EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
Inwestycje w kapitał ludzki 2007-2013
EFS – 8 %
Środki EFS w szerszym kontekście

Fundusze strukturalne razem – 35 %

Obecnie Unia Europejska dysponuje rocznym
budżetem w wysokości około 120 miliardów
euro, co stanowi w przybliżeniu 1% sumy PKB
wszystkich państw członkowskich. Fundusze
strukturalne, w skład których wchodzą Europejski
Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego i Fundusz Spójności, stanowią w przybliżeniu jedną trzecią owego rocznego budżetu.

EFRR
i Fundusz Spójności – 27 %

Inne wydatki UE
65 %

Sam EFS pochłania blisko 10% całości budżetu UE.
W okresie 2007-2013 EFS wyda ponad 75 miliardów
euro na tworzenie nowych i lepszych miejsc pracy
w Europie.
Budżet UE 2007-2013

Jakie są cele EFS?

Konkurencyjność regionalna
31 %

Względna zamożność kraju lub regionu – mierzona przy
pomocy PKB na mieszkańca – określa, czy kraj lub region kwaliﬁkuje się do celu konwergencji, czy też do celu konkurencyjności regionalnej. Dla regionów realizujących cel konwergencji
wkład EFS jest wyższy i stanowi do 80% współﬁnansowania.

EFS

Konwergencja EFS
69 %

Inne
wydatki UE

EFRR i
Fundusz Spójności

Budżet UE 2007-2013

Cel konwergencji – wydatki kierowane są na zwiększenie
miejsc pracy i możliwości zatrudnienia, powodując tym
samym, że dobrobyt i zatrudnienie w regionie dorównuje
średniej unijnej.
Cel konkurencyjności regionalnej – wydatki kierowane są
do krajów i regionów, w których istnieje konieczność zmian
strukturalnych siły roboczej i rynku pracy pozwalających na
zbudowanie dobrze funkcjonujących gospodarek zdolnych
do konkurencji na globalnym rynku.

Co wspiera EFS?
Aby osiągnąć swoje cele, EFS ﬁnansuje projekty i programy w sześciu poszczególnych
obszarach istotnych dla tworzenia nowych
miejsc pracy i dla wspierania pracowników w
zapełnianiu wakatów. Na przykład projekt w
ramach „poprawy integracji społecznej osób
mniej uprzywilejowanych” mógłby bezpośrednio odpowiadać na potrzeby szkoleniowe
kobiet – pracowników imigrantów, podczas
gdy inny projekt w ramach „poprawy zdolności
dostosowawczych pracowników i ﬁrm, przedsiębiorstw i przedsiębiorców” mógłby zachęcać do dzielenia stanowisk pracy w ﬁrmach.
Udział funduszy wskazany dla różnych obszarów może różnić się między regionami i krajami
zależnie od priorytetów, choć regiony kwaliﬁkujące się do celu konwergencji zwykle będą
kładły nacisk na „poprawę kapitału ludzkiego”.

Mobilizacja na rzecz reform w obszarze
zatrudnienia i integracji – 1 %
Poprawa kapitału
ludzkiego – 34 %

Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych
na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym – 3 %
Poprawa integracji społecznej
osób mniej uprzywilejowanych
14 %
Poprawa zdolności dostosowawczych pracowników i ﬁrm,
przedsiębiorstw i przedsiębiorców
18 %

Więcej informacji na stronie: http://ec.europa.eu/esf

Poprawa dostępu do
zatrudnienia i równowaga
30 %
EFS 2007-2013
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Inwestycje w kapitał ludzki

Kto korzysta z EFS?

5,0

Bezrobotni i bierni zawodowo

4,7

Kobiety
3,2

Osoby poniżej 25. roku życia
1,4

Osoby powyżej 54. roku życia
0,6

Mniejszości etniczne i emigranci
Osoby niepełnosprawne

0,3
Średnia roczna

Na co wydawane są środki EFS?
Część budżetu EFS, która traﬁa do
każdego z państw członkowskich,
zależy od kilku czynników. Duże
państwa członkowskie o większej
liczbie ludności otrzymują więcej
środków.
Mniej zamożne państwa członkowskie proporcjonalnie również
otrzymują więcej środków, tak jak
państwa o wyższym bezrobociu.
W każdym państwie członkowskim
więcej środków może zostać przyznanych regionom, które kwaliﬁkują się do celu konwergencji.
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Chociaż bezrobocie może dotknąć wszystkich,
niektóre grupy są bardziej zagrożone niż inne.
Z wielu różnych powodów niektórym osobom jest
trudniej znaleźć i utrzymać pracę. Na przykład starsi pracownicy, których długie doświadczenie jest
niedoceniane; osoby młode, które muszą jeszcze
zdobyć doświadczenie; matki, które chcą powrócić
na rynek pracy, jednak uważają, że ich umiejętności
są przestarzałe. Fundusze EFS kierowane są do tych
osób w społeczeństwie, które są bardziej zagrożone
bezrobociem i wykluczeniem społecznym.

W miliardach euro
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Wydatki EFS 2007-2013 razem
Średnio na mieszkańca w euro
600

Ile EFS wydaje na osobę?
Lepszy obraz wykorzystania środków EFS można uzyskać poprzez
porównanie środków w państwach członkowskich przypadających na mieszkańca. W ten sposób unikniemy „efektu wielkości”
(kraje duże otrzymują więcej funduszy) i można dokonać bardziej
użytecznych porównań. Jak pokazuje wykres, nowe państwa
członkowskie otrzymują proporcjonalnie więcej środków EFS,
co odpowiada charakterowi ich gospodarek (wyrównywanie
zapóźnień) oraz potrzebie dostosowania rynku pracy do wyzwań
gospodarki globalnej. To właśnie tutaj charakter „spójności” EFS
jest najlepiej widoczny: fundusze kierowane są do tych krajów
i regionów, które ich najbardziej potrzebują, umożliwiając całej
Unii Europejskiej rozwijanie się w równym tempie.
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Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/esf
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W milionach osób

