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WPROWADZENIE

Polska, składając 30 lat temu wniosek o rozpoczęcie rozmów w sprawie 
Układu Europejskiego, rozpoczęła drogę ku członkostwu w Unii Europej-
skiej . Kolejne etapy tego procesu (związane z negocjacjami umowy stowarzy-
szeniowej i jej wdrażaniem, procesem dostosowywania systemu prawnego oraz 
gospodarki do wymagań unijnych, rokowaniami akcesyjnymi oraz akceptacją 
warunków członkostwa w UE) oraz ponadpiętnastoletnie współtworzenie Unii 
były i wciąż są przedmiotem wnikliwych analiz, których wyniki są przedsta-
wiane w wielu krajowych i zagranicznych publikacjach .

Naszym zamierzeniem było zebranie opinii na temat szeroko rozumianego 
przygotowania do akcesji, a następnie doświadczeń piętnastoletniego człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej . Osobą, która zdecydowanie miała i wciąż 
ma olbrzymi wkład w kształtowanie badań nad problematyką europejskiej 
integracji gospodarczej, jest Pani Profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska . 
Niniejsza monografia została przygotowana właśnie z okazji siedemdziesię-
ciolecia urodzin Pani Profesor, a de facto trzydziestopięciolecia zajmowania się 
przez Jubilatkę tematyką europejskiej integracji gospodarczej .

Do udziału w tym szczególnym przedsięwzięciu naukowym zostali zapro-
szeni wybitni polscy naukowcy i eksperci zajmujący się szeroko rozumianą 
problematyką międzynarodowej integracji gospodarczej i, co bardzo ważne, 
współpracujący z Panią Profesor . Z oczywistych względów wszystkie poglądy 
i stanowiska zawarte w niniejszej publikacji należą do Autorów, a redaktorzy 
jedynie zebrali je w książce ukazującej różnorodne podejścia do problematyki: 
od ściśle naukowego po publicystyczne, od ekonomicznego i prawniczego 
po politologiczne, od pogłębionych analiz opartych na ostatnich badaniach 



Wprowadzenie

po rozważania w  formie esejów, bazujących na wynikach dotychczasowych 
prac naukowych . Różnorodność ta jest symbolem otwartego podejścia Pani 
Profesor Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej do różnych poglądów i ocen zja-
wisk ekonomiczno-społecznych towarzyszących procesowi integracji Polski 
z Unią Europejską .

Redakcja
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Osoba Pani Profesor Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej, Jej dokonania 
w ramach rozwoju nauki ekonomii, w tym szczególnie ekonomii międzyna-
rodowej i integracji gospodarczej, oraz osiągnięcia w sferze kształcenia studen-
tów i doktorantów są powszechnie znane i cenione . Tym trudniej jest napisać 
coś nowego na ten temat . Stąd też celem niniejszego tekstu jest jedynie krót-
kie zestawienie, a nie odkrycie przed Czytelnikiem osiągnięć Pani Profesor, 
gdyż te funkcjonują już od dawna w świecie nauki i praktyki ekonomicznej .

Pracę magisterską, zatytułowaną Amerykańskie koncepcje integracji zachod-
nioeuropejskiej i przygotowaną pod opieką naukową Profesora Zbigniewa Doli-
wy-Klepackiego, Jubilatka obroniła na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły 
Głównej Planowania i Statystyki w 1972 r . Po uzyskaniu magisterium pozo-
stała wierna swoim zainteresowaniom naukowym, prowadząc badania na temat 
polityki handlowej USA i integracji w Europie Zachodniej . Pracę doktorską 
Tendencje polityki handlowej USA w warunkach współczesnej wymiany między-
narodowej napisała pod kierunkiem Profesora Stanisława Ładyki i obroniła ją 
w 1977 r . W 1984 r . uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie 
pracy Protekcjonizm w polityce handlowej Stanów Zjednoczonych w latach sie-
demdziesiątych . Recenzentami rozprawy habilitacyjnej byli Profesorzy Zbigniew 
Kamecki, Tadeusz Łodykowski i Józef Sołdaczuk . Warto zwrócić uwagę, że 
w drodze naukowej towarzyszyli Pani Profesor współtwórcy nowoczesnej eko-
nomii międzynarodowej w Polsce .

W 1991 r . Jubilatka uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, a w kolejnym roku otrzymała z rąk Prezy-
denta RP tytuł naukowy profesora . W 1995 r . została zatrudniona na stano-
wisku profesora zwyczajnego w swojej macierzystej uczelni .

Liczne wykłady oraz publikacje z zakresu integracji europejskiej, połączone 
z aktywnym praktycznym zaangażowaniem w te procesy na poziomie admi-
nistracji publicznej oraz parlamentu RP zaowocowały przyznaniem Pani Pro-
fesor w 1997 r . przez Komisję Europejską tytułu Jean Monnet Chairholder, 
a 10 lat później – Ad Personam Jean Monnet Chair .
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Efektem pracy naukowej Pani Profesor jest dorobek badawczo-publika-
cyjny wyjątkowy zarówno w ujęciu ilościowym, jak i pod względem poziomu 
merytorycznego . Obejmuje autorstwo i współautorstwo ponad 100 monogra-
fii i rozdziałów w książkach naukowych (w tym 2 książki samodzielne) oraz 
ponad 120 artykułów w czasopismach naukowych . Są w nim m .in . bardzo 
wysoko oceniane przez czytelników podręczniki na temat integracji europejskiej 
(współautorstwo), kilkakrotnie wznowione, każdorazowo w zaktualizowanej 
formie . Pozytywnie należy ocenić fakt, że znaczna część dorobku naukowego 
Jubilatki (ok . 25%) to prace w języku angielskim, które często powstawały 
w związku z udziałem Autorki w grantach i konferencjach międzynarodo-
wych . Nie ulega wątpliwości, że w ten sposób Jej analizy i opinie docierają do 
znacznie szerszego kręgu czytelników niż tylko polski rynek (wykaz głównych 
publikacji Pani Profesor przedstawiono niżej) .

Gdy czytamy publikacje Jubilatki, nasuwają się natychmiast dwa spo-
strzeżenia . Przede wszystkim prace te ukazują dużą oryginalność podejmowa-
nych tematów i wagę wkładu Pani Profesor w rozwój nauki ekonomii, a tym 
samym dowodzą, dlaczego już dawno dorobek naukowy pozwolił Jej zająć 
pozycję uznanego autorytetu w dziedzinie badań międzynarodowych powią-
zań gospodarczych . Ponadto w dniu jubileuszu można z całym przekonaniem 
stwierdzić, jak trafne i użyteczne okazały się dwa główne nurty badawcze poszu-
kiwań Pani Profesor . Pierwszy dotyczy kwestii zagranicznej i międzynarodowej 
polityki handlowej (od tematów odnoszących się do amerykańskiej polityki 
handlowej, które zgłębiała w pracach pisanych w związku ze zdobywaniem 
stopni naukowych, przez międzynarodową politykę handlową GATT/WTO 
do różnorodnych instytucjonalnych oraz ekonomicznych aspektów wspólnej 
polityki handlowej Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Unii Europej-
skiej) . Drugi nurt analiz dotyczy oceny postępującego procesu integracji Polski 
z Unią Europejską/Europejską Wspólnotą Gospodarczą (od pierwszej umowy 
o handlu z 1989 r . poprzez stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europej-
skimi, negocjacje akcesyjne z Unią Europejską do wybranych handlowo-fi-
nansowych obszarów funkcjonowania Polski w Unii) . W obszar ten wpisują 
się m .in . pionierskie analizy na temat spodziewanych skutków handlowych 
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i finansowych najpierw stowarzyszenia, a później akcesji do Unii . Liczne, a jed-
nocześnie wnikliwe opracowania Pani Profesor niewątpliwie przyczyniły się 
do lepszego zrozumienia ewolucji stosunków Polski z Unią Europejską oraz 
poznania zarówno ex ante, jak i ex post skutków tej integracji .

Ważną dziedziną aktywności i sukcesów Jubilatki jest Jej działalność jako 
organizatora . Pani Profesor pełniła i pełni bowiem wiele funkcji oraz piastuje 
wiele stanowisk . Była m .in . założycielem i pierwszym kierownikiem Kate-
dry Integracji Europejskiej im . Jeana Monneta w SGH, od 1 stycznia 2020 r . 
przekształconej w Katedrę Integracji i Prawa Europejskiego . Jako prorektor 
SGH ds . współpracy z zagranicą w latach 2008–2012 znacznie rozbudowała 
kontakty zagraniczne uczelni . Od wielu lat odpowiada za koordynowanie 
zakresu merytorycznego i zasad prowadzenia przedmiotu integracja europej-
ska. Od kilkunastu lat jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Spraw 
Zagranicznych . W 2008 r . aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu wniosku 
o dofinansowanie z funduszy europejskich uruchomienia programu dydaktycz-
nego w języku angielskim na kierunku International Economics, czego rezul-
tatem było uzyskanie grantu i wdrożenie programu od roku akademickiego 
2009/2010 . W latach 1995–2014 zorganizowała cykl 13 konferencji nauko-
wych, w tym dwie ostatnie przy współudziale innych jednostek z Kolegium 
Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie . W poło-
wie 2013 r . została wybrana na trzyletnią kadencję do Senatu ISM University 
of Management and Economics w Wilnie . Pełnione przez Jubilatkę funkcje 
świadczą o tym, jak istotny wkład w rozwój idei, teorii oraz procesu integracji 
europejskiej w Polsce i za granicą stanowi Jej działalność (wykaz wybranych 
osiągnięć na tym polu przedstawiono niżej) .

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt działalności Pani Profesor, 
mianowicie – na jej wieloletnie doświadczenie w kierowaniu zespołami badaw-
czymi krajowymi i międzynarodowymi oraz będący tego efektem dorobek 
w zakresie współpracy badawczej w ramach grantów finansowanych m .in . ze 
środków Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 
czy środków Narodowego Centrum Nauki (listę wybranych grantów pozyska-
nych dzięki zaangażowaniu Pani Profesor zamieszczono niżej) .
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O zasługującym na wyróżnienie charakterze działalności zawodowej Jubilatki 
świadczy również Jej praca ekspercka . W końcu lat 80 . XX w . reprezentowała 
polski rząd w negocjacjach Rundy Urugwajskiej GATT, pracując jednocześnie 
w tym czasie w Ministerstwie Handlu Zagranicznego . W końcu lat 80 . oraz 
w pierwszej dekadzie lat 90 . XX w . współpracowała z Organizacją Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju, Europejską Komisją Gospodarczą ONZ oraz Sena-
tem RP jako ekspert w sprawach międzynarodowego systemu handlowego 
i stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi . W latach 2002–2005 
była członkiem zespołu doradców społecznych Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaśniewskiego (wykaz ważniejszych prac eksperckich przedstawiono niżej) .

Na szczególne podkreślenie zasługuje wielki wkład Pani Profesor w kształce-
nie i rozwój kadry naukowej . Jest Ona wychowawcą kilku pokoleń naukowców 
i studentów, w tym promotorem 18 prac doktorskich . Na co dzień studenci 
i doktoranci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie mają okazję korzystać 
z rozległej wiedzy Pani Profesor w ramach wykładanych przez Nią takich przed-
miotów, jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, 
jednolity rynek europejski, Światowa Organizacja Handlu a Unia Europej-
ska, polityka finansowa UE, regionalne ugrupowania integracyjne . Większość 
tych przedmiotów jest wykładana zarówno w języku polskim, jak i w języku 
angielskim . Pani Profesor prowadziła też wielokrotnie wykłady za granicą .

W trakcie pracy w Alma Mater Pani Profesor uzyskała wiele nagród za 
osiągnięcia naukowe . Otrzymała też Złoty Krzyż Zasługi w 1998 r ., Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 2004 r . oraz Krzyż Oficerski Orderu 
Odrodzenia Polski w 2013 r .

Piszących te słowa spotkało to wyróżnienie, że od 1998 r . mogli doświadczać 
pomocy Pani Profesor jako kierownika utworzonej wtedy Katedry Integracji 
Europejskiej im . Jeana Monneta . Pomoc naukowa Pani Profesor towarzyszyła 
nam już na studiach, a zwłaszcza potem, kiedy pod Jej kierownictwem zdo-
bywaliśmy w naukach ekonomicznych stopnie naukowe . Na podstawie dłu-
goletniego doświadczenia pozwalamy sobie napisać, że Pani Profesor Elżbieta 
Kawecka-Wyrzykowska jest w pracy naukowej wzorem mentorki, która zawsze 
wskazuje na konieczność odpowiedzi na najważniejsze dla badacza pytania: 
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Dlaczego dane zjawisko zachodzi? Dlaczego tak jest? Pani Profesor z pewno-
ścią jest też wizjonerką, trafnie rozpoznającą tematy, którymi należy się zająć 
naukowo i dydaktycznie, oraz tytanem pracy, w każdym semestrze przygoto-
wuje bowiem dla studentów sylabusy kolejnych zajęć z pełnym oprzyrządo-
waniem prezentacji i materiałów dydaktycznych . Pani Profesor, posiadając 
niekwestionowany autorytet, jest także wieloletnią kierowniczką Katedry, 
w której zarządza trudnym zespołem młodych naukowców .

Redakcja
Warszawa, 31 grudnia 2019 r .
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Wykaz ważniejszych publikacji  
(pełny spis na: www.kawecka.eu)

Monografie opublikowane w Polsce

E . Kawecka-Wyrzykowska, Ł . Ambroziak, E . Molendowski, W . Polan, Intra-
-Industry Trade of the New EU Member States. Theory and Empirical Evi-
dence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 .

J . Barcz, E . Kawecka-Wyrzykowska, K . Michałowska-Gorywoda, Integracja 
europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016 
(podręcznik akademicki) .

Unia Europejska, t . 1, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, E . Synowiec, Instytut 
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004 .

Polska w Unii Europejskiej, t . 2, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, E . Synowiec, 
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004 .

Polska w WTO, red . J . Kaczurba, E . Kawecka-Wyrzykowska, Instytut Koniunk-
tur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004 .

E . Kawecka-Wyrzykowska, Polska w drodze do Unii Europejskiej, PWE, War-
szawa 1999 .

E . Kawecka-Wyrzykowska, A . Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospo-
darcze, PWE, Warszawa 1996, 1997, 1998 (podręcznik akademicki) .

Unia Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, red . E . Kawecka-Wyrzy-
kowska, E . Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 
Warszawa 1997 .

E . Kawecka-Wyrzykowska, Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 
1989 roku, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1997 .

E . Kawecka-Wyrzykowska, Runda Urugwajska GATT i jej znaczenie dla Polski, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 1991 .
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Rozdziały w monografiach opublikowanych za granicą

Coordination of EU Member States’ Economic Policies and the Industrial Deve-
lopment Environment, w: The New Industrial Policy of the European Union, 
red . A . A . Ambroziak, seria „Contributions to Economics”, Springer, 2017 .

Importance of Preferential Trade Agreements (PTA’s) for the EU and its Partners: 
The Case of the DCFTA with Georgia, w: The European Union and the 
Challenges of the New Global Context, red . I . Tache, Cambridge Scholars 
Publishing, 2015 .

Regional Dimension of the New EU Cohesion Policy for 2014–2020, w: New 
Cohesion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence The 
Investment Attractiveness of Regions In 2014–2020, red . A . A . Ambroziak, 
seria „Contributions to Economics”, Springer, 2014 .

Multiannual Financial Framework (MFF) for 2014–2020 and its impor-
tance for the implementation of the Europe 2020 Strategy (in Bulgarian), 
w: Европейска Икономическа Интеграция (European Economic Inte-
gration), red . G . Marinov et al ., Wydawnictwo Uniwesytetu w Warnie, 
Warna 2014 .

Evolving Pattern of Intra-industry Trade Specialization of the New Member States 
of the EU: The Case of the Automotive Industry, w: Five Years of an Enlarged 
EU. A Positive Sum Game, red . F . Keereman, I . Szekely, Springer-Verlag, 
Berlin–Heidelberg 2010 .

Der EU-Beitritt Polens – erste wirtschaftliche und soziale Effekte, w: Das neue 
Polen in Europa, red . F . Merli, G . Wagner, Studien Verlag, Wien 2006 .

Lessons from Trade Liberalisation in Transition Economies: Ten Years Experience and 
Future Challenges, OECD, Paris, Doc . CCNM/TD (2000) 45, July 2000 .

Poland's Association with the European Communities: Challenges and Opportu-
nities, w: Trade and Payments in Central and Eastern Europe's Transforming 
Countries, red . L . T . Orłowski, D . Salvatore, Greenwoood Press, USA 1997 .

On the Benefits of the Accession for Western and Eastern Europe, w: Coming 
to Terms with Accession, red . L . Ambrus-Lakatos, M . Schaffer, Institute 
for EastWest Studies, CEPR, Warsaw–Prague–New York–London 1996 .
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Stanowiska i funkcje

2020 – kierownik Katedry Integracji i Prawa Europejskiego w Szkole Głów-
nej Handlowej w Warszawie

1998–2019 – kierownik Katedry Integracji Europejskiej im . Jeana Monneta 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

2013–2016 – członek Senatu ISM University of Management and Econo-
mics (Wilno)

2008–2012 – prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ds . współ-
pracy z zagranicą

2004–2008 – wykładowca w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie 
im . Ryszarda Łazarskiego

1990–2004 – kierownik Zakładu Integracji Europejskiej Instytutu Koniunk-
tur i Cen Handlu Zagranicznego

1990–1991 – zastępca dyrektora Instytutu Gospodarki Światowej Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie

Wybrane granty badawcze

Granty Unii Europejskiej

Jean Monnet „European Research Study Group on the Political Economy of 
the EMU” (udział w grancie, 2012–2014)

Jean Monnet „Comparative Regional Integration: The European Integration 
Process and Its Implication to East Asia” (udział w grancie, 2008–2010)

PHARE ACE „Measurement of Costs and Benefits of Accession to the European 
Union for selected CEECs” (udział w grancie, 1997–1999)

PHARE ACE „Economic Cooperation in Sensitive Sectors Between Poland 
and Western Europe” (główny koordynator, 1995–1996)

PHARE ACE „Re-integration of Poland into the West European Economy 
by Internal and External Liberalization” (polski koordynator, 1991–1993)
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Inne granty zagraniczne

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki „Prospects of the Visegrad coope-
ration in changing economic, political and social conditions . Visegrad 
2022” (2012–2013)

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki „Developing trade and trade policy 
relations with the European Union Experience of V4 countries and impli-
cations/lessons for EaPs” (2013)

Granty krajowe

Narodowego Centrum Nauki „Handel wewnątrzgałęziowy jako miernik zmian 
specjalizacji gospodarek nowych państw członkowskich (UE-10) w proce-
sie dostosowań do uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim w latach 
1995–2013” (kierownik grantu, 2015–2018)

Prace eksperckie

2002–2005 – członek zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP
2000, 1995–1996 – konsultant Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-

woju ds . polityki handlowej Polski
1995–2005 – ekspert w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej
1995 – konsultant Europejskiej Komisji Gospodarczej ds . porozumień Rundy 

Urugwajskiej
1992 – ekspert Senatu RP ds . ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego 

stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspól-
notami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony

1987–1991 – przedstawiciel rządu Polski w grupie negocjacyjnej ds . środków 
pozataryfowych Rundy Urugwajskiej GATT
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1ŁUKASZ AMBROZIAK*, MARZENNA BŁASZCZUK-ZAWIŁA**

POLSKA W GLOBALNYCH 
ŁAŃCUCHACH WARTOŚCI 

W OKRESIE CZŁONKOSTWA 
W UNII EUROPEJSKIEJ1

Wstęp

Wejście Polski na ścieżkę transformacji gospodarczej oznaczało jej szer-
sze otwarcie na stosunki gospodarcze z zagranicą, zwłaszcza z krajami Europy 
Zachodniej . Proces umiędzynarodowienia zintensyfikował się w latach bez-
pośrednio poprzedzających akcesję do Unii Europejskiej (UE) i w pierwszych 
latach członkostwa w tym ugrupowaniu . Podstawową jego dźwignią był napływ 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz działalność firm z kapitałem 

* Dr Łukasz Ambroziak – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej 
– Państwowy Instytut Badawczy, e-mail: lukasz .ambroziak@ierigz .waw .pl; ORCID: 0000-0001-
8708-841X .

** Dr Marzenna Błaszczuk-Zawiła –  Szkoła Główna Handlowa w  Warszawie, e-mail: 
mblaszcz@sgh .waw .pl; ORCID: 0000-0002-6612-8205 .

1 Autorzy pragną podziękować Panu Januszowi Chojnie, kierownikowi Zespołu Handlu 
Zagranicznego w Polskim Instytucie Ekonomicznym, za cenne sugestie i uwagi do niniejszego 
opracowania .
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zagranicznym, które włączyły Polskę w globalne łańcuchy wartości dodanej 
(global value chains – GVC)2 .

Celem tego opracowania jest odpowiedź na pytania, w jaki sposób decyzje 
inwestycyjne korporacji międzynarodowych i uczestnictwo Polski w global-
nych łańcuchach wartości (a więc w procesie fragmentacji produkcji) wpłynęły 
dotychczas na polski handel oraz jakie mogą być konsekwencje zaangażowania 
Polski w GVC dla rozwoju jej handlu . Szczególną uwagę zwrócono na kraje UE .

Artykuł rozpoczyna krótka charakterystyka napływu BIZ i działalności 
firm z kapitałem zagranicznym w Polsce . Następnie zaprezentowano znacze-
nie krajów UE w globalnych łańcuchach wartości z udziałem Polski . Uwzględ-
niono przy tym zarówno powiązania w tył łańcucha wartości (gdy kraje UE 
są dostawcami wsadu importowego do polskiego eksportu), jak i w przód tego 
łańcucha (kraje UE jako eksporterzy polskiej wartości dodanej) . Trzecią część 
poświęcono wybranym skutkom uczestnictwa Polski w globalnych łańcuchach 
wartości dla polskiego handlu .

Analizą objęto okres poakcesyjny, przy czym jego długość jest ograni-
czona dostępnością danych statystycznych . W przypadku BIZ i działalno-
ści podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego okres analizy obejmuje 
lata 2004–2018, natomiast dla udziału Polski w GVC – 2004–2014 . Oceny 
udziału Polski w globalnych łańcuchach wartości dokonano z wykorzystaniem 
modelu przepływów międzygałęziowych oraz bazy światowych tablic przepły-
wów międzygałęziowych WIOD Release 20163 . W części trzeciej niniejszego 
artykułu wykorzystano najnowszy materiał faktograficzny i aktualne dane .

2 Pod pojęciem łańcucha wartości dodanej (value added chain) rozumie się wszelkie etapy 
działalności gospodarczej, które tworzą kolejne sekwencje produkcji danego wyrobu . Łańcu-
chy takie obejmują fazy: przedprodukcyjną (działalność badawczo-rozwojową, projektowanie), 
produkcyjną i poprodukcyjną (dystrybucję, logistykę, marketing i usługi posprzedażne, np . ser-
wis i naprawy) . Pojęcie globalnych łańcuchów wartości (global value chain) odnosi się do łań-
cuchów wartości dodanej, w których poszczególne etapy tworzenia produktu są rozlokowane 
w wielu krajach . Szerzej zob . OECD, Interconnected Economies: Benefiting from Global Value 
Chains, OECD Publishing, Paris 2013 .

3 Szerzej na  temat metody zob . Ł . Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym 
nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 .
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1.  Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i działalność 
firm z kapitałem zagranicznym w Polsce

1.1. Charakterystyka bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce

Okres członkostwa Polski w UE charakteryzował się wyraźnym wzrostem 
zaangażowania kapitału zagranicznego w gospodarkę kraju . Wartość zobowią-
zań z tytułu BIZ (tzw . skumulowana wartość inwestycji zagranicznych) zwięk-
szyła się z niespełna 46 mld EUR na koniec 2003 r . do blisko 200 mld EUR 
na koniec 2018 r ., a więc ponad czterokrotnie (wykres 1) .

Wykres 1.  Stan zobowiązań z tytułu BIZ w Polsce w latach 2003–2018 
(stan na koniec roku, wartość w mln EUR)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie: wiiw FDI Database, http://wiiw .ac .at/fdi-database .html 
(28 .01 .2020) .

Średnioroczny napływ BIZ w latach 2004–2018 kształtował się na pozio-
mie nieco powyżej 10 mld EUR rocznie . Wzrost zaangażowania inwesto-
rów zagranicznych nie był jednak równomierny/systematyczny (wykres 2) . 
Obserwowany początkowo skokowy wzrost inwestycji (lata 2004–2007) był 
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związany bezpośrednio z przystąpieniem Polski do UE – ze zmianą warunków 
inwestowania i funkcjonowania firm z kapitałem zagranicznym, wynikającą 
z przekształcenia otoczenia regulacyjnego i poprawy bezpieczeństwa realizacji 
inwestycji . Korzystny wpływ na napływ BIZ w tym okresie miała też poprawa 
wewnętrznej i zewnętrznej koniunktury gospodarczej4 .

Wykres 2.  Napływ BIZ i działalność firm z kapitałem zagranicznym w Polsce 
w latach 2003–2018 (wartość w mln EUR)

Dane źródłowe wyrażone w złotych przeliczono na euro według średnich kursów NBP .
Źródło: opracowanie własne na podstawie: wiiw FDI Database, http://wiiw .ac .at/fdi-database .html 
(28 .01 .2020); GUS, Działalność gospodarcza spółek z udziałem kapitału zagranicznego w 2004 roku, 
Warszawa 2005; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2005 roku 
(…2018 roku), Warszawa 2006 (…2019) .

W kolejnych latach napływ BIZ do Polski wyhamował, najpierw w wyniku 
światowego kryzysu finansowego i gospodarczego (2008/2009), a następnie 
na skutek kryzysu zadłużeniowego strefy euro (2013 r .) . Spadek napływu do 
naszego kraju był stosunkowo silny na tle zarówno krajów UE-15, jak i pozo-
stałych nowych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej . 
Miało to ścisły związek z charakterystycznym dla Polski „europocentryzmem” 

4 J . Chojna, Rola sektora zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski w okresie przed- i po-  
akcesyjnym, w: Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej, red . E . Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, 
Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s . 47 .
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struktury geograficznej napływu5 . Wśród innych czynników niekorzystnie 
wpływających w tym okresie na poziom BIZ wymienia się zakończenie pro-
cesu prywatyzacji oraz zmianę struktury sektorowej napływu – jego „deindus-
trializację”6 i wzrost znaczenia inwestycji w sektory usługowe, które cechuje 
znacznie niższa kapitałochłonność, ale większa pracochłonność . Dostęp do 
dużych zasobów wykwalifikowanych i relatywnie tanich pracowników zachę-
cał do lokalizowania w Polsce m .in . centrów usług nowoczesnych, obsługu-
jących zagranicznych zleceniodawców w zakresie procesów biznesowych oraz 
IT (outsourcing i offshoring usług)7 .

Poziom napływu BIZ w okresie pokryzysowym wyraźnie kształtowała 
działalność podmiotów specjalnego przeznaczenia (PSP)8 . Ich oddziaływanie 
uwidoczniło się zwłaszcza w latach 2012–2013 . Zakończenie działalności nie-
których z nich (w tym spółek o największych sumach bilansowych) skutkowało 
ujemną wartością napływu w formie kapitału udziałowego oraz odpływem 
kapitału w tranzycie9 . Przełożyło się to na gwałtowne zmniejszenie (prezento-
wanego w statystykach) napływu BIZ do Polski . Niekorzystne w kontekście 
wyników napływu było też zmniejszenie zaangażowania niektórych inwesto-
rów bezpośrednich z sektora bankowego (np . wycofanie się Grupy Nordea)10 .

5 Ibidem, s . 46–47 . Według stanu na koniec 2012 r ., na kraje UE przypadało 87,7% ogółu 
zobowiązań . Na koniec 2018 r . udział ten sięgał już 92,3% . Zjawisko „europocentryzmu” 
napływu pogłębiło się więc w okresie członkostwa w UE .

6 Masowa produkcja przemysłowa była w coraz większym stopniu przenoszona do krajów 
rozwijających się, dysponujących najtańszą siłą roboczą . Ibidem, s . 48 .

7 K . Nowacka-Bandosz, Handel usługami na świecie i w Polsce w latach 2005–2015, „Stu-
dia i Prace” WNEIZ US, nr 47/1, Szczecin 2017, s . 205–216 .

8 Czyli podmiotów uczestniczących w transferowaniu kapitału wewnątrz międzynarodo-
wych grup kapitałowych . Prowadzą one działalność finansową na rzecz pozostałych przedsię-
biorstw z grupy kapitałowej, nie mając wpływu na działalność gospodarczą w kraju goszczącym . 
Por . NBP, Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2012 r., Warszawa 2013, s . 6, 24 .

9 Kapitał w tranzycie to środki transferowane przez PSP . Ich przepływ skutkuje symetrycz-
nymi zapisami po stronie BIZ w Polsce i polskich inwestycji bezpośrednich za granicą, pozo-
stając bez wpływu na krajową produkcję i zatrudnienie . Ibidem, s . 39 .

10 Poziom BIZ w Polsce nadal jest na tyle niski, że pojedyncze duże transakcje silnie wpły-
wają na ich statystykę . NBP, Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za IV kwartał 2013 r., War-
szawa 2014, s . 32, 34 .



Łukasz Ambroziak, Marzenna Błaszczuk-Zawiła

40

Od czasu akcesji zmieniała się struktura rodzajowa napływu . Stopniowo 
coraz większego znaczenia nabierały BIZ uzależnione od wyników działalno-
ści firm już funkcjonujących w Polsce . Najważniejszą pozycją stały się rein-
westowane zyski . Od 2014 r . były one głównym źródłem wzrostu inwestycji 
bezpośrednich . W latach 2016–2018 łagodziły skutki dezinwestycji (wycofa-
nia kapitału przez inwestorów zagranicznych), związanych m .in . z realizacją 
rządowej strategii repolonizacji/renacjonalizacji polskich przedsiębiorstw np . 
w: sektorze bankowym (zakup pakietu akcji Banku Pekao przez konsorcjum 
PZU i Polskiego Funduszu Rozwoju od włoskiego UniCredit), branży elektro-
ciepłowniczej i elektrowni (zakup przez PGE akcji francuskiej EdF) czy stocz-
niowej (nabycie akcji Stoczni Gdańskiej przez Państwową Agencję Rozwoju 
Przemysłu od ukraińskiego inwestora S . Taruty) . Wzrosło również znaczenie 
napływu w postaci kredytów inwestorów .

1.2.  Podmioty z kapitałem zagranicznym i ich działalność 
międzynarodowa

Kapitał, który napłynął do Polski w formie BIZ, przyczynił się do powsta-
nia wielu nowych firm i miejsc pracy . W latach 2004–2018 liczba podmio-
tów z udziałem kapitału zagranicznego zwiększyła się w naszym kraju o ponad 
11 tys ., a osób w nich zatrudnionych o ok . 111 tys . W obu przypadkach wzrost 
osiągnął ok . 70% . W tym samym okresie zagraniczny kapitał podstawowy 
spółek wzrósł ponad dwukrotnie (wykres 2) .

Inwestycje realizowane w Polsce były nakierowane nie tylko na zaspokojenie 
popytu krajowego, ale i na ekspansję zagraniczną . W latach poprzedzających 
akcesję i w pierwszych latach członkostwa w UE uruchomiono w Polsce duże 
projekty inwestycyjne nastawione na eksport . Dotyczyły one głównie sektora 
przetwórstwa przemysłowego (produkcja samochodów osobowych i ich części, 
elektroniki użytkowej i artykułów gospodarstwa domowego)11 . Był to element 
strategii korporacji międzynarodowych, które włączały kraje Europy Środkowej 

11 J . Chojna, op .cit .
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i Wschodniej (o niższych kosztach produkcji) do swoich międzynarodowych sieci 
produkcji/globalnych łańcuchów wartości . Przez przeniesienie części procesów 
produkcyjnych do tych krajów uczyniły z ulokowanych tam filii tzw . platformy 
eksportu – głównie na rynek unijny, ale też np . na rynki wschodnie (głównie 
do Rosji12) . W rezultacie dokonała się zasadnicza zmiana struktury towaro-
wej eksportu krajów Europy Środkowej i Wschodniej w kierunku zwiększe-
nia udziału produktów związanych z GVC . Dzięki takim inwestycjom Polska 
stała się m .in . liczącym się eksporterem samochodów (Volkswagen, Opel, Fiat, 
Toyota, Man, Volvo, Isuzu) i części samochodowych13 .

W okresie poakcesyjnym odnotowano zwiększenie zaangażowania pod-
miotów z kapitałem zagranicznym w wymianę handlową Polski z zagranicą . 
Wzrost dotyczył zarówno liczby takich podmiotów, jak i ich udziału w ogólnej 
zbiorowości omawianych spółek . W sumie w latach 2004–2018 liczba spółek 
eksportujących wzrosła o 38,6% (z 8912 do 12 354), natomiast importujących 
– prawie dwukrotnie bardziej (o 74%, z 7617 do 13 269) . Jeśli chodzi o udział 
w zbiorowości ogółem, to sytuacja była mniej jednoznaczna . W przypadku eks-
portu zwiększył się on znacząco w roku akcesji (z 34,4% w 2003 r . do 56,3% 
w 2004 r ., czyli o ponad 20 pkt proc .), głównie za sprawą skokowego wzrostu 
liczby eksportujących podmiotów działających w przetwórstwie przemysłowym 
(prawdopodobnie skutek uruchomienia eksportu firm włączonych w GVC) 
oraz handlu i naprawach14 . Po 15 latach członkostwa odsetek firm z kapitałem 

12 W . Mroczek, Zmiany w eksporcie nowych państw członkowskich do Rosji po przystąpieniu 
do UE, „Unia Europejska .pl” 2012, nr 6 (217), s . 4–10 .

13 Ponad 90% produkcji motoryzacyjnej w Polsce jest przeznaczonych na eksport (głównie 
do Niemiec i Włoch oraz innych krajów UE) i stanowi to najważniejszą pozycję (ponad 16%) 
w polskim eksporcie przemysłowym . Por . J . J . Michałek, Swobodny przepływ towarów i usług, 
w: Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii Europejskiej, red . P . Kowalski, S . Golinowska, B . Błasz-
czyk, CASE, Warszawa 2019, s . 52 .

14 Wynikająca z  akcesji do UE całkowita liberalizacja dostępu polskich produktów do 
rynku unijnego, a także poprawa dostępu do rynków krajów trzecich były czynnikami sprzy-
jającymi rozwojowi działalności handlowej . Dotyczyło to  zwłaszcza produktów rolno-spo-
żywczych, które do czasu akcesji były objęte jedynie częściową liberalizacją, a które cechowała 
wysoka konkurencyjność w porównaniu z podobnymi produktami wytwarzanymi w Europie 
Zachodniej . W okresie maj–grudzień 2004 r . wartość eksportu polskich produktów rolnych 
do krajów UE-15 wzrosła o 62,7% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego . 
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zagranicznym, które prowadziły działalność eksportową, zmalał do 46,1%, ale 
nadal był wyższy niż przed akcesją . Jeśli chodzi o odsetek firm dokonujących 
zakupu towarów i usług z importu, to również był większy po akcesji (48,1% 
w 2004 r . i 49,5% w 2018 r .) niż przed nią (47,1% w 2003 r .), ale nie odno-
towano w jego przypadku tak znacznych zmian15 .

W analizowanym okresie wzrost wartości wyrobów, usług i towarów ekspor-
towanych przez spółki z kapitałem zagranicznym (z 37,3 mld EUR w 2004 r . 
do 127,4 mld EUR w 2018 r ., a więc 3,4 razy) okazał się większy niż warto-
ści importu tych spółek (odpowiednio z 44,5 mld EUR do 124,6 mld EUR, 
czyli 2,8 razy), co można uznać za wynik pozytywny . W działalność z zakresu 
handlu zagranicznego zaangażowane były przede wszystkim podmioty zaj-
mujące się przetwórstwem przemysłowym, a w mniejszym stopniu również 
handlem i naprawami .

Warto zauważyć, że aż do 2014 r . działalność omawianych podmiotów miała 
negatywny wpływ na saldo polskiego handlu zagranicznego (wartość importu 
surowców i materiałów do produkcji, towarów do dalszej odsprzedaży i usług 
była większa niż eksportu wyrobów, usług oraz towarów i materiałów) . Dopiero 
od 2015 r . podmioty z kapitałem zagranicznym zaczęły generować nadwyżkę 
(wykres 2) . W 2017 r . osiągnęła ona rekordowy poziom 9,7 mld EUR, jed-
nak już w 2018 r . zmalała do 2,8 mld EUR . Korzystny wpływ na wyniki han-
dlu zagranicznego miały przede wszystkim podmioty prowadzące działalność 
w przetwórstwie przemysłowym, a także w większości sektorów usługowych 
(głównie w transporcie, informacji i komunikacji oraz działalności profesjo-
nalnej, naukowej i technicznej) . Spadek nadwyżki w ostatnim analizowanym 
roku był natomiast skutkiem zwiększonego (o blisko 20%) importu spółek 
z sekcji handel i naprawy .

Por . E . Kaliszuk, A . Władyniak, Analiza zmian warunków prowadzenia wymiany z zagranicą, 
w: Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa, red . R . Hykawy, 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005, s . 218 .

15 GUS, Działalność gospodarcza spółek z  udziałem kapitału zagranicznego w  2003 roku, 
Warszawa 2004; GUS, Działalność gospodarcza spółek z  udziałem kapitału zagranicznego 
w 2004 roku, Warszawa 2005; GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicz-
nym w 2018 roku, Warszawa 2019 .
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Analiza działalności podmiotów z kapitałem zagranicznym w ostatnich 
latach wskazuje na malejące znaczenie ich handlu wewnątrzgrupowego (z jed-
nostkami macierzystymi i powiązanymi w ramach grupy kapitałowej lub grupy 
przedsiębiorstw) . Zmiany te nastąpiły mimo wzrostu wartości zarówno eks-
portu, jak i importu wewnątrzgrupowego (odpowiednio o ponad 75% i ponad 
36% w latach 2009–2018) . Wskazuje to na relatywnie silniejszy wzrost handlu 
realizowanego bez związku z globalnymi łańcuchami wartości .

W 2018 r . eksport wewnątrzgrupowy stanowił 39,5% łącznego eksportu 
podmiotów z kapitałem zagranicznym, podczas gdy w 2009 r . (pierwszy rok, 
dla którego opublikowano dane na ten temat) było to 47,1% . W tę formę eks-
portu zaangażowane były głównie spółki sektora przetwórstwa przemysłowego 
(86,3% w 2009 r . i 76,9% w 2018 r .)16 . Jeśli chodzi o import wewnątrzgru-
powy, to miał on mniejsze znaczenie niż eksport i jego rola również zmalała 
(36,5% importu ogółem w 2009 r . i 28,2% w 2018 r .) . Realizowały go głów-
nie podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, których znacze-
nie zmniejszyło się (53,5% importu wewnątrzgrupowego ogółem w 2009 r . 
i 48% w 2018 r .), oraz handlem i naprawami, które nabrały większego zna-
czenia (odpowiednio 39,7% i 45%) .

Wartość eksportu i importu spółek z kapitałem zagranicznym rosła szyb-
ciej niż ich zaangażowanie kapitałowe (wykres 2) .

2.  Zaangażowanie Polski w globalnych łańcuchach wartości 
i znaczenie powiązań z krajami Unii Europejskiej

W celu określenia stopnia zintegrowania polskiego eksportu ze światowym 
systemem produkcji wykorzystano wskaźnik udziału w globalnych łańcuchach 
wartości . Jest on relacją sumy wartości wkładu zagranicznego w eksporcie brutto 

16 GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2018…, op .cit ., 
s . 56 .
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danego kraju (foreign value added – FVA)17 i wartości dodanej danego kraju 
ponownie eksportowanej przez kraje przeznaczenia eksportu (indirect value 
added exports – DVX) do wartości eksportu brutto danego kraju . Wskaźnik 
ten pozwala określić:

 § powiązania danego kraju w tył łańcucha wartości (backward linkages), a więc 
powiązania z zagranicznymi dostawcami dóbr pośrednich wykorzystywa-
nych przez dany kraj do produkcji kierowanej na eksport;

 § powiązania w przód tego łańcucha (forward linkages), czyli powiązania 
danego kraju z odbiorcami dóbr pośrednich wykorzystywanych przez inne 
kraje do produkcji przeznaczonej na eksport .

