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Wst´p
G∏ówna teza artyku∏u g∏osi, ˝e fundusze strukturalne Unii Europejskiej przyczyni∏y si´ do szybkiego rozwoju gospodarczego Irlandii w ostatnim dziesi´cioleciu oraz zbie˝noÊci zewn´trznej, czyli wyrównania jej dochodów ze Êrednim poziomem dochodów osiàganych w Unii Europejskiej. Nie towarzyszy∏a
temu jednak zbie˝noÊç wewn´trzna, lecz powi´kszenie zró˝nicowaƒ pomi´dzy
poszczególnymi regionami irlandzkimi. W zwiàzku z tym, polityka regionalna
w Irlandii stoi obecnie przed wyzwaniem zachowania szybkiego tempa wzrostu gospodarczego z koƒca lat dziewi´çdziesiàtych i doprowadzenia do wi´kszej zbie˝noÊci dochodów w uk∏adzie przestrzennym kraju. Najlepszà strategià mogàcà zapewniç realizacj´ tych dwóch celów jest koncentracja dzia∏aƒ
na poprawie konkurencyjnoÊci gospodarek regionalnych. PoÊwi´cenie zbyt du˝ej cz´Êci Êrodków funduszy strukturalnych na wyrównywaniu poziomu rozwoju poszczególnych regionów Irlandii mog∏oby bowiem wystawiç na niebezpieczeƒstwo przysz∏y wzrost gospodarczy w skali ca∏ego paƒstwa, jednak
ca∏kowite odejÊcie od priorytetu zrównowa˝onego rozwoju regionalnego tak˝e zagra˝a∏oby konkurencyjnoÊci ca∏ego kraju, zale˝nej w d∏ugim okresie od
konkurencyjnoÊci poszczególnych regionów.
W ogólnych nak∏adach inwestycyjnych paƒstw coraz wi´kszà rol´ odgrywajà zagraniczne Êrodki finansowe. Nie wp∏ywajà one jednak w jednakowy
sposób na rozwój gospodarczy poszczególnych krajów, a w ich ramach, regionów. Przyk∏adem wzorowego sposobu wykorzystania zagranicznych Êrodków
finansowych jest Irlandia. Jest to kraj, który w ciàgu ostatniego dziesi´ciolecia dokona∏ ogromnego skoku w rozwoju ekonomicznym i spo∏ecznym. Na osiàgni´cie przez Irlandi´ pozytywnych efektów makroekonomicznych decydujàcy
wp∏yw mia∏o w∏aÊciwe po∏àczenie trzech czynników: umiej´tne korzystanie
z funduszy Unii Europejskiej, przyciàganie bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, g∏ównie pochodzenia amerykaƒskiego oraz prowadzenie prorozwojowej, wspierajàcej przedsi´biorczoÊç polityki gospodarczej. Analiza zawarta

*

Autor jest doktorantem w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szko∏y G∏ównej Handlowej w Warszawie. Artyku∏ wp∏ynà∏ do redakcji w styczniu 2005 r.

74

GOSPODARKA NARODOWA Nr 4/2005

w niniejszym artykule koncentruje si´ przede wszystkim na pierwszym z wy˝ej wymienionych elementów, jednak nie mo˝e ca∏kowicie pominàç pozosta∏ych. Wp∏yw funduszy Unii Europejskiej na rozwój Irlandii nale˝y bowiem
rozpatrywaç w szerszym uj´ciu, bioràc pod uwag´ ca∏okszta∏t czynników, które przyczyni∏y si´ do fenomenu „celtyckiego tygrysa”. ˚aden z nich w oderwaniu od pozosta∏ych nie doprowadzi∏by do prze∏omu okreÊlanego w literaturze
„modelem irlandzkim”.

Analiza nierównoÊci regionalnych w Irlandii
Ró˝nice regionalne wyst´pujàce w Irlandii znajdujà odzwierciedlenie na
mapie paƒstwa. Podzia∏ ekonomiczny przebiega wzd∏u˝ linii wschód-zachód,
a najs∏abiej rozwini´te tereny znajdujà si´ w pó∏nocno-zachodniej cz´Êci kraju. Zró˝nicowania wyst´pujàce w Irlandii charakteryzujà si´ zarówno odchyleniami mi´dzyregionalnymi, jak i wewnàtrzregionalnymi. Nawet w najlepiej
funkcjonujàcej cz´Êci kraju – na pó∏nocnym wybrze˝u – istniejà du˝e zró˝nicowania przestrzenne w rozwoju gospodarczym.
Od 2000 roku w Irlandii wyst´pujà dwa regiony poziomu NUTS II: Region
Po∏udniowo-Wschodni (Southern and Eastern (S&E) Region) oraz Region Graniczno-Ârodkowo-Zachodni (Border Midlands and Western (BMW) Region). Porównanie najwa˝niejszych wskaêników dla tych regionów oraz Irlandii, 15 starych
krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz krajów akcesyjnych przedstawia
tablica 1.
Tablica 1
Porównanie najwa˝niejszych wskaêników dla irlandzkich regionów poziomu NUTS II na tle
wskaêników Irlandii, 15 starych krajów cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz krajów akcesyjnych
(2001 rok)
Unia
10 krajów
Europejska akcesyjnych
(15)
PKB per capita (PPS), UE15=100
100
43,7
Stopa zatrudnienia
64,3
56,8
Stopa zatrudnienia w rolnictwie
4,1
13,2
Stopa zatrudnienia w przemyÊle
28,5
33,2
Stopa zatrudnienia w us∏ugach
66,7
53,6
Stopa bezrobocia
7,6
14,5
Stopa bezrobocia wÊród osób m∏odych
15,1
31,4
G´stoÊç zaludnienia (2000 r.)
118,7
101,8

Irlandia

S&E
Region

BMW
Region

115,2
65,1
7,0
29,0
63,6
3,7
6,2
54,1

126,4
66,1
5,3
27,8
66,4
3,4
5,8
75,6

83,8
62,1
12,0
32,6
55,0
4,6
7,4
30,1

èród∏o: [European Commission, 2003, tabela 12]

Szybki wzrost gospodarczy z koƒca lat dziewi´çdziesiàtych dotyczy∏ przede
wszystkim lepiej rozwini´tego Regionu Po∏udniowo-Wschodniego, co spowodowa∏o powi´kszenie wewnàtrzregionalnych zró˝nicowaƒ w rozwoju gospodarczym Irlandii. Kluczowym czynnikiem by∏ szybki wzrost produktywnoÊci w przemyÊle wytwórczym, jaki dokona∏ si´ przede wszystkim w Dublinie i regionach:
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Ârodkowo-Wschodnim (Mid East), Ârodkowo-Zachodnim (Mid West) i Po∏udniowo-Zachodnim (South West). W regionach tych, a szczególnie w du˝ych oÊrodkach miejskich (Dublin, Cork, Limerick) skoncentrowane sà konkurencyjne
przedsi´biorstwa mi´dzynarodowe, dzia∏ajàce w nowoczesnych, charakteryzujàcych si´ wysokà wartoÊcià dodanà, sektorach: elektronicznym, informatycznym i farmaceutycznym [Leary, 2003a, s. 19]. W przeciwieƒstwie do Regionu
Graniczno-Ârodkowo-Zachodniego, Region Po∏udniowo-Wschodni ma dobrze
rozbudowanà struktur´ miejskà oraz silne i aktywne Êrodowiska miejskie.
Dzia∏alnoÊci gospodarczej sprzyja rozwini´ta infrastruktura, w∏àcznie z miejskimi systemami komunikacyjnymi i dost´pem do portów oraz lotnisk. Tym
pozytywnym cechom towarzyszy problem nierównego rozwoju gospodarczego
na terytorium ca∏oÊci regionu. Niektóre cz´Êci regionu charakteryzujà si´ s∏abà infrastrukturà i niewystarczajàcà bazà przemys∏u i us∏ug. Istnieje w nich
tak˝e problem wy∏àczenia spo∏ecznego i ubóstwa, szczególnie w zacofanych
regionach wiejskich. W zwiàzku z szybkim rozwojem gospodarczym ostatnich
lat, w niektórych cz´Êciach regionu wyst´pujà problemy z przecià˝eniem
i niewystarczajàcà przepustowoÊcià sieci drogowej [Southern and..., 2001,
s. 9-15].
Region Graniczno-Ârodkowo-Zachodni sk∏ada si´ przede wszystkim ze s∏abiej rozwini´tych regionów wiejskich. W jego obr´bie znajduje si´ niewiele
du˝ych miast. Region Graniczno-Ârodkowo-Zachodni pokrywa 47% powierzchni Republiki Irlandii, ale mieszka w nim jedynie 27% populacji tego paƒstwa.
Jedynie 32% ludnoÊci mieszka w obszarach miejskich, podczas gdy w Regionie Po∏udniowo-Wschodnim wspó∏czynnik ten wynosi 68%. W Regionie Graniczno-Ârodkowo-Zachodnim silniej ni˝ na pozosta∏ym terytorium kraju rozwini´te jest rolnictwo, w którym zatrudnionych jest a˝ 12% si∏y roboczej (7%
dla Irlandii) oraz przemys∏, w którym stopa zatrudnienia wynosi 32,6% (29%
dla Irlandii). Jest to jednak przede wszystkim przemys∏ tradycyjny, z relatywnie ma∏ym udzia∏em sektorów zwiàzanych z nowoczesnymi technologiami.
W s∏abym stopniu rozwini´te sà us∏ugi, w których zatrudnionych jest 55% si∏y roboczej, podczas gdy dla ca∏ego kraju wspó∏czynnik ten wynosi 63,6%. Region cierpi tak˝e na silny odp∏yw wykwalifikowanej si∏y roboczej. Ma on co
prawda dobrze rozwini´ty system edukacji wy˝szej, jednak osoby, które koƒczà studia, z regu∏y go opuszczajà. Jedynie 13% nowych absolwentów w Irlandii jest zatrudnionych w Regionie Graniczno-Ârodkowo-Zachodnim [Border...,
2000, s. 7-12].

