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Dlaczego zmiany w europejskiej polityce spójności post 2020
są tak istotne dla regionów Polski

Jest to podstawowe wyzwanie dla regionów Polski wymagające wyprzedzających
działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, dotyczących rządu,
samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i innych
partnerów jeszcze w tej dekadzie.

W latach 2015-2017 około 60% inwestycji publicznych w Polsce jest finansowane z
Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI).

Polska przyjęła zdecentralizowany model wdrażania europejskiej polityki spójności, w
ramach Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzane jest około 40% środków
EFSI.



Interwencja strukturalna UE jako podstawa rozwoju
regionalnego Polski po akcesji

W latach 2007-2013 inwestycje publiczne podejmowane w Polsce były finansowane w
około 50% ze środków EPS, podobna sytuacja ma miejsce w latach 2014-2020.
Pytanie. Co dalej?

Regionalne Programy Operacyjne w latach 2007-2013 koncentrowały 18 mld EUR plus 
zregionalizowana część PO Kapitał Ludzki 7 mld EUR, w latach 2014-2020 RPO 
skupiają około 32 mld EUR. Pytanie. Co dalej? 

Istotne przedsięwzięcia strukturalne w regionach i miastach Polski nie zostaną 
zakończone do roku 2020, potrzeba będzie jeszcze kilkunastu lat. 
Pytanie. Jakie będą źródła ich finansowania?





Województwo 1997 2004 2008 2014 2015 Zmiana 2004-2015

Mazowieckie 63 77 89 109 109 32

Dolnośląskie 46 52 60 76 76 24

Wielkopolskie 46 55 59 73 75 20

Śląskie 50 57 61 71 71 14

Pomorskie 44 50 53 65 66 16

Łódzkie 39 47 52 64 64 17

Małopolskie 39 43 49 61 62 19

Zachodniopomorskie 44 47 51 57 58 11

Lubuskie 41 45 48 57 57 12

Kujawsko-Pomorskie 39 45 49 55 56 11

Tab. 1 PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej
UE28=100
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województwo 1997 2004 2008 2014 2015 zmiana 2004-2015 

Opolskie 40 44 48 55 55 11

Świętokrzyskie 33 39 45 49 50 11

Warmińsko-Maz. 35 39 42 48 49 10

Podlaskie 35 38 41 49 49 11

Podkarpackie 33 35 39 48 48 13

Lubelskie 34 35 39 47 47 12

Polska 44 51 56 68 69 18
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Tab. 1 PKB na mieszkańca według parytetu siły nabywczej
UE28=100



Raport Montiego high level group „Future Financing of the EU”, grudzień 2016 roku, 
rozpowszechniony w lutym 2017 roku

White Paper on the „Future of Europe. Reflections and scenarios for the EU27 by
2025” Komisarza Junckera – 1 marzec 2017 roku.

Kamienie milowe dialogu na temat polityki spójności post
2020 (1)

Stanowisko Komitetu Regionów odnośnie polityki spójności post 2020 (raport
Schneidera) przyjęte 2 marca 2017 roku.

Dokument dotyczący społecznego wymiaru Europy z 26 kwietnia 2017 roku.



Dokument otwierający debatę w sprawie wykorzystania możliwości płynących z
globalizacji z 10 maja 2017 roku

Dokument otwierający debatę w sprawie pogłębienia Unii gospodarczej i walutowej z
31 maja 2017 roku

Kamienie milowe dialogu na temat polityki spójności post
2020 (2)

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości europejskiej obronności z 7
czerwca 2017 roku

Dokument otwierający debatę na temat przyszłości finansowania UE z 28 czerwca
2017 roku



Forum kohezyjne w dniach 26-27 czerwca 2017 roku 

Kamienie milowe dialogu na temat polityki spójności post
2020 (3)

VII Raport kohezyjny z dnia 9 października 2017 roku

Komunikat KE w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych – maj 2018 roku



Zawiera wnioski do reformy europejskiej polityki spójności post 2020 zastały one przeniesione do VII
Raportu Kohezyjnego

Reflection Paper Przyszłość finansowania UE 

1. Uelastycznienie tej polityki poprzez nieprzydzielanie części środków, poszerzenie misji Funduszu 
Dostosowań do Globalizacji.