2.1. Polska w globalnych łańcuchach wartości

W latach 2004–2014 wskaźnik udziału Polski w GVC wzrósł niewiele, bo 
o 5,1 pkt proc . (z 53,5% do 58,6%) . Oznacza to, że w roku akcesji blisko 54% 
polskiego eksportu (towarów i usług) było realizowanych w ramach globalnych 
sieci produkcji, a po 10 latach – już prawie 59% . Podobnie jak większość unij-
nych gospodarek, Polska wykazywała silniejsze powiązania w tył łańcucha war-
tości niż w przód . W 2014 r . wartość dodana pochodząca z zagranicy stanowiła 
30,7% polskiego eksportu brutto (o 3 pkt proc . więcej niż w 2004 r .), natomiast 
polska wartość dodana będąca przedmiotem dalszego eksportu innych krajów 
– 27,9% (o 2 pkt proc . więcej niż w 2004 r .) – wykres 3 . Z badań przeprowadzo-
nych z wykorzystaniem wcześniejszej wersji bazy danych WIOD, obejmującej 
lata 1995–2011 (WIOD Release 2013), wynikało, że duży wzrost wskaźnika 
udziału Polski w globalnych łańcuchach wartości nastąpił przed jej przystą-
pieniem do UE18 . W latach 1995–2004 zwiększył się on aż o 17 pkt proc .19 
Udział zagranicznej wartości dodanej w eksporcie brutto Polski wzrósł przez 

17 Pod pojęciem eksportu brutto rozumie się zarówno eksport towarów, jak i eksport usług .
18 Ł . Ambroziak, The CEECs in global value chains: The role of Germany, „Acta Oeconomica” 

2018, vol . 68 (1), s . 1–29 .
19 Ł . Ambroziak, K . Marczewski, Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach war-

tości dodanej, „Unia Europejska .pl” 2014, nr 6, s . 6–17 .
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10 lat o 14 pkt proc ., a relacja krajowej wartości dodanej zawartej w eksporcie 
innych krajów do wartości polskiego eksportu brutto – o 3 pkt proc .20

Wykres 3.  Wskaźniki udziału Polski w globalnych łańcuchach wartości w latach 
2004–2014 (w % eksportu brutto)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: World Input-Output Database (WIOD Data), 2016 Release, 
http://www .wiod .org/release16 (30 .12 .2019) .

Z porównania stopnia zaangażowania poszczególnych krajów UE-28 w GVC 
wynikało, że Polska plasowała się w granicach średniej unijnej (wykres 4) . 
Najwyższe wskaźniki udziału cechowały pozostałe kraje Europy Środkowej 
– Czechy, Węgry i Słowację (ok . 70%) – oraz Maltę i Luksemburg (ponad 
75%) . W globalne łańcuchy wartości w największym stopniu włączyły się 
zatem kraje o relatywnie niewielkich gospodarkach, a w rezultacie bardziej 
uzależnione od importu . Duże zaangażowanie w GVC trzech wyżej wymie-
nionych krajów Europy Środkowej wynikało z włączenia się przez nie w latach 
90 . XX w . w proces fragmentacji produkcji21 . Uczestniczyła w nim także Pol-

20 Brak możliwości porównywania obliczeń wykonanych na podstawie danych z bazy WIOD 
Release 2013 oraz z bazy WIOD Release 2016 nie pozwala na określenie, w jakim stopniu zwięk-
szyło się zaangażowanie Polski w GVC w całym okresie 1995–2014 . Szerzej zob .  ibidem .

21 Ł . Ambroziak, Wartość dodana…, op .cit .
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ska, jednak z uwagi na relatywnie duże rozmiary gospodarki krajowej, a tym 
samym większy rynek wewnętrzny i mniejsze znaczenie handlu zagranicznego 
w gospodarce, wskaźniki GVC były dla niej niższe niż w pozostałych trzech 
krajach Europy Środkowej .

Wykres 4.  Wskaźniki udziału krajów UE w globalnych łańcuchach wartości 
w 2014 r. (w % ich eksportu brutto)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: World Input-Output Database (WIOD Data), 2016 Release, 
http://www .wiod .org/release16 (30 .12 .2019) .

Wśród państw członkowskich UE najmniej zaangażowane w globalne 
łańcuchy wartości były Wielka Brytania i Włochy (wskaźniki poniżej 50%) 
oraz Niemcy, Hiszpania i Francja (50–52%) . Relatywnie niski wskaźnik GVC 
dla Niemiec wynikał z wielkości gospodarki . Duże gospodarki, a do takich 
należy gospodarka niemiecka, z natury mają słabsze powiązania z zagranicz-
nymi dostawcami dóbr pośrednich (powiązania w tył), ponieważ do produk-
cji potrzebują relatywnie niewiele importowanego wsadu .

Jeśli chodzi o skalę powiązań Polski w tył łańcucha wartości, to była ona 
zbliżona do średniej dla całej UE . Najsilniejsze powiązania z zagranicznymi 
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dostawcami dóbr pośrednich wykazywały pozostałe kraje Europy Środkowej 
(Czechy, Słowacja i Węgry), Irlandia, Belgia, Luksemburg i Malta . Polska nato-
miast należała do grona krajów o najsilniejszych powiązaniach w przód łańcu-
cha wartości . Bardziej powiązane z zagranicznymi odbiorcami dóbr pośrednich 
były tylko Wielka Brytania, Rumunia, Holandia i Cypr (wykres 4) .

2.2.  Kraje Unii Europejskiej jako dostawcy wsadu importowego 
do polskiego eksportu

W analizowanym okresie największa część wkładu zagranicznego do polskiego 
eksportu brutto pochodziła z krajów UE, przy czym zmalało ich znaczenie jako 
dostawców dóbr i usług do produkcji . W 2014 r . na kraje unijne przypadało 
56,1% wkładu zagranicznego do polskiego eksportu – o 11,6 pkt proc . mniej 
niż w 2004 r . (wykres 5) . Jednocześnie udział unijnej wartości dodanej w pol-
skim eksporcie brutto zmniejszył się do 17,2% – o 1,5 pkt proc . (wykres 6) . 
Najważniejszym dostawcą zagranicznej wartości dodanej do eksportu Polski 
były Niemcy . W latach 2004–2014 ich udział w tworzeniu wsadu zagranicz-
nego zmalał jednak o 3,1 pkt proc . W 2014 r . niemiecka wartość dodana sta-
nowiła 22,2% zagranicznej wartości dodanej w eksporcie Polski, czyli 6,8% 
polskiego eksportu brutto .

W literaturze wskazuje się, że w wyniku wspomnianych wcześniej proce-
sów fragmentacji produkcji Niemcy i kraje Europy Środkowej (Czechy, Polska, 
Słowacja i Węgry), a także Austria stały się centrum przetwórstwa przemysło-
wego w tym regionie . Jego „sercem” były Niemcy, które cechowały najsłab-
sze powiązania w tył łańcucha wartości, a jednocześnie najsilniejsze w przód 
tego łańcucha22 .

22 R .  Stollinger, R .  Stehrer, The Central European Manufacturing Core: What is Driving 
Regional Production Sharing?, „FIW-Research Reports” 2014/15, no . 2, February 2015 .
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Wykres 5.  Znaczenie krajów UE w globalnych łańcuchach wartości Polski w latach 
2004–2014
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Źródło: obliczenia własne na podstawie: World Input-Output Database (WIOD Data), 2016 Release, 
http://www .wiod .org/release16 (30 .12 .2019) .

Wykres 6.  Znaczenie krajów UE w globalnych łańcuchach wartości Polski 
w latach 2004–2014, w % eksportu brutto
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Spośród pozostałych krajów UE-15 duże znaczenie dla tworzenia wkładu 
zagranicznego do polskiego eksportu miały także: Włochy (5,4% zagranicznego 
wsadu do eksportu w 2014 r .), Francja (4,5%), Holandia (3,5%), Wielka Bry-
tania (3,1%) i Szwecja (2%) . W okresie objętym badaniem kraje te, z wyjąt-
kiem Holandii, straciły na znaczeniu jako dostawcy wsadu importowego do 
polskiego eksportu (tabela 1) .

Relatywnie niewielkie zmiany zaszły w badanym okresie w powiązaniach 
Polski z dostawcami dóbr pośrednich z pozostałych nowych państw człon-
kowskich UE . Udział tej grupy krajów w tworzeniu wsadu zagranicznego do 
polskiego eksportu praktycznie się nie zmienił (6,7% w 2014 r . wobec 6,5% 
w 2004 r .) .

Tabela 1.  Udział krajów UE w powiązaniach w tył łańcucha wartości Polski 
w latach 2004–2014

Wyszczególnienie

Powiązania w tył łańcucha 
(w procencie zagranicznego 

wkładu do eksportu brutto Polski) 

Powiązania w tył łańcucha wartości 
(w procencie eksportu brutto)

2004 2014 zmiana w latach 
2004–2014 2004 2014 zmiana w latach 

2004–2014

Kr
aj

e 
U

E-
15

Niemcy 25,3 22,2 –3,1 7,0 6,8 –0,2

Austria 2,4 1,9 –0,5 0,7 0,6 –0,1

Belgia 2,5 1,9 –0,6 0,7 0,6 –0,1

Dania 1,1 1,1 0,0 0,3 0,3 0,0

Hiszpania 2,5 1,7 –0,7 0,7 0,5 –0,2

Finlandia 1,3 0,9 –0,4 0,4 0,3 –0,1

Francja 6,2 4,5 –1,7 1,7 1,4 –0,3

Wielka Brytania 4,8 3,1 –1,6 1,3 1,0 –0,4

Grecja 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0

Irlandia 0,4 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0

Włochy 7,8 5,4 –2,4 2,2 1,7 –0,5

Luksemburg 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0

Holandia 3,5 3,5 0,0 1,0 1,1 0,1

Portugalia 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0

Szwecja 2,7 2,0 –0,7 0,8 0,6 –0,1
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Wyszczególnienie

Powiązania w tył łańcucha 
(w procencie zagranicznego 

wkładu do eksportu brutto Polski) 

Powiązania w tył łańcucha wartości 
(w procencie eksportu brutto)

2004 2014 zmiana w latach 
2004–2014 2004 2014 zmiana w latach 

2004–2014

N
ow

e 
pa

ńs
tw

a 
cz

ło
nk

ow
sk

ie

Bułgaria 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0

Cypr 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Czechy 2,7 2,6 –0,1 0,8 0,8 0,0

Estonia 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Chorwacja 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Węgry 1,2 1,0 –0,1 0,3 0,3 0,0

Litwa 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1

Łotwa 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Malta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Polska 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rumunia 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1

Słowacja 1,3 1,2 –0,1 0,4 0,4 0,0

Słowenia 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie: World Input-Output Database (WIOD Data), 2016 Release, 
http://www .wiod .org/release16 (30 .12 .2019) .

W ostatnim analizowanym roku wartość dodana pochodząca z pozosta-
łych nowych państw członkowskich stanowiła 6,7% zagranicznego wkładu do 
polskiego eksportu (2,1% eksportu brutto) . Największy udział miały Czechy 
(2,6%), Słowacja (1,2%) i Węgry (1%) – tabela 1 .

Spadek znaczenia powiązań Polski z dostawcami z UE wynikał z rosnącego 
zaangażowania krajów pozaunijnych w globalne łańcuchy wartości w Polsce . 
Dotyczyło to zwłaszcza krajów Azji Wschodniej oraz Azji Południowo-Wschod-
niej, w tym w szczególności Chin . Znaczenia nabrały także Rosja i Norwegia .

2.3. Kraje Unii Europejskiej jako eksporterzy polskiej wartości dodanej

Przeważająca część wartości dodanej wytworzonej w Polsce będącej następnie 
przedmiotem eksportu innych krajów jest kierowana do krajów UE . W bada-
nych latach odpowiadały one za 77–79% eksportu polskiej wartości dodanej, 

cd . tabeli 1
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co stanowiło średnio 78,4% (wykres 5) . W 2014 r . było to 22,1% polskiego 
eksportu brutto, o 1,9 pkt proc . więcej niż w 2004 r . (wykres 6) . Najważ-
niejszym eksporterem wartości dodanej pochodzącej z Polski były Niemcy . 
W 2014 r . przypadało na nie około 27% polskiej wartości dodanej będącej 
przedmiotem eksportu innych krajów (o 1,1 pkt proc . mniej niż w 2004 r .), co 
stanowiło 7,8% polskiego eksportu brutto (o 0,4 pkt proc . więcej niż w roku 
akcesji) . Wśród krajów UE-15 duże znaczenie w eksporcie polskiej wartości 
dodanej miały też: Francja (4,7% polskiej wartości dodanej wyeksportowa-
nej przez inne kraje), Holandia (4,3%), Włochy (4,0%), Belgia (3,9%) oraz 
Wielka Brytania (3,4%) – tabela 2 . W latach 2004–2014 wśród krajów unij-
nych znaczenia nabrały tylko cztery – Holandia, Luksemburg, Włochy, Irlan-
dia – natomiast straciły je najbardziej Francja, Szwecja i Austria .

Relatywnie duża część wartości dodanej wytworzonej w Polsce była eks-
portowana przez pozostałe nowe państwa członkowskie UE . W badanym 
okresie powiązania te zintensyfikowały się . W 2014 r . nieco ponad 18% pol-
skiej wartości dodanej będącej później przedmiotem eksportu innych krajów 
zostało wyeksportowanych przez tę grupę państw – o 5,9% więcej niż w 2004 r . 
(wykres 5) . Stanowiło to 5,1% polskiego eksportu brutto, wobec 3,2% w roku 
akcesji (wykres 6) . Najwięcej polskiej wartości dodanej wyeksportowały Czechy 
(7,6% polskiej wartości dodanej będącej przedmiotem eksportu innych kra-
jów), Węgry (3,4%) oraz Słowacja (3,1%) – tabela 2 . To właśnie te trzy kraje 
w okresie członkostwa w UE umocniły swoją pozycję jako odbiorcy polskich 
dóbr pośrednich przeznaczonych do produkcji kierowanej na eksport . Szcze-
gólnym przypadkiem był tu przemysł motoryzacyjny – jeden z największych 
odbiorców BIZ w krajach Europy Środkowo-Wschodniej . Różnica między 
Polską a innymi krajami Europy Środkowej polegała jednak na tym, że w Cze-
chach, na Słowacji i Węgrzech koncerny motoryzacyjne inwestowały przede 
wszystkim w fabryki produkcji/montażu samochodów (głównie osobowych) . 
Polska natomiast przyciągała inwestycje głównie w zakłady produkujące części 
i akcesoria motoryzacyjne . Duża część tej produkcji trafiała na eksport, przede 
wszystkim do Niemiec, ale także do pozostałych trzech krajów Europy Środ-
kowej, gdzie była wykorzystywana do produkcji przeznaczonej na eksport .
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Tabela 2. Udział krajów UE w powiązaniach w przód łańcucha wartości Polski

Wyszczególnienie

Powiązania w przód łańcucha 
(w procencie polskiej wartości 
dodanej zawartej w eksporcie 

innych krajów) 

Powiązania w przód łańcucha 
wartości (w procencie eksportu 

brutto) 

2004 2014 zmiana w latach 
2004–2014 2004 2014 zmiana w latach 

2004–2014

Kr
aj

e 
U

E-
15

Niemcy 28,2 27,1 –1,2 7,4 7,8 0,3

Austria 3,7 2,9 –0,8 1,0 0,8 –0,2

Belgia 4,2 3,9 –0,3 1,1 1,1 0,0

Dania 2,9 2,2 –0,7 0,8 0,6 –0,1

Hiszpania 2,7 2,5 –0,2 0,7 0,7 0,0

Finlandia 1,1 1,0 –0,1 0,3 0,3 0,0

Francja 6,2 4,7 –1,4 1,6 1,4 –0,3

Wielka Brytania 3,6 3,4 –0,2 1,0 1,0 0,0

Grecja 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Irlandia 1,1 1,2 0,1 0,3 0,3 0,1

Włochy 3,9 4,0 0,1 1,0 1,1 0,1

Luksemburg 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,1

Holandia 3,2 4,3 1,1 0,8 1,2 0,4

Portugalia 0,7 0,3 –0,4 0,2 0,1 –0,1

Szwecja 4,1 2,9 –1,2 1,1 0,8 –0,2

N
ow

e 
pa

ńs
tw

a 
cz

ło
nk

ow
sk

ie

Bułgaria 0,1 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0

Cypr 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Czechy 4,7 7,6 2,9 1,2 2,2 0,9

Estonia 0,2 0,7 0,5 0,1 0,2 0,1

Chorwacja 0,3 0,2 –0,1 0,1 0,0 0,0

Węgry 3,0 3,4 0,4 0,8 1,0 0,2

Litwa 0,6 0,9 0,3 0,2 0,3 0,1

Łotwa 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,0

Malta 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0

Rumunia 0,8 0,9 0,1 0,2 0,3 0,1

Słowacja 1,9 3,1 1,3 0,5 0,9 0,4

Słowenia 0,5 0,4 0,0 0,1 0,1 0,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie: World Input-Output Database (WIOD Data), 2016 Release, 
http://www .wiod .org/release16 (30 .12 .2019) .
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Silne powiązania Polski z niemieckimi odbiorcami dóbr pośrednich i usług 
wykorzystywanych później w produkcji wyrobów końcowych przeznaczonych 
na eksport znajdują również potwierdzenie przy dekompozycji polskiego eks-
portu brutto do Niemiec według zawartości wartości dodanej23 . W 2014 r . 
blisko 29% tego eksportu stanowiła wartość dodana zawarta później w nie-
mieckim eksporcie . Ta część polskiego eksportu do Niemiec nie była zatem 
uzależniona od popytu na polskie towary i usługi w Niemczech, ale od zagra-
nicznego popytu na niemieckie towary, które zawierały polski komponent . 
Najwięcej polskiej wartości dodanej trafiało za pośrednictwem Niemiec do 
Stanów Zjednoczonych (2,7% polskiego eksportu brutto do Niemiec), Fran-
cji (2,4%), Chin (2,4%), Wielkiej Brytanii (1,9%) i Włoch (1,6%) .

3.  Wybrane konsekwencje uczestnictwa Polski w globalnych 
łańcuchach wartości

Skutkami napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i  zaangażo-
wania korporacji międzynarodowych są dla kraju goszczącego m .in .: wzrost 
zatrudnienia, podniesienie jakości produkcji, unowocześnienie metod zarzą-
dzania i organizacji pracy, poprawa wydajności oraz absorpcji nowych techno-
logii i specjalistycznej wiedzy, a także pozytywne efekty zewnętrzne (spillovers), 
wywołane głównie dyfuzją (tzn . rozprzestrzenianiem) technologii i tworzeniem 
związków z lokalnymi producentami24 . W sferze wymiany handlowej filie firm 
międzynarodowych pobudzają wzrost wolumenu eksportu (z uwagi na większą 
niż u firm z kapitałem krajowym skłonność do eksportu) i zmianę jego struk-
tury towarowej w kierunku dóbr o wyższym stopniu zaawansowania technicz-
nego (poprzez wpływ na zmianę struktury krajowej produkcji przemysłowej)25 .  

23 Ł . Ambroziak, Wartość dodana…, op .cit .
24 J . J . Michałek, op .cit ., s . 52 .
25 P . Kowalski, A . Malinowska, Przemysł przetwórczy, w: Nasza Europa: 15 lat Polski w Unii 

Europejskiej, red . P . Kowalski, S . Golinowska, B . Błaszczyk, CASE, Warszawa 2019, s .  125; 
J . Chojna, op .cit ., s . 44 .
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Decyzje korporacji transnarodowych dotyczące podziału zadań między poszcze-
gólne kraje oparte są na dążeniu do wykorzystania różnic w kosztach pracy, 
kapitału i surowców oraz uzyskania korzyści skali26 . Włączenie kraju w glo-
balne łańcuchy wartości daje mu zatem możliwość uzyskania dodatkowych 
korzyści z wymiany handlowej, wynikających z lepszego wykorzystania jego 
przewag komparatywnych .

Jednocześnie jednak wysoki stopień zintegrowania ze światowym syste-
mem produkcji niesie zagrożenia w postaci większej wrażliwości na zmiany 
koniunktury zewnętrznej czy zmiany stopnia protekcjonizmu .

3.1.  Zależność polskiego eksportu do Niemiec  
od eksportu niemieckiego

Z uwagi na stosunkowo duże uzależnienie od sprzedaży eksportowej oraz 
relatywnie sztywną strukturę towarową i geograficzną eksportu (masowe 
dobra zaopatrzeniowe i konsumpcyjne o średnim poziomie zaawansowania 
technicznego kierowane przede wszystkim na rynki unijne)27 kraje zaangażo-
wane w GVC cechuje większa wrażliwość na pogorszenie sytuacji gospodarczej 
na rynkach zagranicznych . Co więcej, ponoszą one konsekwencje pogorszenia 
koniunktury nie tylko u bezpośrednich zagranicznych odbiorców ich produk-
cji, ale też w krajach będących głównymi nabywcami towarów wytwarzanych 
przez ich partnerów handlowych . Dla Polski podstawowe znaczenie ma sytu-
acja na rynku niemieckim i u głównych odbiorców niemieckiego eksportu . 
To właśnie z Niemcami Polska ma najsilniejsze powiązania zarówno w tył, jak 
i w przód łańcucha wartości, co wykazała przeprowadzona analiza . W 2014 r . 
niemiecka wartość dodana stanowiła 6,8% polskiego eksportu brutto, nato-
miast polska wartość dodana stanowiąca wkład do eksportu Niemiec – 7,8% 
tego eksportu . Blisko 15% polskiego eksportu brutto wykazywało zatem silny 

26 European Commission, Autumn 2019 Economic Forecast: Special Issue 1, s . 59, https://
ec .europa .eu/info/sites/info/files/economy-finance/ecfin_forecast_autumn_2019_special-
-issue-1_en .pdf (22 .12 .2019) .

27 J . Chojna, op .cit ., s . 63 .
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związek z gospodarką niemiecką . W porównaniu z innymi krajami Europy 
Środkowej szczególnie silne były powiązania polskich eksporterów z niemiec-
kimi odbiorcami części i podzespołów produkującymi na eksport . Dotyczyło 
to zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego .

W strukturze polskiego eksportu towarowego do Niemiec blisko 2/3 sta-
nowiły dobra inwestycyjne oraz dobra przeznaczone na tzw . zużycie pośred-
nie . Były one następnie wykorzystywane przez niemieckie przedsiębiorstwa do 
produkcji towarów przeznaczonych w dużej części na eksport . Spadek popytu 
zagranicznego na niemieckie dobra finalne prowadził do zmniejszenia niemiec-
kiego popytu na towary zaopatrzeniowe dostarczane z Polski, a tym samym do 
zmniejszenia dynamiki polskiego eksportu do Niemiec . Potwierdzają to dane 
handlowe za 11 miesięcy 2019 r . W tym okresie wyraźnie obniżyła się dynamika 
niemieckiego eksportu towarów (wzrost wyniósł zaledwie 0,7% w porównaniu 
z analogicznym okresem 2018 r .)28 . Słabsza dynamika była konsekwencją spo-
wolnienia gospodarki światowej, a także niepewności związanej z brexitem29 . 
Warto zauważyć, że w tym okresie wartość niemieckiego eksportu do Wielkiej 
Brytanii i Włoch zmalała, a dynamika eksportu do Francji i Chin wyraźnie się 
obniżyła . Jest to o tyle ważne, że obok Stanów Zjednoczonych były to główne 
kraje, które korzystały z polskiej wartości dodanej za pośrednictwem Niemiec . 
Spadek popytu na niemieckie towary w szczególności w tych krajach przełożył 
się na spadek niemieckiego popytu na półprodukty i usługi wykorzystywane 
w ich produkcji, w tym pochodzące z Polski .

W ujęciu branżowym słabe wyniki niemieckiego eksportu wynikały ze spadku 
popytu na samochody (w ujęciu ilościowym zmalał on o blisko 13%30) oraz 
wyraźnego spowolnienia zagranicznej sprzedaży maszyn i urządzeń . Na te dwie 
grupy produktów przypadała ponad połowa niemieckiego eksportu towarów .

28 Statistische Bundesamt (Destatis), Pressemitteilung, Nr . 009, 9 . Januar 2020, https://
www .destatis .de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/01/PD20_009_51 .html (31 .01 .2020) .

29 Por . np . W . Mroczek, Polski eksport słabnie z powodu dekoniunktury w Niemczech i brexitu, 
10 .10 .2019, https://www .obserwatorfinansowy .pl/bez-kategorii/rotator/polski-eksport-slabnie-
-z-powodu-dekoniunktury-w-niemczech-i-brexitu/ (02 .01 .2020) .

30 Der Verband der Automobilindustrie (VDA), https://www .vda .de/de (13 .01 .2020) .
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Z kolei z danych Głównego Urzędu Statystycznego obejmujących ten sam 
okres wynika, że wzrost polskiego eksportu towarowego do Niemiec był rela-
tywnie niski, choć nieznacznie wyższy niż eksportu niemieckiego (2,7% w sto-
sunku do okresu styczeń–listopad 2018 r . wobec wzrostu polskiego eksportu 
ogółem o 4,8%31) . Do spowolnienia sprzedaży na rynek niemiecki przyczyniła 
się zmniejszona sprzedaż części i akcesoriów motoryzacyjnych, a także części 
i podzespołów do produkcji maszyn i urządzeń . Silną zależność polskiego eks-
portu do Niemiec od niemieckiego eksportu potwierdzają też dane dotyczące 
zmian wartości obu tych kategorii w ujęciu miesięcznym (wykres 7) . Dyna-
mika polskiego eksportu do Niemiec jest zazwyczaj wyższa od dynamiki nie-
mieckiego eksportu, ale podąża za jej zmianami .

Wykres 7.  Eksport Niemiec versus eksport Polski do Niemiec w latach 2015–2019 
(zmiany miesięczne w % rok do roku)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS, Eurostatu i Destatis .

31 GUS, Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń–
listopad 2019 roku, Informacja sygnalna, styczeń 2020 .
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W przypadku zaangażowania się w sieci produkcyjne zmniejsza się możli-
wość dywersyfikacji eksportu w razie wystąpienia negatywnych zjawisk w gospo-
darce dotychczasowego odbiorcy eksportu . Produkty są bowiem wytwarzane 
zgodnie z jego konkretnymi potrzebami/wymaganiami .

Podobne skutki, w postaci zmniejszonego eksportu w ramach łańcucha 
wartości, niesie narastająca niepewność w gospodarce światowej, utrudniająca 
prognozowanie przyszłości . Przekłada się ona na decyzje konsumentów (ograni-
czenie wydatków na konsumpcję) oraz inwestorów (rezygnacja z nowych inwe-
stycji, w tym modernizacyjnych, odsuwanie ich w czasie), a zatem na popyt 
i podaż towarów wytwarzanych m .in . w ramach GVC .

3.2.  Zwielokrotnione koszty wzrostu tendencji protekcjonistycznych 
w świecie

Specyfiką GVC jest to, że w procesie wytwarzania każdy produkt kilka-
krotnie przekracza granice celne państw zaangażowanych w łańcuch wartości . 
W ten sposób może wielokrotnie podlegać cłu (lub barierom pozacelnym) . 
W sytuacji, gdy tendencje protekcjonistyczne w różnych krajach świata nara-
stają (jak to ma miejsce obecnie), kumulacja stawek celnych może istotnie 
podrożyć wkład importowy do produkcji, a w konsekwencji doprowadzić do 
spadku popytu na dany produkt z uwagi na wzrost jego ceny . Jednocześnie 
wprowadzenie zmian w funkcjonujących łańcuchach wartości (ich przekształ-
cenie czy skrócenie) jest trudne z uwagi na ich niską elastyczność (wysokie 
koszty tworzenia GVC)32 . Drugą cechą typową dla handlu w ramach global-
nych łańcuchów wartości jest to, że podniesienie cła na import z konkretnego 
kraju oznacza nałożenie go w pewnym stopniu również na własny eksport (za 
pośrednictwem krajowej wartości dodanej zawartej w imporcie), ale też eksport 
innych krajów powiązanych z pierwszym w tył i w przód łańcucha wartości33 .

32 European Commission, op .cit ., s . 64 .
33 Ibidem, s . 63 .
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Zapowiadana wielokrotnie przez administrację amerykańską możliwość 
nałożenia dodatkowego cła na samochody produkowane w UE uderzyłaby 
przede wszystkim w niemieckich eksporterów . Polska, która do USA ekspor-
tuje niewiele samochodów, odczułaby skutki zwiększonego protekcjonizmu 
pośrednio – przez zmniejszenie niemieckiego popytu na części i podzespoły 
motoryzacyjne do samochodów przeznaczonych na eksport . Działanie tego 
mechanizmu można prześledzić na przykładzie amerykańsko-chińskiej wojny 
handlowej, która rozpoczęła się na początku 2018 r . Wprowadzenie przez Stany 
Zjednoczone dodatkowego cła w przywozie z Chin pralek i paneli słonecznych 
(styczeń 2018 r .), rozszerzone następnie na stal, wyroby stalowe i aluminium 
(w marcu 2018 r .), stało się początkiem sporu handlowego nieobserwowanego 
od dawna w gospodarce światowej . Odpowiedzią Chin były cła odwetowe 
w przywozie ze Stanów Zjednoczonych . Sytuacja ta powtórzyła się kilkakrot-
nie . W grudniu 2019 r . dodatkowym cłem było objęte już 2/3 amerykańskiego 
importu z Chin oraz blisko 80% chińskiego importu z USA . W czasie wojny 
handlowej średnia stawka celna w przywozie do USA z Chin zwiększyła się 
z 3% do 21%, a w przywozie do Chin z USA – z 8% do 21%34 . Podwyż-
szone cła w imporcie Stanów Zjednoczonych objęły m .in . urządzenia i sprzęt 
elektroniczny (telefony komórkowe, kamery, laptopy, monitory itp .), a więc 
produkty wytwarzane w ramach globalnych łańcuchów wartości . Chiny spe-
cjalizowały się w ich montażu, głównie na bazie importowanych części i podze-
społów (wytwarzały relatywnie niewiele wartości dodanej)35 . Silne powiązania 

34 S . Chowdhry, G . Felbermayr, The US–China Trade Deal: How the EU and WTO lose from 
managed trade, Kiel Policy Briefs, 2020, no . 132, Kieler Institut für Weltwirtschaft .

35 Przykładowo, sprowadzany do USA z Chin iPhone 4 zawierał zaledwie kilkuprocentowy 
udział chińskiej wartości dodanej . Na urządzenie składały się części i podzespoły pochodzące 
z innych krajów (Korei Południowej, Japonii, Tajwanu, Wietnamu, Niemiec, Francji), a także 
wartość dodana ze Stanów Zjednoczonych (wzornictwo, zarządzanie produktem, oprogramowa-
nie do urządzenia) . Nałożenie cła na przywóz do USA iPhone’a wyprodukowanego w Chinach 
skutkowało zmniejszeniem popytu na to urządzenie, a tym samym spadek chińskiego eksportu 
iPhone’a oraz importu części i podzespołów do jego produkcji . E . Kaliszuk, Mierzenie wartości 
dodanej na poziomie mikro, w: Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym. Nowe kon-
cepcje, metody i wyzwania, red . E . Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 
Warszawa 2013, s . 67 .
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Chin w tył łańcucha wartości z wieloma krajami Azji Południowo-Wschod-
niej oraz Azji Wschodniej w odniesieniu do wielu produktów przełożyły się 
na obserwowany w 2019 r . spadek chińskiego importu z takich krajów, jak: 
Korea Południowa, Japonia, Wietnam, Tajwan czy Tajlandia . Skutki podwyż-
szenia amerykańskich ceł na wiele chińskich urządzeń elektronicznych odczuły 
więc nie tylko Chiny, ale i inne kraje regionu będące dostawcami części i kom-
ponentów, a częściowo także Stany Zjednoczone, które dostarczają wsad do 
wielu urządzeń w postaci wzornictwa czy oprogramowania .

W podobny sposób Polska poniesie konsekwencje dotowania produk-
cji Airbusa . W wyniku wygranego sporu handlowego o dotowanie produkcji 
Airbusa niezgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) Stany 
Zjednoczone w październiku 2019 r . nałożyły w imporcie z UE dodatkowe cła 
ad valorem w wysokości 10% na samoloty oraz 25% na inne produkty przemy-
słowe i rolne36 . Objęły one wszystkie państwa członkowskie UE, ale głównie 
Niemcy, Francję, Hiszpanię i Wielką Brytanię . W przypadku Polski podwyż-
szone cło nałożono na niektóre produkty rolno-spożywcze, których wartość 
eksportu do Stanów Zjednoczonych była niewielka (w ostatnich latach stano-
wiła mniej niż 0,5% eksportu do USA ogółem i 6% eksportu rolnego do tego 
kraju)37 . Znacznie poważniejsze konsekwencje przyniosą Polsce podwyższone 
cła na sprowadzane do USA z Niemiec samochody oraz maszyny i urządzenia, 
w których tworzenie jest zaangażowana poprzez GVC .

36 WTO wyraziła zgodę na wprowadzenie środków ograniczających import dóbr (podniesie-
nie ceł) lub usług (zawieszenie liberalizacji) z UE i niektórych państw członkowskich o łącznej 
wartości blisko 7,5 mld USD rocznie . U. S. Wins $ 7.5 Billion Award in Airbus Subsidies Case, 
02 .10 .2019, https://ustr .gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2019/october/
us-wins-75-billion-award-airbus (04 .02 .2020) .

37 Wzajemne sankcje Stanów Zjednoczonych i UE niestraszne dla polskiego handlu, „Tygodnik 
Gospodarczy PIE” 2019, nr 38, s . 4 .
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3.3. Przyszłość zależna od decyzji spółek macierzystych,  
a te od zmian technologicznych i regulacyjnych

Wskazuje się, że zastosowanie nowych technik informacyjnych i komu-
nikacyjnych (block chain, Internet rzeczy czy e-commerce) doprowadzi w naj-
bliższych latach do dalszego obniżenia kosztów transakcyjnych i związanych 
z koordynowaniem działalności firm . Jednocześnie rewolucja technologiczna 
stworzy możliwość automatyzacji zadań produkcyjnych, co zmniejszy atrak-
cyjność ich outsourcingu i offshoringu do krajów o niższych kosztach pracy38 . 
W sytuacji, gdy korzyści z bliskości rynku zbytu przeważą nad względami 
kosztów pracy, może nasilić się proces skracania GVC, bliskiego outsourcingu 
(ang . nearshoring, zacieśnianie relacji z krajami blisko położonymi) i regionali-
zacji handlu . W przypadku Polski może to oznaczać wzrost znaczenia powią-
zań z krajami UE (nasilenie „europocentryzmu”), które uległo zmniejszeniu 
w ostatnim czasie . Możliwy jest też inny scenariusz: jeśli jedynym atutem Pol-
ski będą relatywnie niskie koszty pracy, to skutkiem rewolucji technologicznej 
może być stopniowe wykluczanie Polski z GVC .

Innym zjawiskiem, które w najbliższych latach będzie oddziaływało na rozwój 
GVC w UE, jest nowa unijna strategia na rzecz wzrostu – „Europejski Zielony 
Ład” (European Green Deal – EGD)39, której realizacja ma służyć zbudowaniu 
zrównoważonej gospodarki unijnej . W strategii znajdują się odniesienia do 
globalnych łańcuchów wartości . Komisja w szczególności zamierza dążyć do 
ustanowienia norm (standardów) prośrodowiskowych, które będą stosowane 
w skali międzynarodowej, w tym w globalnych łańcuchach wartości . Wiel-
kość rynku unijnego (ok . 500 mln konsumentów) powinna być silną zachętą 
dla producentów z krajów trzecich do wprowadzenia zmian w procesach pro-
dukcyjnych, a to będzie służyło upowszechnianiu takich norm . Unijne normy 
prośrodowiskowe mogłyby stać się standardami międzynarodowymi, na wzór 

38 European Commission, op .cit ., s . 61–62 .
39 Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład, COM(2019) 640 wersja ostateczna, 

11 .12 .2019 .
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wcześniejszych norm REACH i Euro IV40 . Aby ułatwić ten proces, Komisja 
deklaruje m .in . gotowość dzielenia się wiedzą fachową w zakresie „zielonych” 
regulacji . Drugim istotnym dla GVC elementem EGD może być propono-
wany przez Komisję mechanizm dostosowania cen na granicach zewnętrznych 
UE w postaci podatku od emisji dwutlenku węgla (Carbon Border Tax – CBT, 
zwany też Border Carbon Adjustment – BCA)41 . Jego celem jest utrzymanie 
konkurencyjności producentów unijnych w sytuacji nałożenia na nich dodat-
kowych obciążeń związanych z dekarbonizacją . Konsekwencją wprowadze-
nia CBT/BCA będzie podrożenie tej części importu z krajów trzecich, której 
wytworzenie wiąże się z wysoką emisją dwutlenku węgla42 . Może więc podro-
żyć koszty wsadu importowego dla firm unijnych (ze wszystkimi tego konse-
kwencjami) i zmniejszyć jego zakup . Może jednak też skłonić zewnętrznych 
dostawców do wprowadzenia technologii z niższą emisją dwutlenku węgla, co 
po raz kolejny zmieni strumienie handlu .

Zakończenie

W okresie członkostwa w UE wzrosło zaangażowanie Polski w międzyna-
rodowy podział pracy . Proces umiędzynarodowienia miał początkowo głów-
nie charakter bierny (wzrost importu i napływu inwestycji zagranicznych) . 
Istotną rolę odegrały w nim korporacje międzynarodowe, które zrealizowały 

40 C . Charveriat, M . Kettunen, Time to get real about sustainability and trade within the Euro-
pean Green Deal, Institute for European Environmental Policy, 19 .11 .2019, https://ieep .eu/news/
time-to-get-real-about-sustainability-and-trade-within-the-european-green-deal (20 .01 .2020) .

41 Środek ten ma być odpowiednikiem instrumentów służących ograniczeniu ucieczki emisji, 
które istnieją w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (alternatywą dla obec-
nie stosowanego darmowego przyznawania uprawnień do emisji firmom w wybranych sektorach) . 

42 Do jego realizacji posłuży specjalnie tworzona baza (A European Circular Dataspace), 
która będzie zawierać dane o cechach produktów, w tym obowiązkowe informacje zbierane 
wzdłuż całych łańcuchów wartości (za pośrednictwem tzw .  elektronicznego paszportu pro-
duktu) . Por . F . Simon, LEAK: EU’s new circular economy plan aims to halve waste by 2030, 
03 .02 .2020, https://www .euractiv .com/section/circular-economy/news/leak-eus-new-circu-
lar-economy-plan-aims-to-halve-waste-by-2030 (03 .02 .2020) .



Łukasz Ambroziak, Marzenna Błaszczuk-Zawiła

62

w Polsce liczne projekty inwestycyjne włączające nasz kraj w globalne łańcu-
chy wartości . W roku akcesji blisko 54% polskiego eksportu (towarów i usług) 
było realizowanych w ramach globalnych sieci produkcji, a po 10 latach – już 
prawie 59% . Podobnie jak większość unijnych gospodarek, Polska wykazy-
wała silniejsze powiązania w tył łańcucha wartości niż w przód . W 2014 r . 
wartość dodana pochodząca z zagranicy stanowiła 30,7% polskiego eksportu 
brutto, natomiast polska wartość dodana będąca przedmiotem dalszego eks-
portu innych krajów – 27,9% . W badanym okresie kraje UE przeważały jako 
dostawcy wkładu zagranicznego do polskiego eksportu brutto, były też naj-
większym eksporterem polskiej wartości dodanej . Wśród nich najsilniejsze 
powiązania zarówno w tył, jak i w przód łańcucha wartości cechowały rela-
cje z Niemcami . W sumie blisko 15% polskiego eksportu brutto wykazywało 
silny związek z gospodarką niemiecką .

Z biegiem lat znaczenia nabierało umiędzynarodowienie w jego czynnej 
formie (zwiększony eksport i polskie inwestycje bezpośrednie za granicą) . 
Stopniowo również firmy z kapitałem wyłącznie polskim odważniej wycho-
dziły na rynki światowe ze swoimi produktami i inwestycjami . Sprzyjały temu: 
włączenie do jednolitego rynku, współpraca z zagranicznymi producentami 
(konieczność spełnienia konkretnych wymogów technologicznych i  jako-
ściowych), naśladowanie sposobów działania firm z kapitałem zagranicznym 
(również w odniesieniu do fragmentaryzacji produkcji) czy dostosowania do 
norm unijnych w okresie poprzedzającym akcesję (wspierane unijnymi środ-
kami pomocowymi) .

Nie można jednoznacznie ocenić udziału w międzynarodowym podziale 
pracy przez zaangażowanie w GVC . Z jednej strony, wiąże się z korzyściami 
w postaci: wzrostu zatrudnienia i jakości produkcji, poprawy wydajności, uno-
wocześnienia metod zarządzania i organizacji pracy, usprawnienia absorpcji 
nowych technologii i specjalistycznej wiedzy czy wzrostu wymiany handlowej 
z zagranicą . Z drugiej natomiast strony, oznacza: mniejszą odporność na efekty 
pogorszenia koniunktury zewnętrznej i zmiany w procesach globalizacyjnych 
(„deindustrializację” napływu BIZ, zmiany technologiczne), a także narasta-
nie tendencji protekcjonistycznych w świecie czy zmiany regulacji krajowych .
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USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKI 
MECHANIZM STABILNOŚCI 
A SPÓJNOŚĆ USTROJOWA 

UNII EUROPEJSKIEJ

1.

Unia Europejska (UE), zwłaszcza strefa euro, konfrontowana od 2008 r . 
ze skutkami kryzysu finansowego, musiała przede wszystkim pilnie reagować 
na ujawniające się wady konstrukcyjne unii gospodarczej i walutowej (UGiW)1 
oraz zapewnić wsparcie finansowe tym państwom strefy euro, w których kry-
zys finansów publicznych zagroził stabilności strefy euro jako całości . Poza 
podejmowaniem środków uzasadnionych kompetencją UE w ramach UGiW2, 

* Prof. dr hab. Jan Barcz – Akademia Leona Koźmińskiego, e-mail: jbarcz@kozminski .
edu .pl; ORCID: 0000-0002-2826-1945 .