Analiza uwarunkowaƒ rozwoju spo∏eczno-gospodarczego w Irlandii
Od lat 90. XX wieku, Irlandia prowadzi stabilnà i prorozwojowà polityk´
gospodarczà, która poprawi∏a wskaêniki makroekonomiczne tego kraju i przyciàgn´∏a inwestorów zagranicznych. Nap∏yw bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych przyspiesza w tym paƒstwie tempo wzrostu poprzez m.in. transfer
nowoczesnych technologii i rozwiàzaƒ organizacyjnych oraz pozytywne za-
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ostrzenie si´ konkurencji na rynku krajowym. Szybki rozwój spo∏eczno-ekonomiczny Irlandii w koƒcu lat 90. by∏ w du˝ym stopniu zwiàzany z tzw. gospodarkà informacyjnà, rozumianà jako kompleks nowych zjawisk, zale˝noÊci i procesów ekonomicznych opartych g∏ównie na technologiach informacyjnych
i komunikacyjnych (information and communications technologies – ICT), które przenikajà ca∏à gospodark´ i wp∏ywajà na zmian´ jej dzia∏ania i modeli gospodarowania. Podniesienie iloÊci i jakoÊci infrastruktury informacyjnej i telekomunikacyjnej w szczególny sposób pomaga przezwyci´˝yç negatywny wp∏yw
peryferyjnego po∏o˝enia geograficznego, zredukowaç koszt prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w poszczególnych regionach kraju i zwi´kszyç konkurencyjnoÊç gospodarki. Wa˝ne znaczenie dla rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego Irlandii ma wykwalifikowana si∏a robocza, b´dàca wa˝nym czynnikiem
przyciàgajàcym inwestycje w nowoczesnych sektorach, charakteryzujàcych si´
wysokà wartoÊcià dodanà. Do sukcesu Irlandii w latach dziewi´çdziesiàtych
przyczyni∏o si´ tak˝e osiàgni´cie szerokiego konsensusu spo∏ecznego w sprawie kszta∏towania polityki gospodarczej. Tworzy∏o to klimat zaufania wÊród
inwestorów, zach´cajàcy do podejmowania lub rozszerzania dzia∏alnoÊci gospodarczej. Wraz z szybkim wzrostem gospodarczym Irlandii w latach dziewi´çdziesiàtych, inflacja pozostawa∏a tam na niskim poziomie, co Êwiadczy
o zwi´kszeniu wydajnoÊci pracy i produktywnoÊci w przemyÊle oraz poprawie
zdolnoÊci konkurencyjnych gospodarki.
Opisanym powy˝ej pozytywnym cechom gospodarki irlandzkiej towarzyszà
ro˝ne s∏aboÊci, mogàce stanowiç zagro˝enie dla szybkiego rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego w przysz∏oÊci. Irlandia posiada niewielkà, otwartà gospodark´ i jest szczególnie wra˝liwa na sytuacj´ mi´dzynarodowà. Rynek pracy jest
w du˝ym stopniu uzale˝niony od uwarunkowaƒ ekonomicznych, doÊwiadczanych przez zagranicznych partnerów handlowych. Pomimo dobrych wyników
gospodarczych Irlandii w ostatnim dziesi´cioleciu, nale˝y zauwa˝yç dychotomi´ pomi´dzy rozwojem znajdujàcego si´ w fazie szybkiego wzrostu, nowoczesnego i dochodowego sektora przedsi´biorstw zagranicznych oraz znacznie
s∏abszego sektora przedsi´biorstw krajowych. Irlandia jest ma∏à, peryferyjnie
po∏o˝onà wyspà, z niskà g´stoÊcià i rozproszonym schematem rozmieszczenia
ludnoÊci. Ma to wp∏yw na ograniczone wewn´trzne korzyÊci skali i wy˝sze koszty transportu. Z punktu widzenia gospodarki energetycznej, izolacja systemu
energetycznego wymaga zachowania ciàg∏ej nadwy˝ki energii, co podwy˝sza
jej cen´ i generuje dodatkowe koszty. Irlandia jest opóêniona w przekszta∏ceniach swej makrostruktury w stosunku do najbardziej rozwini´tych paƒstw,
o czym Êwiadczy wysoki udzia∏ rolnictwa w zatrudnieniu, wynoszàcy 7% (dla
15 starych paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej wspó∏czynnik ten wynosi
4,1%, natomiast dla 25 krajów rozszerzonej Wspólnoty 5,5%). Mimo ˝e dochody w Irlandii wykazujà szybki wzrost w stosunku do Êredniej w Unii Europejskiej, to jednak bogactwo zakumulowane (accumulated wealth) w uj´ciu infrastruktury fizycznej pozostaje na ni˝szym poziomie ni˝ w wielu krajach
osiàgajàcych mniejszy PKB per capita. Pomimo inwestycji funduszy strukturalnych w poszczególnych okresach programowych, sieç drogowa w Irlandii jest
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w dalszym ciàgu niedostatecznie rozwini´ta. Szybki wzrost gospodarczy w ostatnich latach spowodowa∏ zwi´kszenie nat´˝enia ruchu drogowego, co doprowadzi∏o do przecià˝enia cz´Êci sieci drogowej. Z punktu widzenia rozwoju regionalnego negatywnà cechà szybkiego wzrostu gospodarczego w ostatnich
latach by∏o to, ˝e rozk∏ada∏ si´ on nierównomiernie na terytorium ca∏ego kraju. W najbardziej korzystnej sytuacji znalaz∏y si´ g∏ówne oÊrodki miejskie, szczególnie Dublin, Cork, Limerick oraz Galway. Regiony nie posiadajàce rozwini´tych oÊrodków miejskich nie przyciàgn´∏y inwestycji, które sà warunkiem
podniesienia poziomów produktywnoÊci oraz dochodów. Bardziej zrównowa˝ony przestrzennie wzrost gospodarczy by∏by korzystny zarówno dla biednych
regionów, jak i bogatych, w których nastàpi∏oby na przyk∏ad zmniejszenie
przecià˝enia sieci drogowej. W niektórych regionach Irlandii w dalszym ciàgu
wyst´puje du˝y stopieƒ ubóstwa, przest´pczoÊci i wykluczenia spo∏ecznego.

Polityka regionalna w Irlandii w tatach 1989-1999
Na prze∏omie lat osiemdziesiàtych i dziewi´çdziesiàtych Irlandia stan´∏a
przed nowymi wyzwaniami zwiàzanymi z kreowaniem jednolitej przestrzeni
ekonomicznej w ramach Wspólnot Europejskich jako kraj s∏abo rozwini´ty,
majàcy niewielki poziom dochodów i produkcji, z wysokim bezrobociem i s∏abym poziomem infrastruktury, stanowiàcym barier´ rozwoju gospodarczego.
Plan Rozwoju Irlandii na lata 1989-1993 s∏u˝y∏ prze∏amaniu negatywnych
uwarunkowaƒ gospodarczych Irlandii w kontekÊcie post´pujàcej integracji europejskiej. Podstawowymi celami planu by∏o:
• zaadresowanie problemów strukturalnych i s∏aboÊci gospodarczych, zwiàzanych z peryferyjnoÊcià Irlandii i opóênionym rozwojem,
• wsparcie staraƒ rzàdu, aby kreowaç Êrodowisko sprzyjajàce inwestycjom
produkcyjnym,
• przygotowanie gospodarki Irlandii do skutecznego konkurowania na jednolitym rynku wewn´trznym,
• stymulowanie wzrostu gospodarczego niezb´dnego dla ograniczenia bezrobocia, wzrostu produktywnoÊci oraz rozpocz´cia procesu zmniejszania zró˝nicowaƒ w dochodach osiàganych na 1 mieszkaƒca,
• poprawienie stanu finansów publicznych,
• szersze uwzgl´dnienie celów spo∏ecznych w polityce paƒstwa [Szlachta,
1994, s. 35-36].
Plan wprowadzano w ˝ycie za pomocà programów operacyjnych, majàcych umo˝liwiç Irlandii wykorzystanie mo˝liwoÊci zwiàzanych z integracjà z pozosta∏ymi krajami Wspólnoty. Programy te zak∏ada∏y efektywne wykorzystanie
Êrodków europejskich oraz inwestycji krajowych, pochodzàcych ze êróde∏ publicznych i prywatnych. Lata 1989-1993 nie przyczyni∏y si´ jednak do znacznego post´pu w rozwoju gospodarczym, podnoszenia dochodu PKB per capita
ani tworzenia nowych miejsc pracy w Irlandii. Do prze∏omu zwiàzanego z szybkim rozwojem ekonomicznym i narodzinami „celtyckiego tygrysa” dosz∏o w dru-
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giej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych, a wi´c w trakcie kolejnego okresu programowego.
G∏ównym zadaniem Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Irlandii na lata 1994-1999 by∏o przyspieszenie rozwoju gospodarczego oraz wzrost dochodów w stosunku do Êredniego poziomu w Unii Europejskiej. Wype∏nieniu tego zadania
mia∏o s∏u˝yç osiàgniecie dwóch celów:
1. zapewnienie d∏ugookresowych korzyÊci dla gospodarki poprzez zwi´kszenie produkcji, potencja∏u gospodarczego i sta∏ych miejsc pracy,
2. w∏àczenie do rynku pracy osób bezrobotnych d∏ugookresowo i pomoc osobom zagro˝onych wykluczeniem z rynku pracy [European Commission...,
1994, s. 22].
Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 1994-1999 zawiera∏y cztery priorytety: sektor produkcyjny, infrastruktura gospodarcza, rozwój zasobów ludzkich
oraz lokalny rozwój miejski i wiejski, w ramach których opracowano dziewi´ç
Programów Operacyjnych. W ramach priorytetu sektor produkcyjny, cztery
programy operacyjne mia∏y na celu wsparcie inwestycji produkcyjnych oraz
stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju biznesu w sektorze produkcyjnym, rolniczym, leÊniczym, rybnym i turystycznym. Szczególny nacisk by∏ po∏o˝ony na strategie promujàce zatrudnienie i zwi´kszajàce konkurencyjnoÊç ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw. W wi´kszym stopniu ni˝ w poprzednim okresie
programowym skoncentrowano si´ na pomocy firmom krajowym. Najwi´kszà
iloÊç Êrodków przeznaczono na priorytet 2, tj. infrastruktur´ gospodarczà, z uwagi na ogromnà rol´, jakà odgrywa ona w rozwoju peryferyjnej gospodarki irlandzkiej. Pomoc w ramach tego priorytetu obejmowa∏a inwestycje w autostrady i obwodnice miejskie, rozbudow´ sieci kolejowej oraz trzech lotnisk
narodowych (Dublin, Cork, Shannon), a tak˝e portów w Dublinie i Cork. Du˝à rol´ odgrywa∏y tak˝e programy inwestycji w sektor energetyczny i telekomunikacyjny. Dzia∏ania w ramach priorytetu 3 mia∏y na celu rozwój kapita∏u
ludzkiego. Dokonaç si´ to mia∏o poprzez zwi´kszanie poziomu edukacji i umiej´tnoÊci zawodowych oraz tworzenie perspektyw zatrudnienia dla bezrobotnych
oraz osób wykluczonych z rynku pracy. Dzia∏aniom podejmowanym w ramach
tego priorytetu towarzyszy∏o przekonanie, ˝e zasoby ludzkie sà najwa˝niejszym aktywem kraju i odgrywajà bardzo wa˝nà rol´ w kszta∏towaniu jego pozycji konkurencyjnej. Pomoc obj´ta priorytetem 4 mia∏a na celu wykorzystanie
lokalnego potencja∏u i stymulowanie oraz koordynowanie inicjatyw regionalnych tak, aby przyczynia∏y si´ one do rozwoju gospodarczego. Ponadto, w okresie programowym 1994-1999, Komisja Europejska przeznaczy∏a 9% Êrodków
funduszy strukturalnych na Inicjatywy Wspólnotowe (Community Initiatives).
W Irlandii funkcjonowa∏o 10 z nich, a najwa˝niejsze znaczenie mia∏y: program Interreg II, zajmujàcy si´ wzmacnianiem wspó∏pracy transgranicznej,
mi´dzyregionalnej i mi´dzynarodowej oraz program PEACE, wspomagajàcy
proces pokojowy w regionach granicznych Irlandii i Irlandii Pó∏nocnej. Oprócz
funduszy strukturalnych, Irlandia korzysta∏a ze Êrodków Funduszu SpójnoÊci,
z którego otrzyma∏a oko∏o 1,3 miliardów euro na inwestycje w projekty na
rozwój infrastruktury drogowej (37%), kolejowej (12,4%), portowej (7,7%),
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wodociàgowej (16,3%), kanalizacyjnej (24,8%) oraz na pomoc technicznà (1,8%)
[O’Neil, 2000, s. 6-8].
Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 1994-99 by∏y instrumentem, który
w silnym stopniu pobudza∏ rozwój gospodarczy w Irlandii. Ocena ta bazuje
na ró˝nego rodzaju kryteriach. Cele programu dla Irlandii: zwi´kszenia produkcji, potencja∏u ekonomicznego i zatrudnienia d∏ugookresowego oraz reintegracji na rynku pracy bezrobotnych d∏ugookresowo odpowiada∏y sytuacji ekonomiczno-spo∏ecznej regionu. Poszczególne Programy Operacyjne by∏y dobrze
skoordynowane z g∏ównymi celami Podstaw Wsparcia Wspólnoty i w∏aÊciwie
odpowiada∏y na kluczowe zagadnienia ekonomiczno-spo∏eczne.
Ocena podstawowych wskaêników makroekonomicznych, dokonana w tablicy 2, wskazuje na znacznà popraw´ sytuacji spo∏eczno-gospodarczej Irlandii w latach 1994-1999.
Tablica 2
Ocena podstawowych wskaêników makroekonomicznych Irlandii w latach 1994-1999

1994
Stopa rocznego wzrostu
PKB w %
PKB per capita
PKB per capita jako
procent Êredniej w UE
Zatrudnienie
Zatrudnienie
na niepe∏ny etat
Stopa zatrudnienia
Bezrobocie (w tysiàcach)
Stopa bezrobocia
Bezrobocie d∏ugookresowe
Stopa bezrobocia
d∏ugookresowego

1995

1996

1997

1998

Zmiana
w okresie
1994-99
10,9
67,4%

1999

5,8

10

7,8

10,8

8,6

10,213

11,499

12,585

14,411

16,351

18,438

80,5%

89,0

93,0

92,8

96,4

102,1

105,1

16,1 pp

1 220 600 1 281 700 1 328 500 1 379 900 1 523 000 1 615 675

32,4%

137,4

153,9

152,1

169,9

249,6

266,5

94%

45,4
211
14,7
128,2

47,1
177,4
12,2
103,3

48
179
11,9
103,3

49
159
10,3
86,3

52,9
125
7,6
63,5

55,3
95,45
5,6
41,6

9,9 pp
-54,8%
-9,1 pp
-67,6%

9,0

7,1

6,9

5,6

3,9

2,5

-6,5 pp

èród∏o: Central Statistics Office, Cork, Ireland, www.cso.ie.