2. Szybsze wdrażanie tej polityki i bardziej harmonijne przechodzenie pomiędzy kolejnymi 
okresami programowania.

3. Wzmocnienie w budżecie UE nakładów na budowanie zdolności administracyjnych.

4. Zwiększenie poziomu współfinansowania krajowego oraz refleksja czy środki tej polityki powinny 
być dostępne dla lepiej rozwiniętych krajów i regionów.  

5. Powołanie jednego funduszu lub wprowadzenie jednolitych zasad dla wszystkich funduszy. 

6. Zrewidowanie systemu alokacji środków poprzez dodanie do PKB nowych kryteriów związanych 
z wyzwaniami przed jakimi stoi UE. 



Znaczenie raportów kohezyjnych dla kształtowania polityki
spójności

 Zgodnie z zapisami traktatowymi takie raporty dedykowane polityce spójności
powinny być przedstawiane co trzy lata, co oznaczało w XXI wieku raporty w latach:
2001, 2004, 2007, 2010, 2014 oraz 2017.

 Od wejścia w życie Traktatu Lizbońskiego raporty te dotyczą trzech wymiarów
spójności: gospodarczej, społecznej i terytorialnej.

 Podstawowe analizy raportów kohezyjnych dotyczą procesów w układzie obszarów
typu NUTS 2, uzupełniające w układzie obszarów NUTS 3.

 Ze względu na siedmioletnie okresy programowania polityk i budżetu siódmy raport
kohezyjny przedstawiony 9 października 2017 roku może być porównywany z piątym
raportem kohezyjnym przedstawionym 9 listopada 2010 roku.



Piąty versus Siódmy Raport kohezyjny

Piąty raport kohezyjny z 9 listopada 2010 roku zawierał bardzo precyzyjny opis założeń
europejskiej polityki spójności w latach 2014-2020.

Na tle raportu pojawił się stosowny Komunikat Komisji zapraszający partnerów do
dialogu i zawierający te założenia oraz rozpoczęto konsultacje społeczne sfinalizowane
Forum Kohezyjnym w dniach 30 - 31 stycznia 2011 roku.

Siódmy raport kohezyjny jest bardzo ubogi w warstwie programowania przyszłej polityki
spójności post 2020.



Spostrzeżenia – zróżnicowania regionalne ponownie
zmniejszają się (1)

W przypadku PKB na poziomie NUTS 2 w 2015 po raz pierwszy od kryzysu
zróżnicowania zmniejszyły się. W przypadku wskaźnika zatrudnienia ta pozytywna
tendencja rejestrowana jest dla roku 2014 i 2015. Na tej podstawie sformułowano
wniosek, że kohezja ma się dobrze. Załamanie po kryzysie gospodarczym było po roku
2007 najgłębsze w słabszych i peryferyjnych regionach Europy.

Polska i jej regiony rejestrują bardzo korzystna trajektorię kohezji względem
bogatszych regionów UE, najsilniejszą w przypadku silnych regionów związanych z
metropoliami. Jednak w ostatnich latach znacznie wolniejszą, czyżby była to pułapka
średniego poziomu rozwoju?



Spostrzeżenia – zatrudnienie zwiększa się, ale bezrobocie
pozostaje wyższe niż przed kryzysem (2)

Cele Strategii Europa 2020 w zakresie wskaźnika zatrudnienia są zagrożone. Wyraźne
zróżnicowanie sytuacji pomiędzy makroregionami UE, a nawet w ich ramach. Roczniki
młodzieży zostały szczególnie dotknięte erozją rynku pracy.

Sytuacja na rynku pracy Polski jest doskonała, co prawdopodobnie wynika ze
znaczących migracji do państw Europy Zachodniej i Północnej oraz z relatywnie
niskich płac generujących relokalizację wielu aktywności i miejsc pracy do Polski.



Spostrzeżenia – niektóre regiony rejestrują szybki wzrost
ludności, ale inne cechuje depopulacja (3)

W UE po raz pierwszy liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń. Towarzyszą temu
silne ruchy migracyjne z nowych do starych państw członkowskich oraz z obszarów
wiejskich do największych miast. Dlatego w wielu regionach ubytek ludności
spowodował poważne komplikacje rozwojowe. Towarzyszy temu silny napływ
migrantów spoza UE, który jest skoncentrowany w niewielu regionach i miastach.