1 Zob . E . Kawecka-Wyrzykowska, Unia Gospodarcza i Walutowa, w: Integracja europejska 
w okresie przemian, red . J . Barcz, K . Michałowska-Gorywoda, E . Kawecka-Wyrzykowska, PWE, 
Warszawa 2016, s . 277 i n .

2 Zob . J . Barcz, Główne kierunki reformy ustrojowej postlizbońskiej Unii Europejskiej (2010–
2017). Sanacja i konsolidacja strefy euro, wydanie trzecie, Wszechnica IJM, Warszawa 2017 .
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sięgnięto – ze względu na konieczność szybkiej reakcji – do tzw . metody schen-
geńskiej3, tj . do umów międzynarodowych zawieranych poza ramami instytu-
cjonalno-prawnymi UE jedynie przez część państw członkowskich Unii4 . Nie 
bez znaczenia była przy tym wstrzemięźliwość części państw członkowskich 
UE, na czele z Wielką Brytanią, wobec  planowanych działań .

Do tego rodzaju umów międzynarodowych należy traktat ustanawiający 
Europejski Mechanizm Stabilności (TEMS), który podpisano przez państwa 
strefy euro początkowo 11 lipca 2011 r ., a następnie ponownie, po pewnych 
modyfikacjach, 2 lutego 2012 r . i który wszedł w życie 27 września 2012 r .5 
Powstała wówczas odrębna organizacja międzynarodowa – Europejski Mecha-
nizm Stabilności (EMS) – jako trwały mechanizm ratunkowy, mający gwa-
rantować w przyszłości stabilność finansową państw strefy euro . Członkami 
EMS są państwa strefy euro, pozostałe państwa członkowskie UE mogą zaś 
uczestniczyć w działaniach pomocowych EMS na zasadzie ad hoc. Ustano-
wiony na mocy tego traktatu mechanizm był następcą różnego rodzaju dzia-
łań ratunkowych, które podejmowano w pierwszym okresie kryzysu, a które 
zbiorczo nazywano „mechanizmem greckim”6 .

Podobny charakter ma traktat o  stabilności, koordynacji i  zarządzaniu 
w unii gospodarczej i walutowej (traktat o unii fiskalnej – TUF), który został 

3 Zob . J . Barcz, M . Górka, A . Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Wolters 
Kluwer Polska, Warszawa 2017, s . 38–39 .

4 „W szczytowym momencie kryzysu decyzje o dalekosiężnych skutkach musiały być czę-
sto podejmowane w pośpiechu, niekiedy z dnia na dzień . W kilku przypadkach postanowiono 
zastosować rozwiązania międzyrządowe, aby przyspieszyć proces decyzyjny lub przezwyciężyć 
sprzeciw” . Dokończenie budowy europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej, Sprawozdanie pię-
ciu przewodniczących – Przewodniczącego Komisji, Jean-Claude Junckera, Przewodniczącego 
szczytu strefy euro, Donalda Tuska, Przewodniczącego Eurogrupy, Jeroen Dijsselbloema, Prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schulza oraz Prezesa Europejskiego Banku 
Centralnego, Mario Draghi, Komisja Europejska, 21 czerwca 2015 .

5 Tekst TEMS w: Reforma strefy euro Unii Europejskiej. Na drodze do sanacji i konsolidacji. 
Wybór dokumentów, wybór, wstęp i oprac . J . Barcz, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, 
s . 171 i n .

6 Szerzej zob . D . Sobczyński, Ramy prawne tzw. mechanizmu greckiego oraz Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 2, s . 25–36 (tam też podana 
dalsza literatura) . 
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podpisany 2 marca 2012 r . i wszedł w życie 1 stycznia 2013 r .7 Warunkiem wej-
ścia w życie tego traktatu była ratyfikacja przez co najmniej 12 państw strefy 
euro (podpisały go wszystkie państwa strefy euro) . Pozostałe państwa człon-
kowskie UE również mogą związać się TUF (przystąpiły do niego wszystkie 
pozostałe państwa UE poza Wielką Brytanią i Czechami) . Przedmiotem trak-
tatu jest: umocnienie dyscypliny finansów publicznych państw stron (tzw . pakt 
budżetowy – tytuł III traktatu, chodzi więc zwłaszcza o dodatkowe umocnie-
nie efektywności paktu stabilności i wzrostu UE, stojącego na straży przestrze-
gania ekonomicznych kryteriów konwergencyjnych), koordynacja polityki 
gospodarczej i konwergencja (tytuł IV traktatu) oraz zarządzanie strefą euro 
(tytuł V, zawierający postanowienia instytucjonalne, w tym regulujące działa-
nie, uprzednio nieformalne, szczytu państw strefy euro)8 .

2.

Jak już wskazano, EMS ustanowiono na podstawie TEMS9 . Mechanizm 
ma charakter samodzielnej organizacji międzynarodowej (odrębnej od UE), 
której członkami są państwa strefy euro . Celem jego działania jest udzielanie 
– pod rygorystycznymi warunkami – wsparcia finansowego państwom strefy 
euro, o ile ich sytuacja finansowa zagraża stabilności finansowej strefy euro 
jako całości . Europejski Mechanizm Stabilności dysponuje łącznie kapitałem 
o wysokości 700 mld EUR, przy czym podział udziałów określony jest w załącz-
niku I do TEMS (Niemcom przypada 27,1464%, tj . ponad 190 mld EUR) .

7 Tekst TUF w: Reforma strefy euro…, op .cit ., s . 193 i n . Proces decyzyjny prowadzący do 
zawarcia TUF został zwięźle opisany w preambule traktatu .

8 Na temat prawnych aspektów tego traktatu: P . Craig, The Stability, Coordination and 
Governance Treaty: Principle, Politics and Pragmatism, „European Law Review” 2017, vol . 37, 
s . 231 i n . W literaturze polskiej: A . Gostyńska, The Fiscal Compact and European Union Eco-
nomic Governance: An Institutional and Legal Assessment, „The Polish Quarterly of International 
Affairs” 2012, no . 2, s . 27 i n .

9 Przebieg procesu decyzyjnego, który doprowadził do zawarcia TEMS, został przedstawiony 
w preambule traktatu .
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Najważniejsze decyzje w sprawie udzielenia wsparcia finansowego podejmuje 
Rada Zarządzająca (składająca się z ministrów finansów państw członkowskich 
EMS), przy czym decyzje takie podejmowane są za wspólnym porozumieniem, 
tj . każdy członek ma prawo weta, ale wstrzymanie się od głosu nie blokuje pod-
jęcia decyzji . W pozostałych sprawach Rada Zarządzająca podejmuje decyzje 
większością kwalifikowaną (chyba że TEMS przewiduje inną procedurę), przy 
czym większość kwalifikowana nie odpowiada formule znanej obecnie w UE 
(tzw . podwójnej większości), lecz siła głosu jest obliczana proporcjonalnie do 
udziału danego państwa w kapitale podstawowym EMS, a dla podjęcia decy-
zji należy zebrać co najmniej 80% . Jest to o tyle istotne, że również w tej for-
mule państwa o największym udziale (Niemcy – 27,146% udziałów, Francja 
– 20,386% udziałów) mogą zablokować podjęcie decyzji .

Jest więc to stały mechanizm mający strzec stabilności finansowej państw 
członkowskich strefy euro w przypadku, gdyby problemy któregoś z nich mogły 
zagrozić stabilności finansowej strefy euro jako całości . Spełnia on swoją funk-
cję: w 2015 r . w dramatycznych okolicznościach politycznych EMS udzielił 
wsparcia finansowego Grecji, która znalazła się na progu bankructwa (pod 
warunkiem wprowadzenia rygorystycznych reform ustroju finansowego pań-
stwa)10, co przyczyniło się do odzyskania przez to państwo stabilności finan-
sowej (w końcu 2018 r . program wsparcia został zakończony) .

3.

Z zawarciem przez państwa członkowskie TEMS jest powiązana decyzja 
Rady Europejskiej 2011/199/UE11 w sprawie uzupełnienia art . 136 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) o ustęp trzeci, którego postanowienia 

10 Komisja Europejska, Komisja podpisuje trzyletni program wsparcia stabilności dla Grecji 
w ramach EMS, Komunikat prasowy, 20 .08 .2015 .

11 Decyzja Rady Europejskiej z dnia 25 marca 2011 r . w sprawie zmiany art . 136 Traktatu 
o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw 
członkowskich, których walutą jest euro, Dz . Urz . UE L 91, 06 .04 .2011 . Przebieg procesu decy-
zyjnego, który doprowadził do podjęcia tej decyzji, został zwięźle opisany w jej preambule .
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zapewniają zgodność ustanowienia EMS z prawem UE . Dodany ustęp ma nastę-
pujące brzmienie: „3 . Państwa Członkowskie, których walutą jest euro, mogą 
ustanowić mechanizm stabilności uruchamiany, jeżeli będzie to niezbędne do 
ochrony stabilności strefy euro jako całości . Udzielenie wszelkiej niezbędnej 
pomocy finansowej w ramach takiego mechanizmu będzie podlegało rygory-
stycznym warunkom” . Decyzja Rady Europejskiej 2011/199/UE w sprawie 
uzupełnienia art . 136 TFUE wzbudziła szczególne zainteresowanie i kontro-
wersje z dwóch względów . Po pierwsze, była to decyzja zmieniająca postano-
wienia TFUE (a więc prawa pierwotnego UE), podjęta po raz pierwszy przy 
zastosowaniu wprowadzonej na mocy traktatu z Lizbony „uproszczonej pro-
cedury zmiany” (tzw . procedury kładki), określonej w art . 48 ust . 6 Traktatu 
o Unii Europejskiej (TUE)12; kontrowersje zaś wzbudził przede wszystkim 
problem, czy uzupełniając art . 136 TFUE o ustęp 3 (przywołany wyżej), nie 
powierzono Unii nowych kompetencji oraz nie przekroczono zakresu przed-
miotowego części III TFUE, co stanowiłoby naruszenie ram prawnych pro-
cedury kładki, określonej w art . 48 ust . 6 TFUE . Po drugie, wprowadzony 
do art . 136 TFUE nowy ustęp 3 nie ustanawiał – co łatwo zauważyć – EMS . 
Potwierdzał jedynie, że państwa członkowskie strefy euro mają kompetencje do 
ustanowienia takiego mechanizmu, czyli potwierdzał zgodność ustanowienia 
takiego mechanizmu z prawem UE . Europejski Mechanizm Stabilności został 
ustanowiony – jak wspomniano – na mocy oddzielnej umowy międzynarodo-
wej (TEMS) jako odrębna od UE organizacja międzynarodowa, w której dzia-
łanie są jednak zaangażowane w pewnym stopniu instytucje unijne, co również 
wzbudziło kontrowersje co do zgodności z prawem UE . Powyższe wątpliwości 
rozstrzygnął Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z dnia 27 października 
2012 r . w sprawie C-370/12 Pringle13, potwierdzając przestrzeganie procedury 
art . 48 ust . 6 TUE przy podjęciu przez Radę Europejską decyzji 2011/199/
UE oraz stwierdzając zgodność TEMS z prawem UE .

12 Zob . J . Pawlicka, Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących 
podstawę Unii Europejskiej, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s . 245 i n .

13 Tekst wyroku w: Reforma strefy euro…, op .cit ., s . 203 i n .
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4.

Z ustrojowego punktu widzenia najistotniejszym problemem związanym 
z EMS jest jego ustanowienie poza ramami instytucjonalno-prawnymi UE 
–  jako odrębnej organizacji międzynarodowej, której członkami mogą być 
wyłącznie państwa strefy euro . Mimo że – jak wspomniano wyżej – Trybunał 
Sprawiedliwości UE potwierdził zgodność takiego rozwiązania z prawem UE, 
to jednak nie należy lekceważyć stwierdzeń, że tego rodzaju środki międzyrzą-
dowe stanowią balansowanie na krawędzi fragmentacji UE oraz że wiąże się 
z tym tendencja do autonomizacji strefy euro wobec Unii . Stąd też zapowie-
dzi włączenia EMS do prawa UE zasługują na szczególną uwagę . Ich realizacja 
świadczyłaby bowiem o umacnianiu spójności ustrojowej UE .

Traktat o unii fiskalnej, sfinalizowany również w formule metody schen-
geńskiej, czyli poza ramami prawno-instytucjonalnymi UE, zawiera sformu-
łowania mające wprost gwarantować zgodność jego postanowień z prawem 
UE: art . 2 ust . 1 traktatu zobowiązuje jego strony do „stosowania” i „inter-
pretowania” jego postanowień zgodnie z traktatami stanowiącymi podstawę 
UE, a w art . 2 ust . 2 traktatu stwierdzono: „Niniejszy Traktat ma zastosowa-
nie w zakresie, w jakim jest zgodny z Traktatami stanowiącymi podstawę Unii 
Europejskiej oraz z prawem Unii Europejskiej . Nie narusza on kompetencji 
Unii do podejmowania działań w ramach unii gospodarczej” . Niezależnie od 
tego zobowiązano w nim (w art . 16 akapicie pierwszym) do „podjęcia nie-
zbędnych kroków” (przed upływem 5 lat od jego wejścia w życie) „mających 
na celu włączenie treści postanowień niniejszego Traktatu do ram prawnych 
Unii Europejskiej” .

5.

Sprawa włączenia EMS do prawa UE była sygnalizowana w kolejnych pla-
nach reformy UGiW . I tak w przedstawionym 21 czerwca 2015 r . Sprawozdaniu 
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pięciu przewodniczących14 – w opisie drugiego etapu reformy UGiW w punk-
cie drugim (Rozliczalność demokratyczna, zasadność demokratyczna i wzmoc-
nienie instytucjonalne) – wskazano m .in . na konieczność włączenia EMS 
w ramy prawa UE .

Próba operacjonalizacji tych zapowiedzi pojawiła się w drugiej połowie 
2017 r ., gdy Komisja Europejska, uwzględniając problemy, które ujawniły się 
w toku reformy UGiW (spowodowane po części okolicznościami zewnętrz-
nymi: kryzysem migracyjnym, uruchomieniem brexitu, zmianami w relacjach 
euroatlatyckich), sprecyzowała strategię przeprowadzenia tej reformy: zapowie-
dziano skupienie się na sprawach, w których konieczne i możliwe jest osiągnię-
cie porozumienia (tzw . ścieżka pragmatyczna), oraz dążenie do zapewnienia 
w toku tych reform spójności UE (tzw . wspólna ścieżka)15 . Strategia ta znala-
zła wyraz najpierw w orędziu o stanie UE wygłoszonym 13 września 2017 r . 
w Parlamencie Europejskim przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Euro-
pejskiej J .-C . Junckera16 . Głównym przedmiotem jego troski było utrzymanie 
spójności Unii (w tle rozważań pozostawał wszczęty formalnie 29 marca 2017 r . 
brexit), a jego podejście nazwano „ofertą Junckera”17 . Głównym założeniem 
tej oferty jest odejście od praktyki opt-out (zróżnicowanej integracji) na rzecz 
„wspólnej ścieżki”18 oraz dążenie do „odnowy w gronie 27 państw członkow-
skich”19 . J .-C . Juncker wskazywał więc w swojej ofercie drogę do utrzymania 
spójności UE i zatrzymania scenariusza dwóch (wielu) prędkości .

14 Dokończenie budowy europejskiej…, op .cit .
15 Zob . J . Barcz, Stan obecny reformy ustrojowej strefy euro: na ścieżce „pragmatycznej” i „wspól-

nej”, w: Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań – aktorzy, rynki, współza-
leżności i zagrożenia, red . M . Zajaczkowski, J . Stryjek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2020 (w druku) . 

16 President Jean-Claude Juncker’s State of the Union Address 2017, European Commission, 
13 .09 .2017 .

17 Zob . M . Prawda, Krajobraz po  szoku, w: Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, 
Komisja Europejska, Przedstawicielstwo w Polsce, Warszawa 2018, s . 15 .

18 Ibidem, s . 15–16 .
19 Szerzej zob . P . Świeboda, Jedność w różnorodności – agenda Unii Europejskiej na lata 2017–

2019, w: Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania, Komisja Europejska, Przedstawicielstwo 
w Polsce, Warszawa 2018, s . 22 i n .
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Nie ulega jednak wątpliwości, że najważniejsze w tej ofercie było podejście 
do strefy euro . Juncker zauważył, że gdyby wszystkie państwa członkowskie 
znalazły się w strefie euro, problem wielu prędkości (zróżnicowanej integracji) 
straciłby na znaczeniu – stwierdził: „Jeżeli chcemy, aby euro jednoczyło, a nie 
dzieliło nasz kontynent, powinno ono być czymś więcej niż walutą wybranej 
grupy państw . Dążymy do tego, by cała Unia Europejska posługiwała się euro 
jako swoją walutą”20 .

Kolejnym etapem był ambitny i dobrze przemyślany od strony procedu-
ralnej pakiet propozycji przedstawionych przez Komisję Europejską 6 grudnia 
2017 r .21 Obejmował on cztery zasadnicze elementy dotyczące: 1) ustanowie-
nia Europejskiego Funduszu Walutowego, 2) włączenia treści TUF do prawa 
UE, 3) nowych instrumentów budżetowych na rzecz stabilności strefy euro, 
4) ustanowienia stanowiska europejskiego ministra gospodarki i finansów .

6.

W kontekście przedmiotu niniejszego artykułu na szczególną uwagę zasługuje 
to, iż w pakiecie Komisji Europejskiej znalazła się propozycja włączenia TUF 
do prawa UE (stosownie do akapitu pierwszego art . 16 TUF miało to nastąpić 
w ciągu 5 lat od wejścia traktatu w życie, czyli do 1 stycznia 2018 r .) . Uprzed-
nio zakładano, że włączenie treści TUF w ramy prawne UE będzie wyma-
gać rewizji TFUE . Tymczasem Komisja Europejska w swoim wniosku w tej 
sprawie22 poszła w innym kierunku . Przedłożyła projekt dyrektywy23, której 

20 Szerzej zob . ibidem, s . 25 i n .
21 Komisja Europejska, Komunikat w sprawie dalszych działań na rzecz dokończenia budowy 

unii gospodarczej i walutowej, Komunikat prasowy, IP/17/5005, 06 .12 .2017 .
22 Wniosek w sprawie włączenia treści Traktatu o stabilności, koordynacji i  zarządzaniu 

w unii gospodarczej i walutowej do ram prawnych Unii, z uwzględnieniem odpowiedniej ela-
styczności wbudowanej w pakt stabilności i wzrostu i stosowanej przez Komisję od stycznia 
2015 r . Ibidem .

23 European Commission, Proposal for a Council Directive laying down provisions for strength-
ening fiscal responsibility and the medium-term budgetary orientation in  the Member States, 
COM(2017) 824 final, 2017/0335 (CNS), 06 .12 .2017 .
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postanowienia były nakierowane na włączenie do prawa unijnego najważ-
niejszych postanowień TUF, dotyczących umocnienia dyscypliny budżetowej 
na szczeblu krajowym oraz stosownego umocnienia procedur w ramach paktu 
stabilności i wzrostu . Projekt był sformułowany bardzo ambitnie – założono 
w nim, że okres transpozycji postanowień dyrektywy do prawa krajowego minie 
30 czerwca 2019 r . (art . 6 ust . 1 projektu dyrektywy) . Dyrektywa miała być 
skierowana do wszystkich państw strefy euro, natomiast państwa członkow-
skie UE nienależące do strefy euro mogłyby notyfikować Komisji Europej-
skiej swoją decyzję związania się dyrektywą (art . 4 ust . 1 projektu dyrektywy) . 
Jako podstawę prawną uchwalenia dyrektywy Komisja Europejska wskazała 
art . 126 ust . 14 TFUE, który odnosi się do procedury nadmiernego deficytu 
i odsyła w tej mierze do protokołu nr 12 (dołączonego do traktatów) . W aka-
picie drugim tego ustępu upoważniono Radę UE, „stanowiącą jednomyślnie 
zgodnie ze specjalną procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim i Europejskim Bankiem Centralnym”, do uchwalenia przepisów 
zastępujących ten protokół . Proponowana dyrektywa nie była nakierowana 
na zmianę procedury nadmiernego deficytu, lecz na umocnienie efektywności 
tej procedury24 . Niestety ta propozycja Komisji Europejskiej nie została włą-
czona do kolejnych pakietów reformy UGiW .

Jeśli chodzi natomiast o TEMS, to jego włączenie do prawa UE miałoby 
nastąpić w połączeniu z ustanowieniem Europejskiego Funduszu Walutowego 
(European Monetary Fund – EMF), które miało bowiem nastąpić na podsta-
wie EMS . Szczegóły propozycji zawierał wniosek Komisji Europejskiej „w spra-
wie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego osadzonego w ramach 
prawnych Unii i opartego na dobrze ugruntowanej strukturze Europejskiego 
Mechanizmu Stabilności (EMS)”25 .

Podstawą prawną ustanowienia EMF miałoby być unijne rozporządzenie, 
uchwalone na podstawie art . 352 TFUE (ponieważ ani TUE, ani TFUE nie 

24 Ibidem . Punkt 3 uzasadnienia (Legal Elements of the Proposal) . 
25 European Commission, Proposal for a Council Regulation on the establishment of the Euro-

pean Monetary Fund, COM(2017) 827 final, 2017/0333 (APP), 06 .12 .2017 .
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zawierają podstawy prawnej do ustanowienia tego rodzaju organu)26 . Miałby 
charakter ustanowionego na mocy prawa UE „unijnego organu, wyposażonego 
w osobowość prawną” (Union body with legal personality) (motyw 17 pream-
buły projektu rozporządzenia), działającego na podstawie statutu, będącego 
integralną częścią rozporządzenia (motyw 18 preambuły projektu rozporzą-
dzenia) . Europejski Fundusz Walutowy byłby sukcesorem EMS i zastępowałby 
go (ust . 1 art . 2 projektu rozporządzenia) . Komisja Europejska zwracała się do 
Parlamentu Europejskiego i do Rady UE o uchwalenie rozporządzenia „naj-
później do połowy 2019 r .”27 . Wniosek Komisji Europejskiej w przypadku jego 
realizacji spełniałby postulat włączenia EMS w ramy instytucjonalno-prawne 
UE, co zarazem umacniałoby spójność ustrojową Unii w roku przeprowadza-
nia reform UGiW .

Propozycje zawarte w pakiecie Komisji Europejskiej z 6 grudnia 2017 r . 
nie zostały w pełni zrealizowane – jeśli chodzi zarówno o zakładane terminy, 
jak i o zakres przedmiotowy . Ze stołu negocjacyjnego zniknęła przede wszyst-
kim – jak wspomniano – sprawa włączenia TUF do prawa UE . Niemniej 
propozycje Komisji stanowiły ważny punkt odniesienia dla sfinalizowania 
reform w ramach tzw . ścieżki pragmatycznej . Jeśli chodzi o włączenie EMS 
do prawa unijnego, to sprawa ta została co prawda przesunięta na dalszy plan, 
niemniej sam TEMS będzie poddany rewizji, a w jej ramach zostanie ustano-
wiony wspólny mechanizm ochronny (the common backstop), mający węzłowe 
znaczenie dla drugiego filaru unii bankowej – restrukturyzacji i uporządko-
wanej likwidacji banków .

26 Art . 352 TFUE określany jest jako „klauzula elastyczności”, umożliwia bowiem przyjęcie 
aktu unijnego prawa pochodnego w sytuacji, gdy traktaty ustanawiające UE nie zawierają jed-
noznacznej podstawy prawnej dla działalności legislacyjnej Unii . Niemniej procedura uchwa-
lenia takiego aktu prawa pochodnego jest bardzo trudna, m .in . wymagana jest jednomyślność 
wszystkich państw członkowskich UE .

27 Komisja Europejska, Komunikat w sprawie dalszych…, op .cit .
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7.

Propozycje Komisji Europejskiej zawarte w pakiecie z grudnia 2017 r . 
zostały zweryfikowane podczas szczytów euro 29 czerwca 2018 r .28 i 14 grud-
nia 2018 r .29 oraz sprowadzone do pięciu podstawowych problemów, wymaga-
jących porozumienia i podjęcia decyzji: 1) wdrożenia wspólnego mechanizmu 
ochronnego w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, 
uzgodnionego co do zasady już w 2012 r .; 2) umocnienia w tym kontekście 
roli EMS; 3) zdefiniowania kolejnych działań na rzecz ustanowienia europej-
skiego systemu gwarantowania depozytów; 4) sprecyzowania kształtu instru-
mentu budżetowego na  rzecz konwergencji i konkurencyjności strefy euro 
jako części budżetu UE; 5) przyśpieszenia prac nakierowanych na umocnienie 
międzynarodowej roli wspólnego pieniądza – euro .

Ważnym etapem finalizacji porozumienia w większości powyższych obsza-
rów były działania zaproponowane przez Komisję Europejską w pakiecie doku-
mentów przedłożonych 12 czerwca 2019 r ., które sumowały zarazem wyniki 
negocjacji prowadzonych w ramach przygotowania szczytu euro, który odbył 
się 21 czerwca 2019 r .30 Odnosiły się one również do zmiany TEMS, zwłasz-
cza poprzez włączenie do jego postanowień wspólnego mechanizmu ochron-
nego . W tym kontekście Komisja Europejska podkreśliła szczególne znaczenie 
trzech problemów31:
1) przypomniała, że docelowo traktat powinien zostać włączony do prawa 

UE (Komisja Europejska proponowała to w omówionym wyżej pakiecie 
z grudnia 2017 r .), a obecny cel negocjacji, polegający jedynie na rewizji 

28 Euro Summit Statement, EURO 502/18, EUROSUMMIT 2, TSGC 9, 29 .06 .2018 .
29 Euro Summit Statement, EURO 503/18, EUROSUMMIT 3, TSGC 10, 14 .12 .2018 .
30 Deepening Europe's Economic Monetary Union: Taking stock four years after the Five Presi-

dents' Report, Communication from the Commission to the European Parliament, the European 
Council, the Council and the European Central Bank . European Commission's contribution 
to the Euro Summit on 21 June 2019, s . 3, https://ec .europa .eu/info/sites/info/files/economy-
finance/emu_communication_en .pdf (10 .01 .2020) .

31 Ibidem .
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jego postanowień, należy rozumieć jako „rozwiązanie przejściowe” (an 
intermediate solution);

2) zwróciła uwagę na osiągnięte między Komisją Europejską a EMS poro-
zumienie w sprawie współpracy instytucjonalnej32, zreformowany EMS 
nie może bowiem ani duplikować zadań wykonywanych przez instytucje 
UE, ani komplikować dodatkowo unijnego kompleksowego mechanizmu 
nadzoru ekonomicznego;

3) w powyższym kontekście wskazała, że negocjowane zmiany traktatu muszą 
pozostawać w zgodności z prawem UE, zwłaszcza nie mogą kreować prze-
szkód dla unijnego procesu legislacyjnego, co mogłoby wywołać istotne 
zastrzeżenia, jeśli chodzi o poszanowanie autonomii systemu prawnego UE, 
zarazem zmiany te muszą być na tyle elastyczne, aby uwzględniać dalsze 
reformy nakierowane na sfinalizowanie unii bankowej .

8.

Konkretne uzgodnienia w  sprawie przygotowywanych rozwiązań są 
podejmowane w ramach eurogrupy, skupiającej ministrów finansów państw 
strefy euro i działającej na podstawie mandatu udzielanego przez szczyt euro 
(w tym przypadku szczyt, który odbył się 14 grudnia 2018 r .) . Podczas spotka-
nia eurogrupy 15 czerwca 2019 r . podsumowano wyniki negocjacji w trzech 
zasadniczych sprawach33: 1) instrumentu budżetowego na  rzecz konwer-
gencji i konkurencyjności dla strefy euro, 2) zmiany TEMS, 3) finalizacji 
unii bankowej . W ramach przygotowania szczytu euro z 21 czerwca 2019 r . 
konkretne wyniki obrad eurogrupy przedstawił przewodniczący eurogrupy 

32 European Stability Mechanism (ESM), https://ec .europa .eu/info/business-economy-euro/
economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/loan-programmes/european-
stability-mechanism-esm_en (10 .01 .2020) .

33 Economic and Monetary Union: Eurogroup agrees term sheet on euro-area budgetary instru-
ment and revised ESM treaty, Press release, Eurogroup, 15 .06 .2019, https://www .consilium .
europa .eu/pl/press/press-releases/2019/06/15/economic-and-monetary-union-eurogroup-agrees-
term-sheet-on-euro-area-budgetary-instrument-and-revised-esm-treaty (03 .07 .2019) .
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M . Centeno w liście z 15 czerwca 2019 r . do ówczesnego przewodniczącego 
szczytu euro D . Tuska34 .

Jeśli chodzi o zmiany w TEMS, to 14 czerwca 2019 r . przedłożono pro-
jekt zmienionego traktatu35 wraz z aneksami36 . Osiągnięto porozumienie37 
zwłaszcza w sprawie wspólnego mechanizmu ochronnego, mającego zapewnić 
płynność bankom w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (the 
common backstop for bank resolution), w sprawie instrumentów ostrożnościo-
wych oraz procedur współpracy między EMS a Komisją Europejską . Eurogrupa 
zasygnalizowała, że – po dalszych uzgodnieniach technicznych – cały pakiet 
negocjacyjny będzie gotowy w grudniu 2019 r ., co umożliwiłoby podpisanie 
zmienionego traktatu oraz przedłożenie go państwom strefy euro do ratyfika-
cji . Proces ratyfikacji traktatu w poszczególnych państwach strefy euro może 
potrwać nawet kilkanaście miesięcy, niemniej uzgodniono, że – co jest nie-
zmiernie istotne dla działania unii bankowej – wspólny mechanizm ochronny 
będzie uruchomiony już w 2020 r . w ramach okresu przejściowego .

Wynikami pracy eurogrupy zajmował się szczyt euro z 21 czerwca 2019 r . 
W opublikowanym oświadczeniu szczytu38 odnotowano porozumienie w spra-
wie zmiany TEMS oraz podkreślono wolę zakończenia wszelkich prac w takim 
tempie, aby cały pakiet mógł zostać zamknięty w grudniu 2019 r .

34 Letter by President Mário Centeno to President Donald Tusk on the deepening of the economic 
and monetary union, Press release, 15 .06 .2019, https://www .consilium .europa .eu/pl/press/press-
releases/2019/06/15/economic-and-monetary-union-eurogroup-agrees-term-sheet-on-euro-area-
budgetary-instrument-and-revised-esm-treaty (03 .07 .2019) .

35 Draft revised text of the treaty establishing the European Stability Mechanism as agreed by 
the Eurogroup on 14 June 2019, 15 .06 .2019, https://www .consilium .europa .eu/pl/press/press-
-releases/2019/06/15/economic-and-monetary-union-eurogroup-agrees-term-sheet-on-euro-a-
rea-budgetary-instrument-and-revised-esm-treaty (03 .07 .2019) .

36 Annexes to the revised draft of the ESM treaty, https://www .consilium .europa .eu/pl/press/
press-releases/2019/06/15/economic-and-monetary-union-eurogroup-agrees-term-sheet-on-eu-
ro-area-budgetary-instrument-and-revised-esm-treaty (03 .07 .2019) .

37 Przebieg negocjacji – por . motywy 5A i 5B preambuły do projektu zmienionego traktatu .
38 Oświadczenie Szczytu strefy euro, EURO 502/19, EUROSUMMIT 1, TSGC 3, 21 .06 .2019 .
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9.

W następstwie posiedzenia eurogrupy z 4 grudnia 2019 r . jej przewodni-
czący M . Centeno wystosował list do nowego przewodniczącego szczytu euro 
(i Rady Europejskiej) Ch . Michela, sumujący osiągnięte wyniki39 . Na tej pod-
stawie szczyt euro podczas posiedzenia 13 grudnia 2019 r . dokonał ich oceny 
oraz podjął decyzje kierunkowe40 .

Stosownie do mandatu określonego podczas posiedzenia szczytu euro 
z 21 czerwca 2019 r . prace w drugiej połowie 2019 r . koncentrowały się na: 
reformie EMS (formalnie – zakresie rewizji TEMS), finalizacji unii bankowej 
(dopełnieniu jej trzeciego filaru o brakujący element – europejski system gwa-
rantowanych depozytów – European Deposit Insurance Scheme) oraz na instru-
mencie budżetowym na rzecz konwergencji i konkurencyjności (BICC) .

Przypomnijmy, że – jeśli chodzi o zmianę TEMS – 14 czerwca 2019 r . 
eurogrupa osiągnęła co do zasady porozumienie w tej sprawie, przede wszyst-
kim przedłożono projekt zmienionego traktatu wraz z aneksami . Eurogrupa 
zapowiedziała również, że po uzgodnieniu pozostałych spraw technicznych 
cały pakiet negocjacyjny będzie gotowy w grudniu 2019 r . To z kolei umoż-
liwiłoby podpisanie zmienionego traktatu na początku 2020 r . i przedłożenie 
go do procedur ratyfikacyjnych w państwach członkowskich EMS . Zapo-
wiedziano również, że wspólny mechanizm ochronny będzie uruchomiony 
już w 2020 r . w ramach okresu przejściowego (co jest niezmiernie istotne dla 
podniesienia efektywności unii bankowej), mimo że procedura ratyfikacyjna 
traktatu w państwach członkowskich EMS może potrwać kilkanaście miesięcy .

Po posiedzeniu eurogrupy 4 grudnia 2019 r . w liście przewodniczącego 
eurogrupy M . Centeno, sumującym osiągnięte rezultaty, potwierdzono osią-
gnięcie porozumienia (zastrzegając konieczność przeprowadzenia stosownych 

39 Zob . Deepening the EMU: President Centeno's report to the President of the Euro Summit, 
05 .12 .2019, https://www .consilium .europa .eu/en/press/press-releases/2019/12/05/deepening-
-the-emu-president-centeno-s-report-to-the-president-of-the-euro-summit (15 .12 .2019) .

40 Euro Summit Statement, EURO 505/19, EUROSUMMIT 3, TSGC 6, 13 .12 .2019 .
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procedur krajowych) i  zapowiedziano podpisanie zmienionego traktatu 
„na początku przyszłego roku”, tj . 2020 r . Sfinalizowano ustalenia w trzech 
zasadniczych dziedzinach:
1) w sprawie regulacji prawnych odnoszących się do wspólnego mechanizmu 

ochronnego, co obejmuje uzgodnienie Wytycznych w sprawie wspólnego 
mechanizmu ochronnego41, Wytycznych w sprawach finansowych42 oraz 
trzech rezolucji Rady Zarządzającej EMS43; uzgodniono w tym kontek-
ście również nominalny plafon (nominal cap) wspólnego mechanizmu 
ochronnego na poziome 68 mld EUR, co jest absolutną granicą wysokości 
pożyczki, jakiej EMS może udzielić Jednolitej Radzie do spraw Restruktu-
ryzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board); zakłada 
się, że suma ta będzie na poziomie przekraczającym zamierzoną wysokość 
Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Sin-
gle Resolution Fund) w 2024 r ., do której będzie dostosowany (aligned) 
wspólny mechanizm ochronny; decyzja na szczeblu politycznym w spra-
wie stosowania wspólnego mechanizmu ochronnego ma zostać podjęta 
w 2020 r . i zostanie wykonana w drodze stosownej (ograniczonej) zmiany 
porozumienia międzyrządowego odnoszącego się do Jednolitego Fundu-
szu Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji; zostały uzgodnione 
wszelkie związane z tym sprawy techniczne;

41 Draft guideline on the backstop facility to the SRB for the SRF, European Stability Mecha-
nism, 04 .12 .2019, https://www .consilium .europa .eu/media/41668/20191206-draft-backstop-
-guideline .pdf (15 .12 .2019) .

42 Draft pricing guideline, 04 .12 .2019, https://www .consilium .europa .eu/
media/41673/20191206-draft-pricing-guideline .pdf (15 .12 .2019) .

43 Chodzi o następujące rezolucje: Draft board of Governors resolution for the nominal cap 
and the provisions on the procedure for the verification of compliance with the condition of the per-
manence of the Legal framework for Bank resolution, 04 .12 .2019, https://www .consilium .europa .
eu/media/41669/20191206-draft-bog-resolution-1-nominal-cap .pdf (15 .12 .2019); Draft board 
of governors resolution to grant the backstop facility, 04 .12 .2019, https://www .consilium .europa .
eu/media/41670/20191206-draft-bog-resolution-2-key-financial-terms .pdf (15 .12 .2019); Draft 
board of governors resolution for annulment of the direct recapitalisation instrument, 04 .12 .2019, 
https://www .consilium .europa .eu/media/41671/20191206-draft-bog-resolution-3-annulment-
of-the-dri .pdf (15 .12 .2019) .
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2) zostały uzgodnione zmiany w Wytycznych w sprawie ostrożnościowej 
pomocy finansowej44, odzwierciedlające porozumienie z czerwca 2019 r ., 
oraz potwierdzono tekst porozumienia w sprawie współpracy instytucjo-
nalnej między Komisją Europejską a EMS;

3) osiągnięto porozumienie w sprawie zakresu uprawnień (the terms of refe-
rence) oraz noty wyjaśniającej w sprawie jednolitych klauzul zbiorowych 
(the single limb Collective Action Clauses), które miałyby zostać wprowa-
dzone w 2022 r . (z zastrzeżeniem dopełnienia stosownych procedur krajo-
wych), przy czym charakter prawny uzgodnień zostanie wyjaśniony przed 
podpisaniem zmienionego TEMS .

10.

Przebieg i zakres przedmiotowy reformy UGiW (strefy euro) budzą róż-
norodne zastrzeżenia . Nie można jednak tracić z oczu sprawy zasadniczej, iż 
reforma UE koncentruje się wokół reformy strefy euro . Przebieg reformy UE 
musi uwzględniać okoliczności zewnętrzne oraz narastające zróżnicowanie 
wśród państw członkowskich, przy czym bez wątpienia brak poszanowania 
praworządności w takich państwach jak Polska i Węgry oddziałuje na możli-
wość realizacji reformy UE na drodze tzw . wspólnej ścieżki .

Uwzględniając natomiast tzw .  ścieżkę pragmatyczną, należy stwierdzić, 
że wyniki są dosyć dobre . Pod koniec 2019 r . sfinalizowano negocjacje głów-
nie w dwóch zasadniczych dziedzinach . Po pierwsze – w sprawie instrumentu 
budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności (dotyczącego przede 
wszystkim państw strefy euro), który jest mutacją koncepcji budżetu strefy euro . 
Jest to niezmiernie istotne, stanowi bowiem konieczną przesłankę włączenia 
tego projektu do negocjacji (które wchodzą w decydującą fazę w 2020 r .) nad 
nową perspektywą budżetową . Po drugie – sfinalizowano negocjacje w sprawie 

44 Draft guideline on precautionary financial assistance, 04 .12 .2019, https://www .consilium .
europa .eu/media/41672/20191206-draft-precautionary-guideline .pdf (15 .12 .2019) .



2. Włączenie do prawa Unii Europejskiej traktatu ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności...

83

zmiany TEMS, co jest o tyle ważne, że centralnym punktem tej rewizji jest 
ustanowienie wspólnego mechanizmu ochronnego, który stanowi istotny ele-
ment dopełniający drugi filar unii bankowej, tj . restrukturyzację i uporząd-
kowaną likwidację banków . Mechanizm ten ma zacząć działać już w 2020 r . 
w ramach regulacji przejściowych, zanim wejdzie w życie zrewidowany TEMS .

W tle realizacji projektu reformy UGiW cały czas pozostaje kwestia zacho-
wania spójności ustrojowej UE jako całości . Ofensywną odpowiedzią na to 
wyzwanie jest tzw . oferta Junckera, wskazująca na to, że przystąpienie wszyst-
kich państw członkowskich do strefy euro rozwiązałoby ten zasadniczy pro-
blem strukturalny . Zwłaszcza w świetle brexitu oferta ta nabiera szczególnego 
znaczenia, tym bardziej że obecnie do strefy euro należy 19 państw człon-
kowskich UE, a pozostałe (z wyjątkiem rządzonej przez PiS Polski) deklarują 
zamiar wejścia do strefy euro45 (Dania – jak pamiętamy – ma stałą derogację) .

Niemniej po  stronie państw strefy euro wyraźnie widać pewną wstrze-
mięźliwość co do włączania treści TEMS i TUF do prawa UE (TEMS zosta-
nie jedynie zrewidowany, a sprawa dyrektywy włączającej część postanowień 
TUF do prawa unijnego zniknęła póki co z porządku obrad) . Włączenie takie 
byłoby natomiast ważnym zasygnalizowaniem projektu podkreślenia spójności 
ustrojowej Unii stosownie do tzw . oferty Junckera . Przyczyny takiego nasta-
wienia są wielorakie . Bez wątpienia jedną z ważniejszych jest narastanie braku 
poszanowania praworządności w Polsce i na Węgrzech . Proces „włączania” 
wymagałby natomiast ich współudziału (umocniłby więc ich pozycję w innych 
negocjowanych obecnie obszarach, w tym zwłaszcza w ramach kolejnej per-
spektywy budżetowej), uczyniłby silniejszym również wpływ innych państw 
pozostających poza strefą euro na treść i tempo przyjmowania środków nie-
zbędnych do finalizacji reformy tej strefy . Państwa strefy euro najwyraźniej nie 
chcą obecnie do tego dopuścić .