W latach 1994-1999, dochód narodowy, mierzony jako PKB per capita, rós∏
w szybkim tempie, ze Êrednià rocznà stopà wzrostu wynoszàcà 9%. W porównaniu do Êredniej dla Unii Europejskiej, PKB per capita Irlandii wzrós∏ z 89%
w 1994 roku do 105% w 1999 roku. Kolejne pozytywne zmiany w latach w okresie 1994-1999 dokona∏y si´ na rynku pracy. Zatrudnienie wzros∏o o 32,4%,
a stopa zatrudnienia w gospodarce podnios∏a si´ prawie o 10 procent, z 45,4%
do 55,3%. By∏o to bardzo wa˝ne osiàgni´cie, gdy˝ na poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych równie˝ nast´powa∏ wzrost PKB per capita Irlandii, jednak nie przek∏ada∏o si´ to na zwi´kszenie liczby miejsc pracy.
W celu zbadania prawdopodobnego makroekonomicznego wp∏ywu funduszy strukturalnych na gospodark´ Irlandii, stosuje si´ model ekonometryczny
HERMIN. Modele typu HERMIN sà wykorzystywane od lat dziewi´çdziesià-

80

GOSPODARKA NARODOWA Nr 4/2005

tych w celu badania procesów osiàgania spójnoÊci, w tym zmian strukturalnych
nast´pujàcych w wyniku liberalizacji handlu, zwi´kszonych przep∏ywów bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych, gwa∏townych zmian technologicznych oraz
finansowania rozwoju gospodarczego przez Êrodki europejskie w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Struktura modelu HERMIN jest oparta na ma∏ym
modelu gospodarki otwartej. W∏àcza on mechanizmy, który sà osadzane na
wzroÊcie endogennym, co pozwala oceniç wp∏yw d∏ugookresowy funduszy strukturalnych, zwiàzany z czynnikami po stronie poda˝y razem z krótkookresowym
wp∏ywem uj´tym w sensie Keynsowskim, zwiàzanym z czynnikami po stronie
popytu. Model HERMIN jest z∏o˝ony z trzech g∏ównych bloków: strony poda˝owej (determinujàcej poziom produkcji, wk∏ad czynników, p∏ace, ceny, produkcyjnoÊç), strony absorpcji (determinujàcej wydatki spo∏eczne, takie jak konsumpcja, gie∏da) oraz strony podzia∏u dochodu (determinujàcej dochody w sektorze
prywatnym i publicznym). W modelu tym identyfikuje si´ trzy g∏ówne kana∏y
oddzia∏ywania funduszy strukturalnych na gospodark´ narodowà: poprzez zwi´kszone wydatki inwestycyjne na infrastruktur´, na zasoby ludzkie oraz wydatki zwiàzane z produkcjà i pomocà prywatnemu sektorowi [Ireland Community..., s. 51]. Do modelu HERMIN w∏àczone sà ponadto dwa rodzaje efektów
zewn´trznych dzia∏aƒ funduszy strukturalnych. Pierwszym rodzajem sà efekty
zewn´trzne w zakresie produkcji (output externality) – zwiàzane z bezpoÊrednim wp∏ywem inwestycji w infrastruktur´ i szkolenia na zwi´kszenie produkcji. Poprawa infrastruktury i kapita∏u ludzkiego powoduje zwi´kszenie dzia∏alnoÊci gospodarczej, zarówno poprzez przyciàgni´cie inwestycji bezpoÊrednich,
jak i pobudzenie powstawania i rozwoju przedsi´biorstw lokalnych. Drugim
rodzajem sà efekty zewn´trzny w zakresie wydajnoÊci czynników produkcji (factor productivity externality) – zwiàzane z poprawà produkcyjnoÊci wszystkich
czynników produkcji, na skutek istnienia bardziej wydajnej infrastruktury oraz
zasobów ludzkich [Bradley i in., 2003, s. 10-11]. W tablicy 3 pokazany jest,
na podstawie modelu HERMIN, wp∏yw funduszy strukturalnych na wzrost realnego PKB w Irlandii w latach 1994-1999 (jako wyliczony w symulacji procent zmiany w stosunku do PKB, który nastàpi∏by, gdyby programy Podstaw
Wsparcia Wspólnoty nie by∏y wprowadzane) oraz zmniejszenie stopy bezrobocia. Z symulacji widaç, ˝e wp∏yw programu funduszy strukturalnych na PKB
zwi´ksza∏ si´ ka˝dego roku, osiàgajàc maksimum 2,83% w 1999 roku.
Pozytywny wp∏yw funduszy strukturalnych dla Irlandii na lata 1994-1999
jest d∏ugotrwa∏y. Mimo ˝e w Irlandii pozostaje wiele problemów spo∏eczno-gospodarczych i b´dzie ona prze˝ywaç okresy lepszej i s∏abszej koniunktury, to
okres 1994-1999 jest okresem historycznej zmiany. Dzia∏ania funduszy strukturalnych wp∏yn´∏y korzystnie na decyzje lokalizacyjne przedsi´biorstw. Poprzez
inwestycje w infrastruktur´ i kapita∏ ludzki, tworzy∏y one warunki dla przyciàgania zagranicznych inwestycji bezpoÊrednich, jak i pobudza∏y rozwój lokalnego biznesu. W szczególnym stopniu zdo∏ano stworzyç przyjazne Êrodowisko dla rozwoju gospodarczego wokó∏ Dublina i innych du˝ych miast. Znacznie
mniejsze rezultaty osiàgni´to w przypadku przyciàgania przedsi´biorstw na tereny oddalone od g∏ównych oÊrodków miejskich.
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Tablica 3
Model HERMIN. Wp∏yw Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 1994-1999 na wzrost realnego PKB
i zmniejszenie stopy bezrobocia Irlandii
Rok
1994
1995
1996
1997
1998
1999

Wp∏yw funduszy strukturalnych
na realny PKB (%)
1,61
2,02
2,17
2,34
2,76
2,83

Wp∏yw funduszy strukturalnych
na zmniejszenie stopy bezrobocia (%)
-0,96
-1,07
-0,92
-0,73
-0,51
-0,35

èród∏o: [Fitzpatrick Associates..., 2003, s. 109]

Negatywnym elementem, jaki zarysowa∏ si´ w okresie programowym 1994-1999, by∏a tendencja do w∏àczania istniejàcych programów przygotowanych
przez poszczególne agencje do Narodowego Planu Rozwoju. Odzwierciedla to
dà˝enie do dopasowania strategii do istniejàcych programów, raczej ni˝ wypracowania spójnej strategii i na jej podstawie poszczególnych programów,
jednak nie oznacza to automatycznie, ˝e tworzone strategie by∏y b∏´dne. Cz´sto koncentrowano si´ na praktycznej stronie programu i planach wydatków
zamiast myÊleniu strategicznym. Wiele projektów rozpocz´∏o si´ od opracowania planu wydatków, natomiast póêniej rozwijano strategie, dopasowujàc je do
rozpocz´tych ju˝ dzia∏aƒ. W okresie 1994-1999, ca∏e terytorium Irlandii by∏o
obj´te Celem 1 funduszy strukturalnych. Dzia∏ania by∏y skoncentrowane na
stymulowaniu rozwoju na poziomie narodowym, natomiast mniejszà uwag´ poÊwi´cono redukowaniu zró˝nicowaƒ pomi´dzy poszczególnymi regionami Irlandii. Mimo ˝e stopa wzrostu dochodów we wszystkich regionach Irlandii by∏a wy˝sza ni˝ Êrednia dla Unii Europejskiej, to wewnàtrz Irlandii nastàpi∏o
jeszcze wi´ksze zró˝nicowanie regionalne: regiony bogatsze rozwija∏y si´ bardziej od regionów ubogich. Polityka regionalna przyczyni∏a si´ wi´c do zbie˝noÊci dochodów na poziomie europejskim, co jest jednym z celów funduszy
strukturalnych, jednak nie wp∏yn´∏a na zbie˝noÊç wewnàtrz Irlandii.

