzaleksze uzależżnienie przepnienie przepłływywóów finansowych od stawianych warunkw finansowych od stawianych warunkóóww
((conditionalityconditionality)) –– npnp. uzale. uzależżnienie pnienie płłatnoatnośści poci pośśrednich od zarednich od załłoożżonych onych 
rezultatrezultatóóww

WiWięększa spksza spóójnojnośćść ppolitykiolityki ((npnp. dzi. dzięęki poki połąłączeniu Funduszy, czeniu Funduszy, 
wspwspóólnemu planowaniu strategicznemu dla wszystkich lnemu planowaniu strategicznemu dla wszystkich 
Funduszy Funduszy etcetc))
Uproszczenia systemu zarzUproszczenia systemu zarząądzania i kontroli (dzania i kontroli (npnp. transfer . transfer 
śśrodkrodkóów za pow za pośśrednictwem wsparcia budrednictwem wsparcia budżżetowego) etowego) 
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Aspekty finansowe Aspekty finansowe ––
 

wielka niewiadomawielka niewiadoma
RRegionegion powinien pozostapowinien pozostaćć podstawowpodstawowąą jednostkjednostkąą, do , do 
ktktóórej polityka sprej polityka spóójnojnośści jest skierowanaci jest skierowana
Polityka nakierowana na zacofane Polityka nakierowana na zacofane regionregiony y 
Brak jasnoBrak jasnośści w zakresie skali ogci w zakresie skali ogóólnego budlnego budżżetu UE etu UE 

trudno cokolwiek powiedzietrudno cokolwiek powiedziećć o rozmiarze zasobo rozmiarze zasobóów w 
finansowych w dyspozycji polityki spfinansowych w dyspozycji polityki spóójnojnośści. Jeci. Jeśśli li 
obecny budobecny budżżet polityki spet polityki spóójnojnośści byci byłłby utrzymany, to by utrzymany, to 
zakres geograficzny mzakres geograficzny móóggłłby z grubsza pozostaby z grubsza pozostaćć
Ewent. zmniejszenie finansowania polityki spEwent. zmniejszenie finansowania polityki spóójnojnośści ci 
powinno prowadzipowinno prowadzićć do jej ograniczenia do regiondo jej ograniczenia do regionóów o w o 
niskich dochodach (konwergencja), niezaleniskich dochodach (konwergencja), niezależżnie czy nie czy 
znajdujznajdująą sisięę one w zamoone w zamożżnych, czy w ubogich nych, czy w ubogich 
papańństwach czstwach człłonkowskichonkowskich
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Aspekty finansowe Aspekty finansowe ––  c.d.c.d.

W W śświetle potrzeby zmniejszenia deficytu wietle potrzeby zmniejszenia deficytu 
budbudżżetowego oraz przeciwdziaetowego oraz przeciwdziałłania ania 
tendencji wzrostu dtendencji wzrostu dłługu publicznego, ugu publicznego, 
polityka sppolityka spóójnojnośści (a takci (a takżże bude budżżet oget ogóólny) lny) 
nie bnie bęędzie miadzie miałła wielu przyjacia wielu przyjacióółł w w 
rozpoczynajrozpoczynająącej sicej sięę debacie debacie ntnt. przegl. przegląądu du 
ogogóólnego budlnego budżżetu UE ( I etu UE ( I popołł. 2010). 2010)
Zapewne jeszcze mniej przyjaciZapewne jeszcze mniej przyjacióółł podczas podczas 
zasadniczych negocjacji budzasadniczych negocjacji budżżetu UE (2011etu UE (2011--
2012)2012)
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Zamiast podsumowaniaZamiast podsumowania……
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ObszarObszar DDłługofalowa ugofalowa 
obiektywna obiektywna 

bariera bariera 
wzrostu?wzrostu?

Priorytet Priorytet 
polityczny?polityczny?

Czy moCzy możżna una użżyyćć
 śśrodkrodkóów polityki w polityki 

spspóójnojnośści?ci?

Infrastruktura Infrastruktura 
transportutransportu TakTak TakTak TakTak

Infrastruktura Infrastruktura 
śśrodowiskarodowiska NieNie Raczej Raczej 

prawny prawny 
obowiobowiąązekzek

TakTak

System System 
edukacji edukacji TakTak Raczej tak, Raczej tak, 

aleale……
Tak, ale zmiany Tak, ale zmiany 

systemowe wasystemowe ważżniejszeniejsze

Nauka/Nauka/B+RB+R
 

vsvs 
biznesbiznes TakTak Tak, w Tak, w 

pewnych NMSpewnych NMS
Tak, ale zmiany Tak, ale zmiany 

systemowe wasystemowe ważżniejszeniejsze

OszczOszczęędzanie dzanie 
energiienergii TakTak TakTak TakTak

Renowacja Renowacja 
budynkbudynkóóww NieNie Tak, w Tak, w 

pewnych NMSpewnych NMS
NieNie
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