45 Ostatnio Bułgaria, której waluta jest już powiązana z euro, wystąpiła z wnioskiem o ściślej-
szą współpracę z EBC i zapowiedziała przystąpienie do ERM II, a Chorwacja również ubiega się 
o ściślejszą współpracę z EBC i zapowiada przystąpienie do unii bankowej . Deepening  Eu rope's 
Economic Monetary Union…, op .cit ., s . 2 .
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Wobec postępującej konsolidacji strefy euro i determinacji politycznej 
wiodących państw tej strefy kwestia zachowania spójności ustrojowej UE jako 
całości zaczyna sprowadzać się nie tyle do problemu fragmentacji Unii (czego 
jeszcze niedawno bardzo się obawiano), ile do postępującej marginalizacji 
w ramach konstrukcji europejskiej państw (państwa), które nie zamierzają 
do strefy euro przystąpić, zwłaszcza dotyczy to państw o narastającym braku 
poszanowania praworządności .
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3JÓZEF BISKUP*

EUROPA WARTOŚCI I SKUTKI 
BREXITU W OPINII SPOŁECZNEJ 
W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ1

Gwałtowne pogorszenie się wewnętrznych i zewnętrznych warunków roz-
woju Unii Europejskiej, które dokonało się – m .in . z powodu kryzysu finan-
sowo-ekonomicznego, migracyjnego, brexitu i związanych z nim napięć – już 
po akcesji naszego kraju, wywarło znaczący wpływ na postrzeganie samej Unii 
przez społeczeństwa państw członkowskich . Badania Kantar Public wskazują, 
że Europejczycy obawiają się osłabienia w przyszłości znaczenia Unii w świecie, 
mimo iż ciągle jeszcze przeważają wśród nich opinie, że ma ona do zaoferowania 
szczególne wartości . Za najbardziej cenione uchodzą w opinii badanych społe-
czeństw: poczucie stabilności (2/3 ankietowanych), pokój i wolność wypowiedzi 
(57%), tolerancja i otwartość na innych (52%) . Jednocześnie jednak zaledwie 
1/3 ankietowanych dostrzega wśród tych wartości np . postęp i innowacje . Ta 
ostatnia informacja wskazuje zatem na przywiązywanie znacząco większej wagi 

* Dr Józef Biskup – współpracownik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, e-mail: 
jozef .biskup@sgh .waw .pl .

1 Opracowano na podstawie raportów Kantar Public (d . Zespół Badań Społecznych TNS 
Polska): E . Lecerf et al ., Europa – wartości i wpływy, Centre Kantar sur le Futur de L'Europe, 
luty 2017; E . Rivière, E . Vautrin-Dumaine, A . Bull, Wizerunek Brexitu w Europie, Centre Kan-
tar sur le Futur de L'Europe, październik 2019 .
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w przestrzeni społecznej do wartości o charakterze ogólnym i emocjonalnym 
niż do twardych wartości związanych z materialnymi podstawami rozwoju 
Unii Europejskiej i wzrostem dobrobytu jej mieszkańców w długookresowej 
perspektywie globalnej konkurencji .

Zarysowany wyżej rozdźwięk w społecznych ocenach wartości realizowa-
nych przez Unię Europejską przejawia się pośrednio w postrzeganiu jej roli 
na arenie światowej w kontekście wpływów obecnych i rosnących potęg poli-
tyczno-gospodarczych o globalnym zasięgu . Co interesujące, w oczach samych 
Europejczyków Unia Europejska pozostaje podmiotem o średniej sile mię-
dzynarodowego oddziaływania politycznego . Aż prawie 70% badanych było 
zdania, że wpływy polityczne Unii są mniejsze niż wpływy USA (przy 22% 
opinii przeciwnych), a nawet mniejsze niż Rosji (52% wobec 35% wypowie-
dzi przeciwnych) czy Chin (odpowiednio 53% oraz 34%) .

Zdaniem badanych, szczególnie właśnie Chiny oraz Japonia ciągle wzmac-
niają swoją międzynarodową pozycję polityczną wobec Unii Europejskiej . 
Spośród największych państw jedynie Indie i Brazylia są, w przekonaniu Euro-
pejczyków, potęgami o mniejszym znaczeniu i wpływach politycznych niż Unia 
(twierdziło tak odpowiednio 62% i 64% respondentów) . Pytani o ewentualne 
zmiany wśród głównych graczy politycznych w perspektywie 2030 r . badani 
podkreślali, że USA, Chiny i Rosja nadal będą dominować w polityce świa-
towej, przy jednoczesnym wzroście znaczenia Indii i Brazylii . Unia pozosta-
nie zaś podmiotem o średnim znaczeniu w polityce światowej . Należy w tym 
miejscu podkreślić, że wyraźnie topnieje wśród poddanych badaniom Euro-
pejczyków optymizm co do przyszłości Unii . Jeszcze w okresie poprzedzają-
cym wybuch światowego kryzysu finansowo-ekonomicznego (w 2007 r .) aż 
69% ankietowanych pozytywnie oceniało przyszłość Unii Europejskiej, pod-
czas gdy po upływie dekady odsetek ten wyniósł zaledwie 50%, udział pesy-
mistów w tej kwestii zaś wzrósł aż do 44% .

Wśród głównych problemów Unii Europejskiej wskazywanych w bada-
niach są: nierozwiązane kwestie migracyjne (45% wypowiedzi), terroryzm 
(32%) i niezadowalająca sytuacja gospodarcza (20%) . Natomiast potrzeba 
wzmocnienia wpływu politycznego Unii Europejskiej na arenie światowej 
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(zaledwie 10% wskazań) wydaje się Europejczykom kwestią bardziej odległą, 
niż wynikałoby to z opinii euroentuzjastycznie nastawionej części klasy poli-
tycznej i opinii społecznej w krajach członkowskich .

Co interesujące, pozytywna ocena znaczenia politycznego Unii Europejskiej 
w świecie jest wyraźnie uwarunkowana oceną skuteczności reprezentowania 
interesów danego kraju na forum Unii . Im silniejsze jest odczucie, że interesy 
własnego kraju są właściwie reprezentowane w Unii, tym bardziej optymi-
styczna jest ocena jej globalnego znaczenia politycznego . Najwyższy poziom 
obu tych ocen odnotowano w kolejności rosnącej w Niderlandach, Belgii, Pol-
sce, Danii, Szwecji, na Litwie, Malcie, w Irlandii, Niemczech i Luksemburgu . 
Na przeciwnym biegunie znalazły się natomiast takie kraje, jak Grecja, Cypr, 
Czechy, Włochy i Słowacja, gdzie obie oceny były najniższe w całej Unii . Spo-
łeczeństwa pozostałych państw stosunkowo nisko oceniły skuteczność repre-
zentowania interesów ich krajów w ramach Unii Europejskiej, relatywnie wyżej 
natomiast – wagę głosu politycznego Unii Europejskiej na forum światowym .

Wśród mieszkańców największych krajów unijnych najbardziej pesymi-
styczne nastawienie do zmiany roli politycznej Unii Europejskiej w świecie 
mają Francuzi . Rzadziej niż inne społeczeństwa oczekują oni, iż ta rola wzro-
śnie w obecnej dekadzie, nawet w odniesieniu do takich krajów jak Indie czy 
Brazylia . Aż 80% Francuzów uważa, że Unia Europejska ma mniejsze wpływy 
polityczne niż USA (średnio w Unii – prawie 70%) . Z kolei 1/3 Europejczyków 
uważa, że Unia ma silniejszą pozycję polityczną niż Chiny, wśród Francuzów zaś 
wskaźnik ten wyniósł jedynie 18% . Ocenom tym towarzyszy pogłębiający się 
pesymizm (52% negatywnych opinii) co do właściwego reprezentowania inte-
resów Francji w Unii Europejskiej . Podobne zjawiska odnotowano w odniesie-
niu do Włoch . Na przeciwnym biegunie znajdują się natomiast Niemcy, gdzie 
aż 2/3 badanych było przekonanych o dobrym reprezentowaniu ich interesów 
w Unii, 72% zaś uważało, że jej głos liczy się w świecie . Niemcy częściej niż 
inni Europejczycy są też skłonni twierdzić, że Unia jest podmiotem o silniej-
szym wpływie politycznym niż inne podmioty globalne (USA, Rosja, Chiny) 
zarówno obecnie, jak i w perspektywie 2030 r . Zaledwie 17% Niemców uważa, 
że ich kraj mógłby sobie radzić lepiej poza Unią, podczas gdy we Francji takie 
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opinie stanowiły ok . 1/3 odpowiedzi, w Polsce – 37%, we Włoszech – 45%, 
a w Wielkiej Brytanii z oczywistych względów (brexit) – 48% .

Do najistotniejszych unijnych wartości Niemcy zaliczają swobodę podró-
żowania, edukacji i pracy (56% wskazań), wspólną walutę europejską (49%) 
oraz utrzymanie pokoju (48%), z kolei do problemów – biurokrację (39% 
wskazań), transfery pieniężne (34%) oraz przestępczość (29%) . W rezultacie, 
mimo stosunkowo pozytywnych ocen obecności Niemiec w Unii Europejskiej, 
jedynie co piąty obywatel tego kraju jest zdania, że sprawy w Unii toczą się 
w dobrym kierunku . Ten swoisty rozdźwięk opinii uwidocznił się po brytyj-
skim głosowaniu w sprawie brexitu, na który Niemcy zareagowali zwiększoną 
aprobatą Unii Europejskiej (jednocześnie obawiają się jednak o jej przyszłość) .

Swoisty euroentuzjazm utrzymuje się też na dość wysokim poziomie w Pol-
sce . Z raportu Kantar Public z lutego 2017 r . wynika, że ponad połowa Pola-
ków uważała członkostwo w Unii za coś dobrego (średnia europejska – 35%) . 
Co interesujące, znacznie częściej niż inne społeczeństwa unijne Polacy utoż-
samiali akcesję z postępem oraz innowacjami (43% badanych, przy śred-
niej europejskiej – 33%) . Z kolei w kontekście ostrych sporów politycznych 
w Polsce i wynikających stąd głębokich podziałów opinii społecznej wyraźnie 
słabnie w naszym kraju utożsamianie Unii Europejskiej z takimi wartościami, 
jak: gwarancja pokoju, wolność wypowiedzi czy też szacunek wobec historii . 
Wartości te wraz z pozytywną oceną polskiej gospodarki oraz materialnych 
warunków życia nie są już wiązane wyłącznie, czy w decydującej mierze, z ist-
nieniem samej Unii .

Na postrzeganie Unii Europejskiej w ostatnich latach duży wpływ miał 
przeciągający się proces brexitu . Jak wskazują badania opinii społecznej prze-
prowadzone przez pracownię Kantar Public jesienią 2019 r . w kilku krajach 
Unii Europejskiej (Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech i Polsce), 
bardzo zróżnicowany jest tam stosunek do brexitu . W końcu września 2019 r . 
najbardziej negatywnie o nim wyrażali się Niemcy i Irlandczycy – aż ok . 3/4 
badanych określiło go jako zły bądź bardzo zły (wobec 68% w Hiszpanii, 58% 
w Holandii, 55% w Polsce i jedynie 40% we Francji) . Z kolei największe zro-
zumienie dla tej decyzji Brytyjczyków i jej pozytywne postrzeganie widoczne 



3. Europa wartości i skutki brexitu w opinii społecznej w krajach Unii Europejskiej

93

są we Francji – 20% ocen dobrych i bardzo dobrych (w Polsce – 16%, Irlan-
dii i Hiszpanii – ok . 10%, Niemczech – 8%, Holandii – 6%) . Przeważająca 
część biorących udział w badaniach wyraziła przekonanie, że brexit pogorszy 
sytuację w Wielkiej Brytanii . Twierdziło tak aż 82% Niemców, ok . 3/4 Hisz-
panów i Irlandczyków, ponad 70% Holendrów oraz ok . 60% Polaków i Fran-
cuzów . Przeciwną opinię formułowali głównie Polacy (16%) oraz Irlandczycy 
i Francuzi (10%) .

Interesująco przedstawia się rozkład opinii w sprawie skutków brexitu dla 
Unii Europejskiej jako całości: Hiszpanie (68%) oraz Polacy (61%) najczęściej 
spośród badanych społeczeństw byli zdania, że sytuacja wówczas w całej Unii 
się pogorszy . Ocena taka przeważała też (ponad 50% odpowiedzi) w przypadku 
Niemiec i Holandii . W najmniejszym stopniu pogorszenia sytuacji Unii Euro-
pejskiej po brexicie obawiają się Francuzi (38% badanych) oraz Irlandczycy 
(46%) . Co interesujące, ci ostatni wyrażali również najczęściej opinię, że wyj-
ście Wielkiej Brytanii przyczyni się nawet do poprawy sytuacji w całej Unii 
Europejskiej . Z kolei aż 61% Polaków było przekonanych, że brexit będzie neu-
tralny, jeśli chodzi o skutki dla Unii . Podobnie uważa 1/3 badanych we Francji .

Większość społeczeństw analizowanych krajów jest jednak zdania, że nawet 
w przypadku bezumownego brexitu nie zmieniłaby się ich sytuacja osobi-
sta – dotyczyło to prawie 2/3 Francuzów, Niemców i Polaków, ok . połowy 
Holendrów i Hiszpanów . Najbardziej pesymistyczni, co zrozumiałe, są w tej 
kwestii Irlandczycy, z których aż połowa spodziewa się, że po brexicie ich sytu-
acja osobista ulegnie pogorszeniu . Obawy osób poddanych badaniom widać 
wyraźnie także w ocenie wpływu brexitu na sytuację ich ojczystego kraju . Aż 
71% Irlandczyków obawia się pogorszenia sytuacji w ich ojczyźnie . Wysoki 
odsetek pesymistów w tej sprawie uwidocznił się też w Hiszpanii i Holandii 
(trzech na pięciu respondentów obawia się pogorszenia sytuacji w ich kraju) 
oraz Polsce (52%) . Najmniej obaw wyrażają Francuzi (33%) oraz Niemcy 
(48%) . Tylko od 4% badanych (Holandia) do 11% (Francja) jest zdania prze-
ciwnego, a więc uważa, że brexit przyniesie dla ich krajów pozytywne skutki . 
Neutralne oceny skutków brexitu dla poszczególnych krajów wyrażają przede 
wszystkim Francuzi (aż 39% odpowiedzi) oraz Niemcy (32%) i Polacy (29%) . 
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Na przeciwnym biegunie znaleźli się Irlandczycy (tylko 9% respondentów 
wyraziło przekonanie, że brexit nie zmieni sytuacji w ich kraju) oraz Hiszpa-
nie i Holendrzy (ok . 18%) .

W kontekście toczących się dyskusji w sprawie przyszłości Unii Europej-
skiej po brexicie niezwykle interesująco przedstawiają się wyniki badań doty-
czących opinii społecznej we Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemczech 
i Polsce na temat jego wpływu na kierunek rozwoju integracji europejskiej . 
Na pytanie: „Czy Twoim zdaniem w wyniku brexitu państwa członkowie UE 
powinny być bardziej niezależne, czy też bardziej zintegrowane z innymi kra-
jami unijnymi?” aż 34% Irlandczyków twierdziło, że powinny być one bardziej 
niezależne, a jedynie 20% – że bardziej zintegrowane (w tym jedynie 6% – zde-
cydowanie bardziej zintegrowane) . To bardzo ciekawy rozkład opinii w kraju 
szczególnie blisko związanym burzliwą historią z Wielką Brytanią i osiągającym 
niewątpliwie znaczące korzyści z członkostwa w Unii Europejskiej . Wyraźną 
przewagę zwolenników większej niezależności krajów członkowskich nad oso-
bami deklarującymi potrzebę większej integracji w ramach Unii widać również 
w przypadku Holandii (odpowiednio 27% i 15% respondentów) oraz Francji 
(16% i 9%) . W przypadku Niemiec (odpowiednio 22% i 26%), Hiszpanii 
(30% i 33%) oraz Polski (31% i 33%) odsetek osób deklarujących potrzebę 
większego stopnia zintegrowania krajów unijnych oraz odsetek osób będących 
przeciwnego zdania są zbliżone, z niewielką przewagą zwolenników głębszej 
integracji . W świetle przedstawionych danych dość zaskakujący jest wysoki 
udział osób oczekujących wzrostu niezależności badanych krajów członkow-
skich w ramach Unii Europejskiej, co nie pokrywa się w pełni z dążeniami 
unijnych ośrodków politycznych oraz instytucji działających w kierunku pogłę-
bienia integracji . Wydaje się, że w Polsce przyczyn tego zróżnicowania należa-
łoby poszukiwać m .in . w stopniowym wyczerpywaniu się wyidealizowanego 
wizerunku Unii Europejskiej, który niewątpliwie pojawił się w naszym kraju 
jeszcze w okresie przedakcesyjnym i następnie oddziaływał na toczące się od 
wielu lat ostre spory polityczne wokół kwestii zwiększenia podmiotowości 
decyzyjnej i wpływu Polski na bieg wydarzeń w Unii Europejskiej . W odczu-
ciu znaczącej części naszego społeczeństwa pojawiła się obecnie wyraźna luka 



3. Europa wartości i skutki brexitu w opinii społecznej w krajach Unii Europejskiej

95

między osiągniętym potencjałem gospodarczym Polski a  jej rzeczywistym 
wpływem na szeroko pojętą politykę unijną .

Na przeciwnym biegunie odczuć społecznych są oceny Niemców i Fran-
cuzów, którzy bez wątpienia mają największy wpływ na decyzje całej Unii 
Europejskiej . Stąd nie powinno dziwić ich wyraźne zadowolenie z istniejącego 
stanu rzeczy, które potwierdzają przeprowadzone badania (aż 46% Francu-
zów i 37% Niemców było zdania, że po brexicie nie oczekują ani zwiększenia 
niezależności swoich krajów w Unii Europejskiej, ani też zwiększenia stopnia 
zintegrowania państw członkowskich) .

W kontekście meandrów procesu brexitowego zaskakujące są postawy 
społeczne w badanych krajach w odniesieniu do ewentualnego zorganizowa-
nia w nich referendum dotyczącego dalszego członkostwa w Unii Europej-
skiej . Najbardziej przeciwni organizacji takiego referendum byliby Polacy . Aż 
45% badanych głosowałoby przeciw, jednocześnie jednak stosunkowo dużo 
(bo 31%) naszych rodaków poparłoby przeprowadzenie referendum . Opinie 
przeciwko jego organizowaniu przeważały również w Irlandii (42% wobec 
31% za jego przeprowadzeniem) oraz w Holandii (33% wobec 30%) . Za zor-
ganizowaniem referendum głosowaliby głównie Niemcy (aż 45% wobec 1/3 
opinii przeciwnych) .

W przypadku właściwie wszystkich badanych krajów należy podkreślić, 
że stosunkowo wysokie poparcie dla przeprowadzenia ewentualnego referen-
dum wynika nie tyle z wątpliwości obywateli co do sensu podtrzymywania 
swej obecności w Unii Europejskiej, ile z przekonania o konieczności ostatecz-
nego potwierdzenia tego członkostwa . Wnioskowanie takie potwierdzają opinie 
badanych co do tego, jak ewentualnie głosowaliby w takim referendum . Otóż 
aż 3/4 Niemców i Polaków głosowałoby za pozostaniem w Unii Europejskiej, 
podobnie jak 73% Irlandczyków i Hiszpanów oraz 60% Holendrów . Jedynie 
we Francji odsetek ten był stosunkowo niski (52%), co czwarty zaś obywa-
tel tego kraju zagłosowałby za franxitem . Opuszczenie Unii poparłoby 25% 
Holendrów, 17% Niemców oraz ok . 13% Polaków, Irlandczyków i Hiszpa-
nów . Na podstawie zaprezentowanych danych można przypuszczać, że mimo 
wielu problemów trapiących Unię większość mieszkańców badanych krajów 
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docenia korzyści, które ona stwarza, i nie widzi swojej przyszłości poza tym 
ugrupowaniem . Podkreślane zatem w sporach politycznych, szczególnie w Pol-
sce, zagrożenie możliwymi kolejnymi „exitami” nie znajduje potwierdzenia 
w odczuciach społecznych żadnego z badanych krajów .

Wśród negatywnych skutków brexitu najwięcej obaw budzą:
 § trudności dotyczące cudzoziemców, którzy chcą podjąć pracę w Wielkiej 

Brytanii (spodziewa się ich od 29% badanych Polaków do ok . 45% Hisz-
panów i Niemców);

 § trudności dotyczące cudzoziemców już pracujących w Wielkiej Brytanii 
(od 29% respondentów w Polsce i 25% w Holandii do 45% i 49% odpo-
wiednio w Niemczech i Hiszpanii);

 § trudniejszy dostęp i wyższe ceny produktów brytyjskich na rynku unijnym 
(twierdzi tak od 18% Polaków do nawet 62% Irlandczyków, dla których 
jest to najboleśniejszy spodziewany negatywny skutek brexitu); należy 
jednak podkreślić, że wysoki stopień obaw w tej kwestii daje się również 
zauważyć w pozostałych badanych krajach – od 31% respondentów we 
Francji do 38% w Niemczech;

 § negatywne konsekwencje dla gospodarki i handlu unijnego (czynnik ten 
podkreślało od 1/3 badanych Polaków do 55–59% Hiszpanów, Holen-
drów i Niemców)2 .
Wśród wskazywanych najbardziej negatywnych skutków brexitu są – oprócz 

kwestii ekonomicznych – również obawy o:
 § ewentualny dalszy rozpad Unii Europejskiej w wyniku opuszczenia jej 

przez inne kraje – niebezpieczeństwo takie dostrzega od 22% badanych 
Francuzów i Polaków do 51% Niemców (zdecydowanie najbardziej pesy-
mistycznych w tej kwestii);

 § wzrost napięć politycznych między Unią Europejską a Wielką Brytanią 
(niebezpieczeństwo to podkreśla od niespełna 1/4 Holendrów i Polaków 
do 40–44% Niemców, Hiszpanów i Irlandczyków);

2 Dane procentowe nie sumują się do 100, ponieważ respondenci mogli wybierać więcej 
niż jedną odpowiedź .
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 § przyszłą współpracę oraz wkład Wielkiej Brytanii w rozwój bezpieczeń-
stwa i obrony w Europie; takie skutki przewiduje od 13% ankietowanych 
Polaków do 26–30% Irlandczyków, Hiszpanów i Niemców;

 § utratę przez Unię wpływów na arenie światowej, szczególnie w odniesie-
niu do Stanów Zjednoczonych i Chin; te skutki wskazują głównie Niemcy 
i Hiszpanie (ponad 30%), a także co czwarty Holender; nie obawiają się 
natomiast tego głównie Polacy (jedynie 13% badanych), Francuzi (15%) 
i Irlandczycy (16%) .
W świetle wymienionych obaw nie powinien dziwić wysoki odsetek pozy-

tywnych opinii (52% ankietowanych) wobec zaproponowania Wielkiej Brytanii 
przez Unię Europejską możliwości takiego negocjowania umowy brexitowej, 
by stała się ona łatwiejsza do zaakceptowania przez Brytyjczyków i tym samym 
zapewniła w przyszłości lepszą współpracę Unii i Wielkiej Brytanii na wszyst-
kich płaszczyznach . Za twardym stanowiskiem wobec występującego kraju 
wypowiada się natomiast ok . 28% badanych .

Ciekawa jest społeczna ocena działań najważniejszych polityków w Unii 
Europejskiej odnośnie do negocjacji brexitowych . We wszystkich badanych kra-
jach najniższym zaufaniem cieszyli się przywódcy Wielkiej Brytanii (zarówno 
T . May, jak i B . Johnson), po stronie „unijnej” zaś D . Tusk (z wyjątkiem Pol-
ski) oraz J .-C . Juncker . Relatywnie najwyższe zaufanie badani mają natomiast 
do A . Merkel oraz Komisji Europejskiej (jako instytucji) . We wszystkich bada-
nych krajach przeważa też opinia, że instytucja ta jest dobrze przygotowana 
na opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię . Odmienne są nato-
miast oceny społeczne dotyczące stopnia przygotowania polskiego rządu do 
brexitu . Blisko połowa badanych rodaków uważa, że nie jest on do tego dobrze 
przygotowany . Co ciekawe, nasza samoocena w tej kwestii jest znacznie gorsza 
niż oceny wystawiane nam przez Francuzów, Niemców czy Holendrów, którzy 
w większości uważają, że polski rząd jest dobrze przygotowywany na wyjście 
Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej .



Józef Biskup 
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Rozwój wzajemnych relacji między Polską a Unią Europejską (UE)1 cha-
rakteryzowała znamienna ewolucja . Był on bowiem determinowany czynni-
kami natury politycznej i ideologicznym podziałem kontynentu europejskiego 
na dwa antagonistyczne bloki . Pogłębianie procesu integracji europejskiej, 
jak również polityczny podział Europy były głównym źródłem relatywnie sła-
bego rozwoju wzajemnych relacji między Polską a Wspólnotami Europejskimi 
(WE) . Jednakże związki ekonomiczne między nimi, w szczególności handlowe 
z niektórymi krajami członkowskimi (np . RFN), zawsze charakteryzowały się 
znaczną asymetryczną intensywnością . Udział WE w polskim eksporcie wyno-
sił ok . 25%, gdy tymczasem udział Polski w całkowitym eksporcie WE wyno-
sił mniej niż 1% . Skala współpracy między Polską a WE implikowana była 

* Dr Maria Celina Błaszczyk – Uniwersytet Łódzki; e-mail: maria .blaszczyk@uni .lodz .pl;  
ORCID 0000-0002-1707-874X .

1 Formalne relacje rozpoczęły się ze Wspólnotami Europejskimi, Unia Europejska funk-
cjonuje od wejścia w życie Traktatu o UE, tj . od 1 listopada 1993 r .
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zarówno poziomem rozwoju gospodarczego Polski, jak i warunkami natury 
systemowej, politycznej i  instytucjonalnej . Gospodarcze powiązania z WE 
zależały od instytucjonalnych rozwiązań w ramach relacji między WE a Radą 
Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a przede wszystkim od braku wzajemnego 
oficjalnego uznawania się obu ugrupowań .

Oficjalne otwarcie dyplomatycznych relacji niektórych krajów Europy 
Środkowej i Wschodniej (EŚW), w tym Polski, z WE nastąpiło w 1989 r . 
poprzez zawarcie z WE porozumień o handlu i współpracy gospodarczej . Na 
ich mocy WE zniosła ograniczenia ilościowe na niektóre produkty i objęła 
te kraje systemem preferencji ogólnych .

Rozpoczęcie w 1989 r . procesu transformacji systemu politycznego i gospo-
darczego w większości krajów EŚW spowodowało, że kraje członkowskie WE 
stanęły przed wyzwaniem związanym z udzieleniem im pomocy oraz przekaza-
niem swoich ponad 40-letnich doświadczeń wynikających z integracji . Sukces 
transformacji politycznej i gospodarczej zależał w głównej mierze od szerokiej 
współpracy z WE oraz innymi krajami wysoko rozwiniętymi .

W styczniu 1990 r . w Parlamencie Europejskim J . Delors2 zaproponował 
tym krajom EŚW, które tego chciały, zawarcie umów o stowarzyszeniu, które 
pozwoliłyby na „stworzenie instytucjonalnych ram dla prawdziwego dialogu 
i wspólnych politycznych i ekonomicznych działań, rozszerzenia współpracy 
w dziedzinie technologii, nauki, ochrony środowiska, handlu oraz finansów 
(…)”3 . Zadeklarował w ten sposób gotowość WE do podjęcia i rozwoju współ-
pracy oraz dialogu politycznego z krajami EŚW4 .

Warto podkreślić, że formuła asocjacyjna powiązań WE z krajami trzecimi 
mogła przybierać, na bazie art . 238 obowiązującego wówczas Traktatu WE, 
różne formy . W sensie stricte prawnym art . 238, zmodyfikowany art . 9 Jedno-
litego Aktu Europejskiego, przewidywał szczególną procedurę zawierania ukła-
dów o stowarzyszeniu, której podstawą miała być istota postanowień układu 

2 Ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej .
3 „Le Monde Diplomatique” 1990, Février 1990 .
4 Był to swego rodzaju wybieg uprzedzający złożenie przez niektóre kraje EŚW wniosków 

o członkostwo w UE .
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oraz jego wybitnie polityczny charakter5 . Układy o stowarzyszeniu są zatem 
zawierane jednomyślnie przez Radę po uzyskaniu zgody większością abso-
lutną Parlamentu Europejskiego6 . Według niektórych badaczy, „układ o sto-
warzyszeniu jest układem zmiennej geometrii” z punktu widzenia zarówno 
jego treści, jak i celu, który ma realizować . Treść i cele układu były warunko-
wane przez pragmatyzm i konkretną sytuację7 . Dla P . Pescatore „stowarzysze-
nie jest związkiem ciągłym, ogólnym i zinstytucjonalizowanym, pozwalającym 
krajom trzecim uczestniczyć w celach wspólnotowych”8 . E . Colombo mody-
fikował nieco tę definicję, wskazując, że stowarzyszenie staje się przez swoją 
konstrukcję związkiem umownym, permanentnym i specyficznym, obejmują-
cym wspólne cele i tworzącym wspólne instytucje9 . Reasumując, należy wska-
zać, że w systemie powiązań zewnętrznych WE kraj stowarzyszony był czymś 
więcej niż kraj trzeci, ale nie był też krajem członkowskim, nie uczestniczył 
w mechanizmach instytucjonalnych WE, ale posiadał jednak instytucjonalne 
powiązania z organami WE .

Kraje EŚW zadeklarowały gotowość rozpoczęcia negocjacji umów o sto-
warzyszeniu . Podczas negocjacji Polska oficjalnie wyrażała wolę przystąpienia 
do UE, co wówczas jeszcze nie było jednogłośnie akceptowane przez wszyst-
kie ówczesne kraje członkowskie . Znalazło to swój wyraz w debacie na temat 
zawartości preambuły do negocjowanego układu . Wskazywano jednocze-
śnie, że akcesja krajów EŚW do UE nie nastąpi szybko i nie będzie to łatwy 
proces . Miało to różne przyczyny . W samej UE toczyła się wówczas dyskusja 
dotycząca dylematu – rozszerzenie czy pogłębienie integracji europejskiej10 . 

5 A . Barav, Ch . Philip, Dictionnaire juridique des Communautés européenne, PUF, Paris 
1993, s . 6 .

6 Ibidem .
7 Zob . Traité instituant la CEE. Commentaire article par article, red . V . Constantinesco, 

R . Kovar, J . P . Jacqué, D . Simon, Economica, Paris 1992, s . 1564 .
8 Ibidem, s . 1562 .
9 E . Colombo, La nature jurudique de l’association à la Communauté economique européenne, 

w: L’Association à la Communauté economique européenne. Aspects juridiques, Presses  universitaires 
de Bruxelles, Bruxelles 1970, s . 13 .

10 Trwała wówczas ratyfikacja Traktatu o UE, który zakładał utworzenie unii ekonomicz-
nej, monetarnej i politycznej .
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Kolejną przyczyną był bardzo niski poziom rozwoju gospodarczego krajów 
EŚW i konieczność głębokiej transformacji ustrojowej, jak również podjęcia 
przez te kraje koniecznych złożonych i kosztownych działań dostosowawczych11 . 
Z tych powodów UE nie zgodziła się na umieszczenie w preambule układu 
zapisu o „automatycznym członkostwie” . Według J . Delorsa, rozszerzenie UE 
mogło być możliwe w przyszłości, a priorytetem było wówczas dla UE urzeczy-
wistnienie postępu w samej UE12 . F . Mitterrand twierdził, że „kraje EŚW przy-
stąpią do UE w ciągu dziesiątków lat”, a argumentował to następująco: „(…) 
jeśli Wspólnota ma się rozszerzyć o wszystkich (…), to jest to droga nierealna 
(…) . Wspólnota ma już własne problemy wewnętrzne w ramach dwunastki”13 . 
Podkreślano, że tymczasem jest możliwa szeroka współpraca w wielu dziedzi-
nach, natomiast akcesja tych krajów do UE jest dość odległą perspektywą .

Polska w grudniu 1990 r . rozpoczęła negocjacje dotyczące układu o sto-
warzyszeniu, które po ośmiu rundach negocjacji zakończyły się podpisaniem 
układu 16 grudnia 1991 r . Układ wszedł w życie 1 lutego 1994 r . po długim 
procesie ratyfikacji14 . Warto nadmienić, że proces negocjacji z wielu powo-
dów nie należał do łatwych15 . Po pierwsze, Polska nigdy wcześniej nie negocjo-
wała podobnego typu układu . Dlatego w początkowym stadium nie miała ani 
odpowiednich instytucji i narzędzi, ani umiejętności negocjowania układów 
międzynarodowych . Po drugie, równolegle realizowała złożony i trudny pro-
ces transformacji ustrojowej, przekształcając stopniowo gospodarkę central-
nie planowaną i kraj niedemokratyczny w gospodarkę rynkową oraz państwo 

11 Szerzej zob . M . C . Błaszczyk, Les citoyens et l’elargissement des Communauté européenne, 
w: Du déficit démocratique à l’Europe des citoyens, red . L . le Hardÿ de Beaulieu, Presses Univer-
sitaires de Namur, Namur 1994, s . 116–119 .

12 „L’Express”, 20 .12 .1990 .
13 „Le Monde”, 14 .01 .1991 .
14 1 marca 1992 r . weszła w życie część handlowa układu, tzw . umowa przejściowa, na pod-

stawie której w ciągu 10 lat miała zostać ustanowiona strefa wolnego handlu między Polską 
a UE w odniesieniu do produktów przemysłowych, handel artykułami rolnymi podlegał ogra-
niczonej i selektywnej liberalizacji .

15 Na przykład nie udało się wynegocjować zapisów dotyczących protokołu finansowego, 
na bazie którego UE zobowiązałaby się do udzielania pomocy finansowej w perspektywie wie-
loletniej .
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prawa . Odczuwalny był także brak kadry wyspecjalizowanej w sprawach inte-
gracji europejskiej . Ponadto wiele kwestii, które były przedmiotem negocjacji, 
dopiero pojawiło się w polskiej gospodarce i polityce – w sferze zarówno real-
nej, jak i regulacyjnej . Należały do nich m .in .: demonopolizacja gospodarki, 
jej restrukturyzacja i modernizacja, wprowadzenie mechanizmów i praw wol-
nego rynku, taryfa celna, normy i standardy, reguły konkurencji czy kształto-
wanie rynku pracy .

Niemniej, mimo braku deklaracji ze strony UE chęci rozszerzenia o kraje 
EŚW, Polska od początku traktowała układ o stowarzyszeniu jako etap przej-
ściowy do uzyskania członkostwa w UE . Układ stanowił podstawę prawną 
kształtowania bilateralnych relacji między Polską a UE . Regulował wzajemne 
relacje handlowe, dialog polityczny, zbliżenie legislacji, reguły konkurencji oraz 
współpracę w takich dziedzinach, jak przemysł, środowisko, transport czy cła . 
W układzie przewidziano również, aczkolwiek w dość ograniczonym zakresie, 
swobodę przepływu osób, kapitału i usług .

W czerwcu 1993 r . Rada Europejska na szczycie w Kopenhadze podjęła 
decyzję o możliwości przystąpienia krajów stowarzyszonych do UE po spełnie-
niu określonych warunków, tzw . kryteriów kopenhaskich . Pomimo ogólnego 
charakteru kryteriów, pełniły one istotną funkcję w realizacji procesu integra-
cji krajów EŚW z UE . Na ich podstawie Komisja Europejska przygotowała 
swoją opinię w odniesieniu do przedłożonych przez kraje EŚW wniosków 
o akcesję . Komisja, począwszy od 1998 r ., co roku przygotowywała regularnie 
raporty na temat postępów czynionych przez te kraje na drodze do uzyskania 
członkostwa w UE . W następstwie decyzji szczytu w Kopenhadze kraje EŚW 
między 1994 a 1996 r . złożyły oficjalne wnioski o przystąpienie do UE16 . Jed-
nymi z pierwszych politycznych działań podjętych przez UE w celu realizacji 
decyzji szczytu w Kopenhadze były decyzje przyjęte podczas szczytu w Essen 
w grudniu 1994 r . W ich wyniku została przyjęta strategia przedakcesyjna wraz 
z propozycją przygotowania Białej Księgi przedstawiającej zakres skierowa-
nych do krajów kandydujących koniecznych dostosowań prawnych do reguł 

16 Polska złożyła oficjalny wniosek o przystąpienie do UE 5 kwietnia 1994 r .
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jednolitego rynku wewnętrznego17 . Biała Księga przyjęta została na szczycie 
w Cannes w czerwcu 1995 r . Na kolejnym szczycie, który się odbył w grudniu 
1995 r . w Madrycie, zarekomendowano Komisji Europejskiej przygotowanie 
avis (opinii) w sprawie wniosków krajów EŚW o członkostwo oraz dokona-
nie analizy finansowych skutków rozszerzenia i jego wpływu na polityki UE .

Rezultaty prac Komisji Europejskiej – opinie i projekt Agenda 2000, przed-
stawione na szczycie w lipcu 1997 r . – pozwoliły na podjęcie w Luksemburgu 
w grudniu tego samego roku decyzji o otwarciu negocjacji akcesyjnych z Polską, 
Czechami, Estonią, Słowenią, Węgrami oraz Cyprem . Oficjalne negocjacje akce-
syjne z Polską rozpoczęły się w marcu 1998 r ., właściwe – w listopadzie 1998 r .

Należy podkreślić, że rozszerzenie UE było traktowane jako niezwykle 
ważny, niemniej jednak złożony i wieloaspektowy proces, jakiego UE do tej 
pory nie realizowała . Z jednej strony, nigdy dotąd w Unii nie miano do czy-
nienia z ogromnym wyzwaniem jak integracja krajów tak różniących się pozio-
mem rozwoju społeczno-gospodarczego od ówczesnych krajów członkowskich . 
Z drugiej strony, kraje kandydujące nigdy wcześniej nie realizowały tak głębo-
kiej transformacji swojego systemu ekonomicznego, politycznego, prawnego 
i instytucjonalnego jednocześnie z kompleksowym procesem integracji . Jed-
nakże, analizując proces rozszerzenia Unii, należy zaakcentować wielką deter-
minację partnerów, aby zrealizować założony cel .

Unia Europejska organizowała ten złożony proces w sferze zarówno realnej, 
jak i regulacyjnej, począwszy od układów o stowarzyszeniu przez wspomniane 
kryteria kopenhaskie, strategie przedakcesyjne, coroczne raporty oceniające 
postępy krajów kandydujących, na strategii duńskiej dyplomacji „od Kopen-
hagi do Kopenhagi” z 13 grudnia18 2002 r . skończywszy . W procesie akce-
syjnym ogromną rolę odegrała Komisja Europejska (była to  rola inicjująca 
i porządkująca cały proces w ramach Unii), jednocześnie należy zwrócić uwagę 
na podejmowane przez kraje kandydujące wewnętrzne działania dostosowaw-
cze, przygotowujące je do sprostania wymogom członkostwa .

17 Realne funkcjonowanie jednolitego rynku wewnętrznego rozpoczęło się 1 stycznia 1994 r .
18 Data ta  miała symboliczne znaczenie w  kontekście wprowadzenia w  Polsce stanu 

 wojennego .
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W UE bardzo przywiązywano wagę do tego, aby kraje EŚW przystąpiły do 
niej na korzystnych warunkach . Uważano bowiem, że rozszerzenie powinno 
ją przede wszystkim wzmocnić: UE będzie silniejsza, jeżeli będziemy działać 
razem, a nie osobno . Uważano, że po rozszerzeniu, w swej nowej formie, ma 
szansę stać się całością bardziej konkurencyjną na rynku światowym i odgry-
wać bardziej znaczącą rolę polityczną na arenie międzynarodowej . Warto także 
podkreślić wysiłki podejmowane przez kraje kandydujące, które realizowały 
proces fundamentalnej transformacji ustrojowej w jej wymiarze politycznym, 
ekonomicznym i społecznym równolegle z działaniami mającymi doprowa-
dzić do pełnej integracji z UE .

Polska była największym krajem wśród 10 krajów EŚW ubiegających się 
o członkostwo . Wraz z rozpoczęciem transformacji ustrojowej rozpoczęła pro-
ces dostosowawczy na rzecz sukcesywnej integracji z UE . Realizacja układu 
o stowarzyszeniu (zwanego Układem Europejskim) stanowiła bardzo istotny 
etap w procesie integracji . Mimo iż w preambule układu potwierdzono jedy-
nie, że ostatecznym celem Polski jest przystąpienie do WE, a stowarzyszenie 
pomoże osiągnąć ten cel, Polska traktowała współpracę w ramach stowarzy-
szenia jako etap przejściowy na drodze do pełnego członkostwa .

Układ Europejski był bez wątpienia najbardziej kompleksowym i znaczą-
cym układem, jaki Polska wynegocjowała . Regulował on wzajemne relacje 
z największym ugrupowaniem świata, które – począwszy od lat 90 . – stało 
się jednocześnie głównym partnerem współpracy . Należy stwierdzić, że układ 
oddziaływał niemalże na wszystkie dziedziny życia społeczno-gospodarczego . 
Najbardziej widoczne były efekty odnotowane w ramach wymiany handlo-
wej (w styczniu 2002 r . została utworzona strefa wolnego handlu produktami 
przemysłowymi) .