Czynniki wp∏ywajàce na efekty dzia∏aƒ funduszy strukturalnych
Do sukcesu Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Irlandii w ubieg∏ej dekadzie
przyczyni∏o si´ wiele czynników. Jednym z nich by∏o efektywne planowanie,
dzi´ki któremu tworzono plany rozwoju regionalnego zach´cajàce potencjalnych beneficjantów do wspó∏finansowania poszczególnych projektów, np. w dziedzinie infrastruktury lub us∏ug dla prywatnego biznesu. Do pozytywnego efektu funduszy strukturalnych przyczyni∏a si´ m.in. zakorzeniona w kulturze
anglosaskiej dyscyplina dysponowania Êrodkami (w rozumieniu planowania
przysz∏ych wydatków, wdra˝ania tych planów oraz koordynacji wykorzystania
funduszy). Dyscyplina ta dotyczy∏a zarówno Êrodków Unii Europejskiej, jaki
i krajowych Êrodków publicznych i prywatnych. Du˝y nacisk po∏o˝ony na mo-
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nitoring i ocen´ oraz zinstytucjonalizowana procedura ewaluacji przyczyni∏y
si´ do efektywnego wykorzystania Êrodków finansowych, a w konsekwencji
poprawy stanu gospodarki. Przeprowadzona ewaluacja wÊródokresowa (mid-term evaluation) zapewni∏a zewn´trznà ocen´ post´pu w osiàganiu wyników
i rekomendacje dla poprawy podejmowanych interwencji. Te z kolei by∏y podstawà do dyskusji nad stworzeniem odpowiednich korekt programów w trakcji ich realizacji (mid-term re-programming), wp∏ywajàcych na zwi´kszenie
efektywnoÊci dzia∏aƒ. Osiàgni´cie za∏o˝onych celów by∏o mo˝liwe dzi´ki du˝ym kompetencjom i doÊwiadczeniu administracji irlandzkiej zarówno w przypadku sekretariatów Programów Operacyjnych, jak i w szerszym uj´ciu ca∏ego sektora publicznego.
W okresie programowym 1994-1999 nastàpi∏o zwi´kszenie jakoÊci przeprowadzanych ewaluacji. Pope∏niano jednak równie˝ b∏´dy wynikajàce z ró˝nic w doÊwiadczeniu osób oceniajàcych dzia∏ania oraz interpretacji poj´cia
ewaluacji i odpowiednich wytycznych. Wyst´powa∏a cz´sto tendencja do mylenia monitoringu, czyli ciàg∏ego procesu majàcego na celu kontrol´ wdra˝ania programu z ewaluacjà, która powinna polegaç na nieciàg∏ej dzia∏alnoÊci
wymagajàcej szerszej analizy. Ewaluacja wymaga u˝ycia danych pochodzàcych
w monitoringu, jednak powinna znacznie poza nie wykraczaç [Community
Support..., 1998, s. 5]. Wyst´powa∏y tak˝e znaczne opóênienia w opracowaniu
rekomendacji dotyczàcych poprawienia programów funduszy strukturalnych.
Pomimo pope∏nionych b∏´dów ewaluacja mia∏a pozytywne znaczenie na ró˝nych poziomach wdra˝ania Podstaw Wsparcia Wspólnoty dla Irlandii na lata
1994-1999. Na poziomie administracyjnym prowadzi∏a ona do lepszej implementacji poszczególnych dzia∏aƒ. Na poziomie politycznym, ewaluacja pomaga w∏aÊciwie redefiniowaç i zmieniaç zasady przyznawanej pomocy, dostosowaç jà do bud˝etu, a w razie koniecznoÊci zawiesiç dany program. W latach
1994-1999, ewaluacja wywar∏a du˝y wp∏yw na uÊwiadomienie koniecznoÊci
krytycznego podejÊcia analitycznego w stosunku do inwestycji publicznych.
Przyczyni∏a si´ do poprawy zarzàdzania i wdra˝ania programów funduszy strukturalnych i podnios∏a ich efektywnoÊç. Z drugiej strony, Podstawy Wsparcia
Wspólnoty w latach 1994-1999 mia∏y du˝y wp∏yw na rozwini´cie kultury ewaluacji w Irlandii [Fitzpatrick Associates..., 2003, s. 130-132].
Wa˝nà rol´ w oddzia∏ywaniu interwencji funduszy strukturalnych na rozwój regionów odgrywajà efekty synergiczne zarówno wewn´trzne, jak i zewn´trzne. Synergia oznacza wspó∏dzia∏anie dwóch czynników, skuteczniejsza
ni˝ suma ich oddzielnych dzia∏aƒ. W odniesieniu do funduszy strukturalnych,
wewn´trzne efekty synergiczne polegajà na wzajemnym wspieraniu si´ Programów Operacyjnych oraz wyodr´bnionych w nich dzia∏aƒ. Zewn´trzne efekty
synergiczne wyst´pujà wówczas, gdy pozytywne efekty dzia∏aƒ funduszy strukturalnych sà powi´kszane w wyniku wdra˝ania programów nie zawartych w Podstawach Wsparcia Wspólnoty. Analiza dzia∏aƒ funduszy strukturalnych w Irlandii w okresie programowym 1994-1999 wskazuje, ˝e zachodzi∏y silne efekty
synergii wewn´trznej oraz zewn´trznej. W przypadku dzia∏aƒ w ramach Podstaw Wsparcia Wspólnoty, poszczególne Programy Operacyjne i zawarte w nich
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dzia∏ania by∏y ze sobà zbie˝ne. Przyk∏adem dzia∏aƒ zapewniajàcych wyst´powanie efektów synergii wewn´trznej by∏ Program Operacyjny dotyczàcy rolnictwa, rozwoju wiejskiego i leÊnictwa (Agriculture, Rural Development and
Forestry OP – OPARDF). Zawarte w nim dzia∏ania „Us∏ugi doradcze na rzecz
gospodarstw rolnych i rozwoju wiejskiego” (Advisory Service for Farm Viability and Rural Development) oraz „Badania” (Research) wspar∏y dzia∏ania „Dywersyfikacja dzia∏alnoÊci gospodarstw rolnych” (Farm Diversification). Dzia∏ania „Dywersyfikacja dzia∏alnoÊci gospodarstw rolnych” wyposa˝y∏y rolników
w Êrodki finansowe w celu dywersyfikacji tradycyjnej dzia∏alnoÊci rolniczej,
podczas gdy pozosta∏e dwa zapewni∏y pomoc doradczà oraz dostarczy∏y wyniki badaƒ, majàce wspieraç rozwini´cie nowej produkcji rolnej.
Przyk∏adem wyst´powania efektów synergii zewn´trznej by∏ zwiàzek mi´dzy
subdzia∏aniem „Pomoc dla m∏odych rolników” (Installation Aid for Young Farmers’ Sub-Measure), majàcym na celu przyspieszenie przejmowania gospodarstw
rolnych przez m∏odych rolników, a „Programem przechodzenia na wczeÊniejszà
emerytur´” (Early Retirement Scheme), b´dàcym cz´Êcià „Ârodków towarzyszàcych reformie Wspólnej Polityki Rolnej” (CAP Reform Accompanying Measures).
Zawiera∏ on zach´ty finansowe do przechodzenia na emerytur´ dla starszych
rolników. W zwiàzku z podobnymi celami, urz´dnicy Ministerstwa Rolnictwa
˚ywnoÊci i LeÊnictwa (Department of Agriculture, Food and Forestry) doradzali kandydatom, pochodzàcym cz´sto z jednej rodziny, kwalifikujàcym si´ do
obydwu programów, w kwestii mo˝liwoÊci jednoczesnego ich zastosowania.
G∏ównà wartoÊcià efektów synergii by∏y poprawa efektywnoÊci podejmowanych interwencji oraz maksymalizacja ich potencjalnego wp∏ywu. W wielu
przypadkach Êcis∏e zwiàzki pomi´dzy poszczególnymi programami wspomaga∏y osiàgni´cia pozytywnych wyników dzia∏aƒ. Efekt synergii zapewnia∏, ˝e
w przypadku dzia∏aƒ nastawionych na osiàgni´cie podobnego celu odpowiedni beneficjanci mieli ÊwiadomoÊç szerokiego zakresu pomocy, z której mogli
skorzystaç. Uzyskaniu efektów synergii sprzyja∏a koordynacja prac nad planowaniem Programów Operacyjnych, odpowiedni podzia∏ Programów Operacyjnych na dzia∏ania i subdzia∏ania, ustalenie przejrzystych regu∏ zarzàdzania
i implementacji Êrodków oraz w∏aÊciwy podzia∏ kompetencji mi´dzy departamenty i agencje wdra˝ajàce oraz szeroka wspó∏praca mi´dzy nimi [Fitzpatrick
Associates..., 2003, s. 133-136].

Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii w latach 2000-2006
Podstawy Wsparcia Wspólnoty (Community Support Framework – CSF) na
lata 2000-2006 powsta∏y na podstawie Narodowego Planu Rozwoju Irlandii
na ten sam okres. W przeciwieƒstwie do poprzednich okresów programowych, obecny Narodowy Plan Rozwoju nie jest nastawiony przede wszystkim
na absorpcj´ Êrodków z funduszy strukturalnych i Funduszu SpójnoÊci. Podstawy Wsparcia Wspólnoty nadal stanowià cenne êród∏o finansowania rozwoju, jednak˝e w bie˝àcym okresie programowym nast´puje zmniejszenie ich
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udzia∏u w Narodowym Planie Rozwoju. Obecnie, na skutek polepszenia si´ sytuacji ekonomicznej, Irlandia otrzymuje du˝o mniej funduszy unijnych.
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2000-2006 ma cztery zasadnicze strategiczne cele:
1) kontynuacj´ sta∏ego wzrostu ekonomicznego i wzrostu zatrudnienia,
2) wzmacnianie i ulepszanie irlandzkiej konkurencyjnoÊci mi´dzynarodowej,
3) wspieranie zrównowa˝onego rozwoju regionalnego,
4) promowania w∏àczenia socjalnego.
Realizacja tych celów ma nastàpiç poprzez wdro˝enie zintegrowanej strategii, zawierajàcej:
• trzy Mi´dzyregionalne (narodowe) Programy Operacyjne:
a) Program Operacyjny „Infrastruktura spo∏eczna i gospodarcza”,
b) Program Operacyjny „Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich”,
c) Program Operacyjny „Inwestycje w sektorze produkcji”;
• dwa Regionalne Programy Operacyjne: dla Regionu Graniczno-Ârodkowo-Zachodniego (The Border Midlands and Western (BMW) Regional Operational Programme) oraz Regionu Po∏udniowo-Wschodniego (The Southern and
Eastern (S&E) Regional Operational Programme) – obejmujàce rozwój lokalnej infrastruktury i lokalnych przedsi´biorstw, rolnictwo i rozwój wiejski oraz opiek´ nad dzieçmi i w∏àczenie socjalne;
• program PEACE, dzia∏ajàcy w okr´gach znajdujàcych si´ przy granicy
z Irlandià Pó∏nocnà;
• Program Rozwoju Wiejskiego, rozwini´ty w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, finansowanej przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.
Tablica 4
Wydatki w ramach Programów Operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju dla Irlandii
na lata 2000-2006 (w milionach euro)
Program operacyjny
2000-2006
Infrastruktura ekonomiczna
22360,1
i socjalna
Inwestycje w sektor produkcyjny
12562,7
Zatrudnienie i rozwój zasobów
5725,2
ludzkich
Program Operacyjny dla Regionu
2646,1
Graniczno-Ârodkowo-Zachodniego
Program Operacyjny dla Regionu
3791,4
Po∏udniowo-Wschodniego
Program PEACE
127
Program Rozwoju Wiejskiego
4323,5
Suma wydatków
51535,9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2552,6 3125,8 3279,9

3310,7 3346,1 3336,4 3408,6

1967,3 1841,2 1837,9

1753,2 1721,4 1721,3 1721,1

468,4

751,8

856,3

896,6

907,7

920,6

925,8

336,5

370,6

366,4

390,6

407,1

442,2

332,4

478,7

519,7

503,3

565,7

585,7

652,3

485,3

25,4
25,4
25,4
609,1 617,6 617,6
6438 7252,2 7486,8

25,4
25,4
0
0
619,6 619,6 618,4 621,6
7561,8 7613,2 7691,1 7494,8

èród∏o: Na podstawie: [Government..., Dublin 2000, s. 238]

Mi´dzyregionalne (narodowe) Programy Operacyjne
Najwi´ksza cz´Êç Êrodków zarówno pochodzàcych ze êróde∏ narodowych,
jak i z funduszy strukturalnych jest przeznaczona na Program Operacyjny
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„Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich”. Zasoby ludzkie sà najwa˝niejszym
aktywem kraju i odgrywajà bardzo wa˝nà rol´ w jego rozwoju. Program Operacyjny „Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich” ma na celu pe∏ne wykorzystanie irlandzkiej si∏y roboczej i potencja∏u poszczególnych osób. Wymaga to
wyposa˝ania i rozwoju umiej´tnoÊci zawodowych zarówno osób pracujàcych,
jak i poszukujàcych pracy.
Du˝e znaczenie wykwalifikowanej si∏y roboczej dla gospodarki potwierdza
wielu naukowców. W literaturze wskazuje si´, ˝e od lat osiemdziesiàtych XX
wieku wyst´puje na Êwiecie trend zwi´kszania si´ popytu na pracowników
wykwalifikowanych w relacji do pracowników z ma∏ymi umiej´tnoÊciami zawodowymi. Tendencja ta jest jednà z najwa˝niejszych przyczyn relatywnego
wzrostu p∏ac pracowników wykwalifikowanych w stosunku do p∏ac pracowników nisko wykwalifikowanych. Zjawisko to próbowano wyjaÊniç na podstawie
ró˝nych teorii. Wed∏ug hipotezy SBTC (skill biased technological change hypothesis), rewolucja technologiczna, a w szczególnoÊci rozwój komputeryzacji
powodujà zwi´kszanie si´ ró˝nic w produktywnoÊci pomi´dzy pracownikami
wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi. Druga teoria jest zwiàzana ze
wzrostem znaczenia handlu mi´dzynarodowego i internalizacjà produkcji.
Zjawiska te stwarzajà przedsi´biorstwom nowe szanse dla przenoszenia pracoch∏onnych, nieskomplikowanych elementów procesu produkcji do paƒstw
z tanià si∏à roboczà. Powoduje to spadek popytu na pracowników niewykwalifikowanych i zmniejszanie si´ ich p∏ac w krajach wysoko rozwini´tych [Gerald i in., 2003, s. 40].
W przypadku Irlandii, obydwie teorie majà ogromne znaczenie, jest to bowiem kraj o otwartej gospodarce, budujàcy swojà pozycj´ konkurencyjnà przede
wszystkim w oparciu o rozwój sektora nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych. W zwiàzku z tym, zwrot z inwestycji w edukacj´
jest w nim na wysokim poziomie, aczkolwiek spad∏ w porównaniu z okresem
programowym 1994-1999. Podj´te wówczas dzia∏ania w ramach Programu Operacyjnego dotyczàcego „Rozwoju zasobów ludzkich” doprowadzi∏y do zwi´kszenia kwalifikacji irlandzkiej si∏y roboczej, zmniejszajàc poda˝ pracowników
niewykwalifikowanych. W dalszym ciàgu wyst´pujà jednak znaczne ró˝nice
w produktywnoÊci pomi´dzy osobami wykwalifikowanymi i niewykwalifikowanymi, co wywo∏uje pozytywny wp∏yw inwestycji w rozwój zasobów ludzkich
na zwi´kszenie produktywnoÊci gospodarki irlandzkiej i jej konkurencyjnoÊci.
Drugim programem, na który przeznaczono najwi´kszà iloÊç Êrodków finansowych, jest Program Operacyjny „Infrastruktura gospodarcza i spo∏eczna”. W Narodowym Planie Rozwoju i Podstawach Wsparcia Wspólnoty na lata 2000-2006 zidentyfikowano najwa˝niejsze s∏aboÊci rozwoju infrastruktury
w Irlandii. Stanowià one wa˝ne wyzwanie i muszà byç obj´te intensywnymi
dzia∏aniami, które gwarantujà, ˝e sukcesy gospodarki irlandzkiej w ostatnich
lat zostanà zachowane i wzmocnione. Dobrze rozwini´ta infrastruktura jest
g∏ównym determinantem konkurencyjnoÊci gospodarki i stanowi warunek
osiàgni´cia rozwoju ekonomiczno-spo∏ecznego. Jest ona wa˝nym czynnikiem
przyciàgajàcym inwestycje oraz s∏u˝y poprawie jakoÊci ˝ycia ludnoÊci. W przy-
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padku Irlandii szczególne znaczenie ma dobrze rozwini´ta infrastruktura transportowa. Jest to zwiàzane z peryferyjnym po∏o˝eniem tego kraju oraz du˝à
otwartoÊcià gospodarki. W zwiàzku z tym najwa˝niejszymi elementami tego
programu operacyjnego sà priorytety „drogi krajowe” oraz „transport publiczny”. Przynoszà one korzyÊci spo∏eczno-ekonomiczne w postaci wi´kszej mobilnoÊci si∏y roboczej, zaoszcz´dzonego czasu, jaki poch∏aniajà podró˝e pomi´dzy poszczególnymi miejscami, oszcz´dnoÊciami zwiàzanymi z mniejszym
zu˝yciem pojazdów i ograniczeniem liczby wypadków drogowych.
Program Operacyjny „Inwestycje w sektorze produkcyjnym” ma za zadanie zapewniç, ˝e Irlandia posiada Êrodowisko biznesowe i infrastruktur´ niemniej atrakcyjnà dla rozwijania dzia∏alnoÊci gospodarczej ni˝ inne lokalizacje
na Êwiecie. Dzia∏ania tego programu pe∏nià rol´ nap´dowà dla wzrostu produkcji i dochodu PKB oraz tworzenia zatrudnienia. Program ten ma na celu
kontynuowanie szybkiego tempa wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, wzmocnienie konkurencyjnoÊci gospodarki irlandzkiej, zrównowa˝ony rozwój regionalny oraz promowanie poszczególnych ga∏´zi sektora produkcyjnego. Pomocà obj´te sà: przemys∏ wytwórczy, przemys∏y oparte na surowcach naturalnych,
∏àcznie z rolnictwem, a tak˝e us∏ugi zwiàzane z handlem mi´dzynarodowym.
Sektor produkcyjny jest dêwignià wzrostu gospodarczego i w du˝ym stopniu
odpowiada za tworzenie bogactwa i nowych miejsc pracy. W ostatnich latach
w Irlandii, sektor produkcyjny, a szczególnie przemys∏ przetwórczy i us∏ugi
zwiàzane z handlem mi´dzynarodowym, bardzo mocno si´ rozwin´∏y, zapewniajàc wzrost miejsc pracy, produktu i eksportu. W okresie programowym 2000-2006, wyzwaniem jest stworzenie warunków dla dalszego rozwoju przedsi´biorczoÊci krajowej, ze szczególnym naciskiem na nowoczesne sektory wysokiej
techniki, charakteryzujàce si´ wysokà wartoÊcià dodanà. W przyj´tym programie podkreÊla si´ strategicznà rol´ badaƒ i rozwoju (R&D), innowacyjnoÊci
oraz marketingu.

