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Plan wystąpienia 
 1. Rozwój programowania strategicznego w 

UE 

 2. Globalna Europa 2050 

 3. Europejskie Terytorium 2050 

 4. Wnioski z programowania 
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Rozwój długookresowego progra 

mowania strategicznego w UE  

 Obecnie  

 Global Europe 2050, Komisja Europejska z 2012 

roku 

 Europejskie Terytorium 2050, ESPON - raport 

końcowy lipiec 2014   
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Global Europe z 2012 roku (1) 

 Trzy scenariusze dla Europy 

 1. Zastój w integracji europejskiej – nikt się 

nie przejmuje 

 2. Fragmentacja integracji europejskiej- UE 

zagrożona 

 3. Dalsza integracja europejska – renesans 

Unii Europejskiej 
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Global Europe z 2012 roku (2) 
 Te scenariusze zostały sprawdzone za pomocą 

sześciu odniesień 

 1. Globalne demograficzne i społeczne wyzwania 

 2. Bezpieczeństwo i efektywność w zakresie 

zasobów naturalnych oraz zmian 

środowiskowych i klimatycznych 

 3. Gospodarka i perspektywy technologiczne 

 4. Geopolityka i zarządzanie publiczne 

 5. Dynamiki terytorialne i związane z 

mobilnością 

 6. Badania, edukacja i innowacje  
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Global Europe z 2012 roku (3) 
 Podstawowe wnioski 

 1. Niezbędne jest inwestowanie w wiedzę  

 Rosnące znaczenie nauki w kształtowaniu polityk 

publicznych 

 Potrzeba odzyskania poznawczego przywództwa 

poprzez odbudowanie potencjału przewidywania 

przyszłości 

 Promocja nowych form przedsiębiorczości 

 Mobilizacja zasobów finansowych celem 

masowej skali inwestycji w wiedzę 

 Badania naukowe zakotwiczone w wizjach 
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Global Europe z 2012 roku (4) 
 Podstawowe wnioski 

 2. Niezbędna jest polityczna i kulturalna integracja  

 Czynienie z integracji gdy o sumie dodatniej dla 

wszystkich partnerów 

 Unia państw europejskich będzie tak silna jak wola 

państw członkowskich aby taką unię budować 

 Można i trzeba taką integrację budować i rozwijać 

krok za krokiem w różnych sferach 
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Global Europe z 2012 roku (5) 
 Podstawowe wnioski 3. Powrót do modelu biznes 

jak zwykle nie jest opcją 

 Tylko scenariusz „Renesans Europy” gwarantuje 

przełamanie aktualnych niekorzystnych trendów 

 Rozwiązaniem jest pogłębienie integracji co 

warunkuje przełamanie kryzysów: finansowego, 

środowiskowego, demograficznego, zależności 

energetycznej, „umiejętności”, innowacji 

 Kryzys wnoszony z zewnątrz znacznie silniej 

dotyka podzieloną Europę  

 Reasumując drobne kosmetyczne dostosowania nie 

są rozwiązaniem 
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Europejskie Terytorium 2050 z 

2014 roku  
 Projekt w ramach Programu ESPON 

Prowadzony w latach 2011-2014 

 Uczestniczą eksperci z 10 krajów Wspólnoty  

 Raporty makroregionalne i raporty sektorowe 

 Uwzględnienie także bliższego i dalszego 

otoczenia Unii Europejskiej 

 Scenariusze rozwoju Europy w horyzoncie 

czasowym 2030 i 2050 

 Zidentyfikowanie najważniejszych 

megatrendów mających wpływ na rozwój 16 



GDP a.a.: 1,89 % 

45 regions bellow 1,00 

%   



Population: from 514 to 530 inh.  

    



Global accessibility 2010-2030 



Annual land take 2000 - 2006  Annual land take 2010 – 2030 (Baseline)  

 

      

Land-taken 2010-2030 (residencial tourism not included) 



  
 

The European Share of the World Dimensios 
Overall EU role in the World 1950-2050 (EU share in the World)
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Europa 2050 Trendy o jakich marzymy 

Inteligentne miasta i terytoria 

Bardziej mobilne społeczeństwo 

Lepiej wyedukowana siła robocza, więcej pracy dla  

free-lancerów 

Dalsza decentralizacja, wysoki poziom powiązań 

sieciowych 

Energia odnawialna, mniejsza zależność 

energetyczna 

Przechodzenie w kierunku gospodarki 

niskowęglowej 

Bardziej produktywne i ekologiczne rolnictwo 

Efektywny system zarządzania zasobami 

Zielone obszary miejskie zrewaloryzowane 

Rosnąca samowystarczalność   
 

Territorial Scenarios for Europe 



A 

Territorial Scenario A : Promotion of Metropolis 



B 

Territorial Scenario B: Promotion of Second Tier Cities 



C 

Territorial Scenario C: Promotion of Cities in Peripheral Regions   



Wnioski z długookresowego progra 

mowania strategicznego w UE (1) 

 1. Pojawiło się po reformie Delorsa z 1988 r. i było 

konsekwentnie rozwijane w ostatnich 25 latach 

 2. Pierwsze prognozy dotyczyły obszaru samej UE, 

najnowsze uwzględniają kontekst gospodarki 

światowej i obszarów sąsiadujących z UE 

 3. Podstawowe inspiracje wynikały z analizy 

terytorialnych prawidłowości rozwoju społeczno-

gospodarczego Europy 

 4. Celem otwarta i policentryczna Europa 

wykorzystująca przewagi terytorialne kontynentu 
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Wnioski z długookresowego progra 

mowania strategicznego w UE (2) 

 5. Zasadnicze dowartościowanie nastąpiło po roku 

2008 w wyniku potrzeby podjęcia nowej generacji 

działań służących przezwyciężeniu konsekwencji 

głębokiego kryzysu gospodarczego 

 6. Podjęty został problem negatywnych dla Europy 

megatrendów (demograficznych, gospodarczych, 

społecznych, terytorialnych)  

 7. Używano klasycznej dla prognozowania rozwoju 

społeczno-gospodarczego metody scenariuszowej 
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Wnioski z długookresowego progra 

mowania strategicznego w UE (3) 
8. W najnowszej generacji traktowanie roku 2050 

jako docelowego oraz wprowadzanie leksykonu: 

inteligentne i uczące się regiony, informacyjne i 

komunikacyjne technologie, wieloszczeblowe 

zarządzanie publiczne, gospodarka oparta na 

wiedzy, społeczeństwo informacyjne itd. 

9. Służy do oceniania trafności bieżących polityk 

10. Jako element niezbędny sukcesu Europy widzi 

pogłębienie integracji europejskiej oraz 

wykorzystanie potencjału terytorium UE 28 



Interes Polski 
 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu naszego 

kraju i regionów oraz poprawnego ujęcia 

problemów gospodarczych, społecznych i 

terytorialnych Polski na mapie Europy 

 2. Skuteczne podejmowanie spraw istotnych dla 

Polski w horyzoncie czasowym długookresowym 

w ujęciu gospodarczym, społecznym, terytorial-

nym, kulturowym, środowiskowym, 

energetycznym 

 3.Skuteczne adresowanie spraw otoczenia Unii 

Europejskiej m. in. Partnerstwo Wschodnie etc. 
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