Należy podkreślić, że z wielu, różnorakich przyczyn niezwykle trudno 
było szacować rozwój relacji ekonomicznych między Polską a UE19 . Po pierw-
sze, rozwój powyższych relacji był determinowany przez rozwiązania przyjęte 

19 M . C . Błaszczyk, Poland’s integration with the European Union, w: Poland. History, Culture 
and Society. Selected Readings, red . E . Bielawska-Batorowicz, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015, 
s . 228 .
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w Układzie Europejskim, w szczególności te odnoszące się do liberalizacji 
wzajemnej wymiany handlowej, z wyjątkiem produktów rolnych . Po drugie, 
na rozmiary wzajemnej wymiany wpływało, poza liberalizacją, szereg innych 
czynników, wynikających zwłaszcza z realizowanego przez Polskę procesu trans-
formacji systemowej wraz z głębokimi zmianami strukturalnymi i moderni-
zującymi gospodarkę . Rozwijająca się w ramach stowarzyszenia współpraca 
między stronami wpływała w znaczącym stopniu również na dynamikę wzro-
stu gospodarczego w Polsce . Szacowano, że w latach 1992–1997 tempo wzro-
stu gospodarczego wynikającego z realizacji układu o stowarzyszeniu osiągnęło 
najwyższy poziom, czyli średniorocznie ok . 0,5–0,6%20 . Liberalizacja wymiany 
handlowej skutkowała efektami nie tylko pozytywnymi, ale także negatyw-
nymi, zwłaszcza w odniesieniu do znacznego wzrostu bezrobocia, wynikają-
cego głównie z ograniczania lub zamykania nierentownych działów przemysłu . 
Należy jednakże nadmienić, że te negatywne skutki wiązały się z modernizacją 
i restrukturyzacją polskiej gospodarki .

Realizacja Układu Europejskiego i  równoległe działania dostosowawcze 
stały się ramami procesu transformacji polskiej gospodarki, swoistym punk-
tem odniesienia dla konstrukcji gospodarki rynkowej, państwa prawa i demo-
kracji . Realizacja układu o stowarzyszeniu zapewniała jednocześnie stabilność 
gospodarczą w Polsce i przejrzystość systemu gospodarczego . Stworzyła stabilne 
i  solidne warunki przyciągające inwestycje zagraniczne –  ich skumulowana 
wartość w okresie 1989–2000 osiągnęła 50 mld USD, w tym 75% pochodziło 
z krajów członkowskich UE21 . Było to częściowo wynikiem realizacji posta-
nowień układu o stowarzyszeniu dotyczących m .in .: ceł, przepływu kapitału 
i harmonizacji prawa polskiego z prawem wspólnotowym . Należy dodać, że 
realizacja układu oraz procesu integracji była wspierana przez pomoc finansową 

20 Ocena stopnia realizacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Pol-
ską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, 
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 
Warszawa 1998, s . 17 .

21 M . C . Błaszczyk, L’impact de l’élargissement vers les pays de l’Europe Centrale et Orientale, 
w: L’intégration européenne au XXI siècle, red . J . Bourinnet, La Documentation Française, Paris 
2004, s . 165 .
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wyasygnowaną przez UE w ramach programu PHARE22, który okazał się 
istotny zwłaszcza w początkowej fazie procesu transformacji gospodarczej, 
politycznej i instytucjonalnej .

Reasumując, można stwierdzić, że Układ Europejski nie tylko bez wąt-
pienia był istotnym narzędziem pogłębiania i rozszerzania współpracy między 
stronami, ale także okazał się bardzo ważnym instrumentem w zakresie przy-
gotowania polskiej gospodarki, systemu prawnego, administracji oraz społe-
czeństwa do integracji z UE . Dla Polski proces tych przygotowań niewątpliwie 
stanowił olbrzymie wyzwanie, dotykał on bowiem niemal każdej dziedziny 
życia społeczno-gospodarczego . Do najważniejszych zadań, które powinny 
realizować państwa kandydujące, zaliczono: wzmocnienie struktur admini-
stracyjnych i sprawne wdrażanie prawa, promowanie zmian strukturalnych 
i restrukturyzacji w gospodarce oraz stworzenie sprzyjającego otoczenia dla 
rozwoju i funkcjonowania przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich .

Ostatecznie negocjacje akcesyjne zostały zakończone podpisaniem w Atenach 
16 kwietnia 2003 r . traktatu akcesyjnego, który reguluje warunki członkostwa . 
Przedmiotem negocjacji było wiele dziedzin, jak: ochrona środowiska, polityka 
konkurencji, rolnictwo, swoboda przepływu osób, usług, towarów i kapitału, 
polityka transportowa, podatki, polityka społeczna i zatrudnienie, energia, 
telekomunikacja i technologie informacyjne, prawa spółek, finanse i budżet . 
W 14 obszarach przewidziano okresy przejściowe – w takich dziedzinach jak 
polityka konkurencji czy polityka transportowa na prośbę Polski, w takich jak 
rolnictwo czy swoboda przepływu osób z inicjatywy UE . Doszło również do 
szerokiej debaty na temat skutków integracji . W referendum, które odbyło się 
7 i 8 czerwca 2003 r ., Polacy opowiedzieli się za członkostwem w UE – przy fre-
kwencji 58,85% (77,45% osób głosowało za, przeciw było 22,55%) . W debatę 
zaangażował się rząd, organizacje pozarządowe, inne instytucje, ośrodki nauko-
wo-badawcze, szkoły, partie polityczne . Główne wątpliwości dotyczyły kosztów 

22 W grudniu 1989 r . Rada Ministrów WE prawnie usankcjonowała funkcjonowanie pro-
gramu PHARE . Od 1990 r . w ramach programu WE udzieliła istotnego wsparcia finansowego . 
Początkowo pomoc koncentrowała się na wspieraniu zmian systemowych, następnie – procesu 
integracji z WE .
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i korzyści dla Polski związanych z członkostwem w UE . Opracowano szereg 
analiz i studiów, w których próbowano je oszacować . W większości wykazano, 
że korzyści okażą się większe niż koszty, chociaż początkowo mogą nie być 
odczuwalne . Analizie były również poddawane korzyści wynikające z rozsze-
rzenia dla ówczesnych krajów członkowskich i samej Unii .

W licznych analizach przygotowanych przez ośrodki krajów członkow-
skich oraz na zlecenie Komisji Europejskiej wskazywano na pozytywne skutki 
rozszerzenia zarówno dla krajów członkowskich, jak i dla Unii jako aktora 
międzynarodowych stosunków gospodarczych . W . Kok podkreślał, że „rozsze-
rzenie może pełnić funkcję katalizatora w rozwiązywaniu pewnych problemów 
w Europie”23 . Dodał także, że „jeśli chcemy realnie, żeby UE funkcjonowała 
lepiej, musimy przyjąć odpowiednie postawy . Powinniśmy pozostawić nasze 
narodowe podejście: kraje małe i duże, dawni i nowi członkowie, regiony 
bogate i biedne – wszyscy jesteśmy Europejczykami”24 .

Dzień przystąpienia 10 nowych krajów do UE, czyli 1 maja 2004 r ., symbo-
lizuje ponowne zjednoczenie dwóch części kontynentu europejskiego . Stanowi 
ono realizację marzenia jednego z ojców założycieli Europy – R . Schumana, 
który w 1963 r . mówił: „Musimy zbudować zjednoczoną Europę nie tylko 
w interesie wolnych narodów, ale również po to, aby przyjąć do wspólnoty 
narody wschodniej Europy, gdy zostaną uwolnione spod gnębiącego je uci-
sku i będą prosić o umożliwienie im przystąpienia do wspólnoty oraz o nasze 
moralne wsparcie”25 .

Reasumując: reorientacja polskiej polityki zagranicznej oraz rozpoczęcie 
wielopłaszczyznowego, trudnego i kosztownego procesu transformacji równo-
legle z procesem integracji były podyktowane licznymi, wielorakimi czynni-
kami . Wśród przyczyn natury politycznej podjęcia decyzji o przystąpieniu do 
UE w szczególności warto wymienić takie czynniki, jak: gwarancja nieodwra-
calności rozpoczętego procesu transformacji ustrojowej, zakotwiczenie wśród 

23 Elargissement de l’Union européenne, Résultats et défi, Rapport de Wim Kok à la Commis-
sion européenne, 26 .03 .2003, s . 86 .

24 Ibidem, s . 10 i 17 .
25 Centre européen Robert Schuman, http://www .centre-robert-schuman .org (10 .01 .2020) .
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demokratycznych społeczeństw czy możliwość dołączenia do dużego, liczącego 
się na arenie międzynarodowej ugrupowania integracyjnego oraz uczestnictwa 
w podejmowaniu na szczeblu międzynarodowym decyzji mających globalny 
wymiar . Do czynników natury gospodarczej możemy zaliczyć m .in .: dostęp 
do dużego rynku wewnętrznego UE, nowoczesnych technologii i innowacji 
pozwalających na przyspieszenie wzrostu gospodarczego i modernizacji gospo-
darki narodowej, a także do funduszy strukturalnych wspierających szeroko 
rozumiany rozwój społeczno-gospodarczy, w  tym na walkę z bezrobociem 
i wykluczeniem społecznym; restrukturyzację rolnictwa i gospodarki żywno-
ściowej; kwestie związane z dyscypliną finansów publicznych . Również otwar-
cie granic i swoboda przemieszczania się czy studiowania za granicą odegrały 
ważną rolę w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do UE .

W maju 2020 r . upływa 16 lat członkostwa Polski w UE . Jest to wystar-
czający okres, aby dokonać bilansu obecności Polski w UE także w kontekście 
realizacji celów, które obraliśmy, gdy rozpoczynaliśmy proces transforma-
cji i integracji . Możemy bez wątpienia stwierdzić, że wynik tego procesu jest 
pozytywny . W okresie przygotowań i dostosowań do integracji z UE nie było 
łatwe oszacowanie kosztów członkostwa i korzyści z niego płynących . Proces 
ten obejmował liczne działania w wielu dziedzinach oraz zależał od różnorod-
nych czynników . Całkowity efekt zależał także od gotowości Polski do sprosta-
nia warunkom członkostwa, w tym od przygotowania polskich przedsiębiorstw 
do udziału w jednolitym rynku wewnętrznym czy zdolności do absorpcji fun-
duszy strukturalnych . Niemniej jednak jest oczywiste, że członkostwo stwo-
rzyło warunki do przyspieszenia wzrostu gospodarczego oraz stopniowego 
likwidowania luki rozwojowej pomiędzy Polską a krajami członkowskimi UE . 
Wejście Polski do obszaru czterech wolności sprzyjało procesowi modernizacji 
i restrukturyzacji polskiej gospodarki .

Dokonując swego rodzaju podsumowania członkostwa Polski w UE, można 
jednoznacznie stwierdzić, że Polska dokonała istotnego skoku cywilizacyj-
nego . Należy odnotować wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej 
nie tylko w kontekście bezpieczeństwa gospodarczego, ale także politycznego 
i międzynarodowego .
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W momencie rozpoczynania procesu transformacji i integracji wskaźnik 
PKB per capita wynosił ok . 30% średniej unijnej, aktualnie – 71% . W zna-
czącym stopniu zmieniła się także struktura zatrudnienia: w 1990 r . w rolnic-
twie było zatrudnionych 30,4%, przemyśle – 34%, a w usługach – 35,6%, 
w 2015 r . było to odpowiednio – 11,6%, 30,3% oraz 57,9% .

Nastąpił znaczący wzrost wymiany handlowej, nie tylko wewnątrzunij-
nej, ale także z krajami trzecimi . Istotnie zmieniła się struktura polskiego 
handlu zagranicznego . W początkowym okresie transformacji w polskim eks-
porcie dominowały surowce i materiały oraz produkty rolno-spożywcze (ok . 
80%), a w  imporcie – maszyny i urządzenia . W eksporcie nastąpił wzrost 
z 34,3 mld EUR w 2000 r . do 204,3 mld EUR w 2017 r . (79,6% do UE) 
i w imporcie odpowiednio: z 69,4 mld EUR do 153,7 mld EUR (72,1% z UE) .

Należy odnotować napływ inwestycji zagranicznych, który nastąpił w wyniku 
akcesji i przygotowań do niej . Skumulowana wartość bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych w 2017 r . w Polsce wyniosła prawie 200 mld EUR26 . Warto 
także zwrócić uwagę na pozytywny trend w zakresie wzrostu polskich inwesty-
cji zagranicznych, które tylko w 2017 r . wyniosły ponad 8 mld PLN27 .

Akcesja Polski do UE przyczyniła się do wzrostu konkurencyjności 
i innowacyjności polskiej gospodarki28, której rozwój był w znaczącym stop-
niu wspierany transferami z budżetu UE, w szczególności z funduszy struk-
turalnych . Łącznie transfery te od początku członkostwa wyniosły prawie 
173 mld EUR, w tym ponad 110 mld EUR w ramach polityki spójności oraz 
ponad 56 mld EUR w ramach wspólnej polityki rolnej . Saldo z tytułu transferu 
środków z UE na koniec listopada 2019 r . wyniosło ponad 116 mld EUR29 . 

26 Inwestycje zagraniczne, https://www .paih .gov .pl/polska_w_liczbach/inwestycje_zagra-
niczne (10 .01 .2020) .

27 PWC Polska, Polskie inwestycje zagraniczne, https://www .pwc .pl/pl/media/2019/
2019-10-29-polskie-inwestycje-zagraniczne-biz-raport-pwc .html (10 .01 .2020) .

28 W Globalnym raporcie konkurencyjności Polska w 2019 r . plasuje się na 37 . pozycji wśród 
141 państw . World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2019, http://www3 .
weforum .org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019 .pdf (10 .01 .2020) .

29 Zestawienie transferów finansowych budżet UE–Polska, https://www .gov .pl/attachment/
a7cab39a-43ea-4390-89f1-8831d28ffc6f (12 .01 .2020) .
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Projekty współfinansowane z funduszy strukturalnych UE w istotnym stopniu 
pomogły w unowocześnieniu polskiej gospodarki . Umożliwiły m .in .: poprawę 
infrastruktury, budowę autostrad czy rozwój nowoczesnej kolei, walkę z bez-
robociem i wykluczeniem społecznym, a nade wszystko w ostatnim czasie 
modernizację polskiej nauki i szkolnictwa . Przyczyniły się także do moderni-
zacji i restrukturyzacji polskiego rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich . 
Według wskaźnika rozwoju społecznego, Polska zalicza się do bardzo wysoko 
rozwiniętych krajów świata30 .

Pozytywna ocena członkostwa Polski w UE znajduje swój wyraz w popar-
ciu obecności w UE przez polskie społeczeństwo . W kwietniu 2017 r . wyno-
siło ono 88%, w styczniu 2018 r . – 84%, a w marcu 2019 r . akceptacja Polski 
w UE osiągnęła 91% (przeciw opowiedziało się 5%)31 .

Powyższa analiza wskazuje, że trudne, złożone i kosztowne działania 
podejmowane przez Polskę w celu osiągnięcia zakładanych celów – dotyczą-
cych zarówno procesu głębokiej transformacji ustrojowej, jak i integracji z UE 
– okazały się skuteczne . Nie oznacza to  jednak, że nie należy podejmować 
dalszych działań zmierzających do uczynienia polskiej gospodarki bardziej 
konkurencyjną i innowacyjną na rynku nie tylko europejskim, ale także glo-
balnym . Będzie temu z całą pewnością sprzyjać członkostwo Polski w UE, ale 
również dalszy postęp w procesie integracji europejskiej . Można powiedzieć, 
że Unia jest potrzebna jak nigdy dotąd – że główne cele, które stały się inspira-
cją rozpoczęcia procesu integracji europejskiej, są aktualne32 . Unia Europejska 
powinna być postrzegana jako trzon jednoczącej się Europy, w szczególności 
wobec wyzwań wynikających nie tylko z  jej wewnętrznych problemów, ale 

30 Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego, https://pl .wikipedia .org/
wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_wska%C5%BAnika_rozwoju_
spo%C5%82ecznego (10 .01 .2020) .

31 CBOS: Rekordowe poparcie dla członkostwa Polski w UE, 24 .04 .2019, https://www .tvp .
info/42332078/cbos-rekordowe-poparcie-dla-czlonkostwa-polski-w-ue (12 .01 .2020) .

32 Szerzej zob . S . Ładyka, Pół wieku Unii Europejskiej i jej nowe wyzwania, w: Unia Euro-
pejska w gospodarce światowej – nowe uwarunkowania, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2007, s . 9–40 .
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także z postępującej globalizacji współczesnego świata33 . Częściowa rezygnacja 
z suwerenności w pewnych kwestiach ekonomicznych doprowadziła w proce-
sie integracji do powstania wzajemnych zależności gospodarczych między kra-
jami członkowskimi, a jednocześnie sukcesywnie ustanawiano nowe metody 
współpracy i zastąpiono negocjacje międzyrządowe decyzjami podejmowanymi 
przez instytucje o charakterze ponadnarodowym .

Integracja krajów EŚW ze strukturami europejskimi, ich obecność w tej 
stopniowo budowanej i rozwijanej konstrukcji europejskiej stanowią odwo-
łanie do projektu, który stworzyli ojcowie założyciele zjednoczonej Europy . 
Dążyli oni do zbudowania Europy wspólnej i solidarnej, która zapewni reali-
zację podstawowych wartości i interesów w procesie współdziałania . W tym 
kontekście ukazuje się więc potrzeba doskonalenia architektury integracji euro-
pejskiej, określenia finalité procesu integracji w sposób przejrzysty i otwarty, 
w tym poprzez wzmocnienie metody wspólnotowej ograniczającej realizację 
interesów narodowych na rzecz realizacji wspólnych interesów członków UE 
na arenie międzynarodowej .
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KIEDY PRZYSTĄPILIBYŚMY 
DO UNII EUROPEJSKIEJ I NIE TYLKO, 

GDYBY NIE JAŁTA. KALENDARIUM 
HISTORII ALTERNATYWNEJ

Kalendarium pojałtańskie1 
(wybór ze szczególnym uwzględnieniem dat kluczowych 
dla współpracy gospodarczej Polski z zagranicą)

1 stycznia 1942 Deklaracja Narodów Zjednoczonych (Declaration by the 
United Nations), ratyfikowana przez 26 państw, prze-
widująca dalszą współpracę państw alianckich na polu 
międzynarodowym . Udział przedstawiciela rządu lon-
dyńskiego oraz ratyfikacja przez rząd londyński .

22 lipca 1944 Koniec konferencji w Bretton Woods . Przedstawiciele 
44 państw alianckich po trzytygodniowych obradach 
decydują o  zasadach funkcjonowania gospodarki 
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1 Źródło (niewyłączne) kalendarium: Kalendarium historii Polski, https://pl .wikipedia .org/
wiki/Kalendarium_historii_Polski (10 .01 .2020) .
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światowej . Polskę reprezentował przedstawiciel pol-
skiego rządu na uchodźstwie w Londynie Gustaw 
Gottesman . Polska zostaje członkiem Międzyna-
rodowego Funduszu Walutowego (MFW) i Banku 
Światowego .

 Ogłoszenie Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego (PKWN) .

4–11 lutego 1945 Konferencja w Jałcie . Podjęto decyzję o zmianie gra-
nic polskich i włączeniu Polski do radzieckiej strefy 
wpływów .

10 czerwca 1945 Utworzenie stacjonującej w Polsce Północnej Grupy 
Wojsk Radzieckich .

26 czerwca 1945 Konferencja w San Francisco i podpisanie przez 50 kra-
jów Karty Narodów Zjednoczonych . Polski rząd londyń-
ski nie bierze udziału ze względu na sprzeciw Związku 
Radzieckiego . Polska zostaje jednak później uznana za 
członka założyciela .

28 czerwca 1945 Utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej .
5 lipca 1945 Uznanie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej 

przez Stany Zjednoczone i Wielką Brytanię .
17 lipca – Konferencja poczdamska, potwierdzająca porozumienia
– 2 sierpnia 1945 jałtańskie .
30 czerwca 1946 Sfałszowane referendum ludowe w Polsce .
19 stycznia 1947 Sfałszowane wybory do Sejmu Ustawodawczego .
6 lutego 1947 Powołanie rządu z  Józefem Cyrankiewiczem jako 

premierem .
19 lutego 1947 Uchwalenie tzw . małej konstytucji .
9 lipca 1947 Odrzucenie przez Polskę propozycji udziału w planie 

Marshalla .
21 października 1947 Stanisław Mikołajczyk opuszcza Polskę .
30 października 1947 Podpisanie w  Hawanie Ogólnego Porozumienia 

w sprawie Ceł i Handlu (GATT) . Polska bierze udział 
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w konferencji hawańskiej, ale pod wpływem Związku 
Radzieckiego nie ratyfikuje karty hawańskiej .

kwiecień 1948 Powstanie Organisation for European Economic 
Co-operation (OEEC), poprzedniczki Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), 
która zostanie utworzona w 1960 r .

8 stycznia 1949 Powstanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
(RWPG) jako radziecka reakcja na powstanie OEEC .

1950 Wystąpienie Polski z MFW i Banku Światowego .
6 lipca 1950 Podpisanie w Zgorzelcu układu granicznego pomiędzy 

Polską a NRD .
15 lutego 1951 Umowa między Polską a Związkiem Radzieckim 

o wymianie terytoriów; w jej wyniku Związek Radziecki 
otrzymał nowe złoża gazu ziemnego .

18 kwietnia 1951 Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali .
22 lipca 1952 Przyjęcie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej .
14 maja 1955 Utworzenie Układu Warszawskiego .
1 stycznia 1958 Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej .
18 listopada 1965 Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich .
18 października 1967 Przyjęcie Polski do GATT .
21 sierpnia 1968 Interwencja Wojska Polskiego w Czechosłowacji .
7 grudnia 1970 Kanclerz Willy Brandt z wizytą w Polsce .
2 listopada 1990 Podpisanie przez Polskę i Niemcy układu o nienaru-

szalności granic .
17 czerwca 1991 Podpisanie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy .
28 czerwca 1991 Rozwiązanie RWPG .
22 maja 1992 Podpisanie przez Borysa Jelcyna i Lecha Wałęsę układu 

o przyjaznej i dobrosąsiedzkiej współpracy między Pol-
ską i Rosją .

7 września 1993 Opuszczenie Polski przez ostatnie oddziały wojsk 
rosyjskich .
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1 listopada 1993 Powstanie Unii Europejskiej .
9 kwietnia 1994 Złożenie przez Polskę wniosku o przyjęcie do Unii 

Europejskiej .
4 kwietnia 1996 Początek formalnych rozmów w sprawie przystąpienia 

Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
(NATO) .

1996 Przystąpienie Polski do OECD .
8 czerwca 1997 Zaproszenie Polski, Czech i Węgier do NATO .
1 maja 2004 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej .

Kalendarium alternatywne

1 stycznia 1942 Deklaracja Narodów Zjednoczonych (Declaration by the 
United Nations), ratyfikowana przez 26 państw, prze-
widująca dalszą współpracę państw alianckich na polu 
międzynarodowym . Udział przedstawiciela rządu lon-
dyńskiego oraz ratyfikacja przez rząd londyński .

22 lipca 1944 Koniec konferencji w Bretton Woods . Przedstawiciele 
44 państw alianckich po trzytygodniowych obradach 
decydują o zasadach funkcjonowania gospodarki świa-
towej . Polskę reprezentował przedstawiciel polskiego 
rządu na uchodźstwie w Londynie Gustaw Gottesman . 
Polska zostaje członkiem Międzynarodowego Fundu-
szu Walutowego i Banku Światowego .

 Ogłoszenie Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwole-
nia Narodowego (PKWN) .

4–11 lutego 1945 Konferencja w Jałcie . Podjęcie decyzji o zmianie granic 
Polski, ale też o pozostawieniu Polski poza radziecką 
strefą wpływów .
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10 czerwca 1945 Umowa między Polską a Związkiem Radzieckim okre-
ślająca zasady czasowego przemieszczania wojsk radziec-
kich między Niemcami a Związkiem Radzieckim .

21 czerwca 1945 Przeniesienie rządu londyńskiego do Warszawy i jego 
odcięcie się od Manifestu PKWN .

26 czerwca 1945 Konferencja w San Francisco i podpisanie przez 51 
krajów Karty Narodów Zjednoczonych . Polska bierze 
udział w konferencji . Ze względu na sprzeciw Związku 
Radzieckiego i Francji, mimo poparcia Stanów Zjed-
noczonych, Wielkiej Brytanii i Chin, nie udaje się jej 
uzyskać statusu stałego członka Rady Bezpieczeństwa .

17 lipca– Konferencja poczdamska, potwierdzająca porozumienia 
–2 sierpnia 1945 jałtańskie .
19 stycznia 1947 Wybory do Sejmu Ustawodawczego .
6 lutego 1947 Powołanie rządu z Eugeniuszem Kwiatkowskim jako 

premierem .
9 lipca 1947 Przystąpienie Polski do udziału w planie Marshalla 

z zastrzeżeniem, że nie zmniejsza to jej żądań dotyczą-
cych odszkodowań wojennych wobec Niemiec .

21 października 1947 Wybór Stanisława Mikołajczyka na prezydenta Polski .
30 października 1947 Podpisanie w Hawanie Ogólnego Porozumienia w Spra-

wie Ceł i Handlu (GATT) . 1 stycznia 1948 r . Polska 
ratyfikuje kartę hawańską .

kwiecień 1948 Powstanie Organisation for European Economic 
Co-operation (OEEC), poprzedniczki Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), 
która zostanie utworzona w 1960 r . Polska przystępuje 
do tej organizacji .

8 stycznia 1949 Powstanie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej 
(RWPG) jako radziecka reakcja na powstanie OEEC . 
Polska akceptuje status obserwatora .

24 sierpnia 1949 Powstanie NATO . Polska przystępuje do tej organizacji .
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6 lipca 1950 W Zgorzelcu podpisano układ graniczny pomiędzy 
Polską a NRD, zawierający porozumienie odnośnie do 
udziału NRD w wypłacie odszkodowań wojennych .

18 kwietnia 1951 Powstanie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali . Pol-
ska przystępuje do tej organizacji jako obserwator .

18 listopada 1953 Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich . 
Początek pojednania polsko-niemieckiego jako jeden 
z fundamentów integracji europejskiej .

1 września 1954 Umowa o odszkodowaniach wojennych między Polską 
a RFN . Deklaracja poparcia Polski dla zjednoczenia 
Niemiec .

7 grudnia 1954 Kanclerz Konrad Adenauer z wizytą w Polsce .
2 listopada 1956 Polska i Niemcy podpisują układ o nienaruszalności 

granic .
17 czerwca 1957 Podpisanie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym 

sąsiedztwie i przyjaznej współpracy .
1 stycznia 1958 Powstanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej . 

Członkowie założyciele to Belgia, Czechosłowacja, 
Francja, Holandia, Luksemburg i Polska (alianci) oraz 
RFN, Węgry i Włochy .

Założenia i wyjaśnienia

 § Kalendarium pojałtańskie i kalendarium alternatywne obejmują okres od 
ratyfikowania Deklaracji Narodów Zjednoczonych (1 stycznia 1942 r .) do 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .

 § W obu kalendariach kładzie się nacisk wyłącznie na udział Polski w tworze-
niu nowego ładu ekonomicznego i politycznego po II wojnie światowej . Nie 
bierze się pod uwagę wielu innych, czasami kluczowych i dramatycznych 
wydarzeń (powstania warszawskiego, powstania poznańskiego w 1956 r . 
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i kolejnych protestów przeciwko władzy komunistycznej, powstania Soli-
darności, stanu wojennego, pierwszych wolnych wyborów) .

 § W kalendarium alternatywnym abstrahuje się od większości zmian poli-
tycznych i gospodarczych następujących po II wojnie światowej w innych 
krajach Europy Środkowej i Wschodniej .

 § W kalendarium alternatywnym zakłada się jednak, że w chwili powstania 
EWG w Czechosłowacji i na Węgrzech panuje ustrój umożliwiający tym 
krajom przystąpienie do organizacji .

 § W kalendarium alternatywnym zakłada się także, że w chwili powstania 
EWG Niemcy są już zjednoczone .

 § W kalendarium alternatywnym kolorem czerwonym opisano wydarzenia, 
które – niestety – nie miały miejsca .

 § W kalendarium alternatywnym kilkukrotnie użyty w odniesieniu do dat 
kolor czerwony oznacza, że konkretne wydarzenie rzeczywiście miało miej-
sce, ale w innym czasie, najczęściej znacznie później .

 § W kalendarium alternatywnym w kilku miejscach autor pozwolił sobie 
na swoistą grę wydarzeniami, umieszczając w datach faktów historycznych 
wydarzenia całkowicie alternatywne (np . mające miejsce 10 czerwca 1945 r . 
utworzenie stacjonującej w Polsce Północnej Grupy Wojsk Radzieckich 
zastąpiono umową o zasadach czasowego przemieszczania wojsk radziec-
kich między Niemcami a Związkiem Radzieckim) .
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6DOROTA CZYKIER-WIERZBA*

POMOC Z UNIJNYCH FUNDUSZY 
POLITYKI SPÓJNOŚCI DLA POLSKICH 

REGIONÓW W LATACH 2004–2020

Wstęp

Polska po wstąpieniu w maju 2004 r . do Unii Europejskiej (UE) rozpo-
częła realizację jednej z ważniejszych polityk wspólnotowych, tj . politykę spój-
ności . Ma ona na celu promowanie harmonijnego rozwoju całego terytorium 
UE poprzez działania prowadzące do zmniejszenia dysproporcji w poziomach 
rozwoju regionów i w konsekwencji zwiększenie spójności gospodarczej, spo-
łecznej i terytorialnej Wspólnoty .

Instrumentami służącymi do realizacji celów polityki spójności są fundusze 
strukturalne i Fundusz Spójności . Są one kierowane do tych regionów i sekto-
rów gospodarki, które bez pomocy finansowej nie byłyby w stanie dorównać 
do średniego poziomu ekonomicznego w UE . Do 2007 r . funkcjonowały cztery 
fundusze strukturalne, tj . Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), 
Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Wspierania Rybo-
łówstwa (EFWR) i Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (FEOGA 

* Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba – Uniwersytet Gdański, e-mail: dorota .czykier-
-wierzba@ug .edu .pl; ORCID: 0000-0002-4656-5854 .
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– od francuskiej nazwy) – Sekcja Orientacji, a także Fundusz Spójności1 . Po 
modyfikacji w 2007 r . polityki spójności dwa z wymienionych wyżej funduszy, 
tj . EFWR i Sekcja Orientacji funduszu FEOGA, zostały zlikwidowane . Od tam-
tej pory polityka spójności jest finansowana z dwóch funduszy strukturalnych, 
tj . z EFRR i EFS, oraz z Funduszu Spójności2 . Po wstąpieniu do UE Polska 
uzyskała prawo do korzystania z unijnych funduszy polityki spójności, które 
przeznacza się na realizację krajowych i regionalnych programów operacyjnych .

Celem artykułu jest omówienie pomocy z unijnych funduszy polityki spój-
ności dla polskich regionów w latach 2004–2020 . Wymaga to przeprowadze-
nia analizy polityki spójności realizowanej w Polsce w wieloletnich ramach 
finansowych na lata: 2004–2006, 2007–2013 i 2014–2020 .

1.  Unijne fundusze polityki spójności dla polskich regionów 
w latach 2004–2006

W 1997 r . Komisja Europejska przygotowała dokument zatytułowany 
„Agenda 2000”, który zawierał projekt reformy wspólnej polityki rolnej i poli-
tyki spójności na lata 2000–2006, a także zasady rozszerzenia UE o nowe kraje 
członkowskie . Przyjęto w nim, że w latach 2000–2006 wydatki z budżetu ogól-
nego UE wyniosą 123,5 mld EUR, z tej kwoty na politykę spójności przezna-
czy się 44,6 mld EUR, tj . 36,1% ogólnej kwoty wydatków3 .

Polsce na realizację polityki spójności przyznano z budżetu ogólnego UE 
12,8 mld EUR4 . W tej kwocie 8,6 mld EUR pochodziło z funduszy struktu-

1 E . Kawecka-Wyrzykowska, Finansowanie Unii Europejskiej, w: J . Barcz, E . Kawecka-Wy-
rzykowska, K . Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, Oficyna a Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2007, s . 139 .

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11  lipca 2006 r . ustanawiające prze-
pisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Fun-
duszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999, 
Dz . Urz . UE L 210, 31 .07 .2006 .

3 L . Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s . 133 .
4 J . Ładysz, Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2008, s . 195 .
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ralnych, a 4,2 mld EUR z Funduszu Spójności . Ustalono, że w Polsce środki 
z funduszy strukturalnych zostaną podzielone pomiędzy poszczególne fundusze 
strukturalne w następujących proporcjach: 60,9% na EFRR, 22,9% na EFS, 
13,8% na Sekcję Orientacji funduszu FEOGA, 2,4% na EFWR5 .

Zgodnie z regulacjami dotyczącymi polityki spójności na lata 2000–2006, 
korzystanie z unijnych funduszy pomocowych zostało w Polsce poprzedzone 
przygotowaniem dokumentu Narodowy plan rozwoju na lata 2004–2006 (NPR) . 
Jego celem strategicznym było rozwijanie konkurencyjności gospodarki opar-
tej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego harmonijnego 
rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecz-
nej, ekonomicznej i terytorialnej z UE na poziomie regionalnym i krajowym6 .

Na podstawie NPR Komisja Europejska przygotowała dla Polski doku-
ment Podstawy wsparcia Wspólnoty (PWW) . Celem strategicznym PWW było 
rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, 
zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekono-
micznej i przestrzennej7 . Od 2004 r . PWW były wdrażane w Polsce za pomocą 
pięciu jednofunduszowych, sektorowych programów operacyjnych (SPO) . 
Ponadto był realizowany dwufunduszowy „Zintegrowany Program Opera-
cyjny Rozwoju Regionalnego” (ZPORR) oraz Program Operacyjny „Pomoc 
Techniczna” . Wdrażanie PWW następowało także poprzez realizację dwóch 
inicjatyw wspólnotowych (EQUAL i INTERREG)8 oraz projektów z udzia-
łem Funduszu Spójności, a także przedsięwzięć finansowanych wyłącznie ze 
środków krajowych (tabela 1) .

W latach 2004–2006 poza sektorowymi programami operacyjnymi był 
realizowany, jak wspomniano, dwufunduszowy ZPORR . Jako jego cel strate-
giczny wyznaczono tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów 

5 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy plan rozwoju 2004–
2006, Warszawa 2003.

6 Ibidem, s . 63 .
7 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Podstawy wsparcia Wspólnoty 2004–

2006, Warszawa 2003.
8 A .  Jankowska, T .  Kierzkowski, R .  Knopik, Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, 

Wydawnictwo C . H . Beck, Warszawa 2005, s . 206–212 i 215 .
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oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby 
sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności eko-
nomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z UE9 . Ustalono, że cel 
ten zostanie osiągnięty poprzez koncentrację działań na czterech priorytetach 
zgodnych z priorytetami polityki rozwoju regionalnego, sformułowanymi 
w Narodowej strategii rozwoju regionalnego na lata 2004–2006 . Dotyczyły one10:
1) rozbudowy i modernizacji infrastruktury służącej wzmocnieniu konku-

rencyjności regionów;
2) wzmocnienia rozwoju zasobów ludzkich w regionach;
3) rozwoju lokalnego;
4) pomocy technicznej .

Tabela 1.  Unijne fundusze polityki spójności przeznaczone w Polsce na programy 
operacyjne i inicjatywy wspólnotowe w latach 2004–2006 (w mln EUR, 
ceny bieżące)

Wyszczególnienie Źródła finansowania Kwota

SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” EFRR 1251,1

SPO „Rozwój Zasobów Ludzkich” EFS 1470,0

SPO „Transport” EFRR 1163,4

SPO „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora 
Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”

Sekcja Orientacji 
funduszu FEOGA 1192,7

SPO „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb” EFWR 201,8

„Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” EFRR, EFS 2968,5

IW INTERREG EFRR 221,4

IW EQUAL EFS 133,9

Fundusz Spójności 4178,8

Ogółem 12 809,6

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Podstawy wsparcia Wspólnoty 2004–
2006, Warszawa 2003, s . 9 .

9 Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Narodowy plan…, op .cit ., s . 114 .
10 Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004– 2006, 

s . 32 i n .
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Działania realizowane w ramach priorytetu 1 miały na celu rozwój infra-
struktury: transportowej, w dziedzinie ochrony środowiska, ochrony zdrowia, 
szkolnictwa, turystyki, kultury i  społeczeństwa informacyjnego . Działania 
w ramach priorytetu 2 koncentrowały się na wspieraniu: reorientacji zawo-
dowej osób odchodzących z rolnictwa i zagrożonych procesami restruktury-
zacyjnymi, rozwoju kadr regionalnej gospodarki zgodnie z potrzebami rynku 
pracy i wyrównywania szans edukacyjnych oraz promocji przedsiębiorczości . 
Priorytet 3, tj . rozwój lokalny, dotyczył rewitalizacji zdegradowanych obszarów 
miejskich, poprzemysłowych i powojskowych oraz wspierania rozwoju lokal-
nej infrastruktury, mikroprzedsiębiorstw, budowy i modernizacji szkół, obiek-
tów kulturalnych i turystycznych itp . Na priorytet 4, tj . pomoc techniczną, 
przeznaczono środki w wysokości 39,9 mln EUR, które zostały wykorzystane 
na wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, w tym m .in . 
instytucji zarządzającej ZPORR, urzędów marszałkowskich, urzędów woje-
wódzkich, wojewódzkich urzędów pracy11 .

Na realizację tego programu przeznaczono 4083,9 mln EUR ze środków 
publicznych, w tym z funduszy strukturalnych 2968,5 mln EUR . Stanowiło 
to 23,2% ogólnej kwoty środków przyznanych Polsce z budżetu ogólnego 
UE na  realizację polityki spójności w  latach 2004–2006 . Inwestycje reali-
zowane ze środków tego programu były dofinansowane z EFRR (priory-
tety 1, 3 i 4) oraz z EFS (priorytet 2) . Dofinansowanie programów z EFRR 
wynosiło 2530 mln EUR (tj . 85,2% ogólnej kwoty środków przeznaczonych 
na ZPORR), a z EFS 438,5 mln EUR (tj . 14,8% ogólnej kwoty)12 . Z danych 
zawartych w tabeli 1 wynika, że wśród realizowanych w latach 2004–2006 
programów operacyjnych ZPORR był pod względem kwoty przeznaczonych 
środków największym programem .

Warto podkreślić, że ZPORR na lata 2004–2006 miał charakter komple-
mentarny w stosunku do sektorowych programów operacyjnych . Był bowiem 
wdrażany regionalnie (tabela 4) . W związku z  tym przeznaczone na niego 

11 Ibidem, s . 211 .
12 Ibidem .
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środki zostały podzielone pomiędzy województwa przy uwzględnieniu trzech 
kryteriów, takich jak: ludność województwa, PKB na  jednego mieszkańca 
i stopa bezrobocia13 . Miało to zapewnić relatywnie większą pomoc regionom 
najbiedniejszym .

Z danych zawartych w tabeli 4 wynika, że w latach 2004–2006 najwyższe 
kwoty pomocy unijnej w ramach ZPORR uzyskały województwa: mazowiec-
kie, śląskie i dolnośląskie . Bezwzględne liczby opisujące wielkość pomocy przy-
znawanej z unijnych funduszy polityki spójności regionom zawarte w tabeli 4 
nie pozwalają jednak ani bezpośrednio ocenić, ani porównać jej znaczenia dla 
tych regionów . Nieporównywalność ta wynika przede wszystkim ze znacznego 
zróżnicowania samych regionów, w szczególności ze względu na liczbę miesz-
kańców . Aby uwzględnić to zróżnicowanie, kwotę pomocy należy odnieść do 
liczby mieszkańców regionu (tabela 5) . Uzyskane wskaźniki względne są bez-
pośrednio porównywalne dla wszystkich regionów i pozwalają na  łatwiej-
szą ocenę wpływu tej pomocy na społeczności lokalne . Z danych zawartych 
w tabeli 5 wynika, że w latach 2004–2006 beneficjentami największej pomocy 
z unijnych funduszy polityki spójności były najbiedniejsze polskie województwa, 
tj .: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie .

Beneficjentami końcowymi pomocy realizowanej w ramach ZPORR były 
samorządy województw, powiatów i gmin, stowarzyszenia oraz związki gmin 
i powiatów, instytucje rynku pracy, instytucje wspierania przedsiębiorczości 
itp . W ramach priorytetu 2 wsparcie mogły uzyskać osoby indywidualne oraz 
mikroprzedsiębiorcy .

Jeżeli chodzi o podział przez województwa środków z ZPORR pomię-
dzy priorytety, to w latach 2004–2006 regiony wykorzystały dostępne środki 
głównie na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu 
konkurencyjności regionów (priorytet 1) . Najmniej środków z tego programu 
województwa przeznaczyły na priorytet 2, tj . wzmocnienie rozwoju zasobów 
ludzkich w regionach14 .

13 J . W . Tkaczyński, R . Willa, M . Świstak, Leksykon funduszy Unii Europejskiej, Wydawnic-
two C . H . Beck, Warszawa 2009, s . 429–430 .