Polska i jej regiony są obszarami odpływowymi, a w niektórych regionach skala i
struktura odpływu powoduje dewastację struktur demograficznych.



Spostrzeżenia – w miastach ma miejsce szczególna
kombinacja szans i wyzwań (4)

W XXI wieku miasta, szczególnie duże stały się biegunami rozwoju, jednak są one
także miejscami koncentracji osób wykluczonych społecznie. Wiele małych miast
napotkało na bariery rozwojowe będące pochodnymi procesów globalizacji. Polityka
miejska UE sprzyja dowartościowaniu interwencji na rzecz miast.

Polska dzięki policentrycznemu systemowi osadniczemu może wykorzystać potencjał
miast, a także jest beneficjentem tych zmian priorytetów europejskiej polityki
spójności, bowiem miasta szczególnie największe są miejscami koncentracji
innowacyjności, sfery B+R.



Spostrzeżenia – inwestycje w innowacje, umiejętności i
infrastrukturę pozostają na zbyt niskim poziomie (5)

Inwestycje w innowacje oraz w B+R są skoncentrowane przestrzennie w niewielu
regionach starych państw członkowskich. W nowych państwach członkowskich
skoncentrowane są one głównie w stolicach i nie ma dyfuzji w układach
terytorialnych. Polityka rozwojowa powinna służyć powiązaniu firm, centrów
badawczych oraz wyspecjalizowanych usług biznesowych zwracając uwagę na
uzupełnienie niezbędnej infrastruktury.

Polska dzięki dojrzalej sieci metropolii i wzmocnieniu ośrodków wojewódzkich Polski
Wschodniej cechuje policentryczność w zakresie innowacyjności, chociaż poziom
wydatków na B+R pozostaje na relatywnie niskim poziomie, szczególnie pochodzących
ze środków niepublicznych. Stanowi to zagrożenie dla kohezji wielu słabszych
regionów.



Spostrzeżenia – większe inwestycje są niezbędne w zakresie
efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu
o niskiej emisji (6)

Kluczowe znaczenie ma zredukowanie emisji gazów cieplarnianych. Kryzys
gospodarczy przybliżył wiele regionów i krajów do realizacji celów strategii Europa
2020. Jest to wyrazem znaczenia przywiązywanego przez UE do mitygowania zmian
klimatycznych. Jest to sfera o szczególnie wysokiej europejskiej wartości dodanej.

Ze względu na dziedzictwo wynikające z modelu gospodarki centralnie planowanej
Polska i jej regiony są narażone na wysokie koszty sanacji środowiska przyrodniczego,
uodpornienia struktur przestrzennych na wyzwania klimatyczne a także
zagospodarowania obszarów zdewastowanych środowiskowo, tak zwanych brawn
fields. Istotnym wyzwaniem jest poprawa czystości powietrza atmosferycznego w
miastach.



Spostrzeżenia – istotna jest dobra współpraca międzyregionalna i
pokonanie przeszkód takiej współpracy wzdłuż granic UE (7)

UE przywiązywała zawsze wielką wagę do współpracy transgranicznej, ale środki na to
przeznaczane były mizerne. Istotne jest wykorzystywanie położenia przygranicznego jako
atutu rozwojowego, uzupełnienie brakujących powiązań transgranicznych, eliminowanie
barier współpracy. Ma ona istotne znaczenie z punktu widzenia wymiany najlepszych praktyk,
wykorzystania benchmarkingu. Potwierdzono potrzebę bardziej szczodrego niż w przeszłości
potraktowania współpracy transgranicznej.

Polska ma dobre doświadczenia we współpracy transgranicznej. Problemem jest pominięcie
kwestii współpracy wzdłuż zewnętrznych granic UE.



Spostrzeżenia – poprawa jakości rządzenia i wprowadzenie reform
strukturalnych zwiększyłoby wzrost gospodarczy UE (8)

Niska jakość rządzenia ma miejsce przede wszystkim w krajach członkowskich Europy
Wschodniej i Europy Południowej, co dotyczy także poziomu regionalnego i lokalnego.
Niedokończone reformy strukturalne blokują wzrost gospodarczy.

W Polsce w ostatnich latach rejestrujemy systematycznie rosnąca jakość rządzenia na
poziomie wojewódzkim, co stało się silnym impulsem procesów rozwojowych w
układach regionalnych.