Regionalne Programy Operacyjne
Jednà z najwa˝niejszych zmian dokonanych na okres programowy 2000-2006 by∏a decyzja o podziale Irlandii na dwa obszary wg klasyfikacji NUTS
II: Region Graniczno-Ârodkowo-Zachodni (Border Midlands and Western (BMW)
Region) oraz Region Po∏udniowo-Wschodni (Southern and Eastern (S&E) Region). Podzia∏ kraju by∏ nast´pstwem znacznej nierównowagi w regionalnym
rozprzestrzenianiu si´ post´pu gospodarczego. Wyznaczenie dwóch obszarów
pozwoli∏o na zwrócenie wi´kszej uwagi na cel osiàgni´cia bardziej zrównowa˝onego rozwoju regionalnego wewnàtrz kraju. Dzi´ki temu zabiegowi, przynajmniej cz´Êç Irlandii (Region Po∏udniowo-Wschodni) mog∏a byç w dalszym
ciàgu zaliczana do regionów obj´tych pomocà funduszy strukturalnych w ramach
Celu 1. Bogatszy Region Graniczno-Ârodkowo-Zachodni nie zosta∏ ca∏kowicie
pozbawiony finansowania ze Êrodków unijnych, lecz kwalifikuje si´ do pomocy przejÊciowej (transitional assistance) do koƒca 2005 roku.
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G∏ównym celem Programu Operacyjnego dla Regionu Graniczno-Ârodkowo-Zachodniego jest zwi´kszenie i wykorzystanie potencja∏u rozwojowego gospodarki, w celu osiàgni´cia wi´kszej zbie˝noÊci w stosunku do bardziej rozwini´tego Regionu Po∏udniowo-Wschodniego. Innymi s∏owy, cel ten jest zdefiniowany
w odniesieniu do innego regionu. Program ma za zadanie popraw´ infrastruktury gospodarczej i spo∏ecznej w regionie, podniesienie wartoÊci zasobów
ludzkich oraz zwi´kszenie udzia∏u w gospodarce regionu kluczowych dla rozwoju przemys∏ów, zwiàzanych z nowoczesnymi technologiami [Forrestal, 2002,
s. 13-14]. G∏ównym celem Programu Operacyjnego dla Regionu Po∏udniowo-Wschodniego jest zachowanie i utrwalenie pozytywnych efektów inwestycji
funduszy strukturalnych z poprzednich okresów programowych. Efekty te dotyczà przede wszystkim znacznej redukcji poziomu bezrobocia, przede wszystkim d∏ugookresowego, a tak˝e silnego rozwini´cia nowoczesnych sektorów
wysokiej technologii, dzi´ki którym region odgrywa rol´ bieguna wzrostu dla
ca∏ego kraju. Dzia∏ania zmierzajà tak˝e do rozwijania silnych oÊrodków gospodarczych poza Dublinem, co ma zapewniç bardziej zrównowa˝ony rozwój
w obr´bie ca∏ego regionu. W celu rozwiàzania problemu przecià˝enia w centrach miast, stanowiàcego przeszkod´ do dalszego rozwoju gospodarczego, podj´to inwestycje w infrastruktur´ transportowà. Ponadto strategia zawiera inwestycje w kapita∏ ludzki, promowanie w∏àczenia spo∏ecznego w najubo˝szych
regionach miejskich i wiejskich, wspieranie rozwoju rolnictwa i zwiàzanych
z nim sektorów, a tak˝e turystyki i rybo∏ówstwa [Government of Ireland..., 2000,
s. 163]. Porównanie wydatków na poszczególne subprogramy w obydwu regionach przedstawia tablica 5.
Tablica 5
Wydatki Narodowego Planu Rozwoju w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych
w latach 2000-2006

Subprogram

Infrastruktura lokalna
Rozwój lokalnej przedsi´biorczoÊci
W∏àczenie spo∏eczne
Suma wydatków

Region
Region Po∏udniowo-Wschodni
Graniczno-Ârodkowo-Zachodni
Suma wydatków
Wydatki
Suma wydatków
Wydatki
(mln euro)
per capita (euro)
(mln euro)
per capita (euro)
1 936
2,01
2301
0,87
429
0,44
427
0,16
281
0,29
1063
0,40
2646
2,74
3791
1,43

èród∏o: Na podstawie: [Government..., s. 248]

Regionalne Programy Operacyjne zawierajà niemal˝e identyczne priorytety i dzia∏ania, a ró˝nià si´ jedynie wielkoÊcià Êrodków finansowych. Ca∏kowite wydatki sà wy˝sze w bogatszym Regionie Po∏udniowo-Wschodnim, jednak
w przeliczeniu per capita prawie dwukrotnie wi´cej otrzymuje s∏abiej rozwini´ty Region Graniczno-Ârodkowo-Zachodni. Bioràc pod uwag´ odmiennoÊç
w poziomie rozwoju spo∏eczno-ekonomicznego, brak wi´kszego zró˝nicowania podejmowanych dzia∏aƒ w stosunku do zidentyfikowanych s∏aboÊci i silnych
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cech regionów mo˝e zmniejszyç ich efektywnoÊç. Przeciwdzia∏a temu w pewnym stopniu ró˝ny nacisk postawiony na poszczególne priorytety w obydwu
regionach. W Regionie Graniczno-Ârodkowo-Zachodnim, relatywnie wi´cej
Êrodków finansowych przeznaczono na rozwój infrastruktury i inwestycje produkcyjne, natomiast w Regionie Po∏udniowo-Wschodnim na promowanie w∏àczenia spo∏ecznego. Obrazuje to ró˝ne potrzeby rozwojowe obydwu regionów.
Rozwój infrastruktury mo˝e pomóc zacofanemu Regionowi Graniczno-Ârodkowo-Zachodniemu w przezwyci´˝eniu jego peryferyjnoÊci i wzmocnieniu po∏àczeƒ transportowych pomi´dzy obszarami wiejskimi i oÊrodkami miejskimi,
a przez to tworzyç warunki do wejÊcia na Êcie˝k´ szybkiego wzrostu gospodarczego. Problemy wy∏àczenia spo∏ecznego sà z kolei skoncentrowane w du˝ych obszarach miejskich. Dotyczy to w znacznym stopniu Regionu Po∏udniowo-Wschodniego, gdzie procesom szybkiego rozwoju gospodarczego towarzyszy∏o
tak˝e pojawienie si´ obszarów ubóstwa [Gerald i in., 2003, s. 96-97].

Ocena polityki regionalnej w okresie programowym 2000-2006
Strategia przyj´ta w Narodowym Planie Rozwoju i Podstawach Wsparcia
Wspólnoty dla Irlandii na lata 2000-2006 ma du˝e znaczenia dla kontynuacji
rozwoju ekonomicznego i wzrostu zatrudnienia oraz poprawy konkurencyjnoÊci gospodarki. Mimo ˝e od roku 1999, kiedy strategia ta zosta∏a opracowana, zaistnia∏y znaczne zmiany w sytuacji gospodarczej, pozostaje ona ciàgle
aktualna i odpowiada potrzebom rozwojowym Irlandii. Podj´cie dzia∏aƒ
zmierzajàcych do usuni´cia czynników ograniczajàcych rozwój ekonomiczny
jest wa˝nym krokiem majàcym przybli˝yç Irlandi´ do pe∏nego wykorzystania
jej potencja∏u gospodarczego. Po 2000 roku Irlandia, podobnie jak wi´kszoÊç paƒstw wysoko rozwini´tych, doÊwiadczy∏a os∏abienia tempa wzrostu
gospodarczego oraz wzrostu poziomu bezrobocia. Taki niespodziewany przebieg zdarzeƒ wymaga, aby wzbogaciç Narodowy Plan Rozwoju i Podstawy
Wsparcia Wspólnoty o odpowiednie dzia∏ania majàce na celu zatrzymanie narastania bezrobocia i niedopuszczenie, aby nabra∏o ono charakteru d∏ugookresowego.
Obecna analiza wskazuje, ˝e w przekroju ró˝nych sektorów gospodarki
wyst´pujà znaczne ró˝nice w perspektywie rozwoju gospodarczego. G∏ówne
znaczenie dla tworzenia wzrostu zatrudnienia, odgrywajàce nawet wi´kszà rol´ ni˝ w poprzednim okresie programowym, ma sektor us∏ug rynkowych i przemys∏ wytwórczy zwiàzany z nowoczesnymi technologiami. Mniejsze znaczenie
ni˝ to zak∏adano w momencie konstruowania Narodowego Planu Rozwoju,
ma natomiast rolnictwo, rybo∏ówstwo i przemys∏ przetwórstwa spo˝ywczego.
Pogorszenie perspektyw dotyka równie˝ sektora turystyki. Oznacza to potrzeb´ zmodyfikowania wielkoÊci Êrodków finansowych przyznanych na realizacj´
poszczególnych priorytetów. Nale˝y pami´taç jednak, ˝e wiele ∏atwiej mo˝e
si´ to dokonaç w przypadku tych dzia∏aƒ Narodowego Planu Rozwoju, które
nie sà wspó∏finansowane przez Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Autorzy wÊró-
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dokresowego raportu ewaluacyjnego (mid-term evaluation) na okres programowy 2000-2006 sugerujà, ˝e wi´ksze Êrodki nale˝y przeznaczyç na Program
Operacyjny „Infrastruktura gospodarcza i spo∏eczna”, szczególnie zaÊ na priorytet dotyczàcy rozwoju dróg krajowych. Irlandzka infrastruktura transportowa jest w dalszym ciàgu znacznie s∏abiej rozwini´ta ni˝ w wi´kszoÊci paƒstw
Unii Europejskiej, natomiast ma ona olbrzymie znaczenie dla konkurencyjnoÊci i rozwoju ekonomiczno-spo∏ecznego gospodarki, z uwagi na peryferyjne
po∏o˝enie kraju. Tak˝e w regionalnych programach operacyjnych wi´kszà uwag´ nale˝y po∏o˝yç na rozwój lokalnej infrastruktury, w tym dróg lokalnych.
Redukcja wydatków jest z kolei sugerowana w przypadku Programu Operacyjnego „Inwestycje w sektorze produkcyjnym”, z wy∏àczeniem Priorytetu dotyczàcego Badaƒ, Rozwoju Technologicznego i Innowacji (Research Technological Development and Innovation (RTDI) Priority). Priorytet ten ma wa˝ne
znaczenie dla podnoszenia konkurencyjnoÊci gospodarki i realizacji strategii
lizboƒskiej. Raport wskazuje tak˝e na potrzeb´ realokacji Êrodków w Programie Operacyjnym „Zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich”, w którym wi´kszà uwag´ nale˝y poÊwi´ciç zwalczaniu bezrobocia krótkookresowego oraz
wspieraniu kszta∏cenia ustawicznego [Gerald i in., 2003, s. VIII].
Narodowy Plan Rozwoju oraz Podstawy Wsparcia Wspólnoty na lata 2000-2006 by∏y, podobnie jak w poprzednich okresach programowych, przedmiotem ewaluacji dokonanej za pomocà modelu HERMIN. Tablica 6 pokazuje
wyniki symulacji dotyczàcej wp∏ywu Narodowego Planu Rozwoju na gospodark´ Irlandii. Tablica 7 przedstawia z kolei wp∏yw na gospodark´ Irlandii
Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2000-2006, zawierajàcych inwestycje
funduszy strukturalnych oraz wspó∏finansowanie z krajowych êróde∏ publicznych. Jest on obliczony jako procentowe odchylenie od poziomu bazowego,
którym jest wp∏yw ca∏ego Narodowego Planu Rozwoju a wp∏ywem, jaki mia∏by Narodowy Plan Rozwoju bez udzia∏u Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Po zakoƒczeniu finansowania w 2006 roku identyfikuje si´ efekty po stronie poda˝owej.
Tablica 6
Wyniki symulacji modelu HERMIN. Wp∏yw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2000-2006
na gospodark´ Irlandii w %