14 Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego…, op .cit ., s . 211 .
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Analizując strukturę podziału środków z ZPORR, można stwierdzić, że przez 
wykorzystanie gros środków na inwestycje realizowane w ramach priorytetu 
1 regiony dążyły do podniesienia poziomu rozwoju infrastruktury i w konse-
kwencji ograniczenia dysproporcji w tym zakresie pomiędzy polskimi regio-
nami i regionami w starych krajach członkowskich UE . Warto podkreślić, że 
poprawa stanu infrastruktury przyczynia się m .in . do: zwiększenia atrakcyjno-
ści województw jako miejsc pracy i zamieszkania oraz lokalizacji działalności 
gospodarczej; zwiększenia dostępności komunikacyjnej regionów i ich powią-
zania z krajowym i międzynarodowym układem transportowym; poprawy bez-
pieczeństwa na drogach; skrócenia czasu podróży do pracy czy szkoły .

2.  Unijne fundusze polityki spójności dla polskich regionów 
w latach 2007–2013

Prace dotyczące wieloletnich ram finansowych na lata 2007–2013 rozpo-
częły się w 2004 r . i trwały do kwietnia 2006 r . Ustalono wówczas, że w latach 
2007–2013 wydatki z budżetu ogólnego UE wyniosą 974,8 mld EUR (w cenach 
bieżących), w tym na politykę spójności 347,4 mld EUR (w cenach bieżą-
cych), tj . 35,6% ogólnej kwoty wydatków15 . W latach 2007–2013 głównym 
beneficjentem pomocy z budżetu ogólnego UE była Polska, której przyznano 
na realizację polityki spójności 67,3 mld EUR (w cenach bieżących), co sta-
nowiło 19,4% środków przewidzianych w budżecie ogólnym na tę politykę . 
Z ogólnej kwoty funduszy przyznanych Polsce na lata 2007–2013 52% zostało 
przeznaczonych na EFRR, 15% na EFS i 33% na Fundusz Spójności16 .

15 Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy parlamentem Europejskim, Radą i Komi-
sją w sprawie dyscypliny budżetowej należytego zarządzania finansami, Dz . Urz . UE C 139, 
14 .06 .2006 .

16 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–
2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Warszawa 2007, s . 116 .
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Rada Europejska podjęła 6 października 2006 r . decyzję w sprawie stra-
tegicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności na  lata 2007–201317 . Ich 
celem było „stymulowanie rozwoju strategicznego wymiaru polityki spój-
ności prowadzącego do wzmocnienia synergii z celami odnowionej Strategii 
Lizbońskiej oraz wspomagania realizacji tych celów”18 . Dokument ten stanowił 
podstawę do przygotowania przez kraje członkowskie narodowych strategicz-
nych ram odniesienia (NSRO), co było warunkiem wykorzystania przyznanych 
z budżetu ogólnego funduszy na politykę spójności . W Polsce dokument taki 
został przygotowany przez Radę Ministrów i był nazywany również Narodową 
strategię spójności (NSS) . Stanowił rozwinięcie i uszczegółowienie Strategii roz-
woju kraju 2007–2013 (SRK) . Celem strategicznym NSS (NSRO) było two-
rzenie warunków do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki opartej 
na wiedzy i przedsiębiorczości zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost 
poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej19 . Od 2007 r . cele 
NSS były wdrażane za pomocą krajowych programów operacyjnych (PO), 
zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, i 16 regionalnych 
programów operacyjnych (RPO), zarządzanych przez samorządy poszczegól-
nych województw (tabela 2) . W latach 2007–2014 na realizację krajowych 
programów operacyjnych przeznaczono 50,7 mld EUR .

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2007–2013 w miejsce ZPORR 
utworzono 16 regionalnych programów operacyjnych i równocześnie przyznano 
poszczególnym regionom określone kwoty środków na realizację inwestycji; 
RPO były współfinansowane z EFRR .

Celem głównym 16 RPO było podnoszenie konkurencyjności gospodarki 
poszczególnych regionów oraz wspieranie ich zrównoważonego rozwoju20 . 
Miało się to przyczynić do tworzenia warunków do rozwoju inwestycji, w tym 

17 Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r . w sprawie strategicznych wytycznych Wspól-
noty dla spójności na lata 2007–2013, Dz . Urz . UE L 291, 21 .10 .2006 .

18 Ibidem .
19 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne…, op .cit ., s . 40 .
20 M .  Lejcyk, Ocena przygotowania Polski do wykorzystania funduszy Unii Europejskiej, 

„Wspólnoty Europejskie” 2007, nr 3, s . 24–36 .
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szczególnie dotyczących innowacji oraz zatrudnienia . Wprawdzie w 16 RPO 
została ustalona różna liczba osi priorytetowych, to  jednak zostały w nich 
uwzględnione obszary wsparcia podobne do tych z programów krajowych . 
Należały do nich: badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębior-
czość, społeczeństwo informacyjne, transport, energetyka, ochrona środowi-
ska, turystyka, kultura, rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich, inwestycje 
w infrastrukturę społeczną oraz pomoc techniczna .

Tabela 2.  Unijne fundusze polityki spójności przeznaczone w Polsce na programy 
operacyjne w latach 2007–2013 (w mld EUR)

Programy operacyjne Źródło finansowania Kwota

PO „Infrastruktura i Środowisko” EFRR, Fundusz Spójności 27,9

Regionalne programy operacyjne EFRR 16,6

PO „Kapitał Ludzki” EFS 9,7

PO „Innowacyjna Gospodarka” EFRR 8,3

PO „Rozwój Polski Wschodniej” EFRR 2,3

PO „Pomoc Techniczna” EFRR 0,5

Programy europejskiej współpracy terytorialnej EFRR 0,7

Krajowa rezerwa wykonania 1,3

Ogółem 67,3

Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 wspie-
rające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Warszawa 2007, s . 116 .

Przy podziale środków pomiędzy regionalne programy operacyjne zostały 
uwzględnione, podobnie jak w przypadku perspektywy finansowej na  lata 
2004–2006 w ramach ZPORR, następujące kryteria: liczba ludności woje-
wództwa, PKB na jednego mieszkańca oraz stopa bezrobocia21 .

W latach 2007–2013 beneficjentami największej pomocy były, jak wynika 
z danych zawartych w tabeli 4, województwa mazowieckie i śląskie . Przeprowa-
dzone obliczenia dotyczące poziomu unijnej pomocy na jednego mieszkańca 
wskazują natomiast, że w latach 2007–2013 największe wsparcie uzyskały naj-
biedniejsze województwa, tj .: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie 

21 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne…, op .cit ., s . 118 .
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i warmińsko-mazurskie (tabela 5)22 . Zwiększenie transferów środków pomo-
cowych do najbiedniejszych regionów wynikało z  faktu, że obszary te były 
mniej konkurencyjne, przyciągały mniej inwestycji bezpośrednich, rozwijały 
się wolniej i wolniej reformowały swoje gospodarki, a ponadto wykorzysty-
wały mniej środków pomocowych23 . Stąd w celu przezwyciężenia trudności 
strukturalnych niezbędne było ich uprzywilejowanie względem innych obsza-
rów przy podziale unijnych funduszy polityki spójności .

Utworzenie 16 RPO, przygotowanych przez samorządy województw, 
pozwoliło na dostosowanie wsparcia finansowego do potrzeb poszczególnych 
regionów . Ponadto warto podkreślić, że w wieloletnich ramach finansowych 
na  lata 2007–2013 na 16 RPO przeznaczono relatywnie więcej środków 
z unijnej polityki spójności aniżeli na realizację w latach 2004–2006 ZPORR . 
W latach 2007–2013 udział środków przyznanych regionom w ogólnej kwo-
cie funduszy unijnej polityki spójności wynosił bowiem, jak wynika z tabeli 2, 
24,7%, podczas gdy w poprzednim okresie było to 23,2% (tabela 1) . Z pro-
wadzonych badań wynika, że znaczny wzrost środków unijnych przyzna-
nych regionom na lata 2007–2013 w ramach polityki spójności przyczynił 
się do intensyfikacji procesów inwestycyjnych, szczególnie w zakresie infra-
struktury technicznej i społecznej, a w konsekwencji stymulował ich rozwój 
społeczno-gospodarczy24 .

22 W 2013 r . PKB na  1 mieszkańca wynosił w województwach: lubelskim 47% średniej 
dla UE, świętokrzyskim 49% średniej dla UE, podlaskim 49% średniej dla UE, warmiń-
sko-mazurskim 48% średniej dla UE, podkarpackim 47% średniej dla UE . PKB na jednego 
mieszkańca w stosunku do średniej unijnej, https://ec .europa .eu/eurostat/tgm/table .do?tab=ta-
ble&init=1&language=en&pcode=tgs00006&plugin=1 (20 .01 .2020) .

23 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne…, op .cit ., s . 118 .
24 K . Jarosiński, B . Opałka, Finansowanie inwestycji w sektorze publicznym w Polsce w latach 

2007–2013 w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, „Studia i Prace” Kolegium Zarzą-
dzania i Finansów SGH, z . 146, Warszawa 2015, s . 29–56 .
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3.  Unijne fundusze polityki spójności dla polskich regionów 
w latach 2014–2020

Projekt budżetu ogólnego UE na lata 2014–2020 został przygotowany przez 
Komisję Europejską w 2011 r ., a zatwierdzony przez Parlament i Radę Euro-
pejską dopiero w grudniu 2013 r . Ustalono, że w latach 2014–2020 wydatki 
budżetowe w ujęciu według zobowiązań wyniosą 1082,5 mld EUR (w cenach 
bieżących), w  tym na politykę spójności zarezerwowano 351,8 mld EUR 
(w cenach bieżących), co stanowi 32,5% ogółu wydatków z  tego budżetu . 
W nowym okresie programowania przyjęto, że polityka spójności będzie sta-
nowiła podstawową politykę inwestycyjną, mającą na celu zwiększenie zatrud-
nienia i wzrost gospodarczy, oraz podstawowe narzędzie realizacji priorytetów 
strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu25 . W latach 2014–2020 
głównym beneficjentem środków przeznaczonych na finansowanie polityki 
spójności jest Polska, której przyznano na ten cel 77,3 mld EUR (w cenach 
bieżących), tj . 22% ogółu środków przeznaczonych na politykę spójności26 .

Podstawę wdrażania funduszy unijnych w Polsce stanowi umowa partner-
stwa . Jest to rodzaj kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską, w któ-
rym nasz kraj wskazuje, w jaki sposób dzięki funduszom unijnym z nowego 
wieloletniego budżetu UE na lata 2014–2020 zamierza zrealizować swoje cele 
rozwojowe . W nowej perspektywie finansowej priorytety umowy partnerstwa 
muszą być ściśle dostosowane do celów strategii „Europa 2020” . Instrumen-
tami realizacji umowy są krajowe i regionalne programy operacyjne, poprzez 
które środki unijne trafiają w poszczególnych obszarach kraju do beneficjen-
tów, w tym do samorządów i przedsiębiorstw27 .

25 L . J . Jasiński, Strategia „Europa 2020”, „Nowe Życie Gospodarcze” 2010, nr 2/6, s . 28–29 .
26 Multiannual financial framework 2014–2020 and EU budget 2014, The figures, Luxem-

bourg 2014 .
27 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 

– umowa partnerstwa, Warszawa 2014, s . 168 .
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W latach 2014–2020 fundusze unijne zostaną przeznaczone w Polsce, jak 
wynika z tabeli 3, na realizację sześciu krajowych programów operacyjnych, 
na które przeznaczy się 46,1 mld EUR, czyli 4,6 mld EUR mniej aniżeli w latach 
2007–2013 . Równolegle do programów krajowych jest realizowanych 16 RPO, 
opracowanych, zarządzanych i wdrażanych przez władze poszczególnych woje-
wództw (tabela 4) . Wszystkie wymienione wyżej programy operacyjne wpisują 
się w określone obszary sformułowane w strategii „Europa 2020” .

Tabela 3.  Unijne fundusze polityki spójności przeznaczone w Polsce 
na realizację programów operacyjnych w latach 2014–2020  
(w mld EUR, ceny bieżące)

Programy operacyjne Źródła finansowania Kwota

PO „Infrastruktura i Środowisko” EFRR, Fundusz Spójności 27,5

Regionalne programy operacyjne EFRR, EFS 31,2

PO „Inteligentny Rozwój” EFRR 8,6

PO „Wiedza, Edukacja i Rozwój” EFS 4,4

PO „Polska Cyfrowa” EFRR 2,1

PO „Polska Wschodnia” EFRR 2,1

PO „Pomoc Techniczna” EFRR 0,7

Programy europejskiej współpracy terytorialnej EFRR 0,7

Ogółem 77,3

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 
– umowa partnerstwa, Warszawa 2014, s . 168; Rząd przyjął projekty na nową perspektywę finansową, 
2014, s . 2, www .mir .gov .pl (08 .01 .2014) .

W perspektywie finansowej na lata 2014–2020 obok sześciu programów 
krajowych jest realizowanych, jak wspomniano, 16 RPO . Ma to na celu zwięk-
szenie konkurencyjności regionów oraz poprawę jakości życia ich mieszkańców 
poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwo-
jowych28 . Programy regionalne w obecnych wieloletnich ramach finansowych 
są finansowane z dwóch funduszy strukturalnych, tj . EFRR i EFS, a nie – jak 

28 Rząd przyjął projekty na  nową perspektywę finansową, 2014, s .  3, www .mir .gov .pl 
(08 .01 .2014) .
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to miało miejsce w latach 2007–2013 – tylko z EFRR . Z pierwszego z tych 
funduszy przeznaczono dla województw na lata 2014–2020 55% ogólnej kwoty 
przyznanej Polsce na ten fundusz z budżetu ogólnego UE oraz 66% środków 
z EFS . Warto podkreślić, że dwufunduszowość programów regionalnych stwa-
rza możliwość programowania celów rozwojowych, co winno przyczynić się do 
zwiększenia komplementarności i efektywności interwencji . Takie podejście 
będzie sprzyjało również silniejszym powiązaniom i koordynacji działań podej-
mowanych w regionach przez podmioty zaangażowane w realizację progra-
mów . W praktyce oznacza to, że województwa będą mogły finansować z tych 
funduszy nie tylko – jak dotychczas – działania inwestycyjne (np . takie, jak: 
budowa dróg, linii kolejowych, wodociągów), lecz także projekty „miękkie” 
(tj . np .: szkolenia nauczycieli, organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów, 
wspieranie osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem spo-
łecznym, a także chcących podnieść swoje kwalifikacje) .

Zaplanowano, że w latach 2014–2020 na 16 programów regionalnych prze-
znaczy się 31,2 mld EUR, co stanowi 40,4% ogólnej kwoty środków przyzna-
nych Polsce na realizację programów operacyjnych (tabela 4) . W poprzedniej 
natomiast perspektywie finansowej województwa otrzymały, jak wspomniano, 
16,6 mld EUR, czyli ponad 14,6 mld EUR mniej środków aniżeli w latach 
2014–2020 . Stąd ich udział w ogólnej kwocie wydatków przeznaczonych 
na finansowanie polityki spójności był również niższy i wyniósł 24,7% . Liczby 
te  świadczą o postępującym w Polsce procesie decentralizacji zarządzania 
pomocą unijną i w konsekwencji wzmacnianiu roli regionów oraz zwiększe-
niu ich odpowiedzialności za prowadzoną politykę rozwoju .

Podział środków przeznaczonych w latach 2014–2020 na realizację 16 RPO 
pomiędzy województwa został uzależniony od obliczonego algorytmu . Przy 
jego ustalaniu wzięto pod uwagę m .in .: liczbę ludności regionu, PKB per capita 
w PPS dla każdego z regionów, różnicę pomiędzy PKB i siłą nabywczą w regio-
nie liczoną per capita względem średniej unijnej oraz liczbę bezrobotnych29 . 

29 Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020…, op .cit ., s . 167 .
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Podział środków przeznaczonych na 16 RPO pomiędzy województwa w latach 
2014–2020 przedstawiono w tabeli 4 .

Tabela 4.  Alokacja unijnych funduszy polityki spójności według województw 
w latach 2004–2006, 2007–2013, 2014–2020 (w mln EUR, ceny bieżące)

Województwa Lata 2004–2006 Lata 2007–2013 Lata 2014–2020

Dolnośląskie 223,6 1213,1 2252,5

Kujawsko-pomorskie 141,9 951,0 1903,5

Lubelskie 201,0 1155,8 2230,9

Lubuskie 82,6 439,2 906,9

Łódzkie 157,1 1006,4 2256,0

Małopolskie 185,3 1290,3 2878,2

Mazowieckie 299,8 1831,5 2089,8

Opolskie 76,8 427,1 944,9

Podkarpackie 192,2 1136,3 2114,2

Podlaskie 109,9 636,2 1213,6

Pomorskie 159,6 885,1 1864,8

Śląskie 280,0 1712,9 3476,9

Świętokrzyskie 133,1 725,8 1364,5

Warmińsko-mazurskie 181,9 1036,5 1728,3

Wielkopolskie 196,0 1272,8 2450,2

Zachodniopomorskie 140,0 835,4 1601,2

Ogółem 2760,7 16 555,6 31 256,3

Źródło: Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004–2006, s . 211; Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, Warszawa 2007, s . 122; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Progra-
mowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – umowa partnerstwa, Warszawa 2014, s . 168 .

Z danych tych wynika, że w latach 2014–2020 z unijnych funduszy poli-
tyki spójności przyznano województwom więcej środków aniżeli w poprzedniej 
perspektywie finansowej . Dotyczy to również Mazowsza, które jako pierwsze 
z polskich regionów znalazło się w grupie najbogatszych regionów europejskich30 .  

30 W 2010 r . poziom PKB per capita na Mazowszu osiągnął 102% średniej unijnej, do najbo-
gatszych regionów UE należały zaś w tym roku: Londyn (328% średniej unijnej), Luksemburg 
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W związku z tym podlega ono mniej korzystnemu systemowi obliczania pomocy 
pochodzącej ze środków przeznaczonych na finansowanie polityki regional-
nej . W latach 2014–2020 najwięcej środków na realizację RPO uzyskają, jak 
wynika z tabeli 4, województwa śląskie i małopolskie, a najmniej – opolskie 
i lubuskie . Przeprowadzone natomiast obliczenia dotyczące pomocy unijnej 
na  jednego mieszkańca wskazują, że w  latach 2014–2020 najwięcej środ-
ków z unijnych funduszy polityki spójności uzyskają, podobnie jak w latach 
2000– 2006 i 2007–2013, najbiedniejsze województwa, tj .: lubelskie, podkar-
packie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (tabela 5) . Nie ulega 
wątpliwości, że zwiększenie w latach 2014–2020 kwoty środków przeznaczo-
nych na realizację 16 RPO należy ocenić pozytywnie . To nie władze krajowe 
bowiem, ale władze województwa najlepiej orientują się w potrzebach i moż-
liwościach własnego regionu, co – jak wspomniano – gwarantuje efektywne 
wykorzystanie środków unijnych .

Tabela 5.  Unijne fundusze polityki spójności przeznaczone na programy 
regionalne w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2004–2006, 
2007–2013 i 2014–2020 (w EUR, ceny bieżące)

Województwa Lata 2004–2006 Lata 2007–2013 Lata 2014–2020

Dolnośląskie 77,4 348,9 774,4

Kujawsko-pomorskie 68,6 457,2 910,6

Lubelskie 92,1 534,4 1041,8

Lubuskie 81,8 432,6 888,7

Łódzkie 60,9 396,6 900,1

Małopolskie 56,8 388,9 855,0

Mazowieckie 58,2 349,0 376,9

Opolskie 73,3 417,3 943,4

Podkarpackie 91,5 537,9 993,2

Podlaskie 91,5 532,7 1017,6

Pomorskie 72,6 393,3 810,6

Śląskie 59,7 369,7 757,6

(266%), Bruksela (223%), Hamburg (203%) i Groningen (180%) . A . Cieślak-Wróblewska, 
Nieprzeciętne Mazowsze, „Rzeczpospolita”, 25 .03 .2013, s . 1 .
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Województwa Lata 2004–2006 Lata 2007–2013 Lata 2014–2020

Świętokrzyskie 103,4 570,0 1079,3

Warmińsko-mazurskie 127,3 721,2 1196,3

Wielkopolskie 58,2 371,4 705,9

Zachodniopomorskie 82,6 490,0 932,7

Ogółem 2760,7 16 555,6 31 256,3

Źródło: Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego 2004–2006, s . 211; Minister-
stwo Rozwoju Regionalnego, Narodowe strategiczne ramy odniesienia 2007–2013 wspierające wzrost 
gospodarczy i zatrudnienie, Warszawa 2007, s . 122; Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Progra-
mowanie perspektywy finansowej 2014–2020 – umowa partnerstwa, Warszawa 2014, s .  168; GUS, 
Rocznik Statystyczny, lata 2004–2015 .

Uruchomienie środków przyznanych regionom z  funduszy unijnych 
w  ramach RPO jest jednak warunkowane przygotowaniem przez każdy 
region strategii inteligentnej specjalizacji . Koncepcja inteligentnej specjalizacji 
wynika z zapisów zawartych w strategii „Europa 2020” . Inteligentna specja-
lizacja oznacza optymalne wykorzystanie potencjału poszczególnych regio-
nów poprzez możliwie najlepsze dopasowanie kierunków ich rozwoju do ich 
specyficznych warunków społeczno-gospodarczych . W związku z tym każdy 
z regionów musiał określić, w jakich branżach będzie się specjalizował, i ująć 
to w swojej strategii rozwoju31 . Każdy bowiem region, niezależnie od poziomu 
swojej zamożności, ma pewne zasoby, które mogą stać się źródłem specjaliza-
cji, a w konsekwencji dalszego rozwoju . Kluczowym etapem opracowania stra-
tegii inteligentnej specjalizacji jest analiza mocnych i słabych stron regionu, 
infrastruktury badawczo-rozwojowej w regionie, jakości kapitału ludzkiego, 
profili działalności przedsiębiorców, dojrzałości struktur klastrowych oraz 
wielu innych czynników w celu skoncentrowania środków na ograniczonej 
liczbie priorytetów, która zapewni mu wzrost konkurencyjności32 . Warto jed-
nak podkreślić, że w ramach inteligentnej specjalizacji nie należy koncentro-
wać się wyłącznie na wzmocnieniu tych obszarów, w których region posiada 

31 Regiony inteligentnie wyspecjalizowane, „Perspektywy Europejskie” 2012, nr 9, s . 84–90.
32 A .  Cieślak-Wróblewska, Władze regionów wybierają specjalizacje, „Rzeczpospolita”, 

27 .09 .2013 .

cd . tabeli 5
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silną pozycję . Winna ona polegać również na poszukiwaniu takich obszarów, 
które dopiero powstają, a region ma potencjał ich rozwoju i zbudowania na tej 
podstawie unikatowej specjalizacji33 . Może to być przykładowo nowa branża 
lub inne wykorzystanie dostępnych zasobów . Ponadto w ramach inteligent-
nej specjalizacji należy nie tylko wykorzystywać różnorodność regionalną, lecz 
także stymulować współpracę wykraczającą poza granice regionów i kraju . 
Inteligentna specjalizacja polega nie tylko na wskazaniu strategicznych obsza-
rów wsparcia, ale także na konstruowaniu inteligentnych instrumentów, które 
pozwolą zwiększyć skalę inwestycji poprzez większe zaangażowanie kapitału 
prywatnego w finansowanie działań rozwojowych .

Poszczególne regiony wyznaczyły na lata 2014–2020 od dwóch do kilku 
inteligentnych specjalizacji, w tym najczęściej w województwach wybierano 
rozwój: technologii informatycznych i telekomunikacyjnych, przemysłu rolno-
-spożywczego, rolnictwa ekologicznego, energetyki i przemysłu metalowego34 . 
Zakłada się, że strategie inteligentnej specjalizacji mogą stać się ważnym instru-
mentem koncentracji zasobów na rzecz badań, innowacyjności i modernizacji 
przemysłu w regionach35 . Dzięki temu powstaną w regionach nowe miejsca 
pracy, wzrośnie zatrudnienie, spadnie bezrobocie i w konsekwencji tych pro-
cesów regiony odnotują wzrost gospodarczy . Warto podkreślić, że koncepcja 
inteligentnej specjalizacji stanowi przejaw nowego podejścia UE do polityki 
wobec regionów . Jak wynika z powyższych rozważań, zakłada ona bowiem 
większą samodzielność regionów w kreowaniu źródeł własnego rozwoju oraz 
samorządów w wyznaczeniu priorytetów rozwojowych w regionach .

33 Regiony inteligentnie wyspecjalizowane (rozmowa z  I.  Wendel przeprowadzona przez 
M. Dobrzycką), „Perspektywy Europejskie” 2012, nr 4, s . 54–58 .

34 Wykaz wybranych przez poszczególne województwa inteligentnych specjalizacji został 
zamieszczony w artykule: M . Kołtuniak, Regionalne inteligentne specjalizacje drogą do zdobycia 
unijnego wsparcia, „Rzeczpospolita”, 16 .03 .2016, s . F3 .

35 Transformacja regionalnych gospodarek poprzez inteligentną specjalizację – droga naprzód, 
„Panorama inforegio” 2015, nr 54, s . 24–29 .
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Zakończenie

Polska po wstąpieniu w maju 2004 r . do UE rozpoczęła realizację jednej 
z ważniejszych polityk wspólnotowych, tj . politykę spójności, i uzyskała prawo 
do korzystania z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności . Na realizację 
polityki spójności w latach 2004–2006 przyznano Polsce z budżetu ogólnego 
UE 12,8 mld EUR, w latach 2007–2013 – 67,3 mld EUR, a w latach 2014–
2020 – 77,3 mld EUR . W dwóch ostatnich wieloletnich ramach finansowych 
Polska była głównym beneficjentem unijnych funduszy polityki spójności . 
W latach 2007–2013 przyznano Polsce 19,4% ogólnej kwoty przeznaczonej 
w UE na politykę spójności, a w latach 2014–2020 – 22,0% .

Przyznane z budżetu ogólnego UE środki na politykę spójności zostały 
w Polsce przeznaczone w poszczególnych wieloletnich ramach finansowych 
na realizację programów krajowych oraz regionalnych . Proporcje podziału tych 
środków na poziomie krajowym i regionalnym ulegały w analizowanych latach 
zmianom na korzyść szczebla regionalnego . W latach 2004–2006 na programy 
regionalne przeznaczono, jak wynika z powyższych rozważań, 23,2% ogółu 
środków przekazanych Polsce na realizację polityki spójności, w wieloletnich 
ramach finansowych na lata 2007–2013 zaś – 24,7% . W aktualnie obowiązują-
cych ramach finansowych samorządy będą mogły wykorzystać 40,4% środków 
przyznanych na realizację polityki spójności . Przytoczone wyżej liczby wskazują 
na postępujący w Polsce proces wzmacniania roli regionów oraz zwiększenia 
ich odpowiedzialności za prowadzoną politykę rozwoju . Ponadto z powyższych 
rozważań wynika, że od 2004 r . beneficjentami największych funduszy z unij-
nej polityki spójności były najbiedniejsze regiony, tj . województwa: lubelskie, 
podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie (tabela 5) . 
Niezależnie od tego najbiedniejsze regiony mogły w latach 2007–2013 korzy-
stać z programu ponadregionalnego „Rozwój Polski Wschodniej”, na który 
przeznaczono 2,3 mld EUR, w  latach 2014–2020 zaś z programu „Polska 
Wschodnia”, na który przeznaczy się 2,1 mld EUR .
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Nie ulega wątpliwości, że wzrost w kolejnych perspektywach kwot środ-
ków przeznaczonych na  realizację programów regionalnych należy ocenić 
pozytywnie . To nie władze krajowe bowiem, ale władze województwa najlepiej 
orientują się w potrzebach i możliwościach własnego regionu, co gwarantuje 
efektywne wykorzystanie środków unijnych .

Ponadto z prowadzonych badań wynika, że przyznanie regionom znacz-
nych funduszy w ramach polityki spójności przyczynia się m .in . do: inten-
syfikacji procesów inwestycyjnych, zwiększenia liczby miejsc pracy, wzrostu 
zatrudnienia, ograniczenia bezrobocia, a w konsekwencji wzrostu PKB na jed-
nego mieszkańca w polskich regionach, co wpływa na poprawę jakości życia 
mieszkańców oraz ograniczenie dysproporcji w poziomie rozwoju tych regio-
nów w stosunku do średniej unijnej36 .
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7KRYSTYNA GAWLIKOWSKA-HUECKEL*

INTERNACJONALIZACJA 
A KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH 

REGIONÓW SZCZEBLA NUTS2

Zagadnienie konkurencyjności w kontekście procesów globalizacji i inter-
nacjonalizacji jest jednym z najbardziej aktualnych tematów debaty ekonomicz-
nej . Problemom tym poświęcono wiele badań, których wkład w ekonomię jest 
ogromny . Liczne opracowania zawierają konkluzję, że istnieje korelacja mię-
dzy poziomem konkurencyjności a stopniem internacjonalizacji gospodarki 
(mierzonej strumieniami handlu)1 .

Celem autorki niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytania:
 § Czy otwarcie polskiej gospodarki i jej integracja z Unią Europejską (UE) 

przyczyniły się do zwiększenia stopnia internacjonalizacji polskich regio-
nów szczebla NUTS2?

 § Czy stopień tego otwarcia (mierzony wolumenem eksportu) doprowadził 
do zmian w rankingu najważniejszych regionalnych eksporterów?

* Dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel – Instytut Rozwoju, e-mail: krystyna .gawli-
kowska-hueckel@ug .edu .pl; ORCID: 0000-0002-2527-5147 .

1 Dane InfoCredit wykorzystane w opracowaniu zostały zakupione w ramach grantu NCN 
2015/19/B/HS4/01704 pt . The Role of Openness in Regional Economic Growth. The Case of  Polish 
and Spanish NUTS-2 Regions, kierowanego przez S . Umińskiego .
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 § Czy zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw determinuje 
wielkość regionalnego eksportu?
Trudno w tak krótkim opracowaniu ustosunkować się do całej literatury 

poświęconej wymianie międzynarodowej . Zagadnienia internacjonalizacji, 
handlu zagranicznego, eksportu oraz warunków przepływu towarów były 
i są przedmiotem badań w wielu ośrodkach naukowych, w tym również pol-
skich2 . Bogatym dorobkiem w tym zakresie wyróżnia się zespół kierowany przez 
prof . dr hab . E . Kawecką-Wyrzykowską, w którym znaczące miejsce mają opra-
cowania Pani Profesor . Nie sposób odnieść się do wszystkich analiz tej Autorki, 
ponieważ obejmowały one wiele zagadnień: od Układu Europejskiego3 przez 
umowę o przystąpieniu Polski do UE4, badania wielkości i struktury handlu, 
politykę handlową, uwarunkowania związane z integracją Polski w UE do rund 
handlowych GATT5 . Wiele z tych opracowań dotyczyło zmian dokonujących 
się w handlu zagranicznym i zawierało oceny pozycji konkurencyjnej Polski6 . 
Bardzo bogata jest literatura dotycząca konkurencyjności . Obecnie problem 
ten badany jest na różnych poziomach (mikro, mezo i makro) .

2 Przegląd literatury dotyczącej handlu zagranicznego można znaleźć m .in . w: A . Zieliń-
ska-Głębocka, Współczesna gospodarka światowa, Oficyna a  Wolters Kluwer business, War-
szawa 2012; Analiza handlu zagranicznego Polski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych, 
red . K . Gawlikowska-Hueckel, S . Umiński, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2016; S . Umiń-
ski, Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w uję-
ciu regionalnym dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012 .

3 E . Kawecka-Wyrzykowska, E . Synowiec, Przebieg procesu negocjacyjnego i dostosowania 
Polski do wymogów członkostwa w Unii Europejskiej, w: Zagraniczna polityka gospodarcza i han-
del zagraniczny Polski 2000–2001, red . J . Kotyński, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagra-
nicznego, Warszawa 2002 .

4 Polska – Unia Europejska, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2004; Unia Europejska – wyzwania bliskiej przyszłości, red . E . Kawecka-Wyrzykow-
ska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006 .

5 E .  Kawecka-Wyrzykowska, Porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT a  postanowie-
nia Układu Europejskiego dla wyrobów przemysłowych (I), „Wspólnoty Europejskie” 1994, 
nr  10 (38); E .  Kawecka-Wyrzykowska, Porozumienia Rundy Urugwajskiej GATT a  postano-
wienia Układu Europejskiego dla wyrobów przemysłowych (II), „Wspólnoty Europejskie” 1994, 
nr 11 (39); E . Kawecka-Wyrzykowska, Poland’s Accession to the European Union – First Experien-
ces, w: Poland. International Economic Report 2003/2004, Warsaw School of Economics, War-
saw 2004 .

6 Unia Europejska – wyzwania…, op .cit .
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L . Budd i A . K . Hirmis stwierdzają, że problemowi ewolucji konkuren-
cyjności firm, konkurencyjności przemysłu oraz konkurencyjności narodowej 
towarzyszy nie tylko burzliwe „rozmnażanie się” literatury poświęconej temu 
zagadnieniu, ale również narastanie kontrowersji ze względu na odmienne 
podejście w ramach różnych dyscyplin (mikroekonomii, organizacji przemy-
słowych, nowej ekonomii konkurencji i instytucjonalnej, debaty dotyczącej 
problemów zapóźnienia ekonomicznego)7 .

Znaczenie poprawy konkurencyjności znalazło również swój wyraz w poli-
tyce spójności . Jak wiadomo, dążenie do niwelowania nierówności w rozwoju 
regionów w UE jest jednym z najważniejszych celów integracji . Świadczą o tym 
nie tylko zapisy traktatowe, ale również nakłady przeznaczane na zwiększe-
nie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej (w obecnej perspektywie 
finansowej wydatki na tę politykę mają największy udział w budżecie) . Poli-
tyka spójności (regionalna) była wielokrotnie korygowana, jej cele zmieniane8 . 
W ostatniej perspektywie finansowej (2014–2020) wyeksponowano w niej zna-
czenie konkurencyjności regionów, przy jednoczesnym zmniejszeniu pul środków 
finansowych przeznaczonych na spójność9 . Podnoszenie poziomu konkuren-
cyjności jest kluczowe, ponieważ prowadzi do bardziej dynamicznego wzrostu 
gospodarczego regionów i krajów członkowskich Wspólnoty i poprawia zdol-
ność do konkurowania z największymi potęgami ekonomicznymi na świecie .

Konkurencyjność jest pojęciem złożonym . Odbiór oraz interpretacja tej 
kategorii różni się w zależności od przyjętych założeń, ponieważ determinują 

7 L . Budd, A . K . Hirmis, Conceptual framework for regional competitiveness, „Regional Stud-
ies” 2004, vol . 38, issue 9, s . 1017 .

8 I . Pietrzyk, Polityka regionalna Unii Europejskiej i  regiony w państwach członkowskich, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000; J . Szlachta, Wpływ kryzysu końca pierwszej 
dekady XX wieku na europejską politykę spójności, w: Wyzwania regionalnego i przestrzennego roz-
woju Polski na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
Kraków 2010; J . Szlachta, Przegląd zasad i kierunków ewolucji polityki regionalnej Polski i Unii 
Europejskiej, w: K . Gawlikowska-Hueckel, J . Szlachta, Wrażliwość polskich regionów na wyzwa-
nia gospodarki globalnej. Implikacje dla polityki regionalnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2014; 
R . Capello, Regional Economics in its 1950s: Recent Theoretical Directions and Future Challenges, 
„The Annals of Regional Science” 2008, vol . 42, no . 4 .

9 Sformułowano cztery priorytety inwestycyjne: badania naukowe i innowacje, realizacja 
agendy cyfrowej, wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw i gospodarka niskoemisyjna .
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one identyfikację zarówno czynników wpływających na konkurencyjność, jak 
i instrumentów, które mogą mieć wpływ na jej poprawę . Różne podejścia do 
konkurencyjności10 w syntetyczny sposób przedstawiono w opracowaniu Komi-
sji Europejskiej (KE), w którym badania poświęcone temu zagadnieniu zostały 
podzielone według szkół: klasycznej, neoklasycznej, keynesowskiej, ekonomii 
rozwoju, nowych teorii wzrostu oraz nowych teorii handlu11 . Zgodnie z inną 
proponowaną klasyfikacją, wyróżnia się: standardowe teorie wzrostu, teorie 
wzrastających przychodów oraz teorie innowacyjności i bazujące na wiedzy .

W literaturze można zatem spotkać wiele definicji, które dotyczą poziomu: 
krajów, regionów, przedsiębiorstw . W VI raporcie Komisji Europejskiej kon-
kurencyjność postrzegana jest jako „zdolność regionów do utrzymywania rela-
tywnie wysokiego poziomu dochodów i zatrudnienia w warunkach otwartej 
konkurencji międzynarodowej”12 . W Green Paper on Innovation konkurencyj-
ność określono jako środek umożliwiający osiągnięcie celu, jakim jest wysoki 

10 A Study on the Factors of Regional Competitiveness. A draft final report, Brussels 2003, 
s . 5–10, https://ec .europa .eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/3cr/competitiveness .
pdf (25 .01 .2020) . Teorie neoklasyczne bazują na modelu Solowa–Swana . Zakładają m .in . dzia-
łanie prawa malejących przychodów oraz egzogeniczność postępu technicznego (zob . R . Barro, 
X . Sala-i-Martin, Economic Growth, John Wiley and Sons, New York 1995) . Autorzy nowych 
teorii wzrostu kwestionują działanie prawa malejących przychodów, eksponują znaczenie kapi-
tału ludzkiego, endogeniczność postępu technicznego, podkreślają rolę sektora B+R, learning 
by doing (zob .: P . Romer, Endogenous Technical Change, „The Journal of Political Economy” 
1990, vol . 98, no . 5; K . J . Arrow, The Economic Implications of Learning by Doing, „The Review 
of Economic Studies” 1962, vol . 29 (3); R . E . Lucas Jr ., On the Mechanism of Economic Devel-
opment, „Journal of Monetary Economics” 1988, vol . 22 (1)) . Przedstawiciele nowej geografii 
ekonomicznej zwracają uwagę na rolę aglomeracji (zob .: R . Martin, P . Sunley, Paul Krugman’s 
Geographical Economics and its Implications for Regional Development Theory: A Critical Asses-
ment, „Economic Geography” 1966, no . 72; M . Fuijta, J . F . Thisse, Economics of Agglomeration: 
Cities, Industrial Location and Regional Growth, The MIT Press, Cambridge–London 2002), 
korzyści skali, rozlewanie się wiedzy, popyt wewnętrzny oraz koszty handlowe (zob .: P . Krug-
man, Development Geography and Economic Theory, MIT Press, Cambridge–London 1995; 
P . Krugman, A . J . Venables, Globalization and Inequality of Nations, „Quarterly Journal of Eco-
nomics” 1995, vol . 110; B . Gardiner, R . Martin, P . Tyler, Competitiveness, productivity and eco-
nomic growth across the European Regions, „Regional Studies” 2004, no . 38 (9)) . 

11 A Study on the Factors…, op .cit .
12 European Commission, Sixth Periodic Report on the Social and Economic Situation of 

Regions in the EU, Brussels 1999, s . 75 .
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standard życia, przy możliwie najniższym poziomie bezrobocia13 . Cel ten może 
być zrealizowany wówczas, gdy dobra i usługi produkowane w regionie znaj-
dują nabywców zarówno krajowych, jak i zagranicznych .

We wszystkich definicjach wskazuje się na dwie istotne cechy konkuren-
cyjności: pierwsza z nich to porównanie z innymi podmiotami . Konkurencyj-
ność, zdolność do konkurowania, konkurencja nie mogą dotyczyć środowiska 
zamkniętego, ale odnoszą się do gospodarki otwartej, oznaczają konieczność 
konfrontacji z innymi14, w której wyniku następuje ujawnienie przewag bądź 
deficytów gospodarki kraju, regionu czy przedsiębiorstwa .

Drugą istotną cechą jest to, że konkurencyjność nie jest trwała . Wzrost 
produktywności przedsiębiorstw, regionów, krajów wyznacza pewną trajektorię 
ich rozwoju, ale równolegle dokonują się zmiany produktywności u konku-
rentów . Konkurencyjność nie jest zatem zjawiskiem statycznym, ale dynamicz-
nym procesem, w którym mają miejsce ciągłe zmiany, a pozycja konkurencyjna 
kształtuje się w interakcji z otoczeniem .

Zwraca na to uwagę M . E . Porter, pionier badań konkurencyjności na pozio-
mie krajowym . O przewadze konkurencyjnej (competitive advantage) decy-
dują „wyniki firm osiągane na konkurencyjnych rynkach” . Utrzymywanie się 
dominacji prowadzi jednak do trwałej przewagi konkurencyjnej (sustainable 
competitive advantage), której fundamentem są niższe koszty, zróżnicowanie 
(dywersyfikacja) produkcji oraz koncentracja na określonych produktach lub 
rynkach15 . Bardzo istotne w kontekście analizy regionalnej konkurencyjności 
jest również to, że „przewaga konkurencyjna jest tworzona w procesie, który 
ma swoje miejsce w przestrzeni (competetive advantage is created and sustained 
through highly localized proces)”16, na co także zwrócił uwagę Porter .

