
 

1. Polityka strukturalna unii europejskiej 

a. Polityka strukturalna – jest tematycznie uporządkowana i wytyczona przez 

ośrodek decyzyjny.  Działania jej mają na celu przy pomocy instrumentów 

prawnych i finansowych usunąć dysproporcje w rozwoju gospodarczym oraz 

społecznym regionów w UE oraz zapewnić różnorzędnego wzrostu poszczególnym 

podmiotom z zachowaniem je wewnętrznej spójności ekonomiczno-społecznej. 

i. 3 aspekty polityki spójności (społeczno-ekonomicznej) 

 Ekonomiczny – miernikiem jest PKB 

 Społecznym – miernikiem jest stopa bezrobocia 

 Przestrzennym – miernikiem jest liczba konsumentów 

ii. Instrumenty prawno finansowe polityki strukturalnej UE 

 Fundusze Strukturalne 

a) Są instrumentami polityki strukturalnej 

b) Są narzędziami przy pomocy których następuje restrukturyzacja 

i modernizacja 

c) W ten sposób wpływa się na zwiększenie spójności 

ekonomicznej i społecznej Unii  

d) Fundusze skierowane są do tych sektorów gospodarki i 

regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie 

dorównać do średniej poziomu ekonomicznego UE 

 Podział funduszy 

a. Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

 Powstał jako pierwszy z funduszy w 1960 roku, jest 

głównym funduszem wspierającym działania 

podejmowane w ramach Europejskiej Strategii 

Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie 

zatrudnienia 

 Głównym celem EFS jest walka z bezrobociem 

 Zadaniem EFS jest zapobieganie i przeciwdziałanie 

bezrobociu 

b. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 

i. Powstał w 1975 roku jako skutek przyjęcia UK i Irlandii 

(po śmierci De Golla) 

ii. Pomoc polega na: 

 Inwestycjach pozwalających na utrzymanie i 

tworzenie stałych miejsc pracy 

 Rozwoju infrastruktury np. budowy dróg, sieci 

telekomunikacyjnych.  

 Wspiera lokalne inicjatywy MSP 

 Infrastrukturę techniczną 

 Rozwój techniki 

 Ochrona i poprawa stanu zdrowia 

 Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 

http://www.google.com/publicdata?ds=z9a8a3sje0h8ii_&met_y=unemployment_rate&idim=eu_country:PL&dl=pl&hl=pl&q=stopa+bezrobocia#ctype=l&strail=false&nselm=h&met_y=unemployment_rate&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=country_group&idim=eu_country:PL&idim=country_gr


a. Powstał w 1964 roku na mocy traktatu ustanawiającego 

Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) 

b. Zajmuje się przekształcaniem struktury rolnictwa i 

wspomaga rozwój obszarów wiejskich 

c. Na ten cel budżet UE przeznacza 43% 

d. Składa się z 2 części: 

 Orientacja – orientuje 

 Gwarancja – finansuje  

e. Zakres: 

 Poprawa funkcjonowania gospodarstw wiejskich 

i przedsiębiorstw rolno-spożywczych 

 Pobudzenie produkcji żywnościowej 

 Trwały rozwój lasów 

 Finansowy Instrument Sterowania Rybołówstwem 

a. Powstał w 1993 roku i wspiera restrukturyzacje 

rybołówstwa państw członkowskich 

b. Za jej pośrednictwem finansowane są: 

 Rozwój hodowli ryb 

 Rozwój infrastruktury portów rybackich 

b. Fundusz Spójności (nie jest funduszem strukturalnym) 

i. Utworzony w 1993 roku w sensie globalnym 

ii. Tymczasowe wzmacnianie gospodarczej i społecznej spójności państw 

UE do celów unii monetarno-ekonomicznej 

iii. Dopłaty nie przekraczają 4% budżetu PKB 

c. Europejski Bank Inwestycyjny 

i. Działa od 1 stycznia 1958 roku na mocy Traktatu Rzymskiego z 1957 

roku o utworzeniu EWG, jest instytucją wspierającą Unie Europejską. 

Jego akcjonariuszami są państwa członkowskie Wspólnoty. Siedziba 

mieści się w Luksemburgu 

ii. Europejski Bank Inwestycyjny jest niezależny od budżetu Unii, posiada 

osobowość prawną i własne organy decyzyjne (Rada Gubernatorów, 

Rada Administracyjna, Dyrektorium) 

iii. Rada Gubernatorów składa się z ministrów finansów państw 

członkowskich 

iv. Bank Udziela Kredytów (lub je gwarantuje) zarówno publicznym, jak i 

prywatnym podmiotom z państw-akcjonariuszy, a nadrzędnym celem 

jego działania jest przyczynianie się do harmonijnego rozwoju 

Wspólnoty 

2. Główne cele polityki strukturalnej  

a. Spójność – wyrównywanie szans, poziomów miedzy regionami 

b. Programy wieloletnie na okres 7 lat 

i. Ekonomiczny cel – PKB 

ii. Społeczny cel – przeciwdziałanie bezrobociu 

iii. Dyskryminacja albo zatrudnianie w małych miastach 

c. Dotyczy regionów poniżej 75% PKB – cała polska oprócz regionu warszawy 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_z_Maastricht


 

3. Strategia Lizbońska 

a. Definicja – została przyjęta przez Rade Europejską w marcu 2000 roku 

b. Powodu wprowadzenia SL: 

i. Konieczność wprowadzenia reform w Europie 

ii. Globalizacja 

iii. Konkurencyjność światowych gospodarek 

iv. Spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego UE 

v. Wysokie bezrobocie w kraju EU 

c. Cel – uczynienie w ciągu 10 lat (2000-2010 roku) Europy najbardziej 

dynamicznym i najbardziej konkurencyjnym regionem gospodarczy na świecie 

d. Obszar zainteresowania – 4 filary: 

i. Innowacyjność – gospodarka oparta na wiedzy 

ii. Liberalizacja – rynków telekomunikacji, energii, transportu 

iii. Przedsiębiorczość – utrwalenie zakładania i prowadzenie Działalności 

Gospodarczej 

iv. Aktywność społeczna – tworzenie nowego aktywnego państwa 

socjalnego 

e. Wymiary SL 

 

 

 

 

 

 

 

i. Gospodarczy 

 Społeczeństwo informatyczne 

 Przepływ informacji 

 Reformy ekonomiczne 

 Wydajne i zintegrowane rynki finansowe 

 Koordynowanie polityk makroekonomiczny, konsolidacja 

fiskalna, jakość finansów publicznych 

 Tworzenie środowiska sprzyjającego tworzeniu i rozwojowi 

innowacyjnych rynków wewnętrznych 

ii. Społeczny 

 Edukacja dla życia i pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy 

 Więcej lepszych miejsc pracy w Europie 

 Rozwój aktywnej opieki społecznej 

 Modernizacja opieki społecznej 

gospodarczy 

ekologiczny społeczny 



 Promocja zaangażowania społecznego 

iii. Ekologiczny 

 Walka ze zmianami klimatycznymi 

 Zapewnia rozwój transportu przyjaznego środowiska 

 Walka z zagrożeniami dla zdrowia publicznego 

 Bardziej odpowiednie wykorzystanie zasobów naturalnych 
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