PKB
Konsumpcja prywatna
Inwestycje sta∏e
Zatrudnienie
Poziom cen
Deficyt publiczny
Bilans handlowy

2000
5,23
3,79
25,9
4,63
2,45
5,17
-1,56

2001
6,35
7,53
29,76
5,44
5,25
5,09
-1,87

2002
7,17
8,09
29,53
5,37
5,49
4,71
-1,74

2003
8,2
8,05
29,11
5,15
4,48
4,54
-1,66

2004
9,61
8,26
28,95
5
3,38
4,55
-1,52

2005
11,31
8,71
28,92
4,9
2,44
4,57
-1,5

2006
11,81
8,96
27,72
4,81
1,77
4,38
-1,56

2007
7,71
6,07
5,48
1,29
-0,18
0,46
-0,32

2008
7,1
3,06
3,72
0,77
-2,21
0,87
0,05

2009
6,81
2,67
3,37
0,7
-2,64
1,22
0,01

2010
6,59
2,74
3,34
0,72
-2,45
1,36
-0,03

Deficyt publiczny i bilans handlowy jest pokazany w punktach procentowych w stosunku do PKB. W przypadku deficytu publicznego, znak dodatni oznacza wy˝szy deficyt, natomiast znak ujemny ni˝szy.

èród∏o: [Ireland Community..., s. 52]
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Tablica 7
Wyniki symulacji modelu HERMIN. Wp∏yw Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2000-2006
na gospodark´ Irlandii w %

PKB
Konsumpcja prywatna
Inwestycje sta∏e
Zatrudnienie
Poziom cen
Deficyt publiczny
Bilans handlowy

2000
1,16
0,77
5,75
1,04
0,54
0,31
-0,58

2001
1,28
1,46
5,91
1,09
1,07
0,16
-0,69

2002
1,44
1,45
5,96
1,05
1,04
0,06
-0,56

2003
1,51
1,36
4,97
0,87
0,76
-0,02
-0,36

2004
1,59
1,21
3,96
0,67
0,42
-0,03
-0,14

2005
1,83
1,13
3,73
0,59
0,13
-0,02
0,02

2006
1,8
1,19
2,7
0,5
-0,01
-0,03
0,09

2007
1,38
0,83
0,83
0,15
-0,26
-0,13
0,29

2008
1,29
0,54
0,65
0,1
-0,45
-0,08
0,36

2009
1,23
0,5
0,6
0,1
-0,47
-0,05
0,34

2010
1,18
0,5
0,59
0,1
-0,43
-0,03
0,33

Deficyt publiczny i bilans handlowy jest pokazany w punktach procentowych w stosunku do PKB. W przypadku deficytu publicznego, znak dodatni oznacza wy˝szy deficyt, natomiast znak ujemny ni˝szy.

èród∏o: [Ireland Community..., s. 52]

W rezultatach symulacji uwzgl´dnione sà zarówno efekty le˝àce po stronie
poda˝owej, jak i popytowej. Wp∏yw ca∏ego Narodowego Planu Rozwoju na lata 2000-2006 na poziom realnego PKB wynosi oko∏o 8-9% w ciàgu ca∏ego
okresu programowania, podczas gdy ciàg∏y (ongoing) efekt poda˝owy pozostanie na poziomie oko∏o 7% po zakoƒczeniu finansowania w roku 2006. Narodowy Plan Rozwoju podnosi inwestycje o oko∏o 28%, co prowadzi do zwi´kszenia popytu poprzez efekty mno˝nikowe oraz wi´kszej produktywnoÊci
czynników produkcji, dzi´ki wystàpieniu zewn´trznych (externalities), zwiàzanych z poprawà infrastruktury, zasobów ludzkich i kapita∏u prywatnego. W wyniku interwencji w ramach Narodowego Planu Rozwoju ceny na poczàtku okresu wzrastajà, co jest zwiàzane z du˝ym zastrzykiem finansowym i zwi´kszeniem
poda˝y pieniàdza. Efekt ten ulega jednak zmniejszeniu po zakoƒczeniu finansowania, kiedy wzrastajà zdolnoÊci wytwórcze w gospodarce i niwelujà presj´
inflacyjnà. Je˝eli jednak wzrost produktywnoÊci przek∏ada si´ ca∏kowicie jedynie na wzrost p∏ac realnych, to powoduje to ograniczenie pozytywnego wp∏ywu podejmowanych interwencji na podniesienie konkurencyjnoÊci oraz wzrostu produkcji.
Wyodr´bniajàc z dzia∏aƒ Narodowego Planu Rozwoju jedynie wp∏yw Podstaw Wsparcia Wspólnoty, rezultaty podejmowanych dzia∏aƒ sà mniejsze, ale
nadal znaczàce. Wp∏yw na PKB jest najwi´kszy w latach 2005 i 2006, kiedy
dochodzi on prawie do 2%, natomiast na inwestycje w 2002 roku, gdy wynosi on prawie 6% [Ireland Community..., s. 52-53].

Narodowa Strategia Przestrzenna Irlandii na lata 2002-2020
Wa˝nym wydarzeniem majàcym wp∏yw na realizacj´ polityki regionalnej
by∏o og∏oszenie w 2002 roku Narodowej Strategii Przestrzennej Irlandii na lata 2002-2020 (National Spatial Strategy). Stale rosnàce znaczenie Dublina jako centralnego oÊrodka kraju, mimo limitujàcych ten rozwój zmian w planach
zagospodarowania przestrzennego tego miasta z roku 1998 spowodowa∏o, i˝
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planiÊci zdecydowali si´ wdro˝yç w ˝ycie bardziej kompleksowà strategi´. Narodowa Strategia Przestrzenna zak∏ada powstanie i rozwój lokalnych oÊrodków, tzw. rdzeni (hubs) i wrót (gateways), pozostajàcych w Êcis∏ym powiàzaniu ze sobà i rozmieszczonych na terenie ca∏ego kraju. Uwa˝a si´, ˝e umiej´tne
zintegrowanie technologii, nauki i biznesu w miastach planowanych przy
utworzeniu tych oÊrodków jest kluczem do powodzenia strategii. Wrota sà to
„si∏y nap´dowe” wzrostu gospodarczego. Do istniejàcych ju˝ oÊrodków miejskich: Dublina, Cork, Limerick, Galway i Waterford, dodano nowe potencjalne wrota, takie jak: Letterkenny, Dundalk, Sligo, w Regionie Zachodnim (West)
oraz usytuowany w Regionie Ârodkowym (Midlands) trójkàt z∏o˝ony z nast´pujàcych miejscowoÊci: Athlone, Mullingar i Tullamore. Rdzenie majà za zadanie wspieranie i rozprzestrzenianie wzrostu gospodarczego dokonujàcego si´
we wrotach. W Narodowej Strategii Przestrzennej zidentyfikowano dziewi´ç
rdzeni, których wybór by∏ spowodowany w wi´kszoÊci przypadków ich lokalizacjà na szlakach transportowych pomi´dzy wrotami [Government of Ireland...,
2002, s. 41-48].
Narodowa Strategia Przestrzenna nie jest planem inwestycyjnym i nie zawiera szczegó∏owych dzia∏aƒ, a jedynie obliguje poszczególne ministerstwa do
integrowania z tym dokumentem prowadzonych przez nie polityk. Pierwotnie
strategia przestrzenna mia∏a byç ustanowiona do koƒca 2001 roku, jednak nastàpi∏y powa˝ne opóênienia, spowodowane wyborami do parlamentu irlandzkiego w maju 2002 roku. Partia rzàdzàca obawia∏a si´ spadku poparcia w spo∏ecznoÊciach lokalnych nie uwzgl´dnionych w Narodowej Strategii Przestrzennej.
W kontekÊcie dzia∏aƒ Narodowego Planu Rozwoju na lata 2000-2006, opóênienie to by∏o bardzo niekorzystne, gdy˝ spowodowa∏o ono brak uwzgl´dniania
strategii przestrzennej w dzia∏aniach podejmowanych niemal˝e w po∏owie
siedmioletniego okresu programowania. Narodowa Strategia Przestrzenna powinna byç przygotowana przed Narodowym Planem Rozwoju, gdy˝ pozwoli∏oby to na silniejsze uwzgl´dnienie wymiaru regionalnego w prowadzonej polityce [O’Leary, 2003a, s. 23-24].