13 European Commission, Green Paper on Innovation, COM(95) 688 final, 20 .12 .1995, s . 5 .
14 Z tego względu P . Krugman uważa, że badanie konkurencyjności nie jest wskazane („jest 

nie tylko złe, ale również niebezpieczne”), ponieważ prowadzi do podziałów na lepszych i gor-
szych oraz może wpłynąć na niewłaściwy wybór instrumentów leżących w gestii polityki gospo-
darczej . P . Krugman, op .cit .

15 M . E . Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, War-
szawa 1996, s . 15 .

16 https://hbr .org/1990/03/the-competitive-advantage-of-nationshe (09 .04 .2020) .
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Rysunek 1. Wskaźnik konkurencyjności regionów UE szczebla NUTS2 (2016 r.)

Źródło: Komisja Europejska, Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spój-
ności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2017, s . 48 .

Ze względu na złożoność kategorii konkurencyjności niemożliwa jest jej 
ewaluacja za pomocą prostych wskaźników. Najczęściej przywoływanym narzę-
dziem oceny jej poziomu jest indeks opracowany przez zespół, do którego 
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należą: L . Dijkstra, P . Annoni i K . Kozovska17 . Regionalny indeks konku-
rencyjności (RCI), zaproponowany przez tych autorów, jest syntetycznym 
wskaźnikiem, składającym się z 11 filarów, które podzielono na trzy grupy: 
podstawową (bazową), efektywnościową oraz innowacyjną . Każda z tych grup 
jest zdolna do generowania wzrostu na pewnym etapie rozwoju, ale ich sku-
teczność zależy od tego, czy jest adekwatna do potencjału regionu . Klasyfika-
cja regionów (z punktu widzenia poziomu konkurencyjności) przedstawiona 
na rysunku 1 bazuje na wynikach tych właśnie badań .

Jak wynika z analizy, polskie województwa nadal należą do grupy charak-
teryzującej się niskim poziomem konkurencyjności . Znajdują się jednak w tej 
samej klasie co część regionów Hiszpanii, Portugalii i Włoch i są wyżej sklasyfi-
kowane od regionów Rumunii, Bułgarii, południowej Grecji i południa Włoch .

Najwyżej pod względem konkurencyjności jest ocenione Mazowsze (od 
–0,2 do 0), następnie Dolny Śląsk, Śląsk, Małopolska, Pomorze oraz Łódzkie 
(od –0,5 do –0,2) . Wszystkie pozostałe regiony należą do grupy charaktery-
zującej się wskaźnikiem konkurencyjności w przedziale od –1 do –0,5 . Zaska-
kujący jest fakt, że w grupie relatywnie lepiej ocenianej (od –0,5 do –0,2) nie 
ma Wielkopolski, która została zakwalifikowana do klasy od –1 do –0,5 .

Znaczący dorobek w dziedzinie badań konkurencyjności ma również 
niderlandzki instytut Ecorys18 . Obok drzewa konkurencyjności i piramidy 

17 L .  Dijkstra, P .  Annoni, K .  Kozovska, A  New Regional Competitiveness Index: Theory, 
 Methods and Findings, „Working Papers – EU Regional Policy”, 2011, no . 2 .

18 W Polsce też są prowadzone liczne badania dotyczące konkurencyjności, o czym świad-
czy bardzo bogata literatura, m .in .: Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red . M . Gorynia, 
E . Łaźniewska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; K . Heffner, Konkurencyjność 
regionalna w strategii rozwoju województwa opolskiego, w: Problemy transformacji struktur regio-
nalnych i konkurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, red . A . Klasik, Z . Zioło,  
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002; Konkurencyjność regio-
nów, red . M . Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998; 
A . Klasik, Strategia konkurencyjna regionu, w: Problemy transformacji struktur regionalnych i kon-
kurencyjność regionów w procesie integracji europejskiej, red . A . Klasik, Z . Zioło, Wyższa Szkoła 
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2002; T . Markowski, Od konkurencyjności zaso-
bów do konkurencyjności regionów, w: Regionalne i lokalne uwarunkowania i czynniki restruktury-
zacji gospodarki Polski. Wzrost konkurencyjności regionów, Friedrich Ebert Stiftung, Łódź 1996; 
Raport o konkurencyjności. Edukacja jako czynnik konkurencyjności, red . M . Weresa, Oficyna 
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 konkurencyjności ośrodek ten zaproponował koncepcję tzw .  regionalnego 
kapelusza konkurencyjności . Wskazano w niej szereg segmentów konkuren-
cyjności i ich wzajemne interakcje . Wykorzystując tę propozycję, J . M . de Vet 
podzielił regiony na trzy grupy: produkcyjne, rosnących przychodów oraz cen-
tra wiedzy . Grupy te różnią się nie tylko wielkością PKB na mieszkańca, ale 
również charakterem umiędzynarodowienia .

Tabela 1. Cechy umiędzynarodowienia gospodarki w różnych typach regionów

Regiony produkcyjne Regiony rosnących 
przychodów Centra wiedzy

umiędzynarodowienie poprzez 
eksportujące przedsiębiorstwa z udziałem 
kapitału zagranicznego BIZ

umiędzynarodowienie 
poprzez eksport 
i logistykę

przewaga absolutna 
w zakresie innowacji 
i umiejętności/
kompetencjistruktura lokalnej podaży dopasowana 

do międzynarodowego popytu
specjalizacja

komparatywna przewaga osiągana poprzez 
niskie koszty podaży (produkcji) 

Źródło: J . M . de Vet, Grasping Regional Competitiveness, „Competitiveness Seminar Series”, Ecorys, 
Brussels, 30 November 2004, s . 9 .

W grupie regionów produkcyjnych umiędzynarodowienie odbywa się 
poprzez eksportujące przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego 
(BIZ), struktura podaży jest dostosowana do międzynarodowego popytu, a źró-
dłem przewagi konkurencyjnej są niskie koszty produkcji . W grupie regionów 
rosnących przychodów wzrasta znaczenie eksportu i logistyki (specjalizacja), 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2018; A . Golejewska, D . Gajda, Analiza potencjału konkurencyj-
nego polskich regionów, „Analizy i Opracowania” Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej 
UG, nr 5 (15), Gdańsk 2012; P . Churski, Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna 
w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama 
Mickiewicza, Poznań 2008; M . J . Radło, Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi 
na  temat definicji, czynników i miar, w: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności 
gospodarek w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, red . W . Bieńkowski et al ., „Prace 
i Materiały” Instytutu Gospodarki Światowej SGH, nr 284, Warszawa 2008; W . Bieńkowski, 
Konkurencyjność gospodarki kraju. Próba rewizji determinant i miar. Przyczyny zmian znaczenia 
czynników konkurencyjności, w: Czynniki i miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek 
w kontekście globalizacji – wstępne wyniki badań, red . W . Bieńkowski et al ., „Prace i Materiały” 
Instytutu Gospodarki Światowej SGH, nr 284, Warszawa 2008 .
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natomiast centra wiedzy cechuje globalna kultura biznesu oraz przewaga abso-
lutna w zakresie innowacji, umiejętności i kompetencji .

Przyjmując za punkt wyjścia klasyfikację de Veta, można zadać pytanie, 
w której z trzech grup znajdują się polskie regiony (szczebla NUTS2) . W jakim 
zakresie trwający 30 lat okres transformacji i liberalizacji polskiej gospodarki 
wpłynął na internacjonalizację gospodarki województw? Czy wszystkie regiony 
cechuje zbliżona zdolność do konkurowania na rynkach zagranicznych?

Aby odpowiedzieć na te pytania, warto zastanowić się, jaka była sytuacja 
przed 1990 r . W okresie gospodarki centralnej handel zagraniczny Polski był 
wynikiem układów politycznych i ekonomicznych (w ramach Rady Wzajem-
nej Pomocy Gospodarczej) . Specjalizacja nie wynikała z przewag komparatyw-
nych, ale była narzucana i wspierana za pomocą wielu narzędzi bezpośrednich 
interwencji (głównie finansowych) . Dopiero zmiany zapoczątkowane w 1990 r . 
umożliwiły ocenę konkurencyjności polskiej gospodarki . Wprowadzenie 
wewnętrznej wymienialności złotego19 i arbitralne ustalenie kursu pozwoliło 
na porównanie potencjału ekonomicznego polskiego sektora przedsiębiorstw 
z zagranicznymi rywalami (co, jak już wspomniano, jest warunkiem niezbęd-
nym do oceny konkurencyjności) . Rok 1990 stanowi zatem cezurę, po której 
Polska rozpoczęła długotrwały proces dostosowań do gospodarki rynkowej, 
działającej w otwartym środowisku międzynarodowym20 .

Bardzo ważnym prawnym zakotwiczeniem tego procesu był Układ Europej-
ski, podpisany 16 grudnia 1991 r . w Brukseli (wszedł w życie 1 lutego 1994 r .; 
jego III część, odnosząca się do handlu, obowiązywała już od 1 marca 1992 r .) . 
Pierwszy artykuł tego układu stanowił: „Polska i Wspólnota będą stopniowo 
wprowadzać strefę wolnego handlu w okresie przejściowym trwającym mak-
simum dziesięć lat poczynając od wejścia niniejszego Układu w życie zgodnie 

19 W socjalizmie obowiązywało kilka kursów walutowych: inny dla eksporterów, inny dla 
importerów w różnych sektorach gospodarki, jeszcze inny – najbliższy realiom – na czarnym 
rynku .

20 K .  Gawlikowska-Hueckel, K .  Śledziewska, Handel Polski po  akcesji Polski do UE ze 
szczególnym uwzględnieniem dóbr wysokich technologii, w: Analiza handlu zagranicznego Pol-
ski w świetle najnowszych koncepcji teoretycznych, red . K . Gawlikowska-Hueckel, S . Umiński, 
Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2016 .
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z postanowieniami niniejszego Układu i zgodnie z postanowieniami Układu 
ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu”21 .

Od wejścia w życie części handlowej Układu Europejskiego upłynęło 18 lat . 
W okresie tym polska gospodarka przeszła wiele zmian strukturalnych, pod-
legała procesom liberalizacji i dostosowań do pełnej integracji z UE . Polskie 
regiony w 2004 r . stały się poważnymi beneficjentami funduszy strukturalnych 
i realizują projekty, które – zgodnie z celami polityki spójności – miały przy-
czynić się do ich bardziej dynamicznego wzrostu gospodarczego, uruchomie-
nia procesów „doganiania” i wzrostu poziomu konkurencyjności .

Obszerne i wielostronne analizy dotyczące postępów konwergencji regionów 
UE są przedstawiane w wielu publikacjach KE, w tym cyklicznie ukazujących 
się raportach dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej22 . Jak 
wiadomo, w ocenie KE i wielu ekspertów postępy konwergencji nie są spekta-
kularne . Dotyczy to również polskich regionów, które nie zmniejszyły istotnie 
dystansu dzielącego je od najlepiej rozwiniętych regionów UE (poza wyjątkami) .

Po 30 latach transformacji i 16 latach członkostwa w UE zróżnicowany jest 
również poziom rozwoju i internacjonalizacji polskich regionów . Można to ocenić 
przez analizę kształtowania się podstawowych wskaźników charakteryzujących 
te procesy (PKB, PKB per capita oraz eksport) . Obecnie – co prawda – pod-
waża się zasadność wykorzystywania wskaźnika PKB jako miary poziomu roz-
woju gospodarczego i dobrobytu, a coraz częściej podnosi się znaczenie innych 
czynników, takich jak np .: jakość życia, dostęp do kultury, edukacji, czystość 
środowiska naturalnego, niska przestępczość . Mimo to PKB i PKB per capita 
są miernikami nadal szeroko wykorzystywanymi do oceny stopnia spójności 
i postępów konwergencji . PKB per capita jest jednym z kryteriów kwalifikacji 
regionów, którym przyznawana jest pomoc w ramach celu konwergencja . Należy 
zastrzec, że analiza bazująca na tych wskaźnikach jest bardzo syntetyczna, umoż-
liwia jednak ocenę poziomu internalizacji (mierzonej eksportem) i korelacji, jaka 
istnieje między eksportem a poziomem rozwoju gospodarczego (mierzonego PKB) .

21 http://libr .sejm .gov .pl/tek01/txt/inne/1994b-p-tekst .html (04 .04 .2020) .
22 Komisja Europejska, Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat 

spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2017, s . 48 .
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Poziom rozwoju polskich województw (mierzony wielkością PKB i wskaź-
nikiem PKB per capita), mimo dynamicznych zmian dokonujących się w pol-
skiej gospodarce, jest nadal znacząco zróżnicowany .

Wykres 1. PKB w polskich regionach szczebla NUTS2 w 2017 r. (w mln EUR)
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Źródło: Eurostat, Regional GDP in the European Union 2017, News Release, no . 34, 26 Febru-
ary 2019 .

Wykres 2. PKB per capita w polskich regionach szczebla NUTS2 w 2017 r. (w EUR)
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Źródło: Eurostat, Regional GDP in the European Union 2017, News Release, no . 34, 26 Febru-
ary 2019 .
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Poziom PKB i PKB per capita jest najwyższy w Mazowieckiem, co ewident-
nie wiąże się z faktem, że jest to województwo stołeczne . Świadczy o tym fakt, 
że z kwoty 104 781 mln EUR powstającej w tym regionie aż 80 328 mln EUR 
jest generowanych w okręgu stołecznym23 .

Podobnie jak w przypadku PKB duże nierówności między regionami wystę-
pują w eksporcie . Jak wiadomo, eksport jest pierwszym, podstawowym spraw-
dzianem konkurencyjności . Sprzedaż na  rynki zagraniczne wskazuje na  to, 
że produkcja krajowa znajduje popyt zagranicznych nabywców, co może być 
związane z niższą ceną bądź wyższą jakością oferowanych wyrobów24 .

Wzrost eksportu Polski w ostatnich trzech dekadach był bardzo dyna-
miczny25 i obecnie stanowi on jeden z najważniejszych czynników wzrostu 
gospodarczego kraju . W 2018 r . eksport osiągnął poziom 221 mld EUR, a import 
– 226,1 mld EUR . Oznaczało to wzrost w stosunku do roku poprzedniego 
odpowiednio o 7% i 9,7% . Ujemne saldo w 2018 r . wyniosło 5,1 mld EUR 
(w 2017 r . +0,5 mld EUR) . Według szacunków PKO SA, udział eksportu 
w PKB w 2019 r . wyniesie 45,69% .

W latach 2005–2015 zwiększył się eksport wszystkich województw . Istotna 
jest jednak konstatacja, że wyższy przyrost miał miejsce w regionach lepiej roz-
winiętych . W obu porównywanych latach 2005 i 2015 eksport Mazowsza był 
najwyższy . Na kolejnych miejscach (również w latach 2005 i 2015) znajdo-
wały się województwa: śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie i pomorskie . Do 

23 Eurostat, Regional GDP in the European Union 2017, News Release, no . 34, 26 February 
2019 .

24 Eksport jest również jednym z motorów wzrostu gospodarczego . Podstawowe korzyści, 
które generuje, są powszechnie znane i uznane . Należą do nich m .in .: wzrost produkcji (wskutek 
zwiększenia popytu), możliwość obniżenia kosztów produkcji i cen (ekonomia skali), pokonanie 
minimalnego progu efektywności, nowy rodzaj wiedzy (związanej z rynkami zagranicznymi, 
tzw . learning by exporting), neutralizacja ryzyka związanego ze spadkiem konsumpcji krajowej, 
możliwości wykorzystania narzędzi polityki gospodarczej wspierającej eksporterów (jeżeli takie 
są dostępne) . Eksport nie może być jednak postrzegany wyłącznie w kontekście zysków, jakie 
przynosi . Ekspansja zagraniczna jest też związana z ryzykiem, które wiąże się m .in . z: ekspozy-
cją na silną konkurencję międzynarodową, narażeniem się na straty, większym stopniem uza-
leżnienia od koniunktury na rynkach światowych .

25 Ministerstwo Gospodarki, Polska 2015. Raport o stanie handlu zagranicznego, kier . A . Piąt-
kowska, M . Szkutnicka-Pieniążek, Warszawa 2015 .
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województw o najniższym poziomie eksportu należały: świętokrzyskie, pod-
laskie, opolskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie .

Wykres 3.  Eksport polskich regionów szczebla NUTS2 w latach 2005 i 2015 
(w mln EUR)
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Źródło: opracowano na podstawie danych InfoCredit .

Nieco inaczej wygląda ranking województw klasyfikowanych pod kątem 
eksportu per capita . Najwyższym wskaźnikiem cechuje się województwo dol-
nośląskie, a następnie: pomorskie, lubuskie, wielkopolskie, śląskie i mazo-
wieckie (w 2015 r .) .

W kontekście poprzednio analizowanych danych istotne jest to, że w spo-
rządzonej klasyfikacji eksportu per capita wśród najsilniejszych województw 
w 2015 r . znalazło się województwo lubuskie ze wskaźnikiem eksportu per 
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capita (5455 EUR) wyższym od wskaźników województw: mazowieckiego 
(4611 EUR), wielkopolskiego (5228 EUR) i śląskiego (5066 EUR) .

Wykres 4.  Eksport per capita w polskich regionach szczebla NUTS2 w latach 2005 
i 2015 (w EUR)
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Źródło: opracowano na podstawie danych InfoCredit .

Porównanie udziałów województw w eksporcie kraju w latach 2005 i 2015 
nie wskazuje na istotne, dynamiczne przesunięcia . Niewielkie zmiany, które 
tu nastąpiły, nie są sygnałem o radykalnych przeobrażeniach . Warto jednak 
odnotować, że udział województwa mazowieckiego zmalał z 18,44% w 2005 r . 
do 17,22% w 2015 r . Zmniejszył się również udział województwa śląskiego 
(z 18,53% do 16,16%) i minimalnie województwa wielkopolskiego (z 12,97% 
do 12,68%) .
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Wykres 5.  Udziały polskich regionów szczebla NUTS2 w eksporcie krajowym 
w latach 2005 i 2015 (w %)
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Źródło: opracowano na podstawie danych InfoCredit .

Porównanie wskaźników (wykres 6) wskazuje na to, że w polskich regionach 
szczebla NUTS2 istnieje korelacja pomiędzy wielkością PKB a wolumenem 
eksportu oraz między udziałami województw w krajowym PKB i eksporcie . 
Im wyższy jest poziom rozwoju gospodarki województwa, tym większy eksport 
generowany w regionie i znaczniejszy udział w eksporcie kraju .

Należy dodać, że najsilniejsze gospodarczo województwa należą do grupy 
najbardziej atrakcyjnych dla kapitału zagranicznego . Potwierdzają to cyklicz-
nie publikowane rankingi dotyczące regionalnej atrakcyjności inwestycyjnej26 . 

26 Badania te są coraz bardziej szczegółowe, prowadzone na niższych poziomach (NUTS3) 
czy też dla różnych rodzajów działalności (produkcyjnej, usługowej itd .) . Cyklicznie są publi-
kowane analizy pod redakcją H . Godlewskiej-Majkowskiej . Zob .: H . Godlewska-Majkowska, 
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Wykres 6.  Porównanie udziałów regionów szczebla NUTS2 w PKB i eksporcie 
kraju w 2017 r.
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Źródło: Eurostat, Regional GDP in the European Union 2017, News Release, no . 34, 26 Febru-
ary 2019 .

Atrakcyjność inwestycyjna polskich regionów 2010 – synteza, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
SGH, Warszawa 2010; Atrakcyjność inwestycyjna regionów. Raport zbiorczy, red . H . Godlew-
ska-Majkowska, PAIH, Warszawa 2017 . Podobne badania prowadził IBnGR . Rolą inwestycji 
zajmowali się też m .in .: T . Brodzicki, S . Umiński, A . Cieślik, B . Guzik i J . Nazarczuk . Zob .: 
T . Brodzicki, Otwartość a wzrost gospodarczy – wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przy-
szłość, w: Handel międzynarodowy a rozwój gospodarczy, red . K . Kaszuba, S . Wydymus, Akade-
mia Ekonomiczna w Krakowie, Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Kraków–Rzeszów 
2006; T . Brodzicki, S . Umiński, K . Migdał-Najman, K . Gawlikowska-Hueckel, Atrakcyjność 
inwestycyjna województwa mazowieckiego, Instytut Rozwoju, Sopot–Warszawa 2010; S . Umiń-
ski, Rozważania nad naturą, przyczynami oraz konkurencyjnością działalności eksportowej w uję-
ciu regionalnym dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012; A . Cieślik, 
Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagra-
nicznego w Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005; B . Guzik, Atrak-
cyjność inwestycyjna województw, „Gospodarka Narodowa” 2008, nr 3, s . 39–64; J . Nazarczuk, 
Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2013 .
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Inwestorzy poszukują miejsc cechujących się wysoką jakością życia, dostę-
pem do kultury i edukacji, ale również takich, w których znajdują się dobrze 
wykwalifikowani pracownicy . Tego typu warunki są z reguły typowe dla dużych 
aglomeracji . Potwierdzają to również wyniki prowadzonych na zlecenie Banku 
Światowego oraz KE analiz, które wskazują, że dzisiaj to duże miasta stają się 
motorami rozwoju27 .

Nie jest to oczywiście prosta korelacja, ale w przypadku Polski największe 
aglomeracje leżą w regionach najlepiej gospodarczo rozwiniętych (Mazow-
sze, Górny Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Pomorze, Małopolska, Łódz-
kie, Pomorze Zachodnie)28 . To do nich napływa najwięcej kapitału w formie 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich, które generują największe strumienie 
wymiany międzynarodowej .

Część polskich przedsiębiorców decyduje się również na wejście na rynki 
zagraniczne . Ryzyko to podejmują z reguły większe firmy, o wyższym pozio-
mie produktywności i innowacyjności . Warto podkreślić, że również w Pol-
sce znajduje potwierdzenie hipoteza M . J . Melitza, że rodzime firmy nie 
są homogeniczne i tylko część spośród funkcjonujących w tej samej branży 
podejmuje eksport29 .

Polska gospodarka znajduje się więc w grupie regionów produkcyjnych 
(w nawiązaniu do koncepcji de Veta), w których eksport jest generowany 
głównie przez podmioty z udziałem kapitału zagranicznego . Mimo zatem że 
integracja i liberalizacja gospodarki wpłynęły na dynamiczny wzrost obrotów 
handlowych, nadal istnieje duża grupa przedsiębiorców, którzy nie podejmują 
ryzyka związanego z ekspansją na rynki zagraniczne . Jak wykazały badania ankie-
towe przeprowadzone w grupie 709 przedsiębiorstw, za podstawową barierę 

27 World Bank, World development report 2009. Reshaping Economic Geography, Washing-
ton 2009 .

28 O roli miast piszą m .in . G . Gorzelak, M . Smętowski, Metropolia i jej region w gospodarce 
informacyjnej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2005 .

29 M . J . Melitz, International Trade and Heterogeneous Firms, Palgrave Macmillan, 2008; 
Eksport oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm województwa pomorskiego, red . S . Umiń-
ski, PBS DGA, Gdańsk 2010 .
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dla eksportu respondenci uważają wysoką konkurencję na rynkach zagranicz-
nych30 . Inne ważne ograniczenia to ryzyko kursowe oraz  niedostateczne wspar-
cie dla eksportu . Analiza wypowiedzi przedsiębiorców wykazała również, że 
skłonność do eksportu jest znacząco wyższa wśród większych firm . Wiąże się 
to z możliwościami wykorzystania korzyści skali i względną łatwością pokona-
nia barier . Ważne jest również to, że w razie niepowodzenia straty nie dopro-
wadzą do upadku firmy . Warto też zaznaczyć, że udział kapitału zagranicznego 
zwiększa prawdopodobieństwo eksportu .
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8MAREK GRELA*

EUROPA W CZASACH 
NIEPEWNOŚCI I ZMIAN

Wydarzenia z lat 1989 i 1990 stanowiły wyjątkowo ważny moment w histo-
rii Europy, a przede wszystkim Polski . 30 lat to niewiele w historii państw, 
a tym bardziej w historii „starego kontynentu” . W życiu dorosłego człowieka 
trzy dekady bez trudu można objąć pamięcią, choć wyjątkowo wiele się w tym 
czasie wydarzyło . Również nadchodzące lata niosą – jak się oczekuje – wiele 
zmian, a nawet zagrożeń . Jest jednocześnie szereg niewiadomych . Zmiany 
w świecie bardzo przyspieszyły . Unia Europejska mierzy się z zupełnie nowymi 
problemami, związanymi z tymi zmianami oraz z sytuacją wewnętrzną, po raz 
pierwszy bowiem od czasu jej powstania naruszane są wartości fundamentalne, 
na których opiera się projekt europejski .

Początek ostatniej dekady XX w . przyniósł wydarzenia, które burzyły 
powojenny podział Europy . Upadł tzw . powojenny, jałtański porządek euro-
pejski . Wolne wybory w Polsce w 1989 r . zapoczątkowały proces demokraty-
zacji i zmiany ustrojowe . Podobne zmiany nastąpiły wkrótce w innych krajach 
regionu . Związek Radziecki w warunkach trwającego kryzysu gospodarczego 
i  towarzyszących temu napięć społecznych stanął w obliczu dezintegracji 

* Dr hab. Marek Grela – Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie, e-mail: 
m .grela@vistula .edu .pl; ORCID: 0000-0002-8387-2802 .
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pod presją aspiracji niepodległościowych wchodzących w jego skład państw . 
W grudniu 1991 r . nastąpiło jego samorozwiązanie . W latach 1991–1995 
toczył się krwawy konflikt na obszarze byłej Jugosławii . Wkrótce wszystkie 
kraje wschodniej części kontynentu stanęły przed problemem wyboru modelu 
polityczno-gospodarczego i zapewnienia środków do powstrzymania kryzysu 
i ustabilizowania gospodarki . Naturalnym wyborem wobec potrzeby uzyska-
nia wsparcia przez nowe, słabe demokracje było skierowanie się ku krajom 
Europy Zachodniej i Stanom Zjednoczonym . Chodziło zwłaszcza o wsparcie 
finansowe i doradcze – o szeroką pomoc techniczną w procesie reform gospo-
darczych i politycznych .

Początkowo dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, pogrążonych 
w kryzysie, plany integracji politycznej i gospodarczej z  zachodnią częścią 
kontynentu nie były najważniejsze . Ich wysiłki skupiały się na przezwycię-
żeniu kryzysu gospodarczego i  transformacji ustrojowej . Niemniej wkrótce 
pojawiły się chęci przyłączenia się w nieodległej perspektywie do zachodnich 
instytucji gospodarczych i wojskowych, a przynajmniej oczekiwano obietnicy, 
że będzie to możliwe . Dotyczyło to zwłaszcza członkostwa w Unii Europej-
skiej (UE) i NATO . Obawiano się, że kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
mogą stać się strefą buforową między bogatą Europą Zachodnią, w tym zjed-
noczonymi Niemcami, a trwającym w zapaści gospodarczej i chaosie niesta-
bilnym obszarem poradzieckim . Nieudana próba zamachu stanu w Moskwie 
w 1991 r . potwierdziła racjonalność tego typu obaw . Wówczas odwrócenie, 
a przynajmniej zahamowanie procesu demokratyzacji w Europie Środkowo-
-Wschodniej było całkowicie możliwe .

W ówczesnej polityce państw Wspólnoty Europejskiej odrębną kwestią 
było zjednoczenie Niemiec, a ściślej przyłączenie wschodnich Niemiec (Nie-
mieckiej Republiki Demokratycznej) do Republiki Federalnej Niemiec . Decy-
zja w tej sprawie była wówczas najbardziej doniosła ze względu na historyczny 
kontekst oraz implikacje geostrategiczne . Została podjęta już w 1989 r . podczas 
konferencji „4 + 2” (cztery mocarstwa okupujące Niemcy oraz oba państwa 
niemieckie) . Kluczowa była zgoda ZSRR, wojska radzieckie bowiem stacjo-
nowały na obszarze Niemiec wschodnich . Prezydent M . Gorbaczow wyraził 
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taką zgodę, zyskując stosowne gwarancje bezpieczeństwa . Aprobata zjedno-
czenia Niemiec ze strony partnerów zachodnich również nie była bezwarun-
kowa . Uzależniono ją od uznania niepodważalności i trwałości powojennych 
granic w Europie, w tym polskiej granicy zachodniej . Francja – przy wspar-
ciu innych partnerów – uzależniała zgodę na zjednoczenie Niemiec od wpro-
wadzenia przez Niemcy wspólnej waluty – euro . Chodziło o trwałe związanie 
zjednoczonych Niemiec z Unią . Miało temu towarzyszyć znaczne zacieśnie-
nie europejskiej integracji gospodarczej i wzmocnienie instytucjonalne UE . 
Traktat z Maastricht, nad którym prace kraje zachodnioeuropejskie podjęły 
już pod koniec 1989 r ., był odpowiedzią na zakończenie zimnej wojny i nowe 
wyzwania gospodarcze i polityczne . Stworzył on fundament unii gospodarczej 
i walutowej, w tym wprowadzenia euro . Objął przedmiotem współpracy sprawy 
wspólnej polityki zagranicznej oraz stworzył nowe ramy instytucjonalne inte-
gracji . Podpisanie traktatu z Maastricht w 1992 r . zbiegło się z zakończeniem 
budowy fundamentów jednolitego rynku europejskiego (1986–1992), który 
został wzmocniony przez utworzenie wspólnej waluty . Przyłączenie się landów 
wschodnich Niemiec do RFN było w istocie pierwszym rozszerzeniem UE 
na wschód . Wkrótce Unia zyskała też nowych silnych członków – trzy wysoko 
rozwinięte i bogate kraje neutralne: Szwecję, Finlandię i Austrię .

W połowie lat 90 . warunki w Europie Środkowo-Wschodniej ulegały 
stopniowej stabilizacji wraz z poprawą sytuacji gospodarczej . Reformy gospo-
darcze zaczęły przynosić owoce . Polska wśród innych krajów tego rejonu była 
tu wzorem – najszybciej wróciła na ścieżkę wzrostu i ustabilizowała sytuację 
makroekonomiczną, chociaż nie obyło się to bez wysokich kosztów społecz-
nych . Jednak o polskim sukcesie w tej dziedzinie, docenianym przez innych, 
warto przypomnieć zwłaszcza obecnie, gdy w sposób stronniczy i uprosz-
czony podważa się reformy L . Balcerowicza . Z początkiem lat 90 . podpisano 
tzw . Układy Europejskie, w drugiej połowie dekady została zaś otwarta per-
spektywa członkowska w UE, co stało się czynnikiem mobilizującym do prze-
prowadzenia dalszych reform i ponoszenia kosztów związanych z niezbędnymi 
dostosowaniami . Więzy transatlantyckie uległy wzmocnieniu przez współdzia-
łanie UE i USA w sprawach polityki zagranicznej i obronnej oraz w sprawach 
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handlu światowego . Stany Zjednoczone były rzecznikiem wzmocnienia inte-
gracji europejskiej i rozszerzenia jej na wschodnią część kontynentu . Znacząco 
wzrosła też pozycja UE w świecie . Dotyczyło to kwestii gospodarczych – stała 
się bowiem głównym międzynarodowym ugrupowaniem handlowym i naj-
większym donatorem zagranicznej pomocy rozwojowej . Wreszcie w 2004 r . 
miało miejsce największe w historii Unii rozszerzenie – o Polskę i dziewięć 
innych państw Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej . Tempo wzrostu 
gospodarczego, wzmocnione poszerzeniem jednolitego rynku europejskiego 
o tzw . nowe kraje (z Europy Środowo-Wschodniej i Południowej), po „wiel-
kim rozszerzeniu” w 2004 r . było wyższe niż dekadę wcześniej . Istotna była 
europejska soft power („miękka siła”) . Unia Europejska stała się modelem roz-
woju gospodarczego i społecznego oraz stabilizatorem bezpieczeństwa między-
narodowego m .in . przez: gotowość do mediacji, pokojowego rozwiązywania 
sporów, pomoc humanitarną i rozwojową, promocję demokracji i praw czło-
wieka . Ponad 20 lat temu amerykański politolog J . Rifkin pisał w bestselle-
rze zatytułowanym Europejskie marzenie, że europejski model gospodarczy 
i społeczny oraz oferowana przez Europę jakość życia stawiają pod znakiem 
zapytania american dream . Bieg wydarzeń – zwłaszcza kryzys lat 2008–2012 
– przekreślił tę wizję, niemniej atrakcyjność i autorytet UE umocniły przeko-
nanie wśród krajów członkowskich i krajów w jej sąsiedztwie, że przyszłość 
Europy jest ściśle zależna od współdziałania państw kontynentu i wspólnego 
stawiania czoła problemom, które niesie współczesny świat .

Międzynarodowy kryzys finansowy, którego symbolicznym początkiem 
był upadek w Stanach Zjednoczonych banku inwestycyjnego Lehman Bro-
thers w 2008 r ., stał się katalizatorem kryzysu finansowego i gospodarczego 
w szeregu krajów UE . Jego polityczne skutki są odczuwane do dzisiaj . Był 
on jednym z czynników ożywienia sił populistycznych i nacjonalistycznych 
w Europie . Skala i czas trwania kryzysu nie rozłożyły się równomiernie . Naj-
silniej odczuły go kraje Europy Południowej, jak Grecja, Portugalia i Hiszpa-
nia, które najdłużej wychodziły z recesji na ścieżkę wzrostu, a także Irlandia . 
W mniejszym stopniu dotknął dwie duże gospodarki europejskie – Włoch 
i Francji . Kryzys ten – niezależnie od słabości polityki fiskalnej i wysokich 
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deficytów budżetowych poszczególnych krajów oraz niedoskonałości w funk-
cjonowaniu strefy euro – miał głębsze przyczyny, wykraczające poza nieko-
rzystny cykl koniunkturalny czy błędy w polityce gospodarczej . Ujawnił on 
problemy strukturalne szeregu gospodarek europejskich . Z kryzysu wyciągnięto 
wiele wniosków . Część z nich dotyczyła potrzeby zmian w architekturze funk-
cjonowania euro, wzmocnienia europejskiego nadzoru bankowego i  ścisłej 
koordynacji parametrów polityki gospodarczej państw członkowskich . Kryzys 
wynikał z niedostatecznej konkurencyjności międzynarodowej i nadmiernych 
w stosunku do możliwości kosztów polityki społecznej . Jeżeli chodzi o kon-
kurencyjność międzynarodową, kryzys wykazał, że różnice między państwami 
UE raczej się utrzymują, a zapoczątkowany już wcześniej proces konwergencji 
został spowolniony . Zmiany, które następują w dotąd mniej konkurencyjnych 
krajach UE, nie znajdują wyraźnego odzwierciedlenia w rankingach konku-
rencyjności międzynarodowej .

Wydaje się jednak, że na sprawy minionego kryzysu trzeba spojrzeć szerzej . 
Dotknął on silnie kilka krajów . Jednak w istocie rzeczy wykazał, że mamy do 
czynienia z czymś bardziej złożonym – długotrwałym, trudnym i kosztownym 
procesem adaptacji UE do nowej sytuacji, jaką stwarza globalizacja i pojawie-
nie się nowych ośrodków siły gospodarczej i politycznej w świecie . Towarzyszy 
temu szybki rozwój technologiczny . Jego następstwa dla życia gospodarczego 
i społecznego – choćby w związku z rozwojem robotyzacji, sztucznej inteli-
gencji, dalszym rozwojem cyfryzacji – trudno przewidzieć .

Na przełomie XX i XXI w . Europa zaczynała silniej odczuwać skutki prze-
suwania się centrum siły ekonomicznej z Zachodu do Azji i  innych części 
świata . Utrzymujący się z dekady na dekadę od lat 90 . bardzo szybki wzrost 
gospodarczy i proces modernizacji Chin spowodował zajęcie przez ten kraj 
pozycji czołowej potęgi gospodarczej i handlowej świata . Jeśli chodzi o roz-
wój technologiczny, a zwłaszcza poziom i jakość życia, nadal istnieje między 
Chinami a rozwiniętym Zachodem głęboka, choć zmniejszająca się przepaść . 
Rośnie pozycja gospodarcza Indii, które prawdopodobnie staną się najbardziej 
zaludnionym krajem globu . Szybko rozwijają się też inne kraje Azji . Również 
niektóre kraje Ameryki Łacińskiej i Afryki ze względu na posiadane zasoby, 
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potencjał demograficzny i szybki rozwój mają szansę odegrania ważnej roli 
w gospodarce światowej i na rynku międzynarodowym .

Odpowiedzią UE na zmieniającą się sytuację w świecie miała być przy-
jęta w 2000 r . przez kraje członkowskie tzw . strategia lizbońska, której celem 
było przekształcenie Europy w najbardziej dynamiczny i konkurencyjny 
region świata . Europejska gospodarka miała być oparta na: wiedzy i innowa-
cjach, promowaniu przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej . Realiza-
cja strategii miała charakter dobrowolny . Większość krajów członkowskich 
nie traktowała jej jako priorytetu lub nie była w stanie zmobilizować środ-
ków na ten cel czy zyskać wystarczającej aprobaty społecznej . Wkrótce oka-
zało się, że na poziomie Unii nie zrealizowano tych planów . Ostrzeżenia ze 
strony wielu ekonomistów i niektórych polityków, że „świat nie będzie cze-
kać na Europę”, na niewiele się zdały . Była jednak grupa krajów, które pod-
jęły się reform strukturalnych (rynku pracy, systemów opieki społecznej itd .) 
oraz zwiększyły wydatki na rozwój innowacyjności, m .in .: Holandia, Dania, 
Szwecja, Finlandia, Belgia i Austria . W grupie tej były też przede wszystkim 
Niemcy, które mimo własnych problemów gospodarczych i po kosztownym 
zjednoczeniu RFN z landami wschodnimi zaczęły pod koniec lat 90 . reali-
zować reformy czyniące rynek pracy bardziej elastycznym, m .in . przez ogra-
niczenie wydatków na cele socjalne i opiekę zdrowotną . Była to tzw . Agenda 
2000 kanclerza G . Schroedera, którego rząd SPD po wprowadzeniu niepo-
pularnych zmian przegrał wybory . Opozycja po zdobyciu władzy nie wycofała 
się ze zmian, ponieważ uznała, że były one konieczne . Do reform nie doszło 
jednak w krajach Europy Południowej lub były one niewielkie, jak we Fran-
cji i Włoszech, głównie ze względu na silny opór społeczny i niedostateczną 
determinację rządzących sił politycznych . Oczekiwania wobec krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej były mniejsze ze względu na i tak duże zaangażowanie 
tych państw w trwający proces reform przedakcesyjnych .

Obecna Europa (Unia Europejska), podobnie jak inne demokracje zachod-
nie, nie jest jedynym modelem modernizacji . Niemniej UE, na której tery-
torium mieszka ok . 0,5 mld ludzi, w porównaniu z innymi regionami świata 
zapewnia wysoką jakość życia, m .in . wysokie standardy ochrony środowiska 
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i jakości żywności, względnie szeroki dostęp do podstawowej opieki zdrowot-
nej, dostępność do wysokiej jakości kształcenia, prawa pracownicze i obywatel-
skie, ochronę praw człowieka i praworządności . Nie zmienia to jednak faktu, 
że w UE istnieją poważne problemy społeczne, w tym obszary bezrobocia, 
biedy, rosnących różnic dochodowych . Mimo wszystko przystąpienie do UE 
pozostaje atrakcyjne dla wielu państw w jej sąsiedztwie – zwłaszcza dla krajów 
Bałkanów Zachodnich i niektórych krajów na obszarze poradzieckim, przede 
wszystkim Ukrainy, Mołdawii i Gruzji . Unia Europejska, aby zachować swą 
ważną pozycję w świecie, musi się lepiej dostosować do nowych warunków . 
Dotyczy to m .in .: zmiany modelu konsumpcji (aby m .in . ograniczyć marno-
trawstwo zasobów i energii), prowadzenia skuteczniejszej polityki społecznej, 
określenia nowych priorytetów rozwojowych pozwalających lepiej wykorzy-
stać potencjał naukowy i intelektualny . Większości obecnych problemów nie 
sposób rozwiązać na szczeblu narodowym .

W UE pojawiło się od początku nowego stulecia wiele spraw, które wykra-
czają poza dominujące dotąd kwestie gospodarcze . Ich rozwiązywanie będzie 
przesądzać o treści integracji na najbliższe dziesięciolecia . Od dwóch dekad UE 
zmaga się z problemami, które nie miały miejsca wcześniej – przynajmniej w tej 
skali . Ich tłem jest globalizacja oraz przesunięcie wagi gospodarczej w świecie 
z Zachodu na Wschód . W ostatnich latach proces ten uległ przyspieszeniu . Ale 
to nie wszystko . Zaostrzyły się tzw . problemy globalne dotyczące całej społecz-
ności międzynarodowej i niemal wszystkich państw . Są to zwłaszcza: zmiany 
klimatyczne, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego jak rosnące kon-
flikty regionalne i lokalne, światowy terroryzm, pandemie (jak koronawirus 
2019-nCoV, który szybko dotarł z Chin na inne kontynenty), zmiany demo-
graficzne o dalekosiężnych skutkach, wielkie migracje ludności w ramach i mię-
dzy kontynentami, ochrona środowiska czy wreszcie trudne lub niemożliwe 
dzisiaj do przewidzenia skutki gospodarcze, społeczne i polityczne szybkiego 
rozwoju technologicznego, sztucznej inteligencji, konsekwencje postępującej 
cyfryzacji, robotyzacji .