Spostrzeżenia – inwestycje publiczne państw UE nie wróciły jeszcze
do poziomu sprzed kryzysu (9)

Stanowi to zagrożenie dla procesów rozwojowych w przyszłości. Wynikiem kryzysu
jest także znaczący wzrost długu publicznego w większości państw UE. Wydatki na
prorozwojowe kierunki interwencji zmniejszyły się, co jest zagrożeniem procesów
konwergencji słabszych regionów i państw.

Polska pomimo tego, że uniknęła wynikającego z kryzysu załamania gospodarczego nie
uniknęła wzrostu długu publicznego oraz obniżenia poziomu inwestycji publicznych i
prywatnych.



Spostrzeżenia – polityka spójności miała kluczowe znaczenie dla
redukowania wpływu kryzysu gospodarczego (10)

W sytuacji erozji wydatków niepublicznych oraz krajowych wydatków publicznych
finansowanie z UE miało istotne znaczenie dla poprawy koniunktury gospodarczej i
przełamania zjawisk kryzysowych, także dzięki zamówieniom publicznym
realizowanym w skali całej Unii Europejskiej. Jednak w krajach Europy Południowej i
Wschodniej prowadziło to do wzrostu udziału wydatków ze środków EFSI w
inwestycjach publicznych.

Nastąpiło to także w Polsce, gdzie w latach 2015-2017 udział ten przekroczył 60%. 



Mapa nr 1. Całkowite 
wydatki na B+R w 2014r. 
(w % regionalnych PKB)



Mapa nr 2. Europejski wskaźnik 
jakości rządu na 2017r. 



Mapa nr 3. Bilans płci w 
populacji 30 – 34 lata, z wyższym 
wykształceniem, średnio w latach 

2014 -2016.



Mapa nr 4. Europejski wskaźnik 
postępu społecznego na 2016r. 



Wyzwania dla Polski wynikające ze zmian w europejskiej polityki
spójności po roku 2020 (1)

1. Ograniczenie skali finansowania dostępnego w ramach europejskiej polityki spójności
wynikające z Brexitu, nowych pozycji wydatków.

2. Dwa budżety w Unii Europejskiej, jeden dla strefy euro, drugi ogólny dla wszystkich państw.

3. Wprowadzanie kolejnych aprzestrzennych instrumentów poza polityką spójności typu Plan
Junckera, Horyzont 2020 znacznie łatwiejszych proceduralnie dla beneficjentów.

4. Dalsza reorientacja wydatków budżetowych Unii Europejskiej w kierunku konkurencyjności,
co utrwala pogodę dla najbogatszych regionów UE.

5. Możliwe skrócenie kolejnych wieloletnich ram finansowych do pięciu lat (lansowana jest
formuła 5+2).

6. Wzrost udziału środków uruchamianych centralnie na poziomie Komisji Europejskiej
kosztem zarządzania dzielonego między KE i państwem członkowskim.



Wyzwania dla Polski wynikające ze zmian w europejskiej polityki
spójności po roku 2020 (2)

6. Centralizacja wdrażania w krajach członkowskich, likwidacja programów regionalnych lub
przesunięcie środków na rzecz programów krajowych (Czechy, Węgry).

7. Dalsze biurokratyzowanie wdrażania środków EFSI czyli brak postulowanego uproszczenia.

8. Kolejne warunkowości, ograniczenia swobody ukierunkowania wydatków, pułapy wydatków,
wprowadzenie wymogu przestrzegania praworządności tak jak ją rozumie KE.

9. Brak dostatecznie skutecznych mechanizmów podjęcie nowych szans i możliwości
rozwojowych (wild cards, black swans).

10. Obok Mazowsza (Warszawski Stołeczny od 1 stycznia 2018 r.) zaliczanego już do kategorii
regionów najbogatszych przejście kolejnych województw do kategorii regionów
przejściowych, co dotyczy: Dolnośląskiego i Wielkopolski.



Wyzwania dla Polski wynikające ze zmian w europejskiej polityki
spójności po roku 2020 (3)

Pytanie: 

Jak obronić europejską politykę spójności 

i jak kształtować dobrą pozycję Polski 

w ramach tej polityki? 



jacek.szlachta@sgh.waw.pl

Dziękuję za uwagę