Podmioty i instytucje uczestniczàce w programach funduszy
strukturalnych i podzia∏ obowiàzków mi´dzy nimi
Irlandia jest jednym z najbardziej scentralizowanych paƒstw nale˝àcych
do Unii Europejskiej. Wyst´puje w niej dwupoziomowy system rzàdzenia,
dzia∏ajàcy na szczeblu centralnym i lokalnym, przy czym decentralizacja w∏adzy ze szczebla paƒstwowego na ni˝szy jest w znacznym stopniu ograniczona. Subkrajowy poziom w∏adzy wyst´puje raczej na poziomie hrabstwa ni˝ regionu, a jego subsydiarnà rol´ podkreÊla brak konstytucyjnej podstawy do
tworzenia w∏adz lokalnych. Powstajà one i otrzymujà w∏adz´ na mocy odpowiednich ustaw parlamentu. Generalnà cechà polityki regionalnej w Irlandii
pozostaje fakt, ˝e w jej formu∏owaniu niewielkà rol´ odgrywajà w∏adze regionalne i lokalne. Polityka gospodarcza jest ustalana przez rzàd centralny w Du-
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blinie, a zw∏aszcza przez Ministerstwo Finansów, które tradycyjnie przyk∏ada
najwi´kszà wag´ do podnoszenia konkurencyjnoÊci na poziomie krajowym.
Wed∏ug P. Breathnach brak reform samorzàdu lokalnego i decentralizacji w∏adzy oraz kompetencji w nieunikniony sposób os∏abia zdolnoÊç regionów do rozwijania w∏asnego potencja∏u i tworzenia samopodtrzymujàcych si´ form dynamizmu [Breathnach, 2002, s. 3].
Jednym z czynników, jaki mo˝e wywo∏aç potrzeb´ bardziej zregionalizowanego podejÊcia do uprawianej polityki, jest utrata przez Irlandi´ jako ca∏oÊci, statusu regionu Celu 1 funduszy strukturalnych. Nierównomierny rozwój
gospodarczy spowodowa∏ podzia∏ Irlandii na dwa obszary wg klasyfikacji NUTS
II. Nawet przy zachowaniu finansowania przejÊciowego (transitional assistance) w regionie Graniczno-Ârodkowo-Zachodnim (Border Midlands and Western
(BMW) Region), znacznie mniej Êrodków finansowych mo˝na przeznaczyç na
cele interwencji strukturalnych. Wymusza to bardziej zró˝nicowane podejÊcie
do polityki gospodarczej w poszczególnych obszarach Irlandii i wywo∏uje potrzeb´ decentralizacji i przekazania realnej w∏adzy regionom.
Polityka regionalna w Irlandii nale˝y do kompetencji instytucji rzàdowych.
Centralna koordynacja dzia∏aƒ dotyczàcych zarzàdzania Êrodkami funduszy
strukturalnych prowadzona jest przez mi´dzyresortowy komitet, któremu przewodniczy Ministerstwo Finansów. Komitet ten ma na celu zapewnienie efektywnej koordynacji pomi´dzy poszczególnymi ministerstwami, odpowiedzialnymi za w∏aÊciwe sobie programy operacyjne. Agendami wprowadzajàcymi
w ˝ycie programy operacyjne sà ministerstwa, agencje paƒstwowe oraz w∏adze lokalne o funkcjach i zakresie odpowiedzialnoÊci dotyczàcych odpowiedniego sektora [Pietrzyk, 1999, s. 197].
W obecnym okresie programowania utworzono nast´pujàce instytucje zarzàdzajàce:
• instytucj´ zarzàdzajàcà Podstawami Wsparcia Wspólnoty, którà jest Departament funduszy strukturalnych w Ministerstwie Finansów,
• nast´pujàce instytucje zarzàdzajàce programami operacyjnych i regionalnymi:
– Ministerstwo Ârodowiska oraz Infrastruktury Samorzàdowej (specjalny
departament zarzàdzajàcy Programem Operacyjnym), odpowiedzialne
za „Program Operacyjny Infrastruktura spo∏eczna i gospodarcza”,
– Ministerstwo Przemys∏u, Handlu i Zatrudnienia (Department of Enterprise, Trade and Employment – DETE), odpowiedzialne za „Program Operacyjny Inwestycje w sektorze produkcji” oraz „Program Operacyjny zatrudnienie i rozwój zasobów ludzkich”,
– Zgromadzenie Regionalne Regionu Po∏udniowo-Wschodniego (South and
East Regional Assembly),
– Zgromadzenie Regionalne Regionu Pogranicza, Centrum i Zachodu (Border, Midlands and Western Regional Assembly) [Gerald i in., 2003, s. 2].
• kilkanaÊcie instytucji zarzàdzajàcych Inicjatywami Wspólnotowymi.
Wa˝nà rol´ w kszta∏towaniu polityki regionalnej odgrywa Zwiàzek Regionów Irlandzkich (The Association of Irish Regions), stanowiàcy reprezentacj´
oÊmiu Regional Authorities i dwóch Zgromadzeƒ Regionalnych (Regional As-
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semblies). Jest on odpowiedzialny za koordynacj´ us∏ug publicznych w regionach, organizowanie spotkaƒ, konferencji, seminariów i publikacji dotyczàcych
rozwoju regionalnego, u∏atwianie przep∏ywu informacji pomi´dzy przedstawicielami poszczególnych Regional Authorities i doradzanie rzàdowi w kwestiach
dotyczàcych rozwoju gospodarczego paƒstwa i jego regionów [Stone, Leary,
2003a, s. XI-XII].
W Irlandii, programowanie Narodowego Planu Rozwoju, Podstaw Wsparcia Wspólnoty oraz programów operacyjnych odbywa si´ przede wszystkim na
szczeblu centralnym, natomiast instytucje poÊredniczàce kontrolujà programowanie uzupe∏nieƒ programów oraz przygotowanie poszczególnych priorytetów
i dzia∏aƒ. Funkcjonujà tam dwa rodzaje instytucji poÊredniczàcych: instytucje
poÊredniczàce sensu stricte, którymi sà zazwyczaj ministerstwa, okreÊlane jako ministerstwa/departamenty poÊredniczàce (Intermediate Departments) oraz
instytucje wdra˝ajàce, których rol´ pe∏nià zazwyczaj agencje paƒstwowe. Istnieje 9 ministerstw poÊredniczàcych oraz 16 agencji wdra˝ajàcych. WielkoÊç
kadr zaanga˝owanych w implementacj´ projektów w ramach poszczególnych
programów ró˝ni si´ w zale˝noÊci od programu. Najmniej liczne kadry obs∏ugujà programy dotyczàce infrastruktury, natomiast wi´kszego zaanga˝owania
administracji wymagajà programy zwiàzane z zatrudnieniem i rozwojem zasobów ludzkich. Najwi´kszy wysi∏ek administracyjny konieczny jest w implementacji projektów Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, który finansuje ma∏e projekty wsparcia dla rolników. W tym ostatnim przypadku
wykorzystuje si´ znaczàce zasoby Ministerstwa Rolnictwa w jego regionalnych
i lokalnych delegaturach. Z doÊwiadczeƒ irlandzkich wynika, ˝e wielkoÊç administracji zaanga˝owanej w implementacj´ projektów zale˝y przede wszystkim od iloÊci projektów, natomiast ich wielkoÊç ma mniejsze znaczenie, gdy˝
wszystkie projekty, bez wzgl´du na wielkoÊç, sà wdra˝ane wed∏ug tych samych zasad [Dziewulski, 2002, s. 198-201].

Perspektywy kszta∏towania polityki regionalnej w Irlandii
po 2006 roku
Obecnie, wy∏aniajà si´ nowe czynniki zagra˝ajàce szybkiemu wzrostowi
gospodarki irlandzkiej. Nale˝à do nich:
• zagro˝enia wynikajàce z rozszerzenia Unii Europejskiej i koniecznoÊci
przesuni´cia znacznej cz´Êci funduszy strukturalnych do nowych paƒstw
cz∏onkowskich;
• spowolnienie tempa wzrostu gospodarki amerykaƒskiej, z którà Irlandia jest
w znacznym stopniu zwiàzana;
• brak d∏ugookresowego utrwalenia mechanizmów innowacyjnoÊci w przemyÊle irlandzkim;
• niedostatecznie rozwini´ta infrastruktura transportowa, szczególnie w szybko rozwijajàcych si´ g∏ównych oÊrodkach miejskich, w których wyst´puje
przecià˝enie g∏ównych w´z∏ów komunikacyjnych;
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• kryzys w partnerstwie spo∏ecznym (spo∏eczny konsensus odnoÊnie polityki
gospodarczej by∏ jednà z przyczyn szybkiego tempa wzrostu w koƒcu lat
dziewi´çdziesiàtych).
Jeden z fundamentalnych dylematów wià˝àcych si´ z kszta∏towaniem polityki rozwoju regionalnego w Irlandii dotyczy wyboru jej podstawowego celu. Irlandia stoi obecnie przed wyzwaniem osiàgni´cia dwóch podstawowych
celów: zachowania szybkiego tempa wzrostu gospodarczego z lat dziewi´çdziesiàtych XX wieku i wyrównania poziomu rozwoju i jakoÊci ˝ycia w uk∏adzie przestrzennym kraju. Problem ten jest przedmiotem szerokiej debaty, w której cz´sto wskazuje si´ na naturalny konflikt pomi´dzy obydwoma celami.
Istnieje zagro˝enie, ˝e zbyt du˝a koncentracja dzia∏aƒ funduszy strukturalnych
na wyrównywaniu poziomu rozwoju poszczególnych regionów Irlandii mog∏aby wystawiç na niebezpieczeƒstwo przysz∏y wzrost gospodarczy w skali ca∏ego paƒstwa. Wspieranie rozwoju regionalnego dzia∏aniami wyrównanawczymi
jest bowiem politykà krótkowzrocznà, nie przyczyniajàcà si´ do rozwoju potencja∏u tkwiàcego w lokalnych gospodarkach. Nale˝y pami´taç, ˝e ju˝ sama
polityka bud˝etowa ma redystrybucyjny efekt regionalny, co jest zwiàzane
z faktem, ˝e ludnoÊç z bogatszych regionów p∏aci wi´ksze podatki ni˝ ludnoÊç
z regionów biedniejszych, natomiast otrzymuje relatywnie ni˝sze ni˝ ona transfery socjalne [Boyle i in., 1998/9, s. 182-185]. W tej sytuacji, traktowanie polityki rozwoju regionalnego w kategoriach redystrybucji dochodu zagra˝a na∏o˝eniem si´ i dublowaniem celów i narz´dzi polityki bud˝etowej i regionalnej.
Mo˝e to wywo∏aç brak kontynuacji szybkiego tempa wzrostu gospodarczego,
opierajàcego si´ na ciàg∏ym wzroÊcie produktywnoÊci w irlandzkich przedsi´biorstwach, dzia∏ajàcych na konkurencyjnym rynku mi´dzynarodowym.
Zbytnie przywiàzywanie uwagi do równego podzia∏u Êrodków funduszy
strukturalnych pomi´dzy poszczególne regiony równie˝ powoduje nieefektywnà alokacj´ zasobów, poniewa˝ taki system nie preferuje lokalizacji charakteryzujàcych si´ wi´kszym potencja∏em wzrostu. Efektem jest s∏absze tempo
rozwoju i gorsze warunki ˝ycia w kraju jako ca∏oÊci. Pomocà funduszy strukturalnych powinny byç obj´te jedynie przemys∏y charakteryzujàce si´ du˝ym
potencja∏em wzrostu. Przyk∏adowo, niedopuszczalne jest, aby z uwagi na lokalne naciski polityczne ochraniaç w ma∏ej miejscowoÊci du˝e przedsi´biorstwo dzia∏ajàce w sektorze o niskiej konkurencyjnoÊci w skali mi´dzynarodowej. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e nie ka˝de miasto w regionie musi posiadaç rozwini´ty
przemys∏. Wr´cz przeciwnie, jakoÊç ˝ycia mieszkaƒców jest cz´sto wi´ksza,
gdy ˝yjà oni w miejscowoÊciach, w których nie sà poczynione wi´ksze inwestycje w tej dziedzinie. Zak∏adajàc, ˝e istnieje dobrze rozwini´ty system infrastruktury i us∏ug transportowych, lepszym rozwiàzaniem jest dla nich doje˝d˝anie do pracy do g∏ównego oÊrodka miejskiego. W takiej sytuacji, mimo ˝e
ró˝nice wewnàtrzregionalne w produktywnoÊci znacznie si´ ró˝nià, to zró˝nicowania w jakoÊci ˝ycia sà znacznie mniejsze. Sytuacja taka wyst´puje obecnie
w regionach Dublin i Mid East, a wynika to z faktu, ˝e du˝a cz´Êç ludnoÊci
mieszkajàca w regionie Mid East pracuje w Dublinie. W 1999 roku produktywnoÊç si∏y roboczej w Dublinie by∏a 44% wy˝sza ni˝ w regionie Mid East,

Arkadiusz M. Kowalski, Polityka regionalna Unii Europejskiej w Irlandii

95

podczas gdy jakoÊç ˝ycia, mierzona dochodem pierwotnym gospodarstw domowych (przed opodatkowaniem i transferami socjalnymi) jedynie 17% wi´ksza
[O’Leary, 2003b, s. 25-26]. Potwierdza to tez´, ˝e obj´cie pomocà funduszy
strukturalnych jedynie wybranych lokalizacji i przemys∏ów z du˝ym potencja∏em wzrostu mo˝e s∏u˝yç poprawie warunków ˝ycia w ca∏ym regionie.
Wed∏ug E. O’Leary, jest prawdopodobne, ˝e cele zrównowa˝onego rozwoju regionalnego i zwi´kszenia wzrostu gospodarczego w skali ca∏ego kraju nie
sà mo˝liwe do osiàgni´cia jednoczeÊnie. Zrównowa˝ony rozwój regionalny w nast´pnych dwóch latach zale˝eç b´dzie przede wszystkim od wi´kszego wzrostu produktywnoÊci w przemyÊle i us∏ugach w s∏abiej rozwini´tym Regionie
Graniczno-Ârodkowo-Zachodnim. Prawdopodobieƒstwo, ˝e tak si´ stanie, zale˝y od czynników kszta∏tujàcych produktywnoÊç w tym regionie oraz lepiej
rozwini´tych obszarach sàsiadujàcych. W tym kontekÊcie mo˝na wyodr´bniç
dwa scenariusze, opisane w tablicy 8.
Tablica 8
Scenariusze zrównowa˝onego rozwoju regionalnego i wzrostu regionalnego

1 scenariusz:
Zrównowa˝ony rozwój regionalny
(zbie˝noÊç dochodów w uk∏adzie
przestrzennym)

2 scenariusz:
Niezrównowa˝ony rozwój
regionalny
(rozbie˝noÊç dochodów
w uk∏adzie przestrzennym)

Regiony silnie rozwini´te
Dominacja czynników
niekorzystnych dla wzrostu
gospodarczego w oÊrodkach silnie
rozwini´tych (np. Dublinie, Cork,
Limerick), takich jak: przecià˝enie
sieci transportowej, wy˝sze
koszty produkcji
Dominacja czynników
wzmacniajàcych dalszy wzrost
gospodarczy w oÊrodkach silnie
rozwini´tych, takich jak
korzyÊci skali

Regiony s∏abo rozwini´te
Wykorzystanie przez obszary
s∏abiej rozwini´te tkwiàcego
w nich potencja∏u wzrostu
gospodarczego i szans na
zrównanie dochodów z regionami
bogatszymi
Niewykorzystanie przez obszary
s∏abiej rozwini´te tkwiàcego
w nich potencja∏u wzrostu
gospodarczego i szans na
zrównanie dochodów z regionami
bogatszymi

èród∏o: Na podstawie: [O’Leary, 2003a, s. 30-31]

Pierwszy scenariusz jest zgodny z hipotezà Williamsona, zgodnie z którà
w kraju, który wchodzi na szybkà Êcie˝k´ wzrostu, poczàtkowo powi´kszajà
si´ zró˝nicowania regionalne, co jest zwiàzane z wyodr´bnianiem si´ biegunów wzrostu, jednak w póêniejszym okresie zró˝nicowania te stopniowo zanikajà. Drugi scenariusz jest zwiàzany z nowà teorià wzrostu, która przewiduje rozbie˝noÊç dochodów w czasie pomi´dzy regionami bogatymi a biednymi.
˚aden z przedstawionych scenariuszy nie przyczyni∏by si´ jednak do mo˝liwie
maksymalnego wzrostu gospodarczego i poprawy konkurencyjnoÊci Irlandii.
Z tej perspektywy, idealnym by∏by scenariusz mieszany, w którym dominujà
czynniki wzmacniajàce dalszy wzrost gospodarczy w oÊrodkach silnie rozwini´tych, a regiony s∏abo rozwini´te wykorzystujà tkwiàcy w nich potencja∏
rozwoju ekonomicznego. W zale˝noÊci od relatywnej przewagi czynników
przyspieszajàcych wzrost gospodarczy w regionach bogatszych i biedniejszych,
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rezultatem by∏by „zrównowa˝ony” lub „niezrównowa˝ony” rozwój regionalny;
w obydwu przypadkach by∏by to jednak scenariusz najkorzystniejszy z punktu widzenia poprawy sytuacji ekonomicznej i konkurencyjnoÊci ca∏ego paƒstwa.
Koncentracja polityki gospodarczej na wzroÊcie i poprawie konkurencyjnoÊci
w skali ca∏ego kraju nie powinno prowadziç do umniejszania roli zrównowa˝onego rozwoju regionalnego. W obecnym stanie rozwoju Irlandii, problemy
wzrostu na szczeblu narodowym i regionalnym sà wspó∏zale˝ne. KonkurencyjnoÊç regionalna jest bowiem kluczowym czynnikiem d∏ugookresowej konkurencyjnoÊci ca∏ego kraju. Paradoksalnie, brak uwzgl´dnienia tego w formu∏owaniu polityki regionalnej mo˝e doprowadziç do najgorszego z mo˝liwych
scenariuszy, gdy w oÊrodkach silnie rozwini´tych b´dà dominowaç czynniki
spowalniajàce dalszy wzrost gospodarczy, a regiony s∏abo rozwini´te nie wykorzystujà tkwiàcego w nich potencja∏u i szans na zrównanie dochodów z regionami bogatszymi.
Powy˝sze rozwa˝ania prowadzà do wyciàgni´cia g∏ównego wniosku dotyczàcego kszta∏towania polityki regionalnej w Irlandii w przysz∏oÊci. Rekomenduje si´, aby g∏ówny cel polityki regionalnej – szybkie tempo wzrostu i poprawa konkurencyjnoÊci gospodarki Irlandii oraz cel drugi – zrównowa˝ony rozwój
regionalny zastàpiç pojedynczym celem – promowaniem wzrostu i konkurencyjnoÊci poszczególnych gospodarek regionalnych [O’Leary, 2003a, s. 31-32].

Podsumowanie
Celem polityki regionalnej Unii Europejskiej w Irlandii jest tradycyjnie zbie˝noÊç zewn´trzna, a wi´c doprowadzenie do wyrównania w poziomie rozwoju
gospodarczego i osiàganych dochodach pomi´dzy tym krajem a pozosta∏ym
terytorium Unii Europejskiej. Sytuacja uleg∏a pewnej zmianie w 2000 roku,
kiedy Irlandi´ podzielono na dwa regiony poziomu NUTS II, wykazujàce znaczne ró˝nice w rozwoju gospodarczym. Programy operacyjne przyj´te dla tych
regionów zawierajà jednak niemal˝e identyczne priorytety i dzia∏ania, a ró˝nià si´ jedynie wielkoÊcià Êrodków finansowych. W dalszym ciàgu mo˝na wi´c
mówiç o relatywnie niewielkim uwzgl´dnieniu wymiaru regionalnego w prowadzonej w Irlandii polityce gospodarczej.
Obecnie politycy irlandzcy stojà przed dylematem osiàgni´cia dwóch celów: zachowania szybkiego tempa wzrostu gospodarczego z koƒca lat dziewi´çdziesiàtych i doprowadzenia do wi´kszej zbie˝noÊci dochodów w uk∏adzie
przestrzennym kraju. Pojawia si´ obawa, ˝e zbyt du˝a koncentracja dzia∏aƒ
funduszy strukturalnych na wyrównywaniu poziomu rozwoju poszczególnych
regionów Irlandii mog∏aby wystawiç na niebezpieczeƒstwo przysz∏y wzrost
gospodarczy w skali ca∏ego paƒstwa. OdejÊcie od priorytetu zrównowa˝onego
rozwoju regionalnego z kolei tak˝e zagra˝a konkurencyjnoÊci ca∏ego kraju, zale˝nej w d∏ugim okresie od konkurencyjnoÊci poszczególnych regionów. W zwiàzku z tym rekomenduje si´, aby podstawowym celem polityki regionalnej w Irlandii by∏a poprawa konkurencyjnoÊci gospodarek regionalnych, co jest tak˝e
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drogà do utrzymania ca∏ego paƒstwa na drodze trwa∏ego rozwoju spo∏ecznego-ekonomicznego.

Bibliografia
Border, [2000], Midland and Western Regional Assembly, Ireland Operational Programme for
the Border, Midland and Western Region 2000 to 2006, Ballaghaderreen.
Boyle G., McCarthy T., Walsh J., [1998/9], Regional Income Differentials and the Issue of Regional Income Equalisation in Ireland, [w:] Journal of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland, vol. XXVIII(1), Dublin.
Bradley J., Morgenroth E., Untiedt G., [2003], Macro-regional evaluation of the Structural Funds
using the HERMIN modelling framework, Paper for presentation at the 43rd Congress of the
European Regional Science Association 27 Aug – 31 Aug, Jyväskylä.
Breathnach P., [2002], Regional Government: The Missing Link in the National Spatial Strategy?,
Paper Presented to Regional Studies Association (Irish Branch) National Conference „Ireland 2020: People, Place and Space”, Bunratty, County Clare, April.
Community Support Framework (CSF) Evaluation Unit, [1998], Review of Ongoing Evaluation,
Function in the Community Support Framework (CSF) for Ireland, 1994-1999, October,
[http://www.csfinfo.com/docs/press_releases/ndp_csf/CSF.pdf].
Dziewulski R., [2002], Administracyjne przygotowania Polski do wykorzystania pomocy strukturalnej Unii Europejskiej na tle doÊwiadczeƒ paƒstw cz∏onkowskich UE, Biuletyn Analiz UKIE
nr 10, Warszawa, paêdziernik.
European Commission, [1994], Ireland Community Support Framework 1994-1999, Objective 1:
Development and structural adjustment of regions whose development is lagging behind, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
European Commission, [2003], Second Progress Report on Economic and Social Cohesion, January, [http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim2_en.htm].
Fitzpatrick Associates Economic Consultants, [2003], Ex Post Evaluation of Objective 1, 1994-1999, National Report – Ireland, January, [http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docgener/evaluation/doc/obj1/ireland.pdfs].
Forrestal C., [2002], Regional Aspects of the Inter-Regional Operational Programmes, Volume One:
Economic and Social Infrastructure Operational Programme, September.
Gerald J.F., McCarthy C., Morgenroth E., O’Connell P., [2003], The Mid-Term Evaluation of the
National Development Plan and Community Support Framework for Ireland, 2000 to 2006,
The Economic and Social Research Institute, Policy Research Series Number 50, Dublin.
Government of Ireland, Stationery Office, [2000], Ireland National Development Plan 2000-2006,
Stationery Office, Dublin.
Government of Ireland, Stationery Office, [2002], National Spatial Strategy for Ireland 2002-2020.
People, Places and Potential, Stationery Office, Dublin.
Ireland Community Support Framework 2000-2006. Objective 1 and Objective 1 in transition regions. Promoting the development and structural adjustment of regions whose development is
lagging behind, [http://www.ndp.ie/newndp/r/CSF.doc].
O’Leary E. (ed.), [2003a], Irish regional Development: A New Agenda, The Liffey Press, Dublin.
O’Leary E., [2003b], The Formulation of Irish Regional Policy: Growth versus Distribution, Paper
presented to 33rd Annual Conference of Regional Science Association International: British
and Irish Section, University of St. Andrews, Scotland, 20-22.08.
O’Neill H., [2000], Ireland’s economic transition: the role of EU regional funds – and other factors, Occasional Paper No. 1, Institute for Economic Research, Ljubljana.
Pietrzyk I. (red.), [1999], Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów cz∏onkowskich,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

98

GOSPODARKA NARODOWA Nr 4/2005

Southern and Eastern Regional Assembly, [2001], Ireland Southern and Eastern Regional Operational Programme 2000-2006, Waterford.
Szlachta J., [1994], Narodowy plan rozwoju Irlandii na lata 1989-93, [w:], Gospodarka Narodowa nr 4, s. 35-36.

THE REGIONAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION IN IRELAND
Summary
Until the early 1990s, Ireland was one of the least developed member states of the
European Union. It was beset with major structural problems, high unemployment,
low exports, a huge budget deficit and foreign debt. In the second half of the decade,
the country’s macroeconomic indicators improved markedly and Ireland became one
of the fastest growing economies in the world. This was due to a combination of
several factors, including the country’s skillful use of EU funds and pro-growth
government policy, which encouraged increased business activity and foreign direct
investment. The main goal of the EU’s regional policy in Ireland was external convergence
based on equalizing economic growth and incomes between Ireland and the rest of
the EU. In connection with that approach, the economic boom deepened socioeconomic
differences between individual regions of the country.
Today, Irish politicians face two basic priorities. They are hard pressed to maintain
their country’s fast economic growth of the late ‘90s and bring about greater convergence
in regional incomes. In connection with this, experts recommend that the main goal
of regional policy in Ireland should be to improve the competitiveness of regional
economies, and thus keep the country on a sustainable growth path.