Nie są to problemy, które będzie można rozwiązać dopiero w odległym 
czasie . Kwestie demograficzne pojawiły się już wcześniej, a  liczba ludności 
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w Europie wciąż maleje i społeczeństwa się starzeją . Ma to daleko idące skutki 
dla gospodarki i polityki finansowej . Obecne trendy demograficzne nie wskazują 
na to, aby sytuacja mogła ulec odwróceniu . Natomiast liczba ludności w wielu 
krajach Afryki i Azji rośnie bardzo szybko, jak, np . w Nigerii czy w Indiach . 
Zwykło się niekiedy mówić w tym kontekście o „bombie demograficznej”, czyli 
o milionach młodych ludzi poszukujących pracy i nowego miejsca do życia .

W ostatnich latach nasiliły się tendencje odśrodkowe w UE . W znacznym 
stopniu są one spowodowane sytuacją poza Unią . Populizm wzmógł się wraz 
z narastającym w wielu krajach europejskich niepokojem związanym z falą 
nielegalnej imigracji, wywołanej w ostatnich latach konfliktami na Bliskim 
Wschodzie i w Afryce oraz działaniami terrorystów islamskich . Trzeba pod-
kreślić, że większość krajów zachodnioeuropejskich jest wielokulturowa i wcze-
śniej radziła sobie z migrantami, w tym z uchodźcami z obszarów dotkniętych 
konfliktami zbrojnymi . Jednak obecna skala napływu nielegalnych imigran-
tów z Syrii, Iraku, Afganistanu czy Libii oraz krajów Afryki Subsaharyjskiej 
spowodowała w latach 2015–2017 znaczny sprzeciw nawet w krajach dotąd 
na nich otwartych, jak Holandia czy Dania . W UE nie znaleziono wciąż spo-
sobu na wspólne rozwiązanie tego problemu . Włochy, Hiszpania czy Gre-
cja – najbardziej narażone na napływ nielegalnych migrantów drogą morską 
– zarzucają innym krajom UE brak solidarności . Stanowisko skrajne w sprawie 
fali migrantów zajęły Polska i Węgry, odmawiając przyjęcia w imię europej-
skiej solidarności nawet symbolicznej grupy uchodźców czy – co ostatecznie 
proponowano – grupy osieroconych dzieci .

Nie spełniły się przewidywania dotyczące wpływu sił populistycznych, 
eurosceptycznych i  antyeuropejskich na  integrację europejską . Dowodem 
na to jest m .in . gorsza, niż się spodziewano, pozycja tych partii w Parlamencie 
Europejskim po wyborach w 2019 r . Zwraca uwagę fakt, że siły populistyczne 
w różnych krajach UE nie mają wspólnej platformy programowej i  znacz-
nie się różnią . Niechęć do migrantów zarobkowych dotyczy przybyszów nie 
tylko spoza Europy . Wysokie wsparcie społeczne dla brexitu interpretuje się 
m .in . jako wyraz sprzeciwu wobec napływu do Wielkiej Brytanii pracowni-
ków z Europy Środkowo-Wschodniej, którzy rzekomo zabierają miejsca pracy 
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Brytyjczykom oraz obciążają brytyjski system opieki społecznej, a wśród których 
Polacy stanowią największą grupę . Ruchy migracyjne rosną w całym świecie 
– z powodu prześladowań i konfliktów zbrojnych oraz poszukiwania lepszego 
bytu (migracje zarobkowe) . Problemy związane z migracjami nie mają cha-
rakteru przejściowego . Napływu imigrantów do Europy nie da się całkowicie 
zahamować, trzeba go poddać wspólnym unijnym regulacjom ograniczającym 
napływ imigrantów nielegalnych . Legalna imigracja złagodzi skutki sytuacji 
demograficznej, tak negatywnej dla rynku pracy . Jednocześnie konieczne jest 
uszczelnienie granic europejskich, zwłaszcza granicy morskiej, oraz współpraca 
z krajami partnerskimi spoza Europy dla powstrzymania nielegalnej imigracji . 
W warunkach strefy Schengen oraz w duchu solidarności z innymi państwami 
narażonymi na negatywne skutki imigracji konieczne jest prowadzenie poli-
tyki migracyjnej na szczeblu całej Unii .

Zmiany klimatu są obecnie niepodważalnym faktem i  stają się jednym 
z największych zagrożeń dla rozwoju . Powodują m .in . podnoszenie się poziomu 
oceanów i trudności w dostępie do wody pitnej . Deficyt wody dotyka coraz 
silniej tereny Polski, pustynnieją znaczne obszary Europy Południowej, ocie-
pleniu ulegają wody morskie wokół Europy, co pomniejsza zasoby ryb . Pogar-
szanie się warunków życia wskutek wzrostu przeciętnych temperatur wywiera 
coraz większy wpływ na migracje ludności w Afryce i Azji w ramach tych kon-
tynentów, lecz także poza nie . Europa również coraz silniej odczuwa zmiany 
klimatu – wpływają one na warunki życia i europejską gospodarkę (pojawiają 
się zaburzenia pogodowe: huragany, powodzie czy długie okresy suszy) . Uczy-
nienie „Europejskiego Zielonego Ładu” priorytetem działań Komisji Europej-
skiej na najbliższe lata jest całkowicie zasadne, podobnie jak podporządkowanie 
temu celowi unijnej polityki energetycznej i polityki rolnej . Uzyskanie miana 
pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu jest ambitnym celem UE i ma 
rosnące poparcie społeczne, czego wyrazem jest wzrost pozycji Partii Zielo-
nych w wielu krajach europejskich . W sprawach polityki klimatycznej Polska 
jest na razie niechlubnym wyjątkiem .

Unia Europejska musi ulepszyć wspólną politykę zagraniczną, politykę bez-
pieczeństwa i politykę obronną z powodu rosnących zagrożeń w jej sąsiedztwie 
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– na Bliskim Wschodzie, w Afryce Północnej i na Wschodzie Europy (ze 
względu na asertywną politykę Rosji) . Towarzyszy temu rosnący niepokój 
o wiarygodność i przewidywalność polityki prezydenta D . Trumpa i przyszłą 
rolę Stanów Zjednoczonych jako siły stabilizującej bezpieczeństwo wojskowe 
i gospodarcze na kontynencie europejskim, którą stanowiły w całym okresie 
powojennym . Sojusz transatlantycki zmaga się z problemami, których nie było 
wcześniej . Znamienne stało się wsparcie przez prezydenta Trumpa autorów 
brexitu, podobnie jak dystansowanie się Stanów Zjednoczonych od stanowi-
ska państw europejskich w sprawach porozumienia nuklearnego z Iranem czy 
porozumienia paryskiego w sprawie ochrony klimatu . Niepokój wzbudziła 
gotowość USA do tego, aby sięgnąć po instrumenty polityki protekcjonizmu 
gospodarczego czy podważać rolę istniejących instytucji międzynarodowych 
jak Światowa Organizacja Handlu .

Unia Europejska w coraz większym stopniu tworzy politykę – dlatego 
w odpowiedzi na rozwój sytuacji zewnętrznej jej postępowanie wymaga równo-
czesnego działania na wielu frontach, czyli reakcji na: skutki zmian klimatycz-
nych, zagrożenia o charakterze militarnym czy problemy związane z wielkimi 
migracjami ludności, spowodowane zmianami klimatycznymi, konfliktami 
zbrojnymi czy tzw . bombą demograficzną w Afryce i Azji .

U progu trzeciej dekady XXI w . UE wkracza więc w okres niepewności 
i koniecznych zmian . Nigdy w powojennej historii o biegu wydarzeń i ewo-
lucji jej polityki nie decydowały tak bardzo czynniki zewnętrzne, a niestety 
zdolność reagowania samej Unii jest dzisiaj ograniczona, zwłaszcza z powodu 
nieznanych wcześniej problemów wewnętrznych . Chodzi nie tylko o brexit, 
ale także o naruszanie fundamentu Unii i spoiwa integracji, jakim jest prze-
strzeganie wspólnych wartości . Pozycja UE jest bowiem osłabiona problemami 
wewnętrznymi w kilku krajach członkowskich, w  tym zwłaszcza w Polsce 
i na Węgrzech – naruszaniem konstytucji oraz niezależności i niezawisłości 
sądownictwa . Stanowisko Komisji Europejskiej oraz zdecydowanej większości 
państw członkowskich jest jednoznaczne – „Europa musi również stać na straży 
wymiaru sprawiedliwości i podstawowych wartości UE” . Jest to jeden z kilku 
priorytetów na lata 2019–2024 – „Praworządność jest kluczowym elementem 



8. Europa w czasach niepewności i zmian

wizji Unii” . Nie spekulując na temat konsekwencji naruszania praworządności 
przez Polskę, trzeba stwierdzić oczywistą prawdę: wśród części partnerów ze 
„starej Unii” utwierdza się teraz przekonanie, że przyjęcie Polski do UE było 
błędem, a co najmniej – było przedwczesne .

Wobec zmian w świecie wszystkim krajom Unii, w tym Polsce, potrzebna 
jest wola wspólnego działania i zacieśnienia integracji europejskiej . Świat nie 
będzie czekał na Europę, a tym bardziej na Polskę .
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9DANUTA HÜBNER*

WYZWANIE DLA POLSKI: 
ZROBIĆ WIĘCEJ NIŻ WSZYSTKO 

DLA UTRZYMANIA POLSKI 
W UNII EUROPEJSKIEJ

Moje refleksje na temat piętnastej rocznicy przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej są słodko-gorzkie . Myślę, że ten okres dzieli się wyraźnie na dzie-
sięć pierwszych lat i kolejnych pięć . Wstąpienie Polski do Unii to był piękny 
moment w historii Polski, kiedy wszyscy byliśmy zjednoczeni w rozumieniu 
wspólnego polskiego interesu, bez względu na barwy partyjne i przynależność 
polityczną . I ten proeuropejski konsensus utrzymywał się do jesieni 2015 r .

Mieliśmy dziesięć lat, w których trakcie wykorzystaliśmy szanse stwo-
rzone dla nas przez jednoczącą się Europę . Otworzyła ona nam drzwi, które 
przez cały okres powojenny były uchylone w oczekiwaniu na nasz powrót do 
Europy . I polskie społeczeństwo, i rządzący okazali wielką strategiczną mądrość, 
aby – gdy nastał sposobny moment – wejść do integrującej się Europy bez 
kompleksów, z wielkimi nadziejami, z wielkim potencjałem ludzkim i wiarą 
w europejskie ideały i wartości . Przez tych dziesięć lat otrzymaliśmy wielkie 
wsparcie z budżetu europejskiego dla inwestycji tworzących na dziesięciolecia 
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fundamenty naszego rozwoju . Wykorzystaliśmy integrację do zbudowania 
drugiej Polski – zamożniejszej, oferującej nam, obywatelkom i obywatelom, 
lepszą jakość życia i bardziej konkurencyjną gospodarkę .

Ale – obok tego materialnego wyrazu zmian, jakie widzimy na co dzień 
w naszym krajobrazie – najważniejsze jest to, co my, Polki i Polacy, zrobiliśmy 
w tym czasie . Szczególnie chciałabym podkreślić rolę Polek, które fantastycz-
nie wykorzystały szansę, jaką dało członkostwo w Unii . Polskie kobiety zoba-
czyły swoje szanse edukacyjne w programach europejskich, rozwijały biznesy, 
tworzyły firmy, które dają miejsca pracy, aktywnie angażowały się w działa-
nia społeczeństwa obywatelskiego i w życie polityczne . Wyrazem tej siły jest 
powstanie Kongresu Kobiet . To, że Polska dynamicznie się rozwija, a przy oka-
zji pięknieje, jest w dużej mierze zasługą aktywności polskich kobiet .

Dzisiaj, w trudnych czasach, nie możemy zapomnieć też o tych, którzy 
przyczynili się do tego, że znaleźliśmy się w Unii – wcześniej, a nie później . 
Niektórych z nich już nie ma wśród nas – Jana Kułakowskiego, Bronisława 
Geremka czy Tadeusza Mazowieckiego . To postacie, o których nie wolno nam 
zapomnieć .

Tych dziesięć lat przeorało w pozytywnym tego słowa znaczeniu polską 
gospodarkę, świadomość społeczną, dało szansę młodym pokoleniom na lep-
szą edukację, lepsze perspektywy zawodowe, często wspierane przez fundusze 
europejskie . Polskie miasta i regiony stały się dumne ze swojej polskiej, ale też 
europejskiej tożsamości, średnie i małe przedsiębiorstwa zaczęły być konku-
rencyjne na europejskich i światowych rynkach .

Musiała zostać wykonana ogromna praca, zanim doszło do podpisania trak-
tatu akcesyjnego . Jeszcze przed podjęciem negocjacji akcesyjnych, w czerwcu 
1993 r . na szczycie Rady Europejskiej w Kopenhadze, państwa członkowskie 
Unii Europejskiej oficjalnie potwierdziły, że kraje Europy Środkowo-Wschod-
niej, wtedy stowarzyszone ze Wspólnotą Europejską, zostaną członkami Unii 
po spełnieniu kryteriów ekonomicznych i politycznych . Pamiętam dokładnie, że 
w moje urodziny, 8 kwietnia 1994 r ., nasz rząd złożył w Atenach formalny wnio-
sek o członkostwo . Podczas szczytu Rady Europejskiej w Essen 9 i 10 grudnia 
1994 r . państwa członkowskie potwierdziły wolę rozszerzenia Unii Europejskiej 
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o kraje stowarzyszone i przyjęły strategię przedakcesyjną, określającą dziedziny 
i formy współpracy uznane przez Unię za istotne w kontekście przyspieszenia 
integracji . Formalne potwierdzenie strategii, tzw . biała księga w sprawie dosto-
sowań prawa do wymogów rynku wewnętrznego, zostało przyjęte podczas 
szczytu Rady Europejskiej w Cannes w czerwcu 1995 r . Biała księga i roczne 
programy przygotowawcze przyjmowane przez kolejne polskie rządy określały 
ramy i perspektywy stosunków RP z Unią Europejską . 3 października 1996 r . 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r . o Komitecie Inte-
gracji Europejskiej (Dz . U . z 1996 r . Nr 106, poz . 494) rozpoczął działalność 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, zajmujący się koordynacją wszystkich 
resortów i instytucji bezpośrednio zaangażowanych w proces integracji Polski 
z Unią Europejską . Jego podstawowym zadaniem było zapewnienie realiza-
cji zadań Komitetu Integracji Europejskiej, związanych z programowaniem 
i koordynowaniem polityki w sprawach dotyczących integracji Polski z Unią 
Europejską oraz działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich, 
a także koordynowaniem działań administracji państwowej w zakresie otrzy-
mywanej pomocy zagranicznej . Warto też pamiętać, że na sukces Polski w tym 
okresie złożyła się suma wysiłku wszystkich tych, którzy, często niewidoczni 
i stojący w drugim szeregu, nie oczekując zaszczytów, działali, bo wiedzieli, że 
jest to najlepszy wybór dla Polski – droga, którą należy iść .

Przypominam to też tak szczegółowo, bo wejście do Unii nie wzięło się 
znikąd . To nie był Big Bang, deus ex machina . Były to lata wytężonej pracy, 
ogromny wysiłek dostosowawczy . Była to ogromna determinacja, ale też entu-
zjazm, że bierzemy wszyscy udział w przedsięwzięciu o wymiarze historycznym, 
że uczestniczymy w procesie tworzenia czegoś, z czego będziemy mogli być 
dumni przez pokolenia . I że nasi następcy już nigdy nie staną wobec koniecz-
ności obrony w osamotnieniu Polski przed wrogimi armiami .

Dzięki wstąpieniu do Unii znaleźliśmy się znów w centrum Europy, do 
czego predestynuje nas położenie geograficzne, historia i  tradycyjna otwar-
tość na asymilację różnych prądów kulturowych . Można powiedzieć, że wraz 
z wejściem do Unii odżyła w nowoczesnej formie jagiellońska idea państwa 
polskiego jako ważnego gracza na scenie europejskiej .



Danuta Hübner 

182

I do jesieni 2015 r . tak to wyglądało . Nasza pozycja w Unii rosła, ciężar 
gatunkowy wzrastał, nasz głos był słuchany . Polska była europejskim krajem 
sukcesu, na fali wznoszącej .

Wielokrotnie, jako pierwsza polska komisarz w Unii, przyjmowałam z rado-
ścią i dumą słowa podziwu dla naszej umiejętności odnalezienia się w Unii 
jako poważny i poważany partner, jako wiarygodny kraj, gdzie szybko skon-
solidowała się demokracja, wprowadzono doskonałą reformę samorządową . 
Potrafiliśmy w dużej mierze wykorzystać środki unijne w przejrzysty i otwarty 
dla wszystkich sposób, z minimalną liczbą zagrożeń korupcyjnych . Stworzy-
liśmy od podstaw europejskie państwo prawa, w którym przestrzegano praw 
obywatelskich, z funkcjonującymi organami kontroli władzy, których ta wła-
dza nie odważyłaby się podważać .

Od przełomu 2015 i 2016 r . wszystkie prawdy, które do tej pory przyjmo-
waliśmy za oczywiste – o trójpodziale władzy, o praworządności jako funda-
mentalnej wartości obowiązującej nas jako członka Unii, o wzmacnianiu naszej 
pozycji w Unii – zaczęły być kwestionowane w retoryce antyunijnej i w czynach .

Moim zdaniem pierwszym sygnałem ostrzegawczym była jednak nie sprawa 
praworządności, ale zignorowanie i brak zgody na uruchomienie procesu przy-
gotowania Polski do wejścia do strefy euro . Oczywiście jest to wina całej elity 
politycznej, która – nawet przed 2015 r . – ociągała się z podjęciem tego zobo-
wiązania . Gdybyśmy przyjęli euro przed 2015 r ., być może ten „ekonomiczny 
gorset normalności” byłby w stanie zahamować też polityczny walec „dobrej 
zmiany” . Wszyscy powinniśmy uderzyć się w piersi za to polityczne zaniechanie .

Potem oczywiście na fali populistycznej reakcji w odpowiedzi na kryzys 
uchodźczy rozpoczęła się retoryka „wstawania z kolan”, która do dziś przy-
nosi wielkie szkody Polsce w Europie i świecie . Ten pretekst wykorzystano do 
ataku na Unię, na liberalną demokrację i na poszczególne grupy zawodowe czy 
organizacje, które promowały Europę . Rozpoczął się okres niszczenia mechani-
zmów kontrolnych w państwie, trójpodziału władzy, pluralizmu społecznego .

Zakończyło się dziesięć lat cudu, rozpoczęły lata pogardy wobec Unii 
Europejskiej, wobec tego wszystkiego, co reprezentuje, wobec liberalnych wol-
ności, gwarantowanych przez fundamentalne wartości unijne, wobec zasad 
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praworządności . W pięć lat nie tylko została roztrwoniona reputacja Pol-
ski jako wiarygodnego i rzetelnego członka europejskiej wspólnoty wartości 
interesów . Została też zaprzepaszczona praca tych wszystkich, którzy Polskę 
do Unii wprowadzali . I jako osoba, która była u narodzin tego wielkiego pro-
jektu pod tytułem „powrót Polski do Europy”, nigdy tego obecnej władzy nie 
wybaczę . Bo trudno jest patrzeć, jak to, czemu oddało się pół swojego życia, 
ktoś inny zamienia w pył .

W tej chwili w Europie zmienia się bardzo wiele wobec tego, jak wyglą-
dała ona, kiedy Polska wchodziła do Unii . Gdy przypominam sobie początek 
mojej poprzedniej kadencji w Parlamencie Europejskim (a było to przecież 
tak niedawno – zaledwie 6 lat temu), widzę, że ta zmiana jest dramatyczna . 
Gdy rozpoczynała się poprzednia kadencja nie było masowej migracji, nikt nie 
mówił, poza zaniepokojonymi naukowcami, o kryzysie klimatycznym (Greta 
Thunberg miała wtedy 11 lat!), nie było brexitu, a w Białym Domu urzędo-
wał Barack Obama . Nie słyszeliśmy też o technologii 5G i innych technolo-
giach, które zmieniają obraz konkurencyjności, nie było fake newsów na taką 
skalę jak obecnie, wszyscy kochali Facebooka . Świat od tego czasu niezwykle 
się zmienił . Stał się trudniejszy dla wszystkich .

Na globalną skalę rozpoczął się przełom świadomości . Na naszych oczach 
rodzi się ponadnarodowe zrozumienie tego, że wyzwania, które przed nami 
stoją, mogą być przezwyciężone tylko wspólnym wysiłkiem . Nie tak dawno 
ubolewaliśmy nad brakiem europejskiego demosu . I mam takie wrażenie – pły-
nące z moich rozmów, które odbywam niemal wszędzie w Europie, szczegól-
nie z młodymi ludźmi – że ten demos się rodzi teraz, oddolnie, spontanicznie, 
choćby poprzez ruchy na rzecz obrony klimatu . Może wreszcie doszliśmy do 
takiego punktu, gdy liczne zjawiska kryzysowe nękające świat i Europę uświa-
domiły nam wszystkim, czy prawie wszystkim, że jedność na kontynencie 
europejskim, że integracja europejska stanowią naszą drogę ku bezpieczniejszej 
i lepszej przyszłości . Coraz więcej wyzwań wymaga wprowadzania rozwiązań 
europejskich . Autoizolująca Amerykę polityka prezydenta Donalda Trumpa 
uświadamia nam też lepiej potrzebę współpracy na poziomie globalnym czy 
znaczenie wspólnych reguł i instytucji w obszarze międzynarodowego handlu 
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i inwestycji . Multilateralizm skonfrontowany z nieprzewidywalnością i poli-
tycznym narcyzmem unilateralizmu znów wraca do łask, jako szczepionka 
na uzurpacje populistycznych i nieodpowiedzialnych polityków .

Nie możemy zapomnieć, że integracja europejska wyłoniła się z popio-
łów dwóch wojen światowych, z przekonania, że musimy zrobić wszystko, by 
nigdy więcej takie tragedie nie spotkały mieszkańców naszego kontynentu . 
Teraz znajdujemy się w takim momencie historii ludzi żyjących na tej plane-
cie, że musimy zrobić więcej niż wszystko .

Musimy ochronić naszą planetę przed kryzysem klimatycznym i wykorzy-
stać w pełni szanse, jakie tworzy ten proces – wyjścia z węglowego piekła, przej-
ścia na nowoczesne technologie w ramach „Europejskiego Zielonego Ładu”, 
stworzenia nowych miejsc pracy w nowych, „zielonych” sektorach, redukcji 
zdrowotnych kosztów „brudnego przemysłu” czy wykorzystania odpadów 
w ramach gospodarki obiegu zamkniętego . Szczególnie w takim kraju jak nasz, 
gdzie ciągle węgiel jest głównym nośnikiem energii, musimy intensywnie pra-
cować nad przedstawieniem rzetelnego bilansu długookresowych społecznych 
oraz ekonomicznych kosztów i korzyści, które przyniesie ochrona klimatu 
– poza drobnym faktem uratowania Ziemi przed implozją . Postrzeganie zaso-
bów paliw kopalnych wyłącznie w kategoriach geologicznych, z pominięciem 
sensu ekonomicznego, społecznego, cywilizacyjnego, jest absurdem politycz-
nym, gospodarczym i cywilizacyjnym .

Nowe wyzwania są ogromne i ściśle powiązane ze sobą . Przykład oczywisty 
to choćby klimat i migracja . Mamy tendencje do patrzenia na nie rozłącznie, 
ale musimy sobie zdawać sprawę, że wielka fala migracyjna, spowodowana 
właśnie zmianami klimatycznymi, dopiero przed nami . Susze, powodzie, nie 
mówiąc już o wojnach o zasoby, będą generować nowych uchodźców z tere-
nów, na których nie można żyć . Europa musi być na to przygotowana i wypra-
cować humanitarną, ale i realistyczną politykę w tym zakresie . To samo ma 
miejsce w powiązaniu „twardej” polityki militarnej i „miękkiej” polityki pro-
rozwojowej – one nie mogą iść obok siebie, ale trzeba się kierować w ramach 
nich tymi samymi standardami pełnej transparentności – szczególnie jeżeli 
chcemy w sprawy świata na nowo zaangażować pokolenie Grety . Ci młodzi 
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ludzie odrzucają instynktownie polityczne szachrajstwo, manipulacje, nie zno-
szą drętwych mów i mało ich obchodzi ideologia . Troszczą się o przetrwanie 
Ziemi, o środowisko, o swoje miasto, dzielnicę, o los swoich przyjaciół, o to, 
żeby mieli pracę . Cenią wolność, szczególnie wolność Internetu . Czują się 
obywatelami i obywatelkami globalnego świata . I to pokolenie daje impuls 
do tego, co robimy my – czy to w Parlamencie, czy na poziomie narodowych 
społeczeństw obywatelskich . I wielkim wyzwaniem jest udrożnienie kanałów 
komunikacji pomiędzy bezkompromisowymi młodymi a politykami . Chociaż 
i politycy coraz bardziej dostrzegają fakt, że muszą zmienić nie tylko retorykę 
na proklimatyczną, ale też sposób działania i cele polityczne, jeżeli nie chcą 
się znaleźć na śmietniku historii .

Unia podjęła to wieloaspektowe wyzwanie i szybko przestawia się na nowy 
paradygmat działania . Od teraz ma być ambitna geopolitycznie, „zielona”, róż-
norodna, otwarta na świat . Pamiętam, że w 2004 r . w Komisji Europejskiej, 
w której zasiadałam, utworzyliśmy po raz pierwszy stanowisko komisarza do 
spraw zmian klimatu . Był nim grecki prawnik Stavros Dimas . Pamiętam też, 
jak niewielkie było zrozumienie dla tego wyzwania, jak trudno było uczynić 
z niego wyzwanie dla wszystkich europejskich polityk . Widzę dziś, jak długą 
drogę pokonaliśmy w Europie . I jak ogromna zmiana tu nastąpiła!

Dzisiaj za „Europejskim Zielonym Ładem”, za europejskim paktem klima-
tycznym stoją wielkie siły polityczne . O silosowym czy – jak ktoś woli – sek-
torowym podejściu nie ma mowy . Na poziomie europejskim dysponujemy też 
wieloma instrumentami w ramach wielu europejskich polityk wpływającymi 
na zmiany zachowań po stronie zarówno biznesu, jak i konsumentów, społe-
czeństwa obywatelskiego, na poziomie lokalnym i regionalnym, narodowym 
i europejskim . Niedawno uruchomiliśmy także zmiany w podejściu sektora 
finansowego do finansowania inwestycji rozwojowych .

Walka o klimat, tak jak rozwiązanie problemu migracji stanowią wspólną 
sprawę i muszą być realizowane wspólnym wysiłkiem . Myślę, że obywatele 
rozumieją konieczność zmiany naszego myślenia lepiej niż wielu polityków . 
Ich zaangażowanie w ten proces jest więc kluczowe . Trzeba bowiem pomóc 
politykom zrozumieć, że nie mają prawa pozbawiać ludzi szans rozwojowych . 
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Musimy pokazać z jednej strony koszty zaniechania inwestycji w energetykę 
odnawialną, a z drugiej –  szanse wykorzystania miliardów przeznaczanych 
rocznie na subsydia węglowe .

Polska ciągle jest gospodarką poszukującą nowych dźwigni rozwojowych, 
nowych przewag konkurencyjnych . Trzydzieści lat nowej Polski pozostawiło 
wiele niewykorzystanych szans . Kryzys klimatyczny jest kolejną szansą, która 
może zostać przegapiona . Na to nie możemy sobie pozwolić .

Klimat to tylko jeden, choć bardzo ważny, przejaw tego, jak zmienia się 
nasz świat . Nie wszystkim jest łatwo pogodzić się z tym, że znajduje się on 
w okresie głębokiej transformacji . Coś się kończy, coś się zaczyna – to  jest 
ogólne prawidło historii .

Musimy przyzwyczaić się do tego, że kryzys klimatyczny i migracje będą 
istnieć jako procesy długiego trwania, a nowe technologie doprowadzą do 
znaczących wyzwań na rynkach pracy . Będzie narastała siła rażenia pojedynku 
pomiędzy ludzką a sztuczną inteligencją oraz sposobami jej wykorzystania . 
Ale są tacy politycy, którzy chcą historię jakby zatrzymać w biegu, nie mogą 
się z tym pogodzić . Traktują każdą zmianę jako zagrożenie, a nie jako wielką 
szansę na przewartościowanie swojego zabetonowanego postrzegania świata . 
Unikają podejmowania istniejących wyzwań, zamykają oczy na prawdziwe pro-
blemy i nas, obywateli, też chcą wprowadzić w swoistą hipnozę, kiedy już nie 
będziemy dostrzegać realnej rzeczywistości, a tylko wykreowaną przez nich i ich 
aparat propagandowy . To oznacza, że naszą rolą, może czasami niewdzięczną, 
jest ciągłe uświadamianie politykom, że tylko trzymając się Europy, będziemy 
mogli rozwiązywać nasze, krajowe i lokalne, problemy . Musimy nauczyć się 
wykorzystywać w najbliższych latach wszystkie dostępne zasoby i instrumenty 
Unii Europejskiej, aby polepszać jakość życia naszego i następnych pokoleń .

Musimy traktować Europę jako mechanizm wspierający naszą innowa-
cyjność i nowe rozwiązania, a nie ograniczający nasze aspiracje, szczególnie 
że nierzadko są to przeterminowane aspiracje . I to jest też nasze zadanie, bo 
potrafimy szybko się uczyć i wdrażać innowacje społeczne, patrzeć na świat 
realny, a nie ideologicznie naznaczony przez kłamliwe narracje .
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Tymczasem od pięciu lat – paradoksalnie wtedy, gdy Europa zrobiła milowe 
kroki w globalizowaniu swojej światowej roli – mój kraj zrobił wielki krok 
w tył, próbował wypisać się ze wspólnoty międzynarodowej i  zamanifesto-
wać swoją obojętność na globalne wyzwania . Dominujący dyskurs polityczny 
w Polsce A . D . 2020 pokazuje Europę jako serię narodowych fortec, odgra-
dzających się od świata . A największą fortecą ma być Polska . To jest anachro-
niczne marzenie, nie tylko nierealne, ale wprost zderzające się z tym, czym 
Polska zawsze była i jak ją widzieli najwięksi Polacy: dumnym krajem z wielką 
kulturą, zdolną przyciągnąć ludzi z innych krajów . Niestety teraz ten jagiel-
loński impuls umarł nienaturalną śmiercią, zabity przez małość, politykier-
stwo i zawężenie horyzontów tych, którzy uznają za swoją misję „wstawanie 
z kolan” . Jest to polityka, która już przynosi niepowetowane szkody, a niedługo 
mogą się one stać nieodwracalne .

Musimy znów ożywić opinię publiczną, tak jak to było w kampanii przed 
wstąpieniem Polski do Unii . Pamiętam moje ówczesne wojaże do nawet naj-
mniejszych miasteczek, wsi, gdzie wspaniali ludzie organizowali się na rzecz 
Europy, w której widzieli lepszą przyszłość dla siebie i swoich dzieci . Teraz ten 
oddolny ruch, który połączy sprzeciw wobec tego, co się obecnie dzieje, z afir-
macją Europy jako strażniczki naszych wolności, wartości i bezpieczeństwa, 
jest nam bardzo potrzebny .

Nie możemy pozwolić na zniszczenie perspektyw dla następnych pokoleń 
w Europie w imię nacjonalistycznych ideologii . Widzimy, co się stało w Wiel-
kiej Brytanii . Brexit to ostrzeżenie, którego nikt nie powinien lekceważyć . 
Pokazuje bowiem, jak nieodpowiedzialność polityków, podatność na hasła 
pseudopatriotyczne skazują ten kraj na wieloletnią niepewność, insularność, 
na wyhamowanie aspiracji jego młodych mieszkańców . Nie dajmy się zwieść 
retoryce, która mogłaby doprowadzić Polskę do takiej samej sytuacji . Musimy 
powrócić w naszym pięknym kraju do proeuropejskiego, obywatelskiego kon-
sensusu . Od jesieni 2015 r . jest on systematycznie niszczony . Unia Europejska 
jest, to już wiemy, sojuszem na rzecz dobrobytu i demokracji i jako taka jest 
czymś naturalnym dla nas, Polek i Polaków, dla naszych marzeń i aspiracji . 
Musimy więc strzec naszej obecności w Unii .
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10EWA KALISZUK*

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA 
WOBEC AKTUALNYCH WYZWAŃ1

Wstęp

Polityka handlowa Unii Europejskiej (UE) stoi w obliczu poważnych 
wyzwań, czy raczej – jak określił to obrazowo S . Law z Centre for European 
Reform – wpływa na wzburzone wody (choppy waters)2 . Wystarczy wymie-
nić tylko kilka z tych wyzwań, by zrozumieć ich wagę i rozmiar . Można więc 
tu wskazać: zmianę układu sił na  świecie, spowodowaną przede wszystkim 
rosnącą potęgą Chin, częściowo wywołaną tym zjawiskiem zapaść wielostron-
nego systemu handlu czy opuszczenie Wspólnoty Europejskiej przez duże, 
ważne państwo członkowskie, nie wspominając już o napięciach w stosun-
kach transatlantyckich . Do tego dochodzi konieczność sprostania nowym 

* Dr Ewa Kaliszuk – Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (obecnie na eme-
ryturze), e-mail: ewa_kaliszuk@yahoo .com; ORCID: 0000-0002-3585-9144 .

1 Z przyjemnością załączam swój wkład w uroczystości akademickie związane z siedem-
dziesiątymi urodzinami Pani Profesor E . Kaweckiej-Wyrzykowskiej, z którą miałam zaszczyt 
pracować 14 lat w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego . Moje rozważania doty-
czą zagadnień bliskiej nam obu wspólnej polityki handlowej UE, a w szczególności aktualnych 
wyzwań, które – chociaż w różnym stopniu – także dotyczą Polski .

2 S .  Law, Choppy waters ahead for EU trade policy, „Bulletin of Centre for European 
Reform”, 30 .09 .2019, https://www .cer .eu/publications/archive/bulletin-article/2019/choppy-
-waters-ahead-eu-trade-policy (31 .01 .2020) .
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oczekiwaniom społeczeństwa europejskiego, zaniepokojonego: dewastacją 
środowiska naturalnego na świecie, wyczerpywaniem się zasobów, zmianą kli-
matu, niedostateczną ochroną konsumentów, a także stopniową utratą przez 
państwa roli regulatorów na rzecz korporacji ponadnarodowych .

W niniejszym opracowaniu skupię się na kilku problemach podlegających 
zakresowi wspólnej polityki handlowej (WPH), a mianowicie na: 1) kryzysie 
systemu wielostronnego i podejmowanych próbach jego reformy, 2) nowych 
wyzwaniach związanych z negocjowaniem międzynarodowych umów dwustron-
nych, 3) kwestiach uregulowania stosunków handlowych ze Zjednoczonym 
Królestwem, jako byłym państwem członkowskim UE, 4) działaniach na styku 
polityki handlowej i przemysłowej podejmowanych przez UE głównie w celu 
ograniczenia ekspansji Chin w sferze inwestycji strategicznych i zmniejszenia 
asymetrii w dostępie do rynku zamówień publicznych .

Rozważania moje mają jedynie uwypuklić pewne problemy, którym UE 
musi stawić czoła w najbliższych latach, i pokazać trudności w ich rozwiąza-
niu . Nie ma już tu miejsca na jakże interesujące i aktualne zagadnienie wyko-
rzystania tradycyjnych narzędzi WPH (środków ochrony handlu, procedur 
zamówień publicznych i instrumentu ochrony inwestycji strategicznych) do 
całkowicie nowego wyzwania, jakim jest ochrona cyberbezpieczeństwa sieci 5G .

1. Kryzys systemu wielostronnego i próby zaradzenia

Kryzys systemu wielostronnego, który przejawia się niemożnością dosto-
sowania zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) do nowych wyzwań 
w handlu międzynarodowym, a także paraliżem organu odwoławczego sys-
temu rozstrzygania sporów WTO, spowodowanym zablokowaniem nowych 
nominacji arbitrów od 2017 r ., jest szczególnie dotkliwy dla UE, zagorzałej 
zwolenniczki międzynarodowego systemu handlu opartego na regułach3 . Aby 

3 European Commission, Concept paper. WTO modernisation. Introduction to future EU 
proposals, 18 .09 .2018; G . Mazur, Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Difin, War-
szawa 2017 .
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przeciwdziałać impasowi w WTO, zapobiec opuszczeniu organizacji przez 
Stany Zjednoczone (groźby prezydenta D . Trumpa), a także zadbać o interesy 
własnych przedsiębiorców, UE wyszła z wieloma inicjatywami .

We wrześniu 2018 r . Komisja Europejska (KE), upoważniona mandatem 
Rady Europejskiej, przedstawiła w Genewie dokument koncepcyjny w sprawie 
reformy WTO4 . Zaproponowano w nim: zaktualizowanie postanowień WTO 
odpowiednio do wyzwań XXI w ., wzmocnienie kontrolnej roli WTO oraz 
przełamanie zbliżającego się impasu w systemie rozstrzygania sporów5 . Unia 
rozpoczęła współpracę dotyczącą reformy z niektórymi członkami WTO: 
Stanami Zjednoczonymi i  Japonią (w ramach rozmów trójstronnych) oraz 
Chinami (w ramach specjalnej grupy roboczej utworzonej podczas szczytu 
UE–Chiny w lipcu 2018 r .) . Niżej zostaną omówione nieco szerzej dwa zagad-
nienia – reforma zasad subsydiowania produkcji przemysłowej i transferów 
technologii oraz inicjowane przez UE próby rozwiązania problemu braku sys-
temu odwoławczego w WTO .

1.1.  Reforma zasad subsydiowania produkcji przemysłowej 
i transferów technologii

W dokumencie koncepcyjnym KE dotyczącym reformy WTO wiele uwagi 
poświęcono konieczności przywrócenia równowagi systemu wielostronnego 
handlu i równości szans przez utrzymanie dyscypliny w udzielaniu subsydiów 
w przemyśle i działalności przedsiębiorstw państwowych . W styczniu 2020 r . 
UE uzgodniła ze Stanami Zjednoczonymi i  Japonią, które mają podobne 
podejście do państwowego kapitalizmu Chin, jakie działania należy podjąć 
w ramach reformy zasad subsydiowania produkcji przemysłowej6 . Zapropono-
wano rozszerzenie listy bezwarunkowo zakazanych subsydiów wymienionych 

4 European Commission, Concept paper…, op .cit.
5 Szerzej na ten temat pisze na stronie Przedstawicielstwa Komisji w Polsce M . Zającz-

kowski: M .  Zajączkowski, WTO czeka na  zmiany, 21 .11 .2019, https://ec .europa .eu/poland/
news/181121_WTO_zajaczkowski_pl (31 .01 .2020) .

6 Joint Statement of the Trilateral Meeting of the Trade Ministers of Japan, the United States and the 
European Union, Washington, 14 .01 .2020, https://ustr .gov/about-us/policy-offices/press-office/ 
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w art . 3 ust . 1 Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych 
o następujące rodzaje wsparcia:
a) nieograniczone gwarancje;
b) dotacje dla niewypłacalnych lub upadłych przedsiębiorstw w przypadku 

braku wiarygodnego planu restrukturyzacji;
c) dotacje dla przedsiębiorstw niezdolnych do uzyskania długoterminowego 

finansowania lub inwestycji z niezależnych źródeł komercyjnych działają-
cych w sektorach lub branżach o nadwyżkach mocy produkcyjnych;

d) niektóre bezpośrednie formy umorzenia długów .
Ważną propozycją jest zmiana dotycząca subsydiów wywołujących nie-

korzystne skutki . To na państwie udzielającym wsparcia przedsiębiorstwu 
spoczywałby obowiązek udowodnienia, że nie powoduje ono niekorzystnych 
skutków lub nie doprowadzi do nadwyżek mocy produkcyjnych (proponuje się 
dodać to kryterium w ocenie poważnego uszczerbku), oraz zapewnienia przej-
rzystości udzielanego wsparcia . Obecnie ciężar dowodu spoczywa na stronie 
skarżącej – to ona ma dowieść, że udzielono wsparcia mającego niekorzystne 
skutki, które podlega sankcjom . Biorąc pod uwagę niski stopień wywiązywa-
nia się członków WTO z obowiązku zgłaszania udzielanego wsparcia i trudno-
ści strony potencjalnie poszkodowanej z uzyskaniem potrzebnych informacji, 
należy stwierdzić, że wspomniana zmiana miałaby duże znaczenie w dyscypli-
nowaniu członków WTO w udzielaniu niektórych rodzajów wsparcia .

W kontekście wsparcia rządowego przekazywanego za pośrednictwem 
przedsiębiorstw państwowych (zjawiska często obserwowanego w Chinach) 
uznano za konieczne sprecyzowanie pojęcia ciała publicznego . Zwrócono 
uwagę, że w wielu raportach Organu Apelacyjnego interpretowano to pojęcie 
w sposób osłabiający skuteczność zasad WTO w sprawie subsydiów . Dostrze-
żono także problem wymuszania transferu technologii od zagranicznych firm 
w zamian za dostęp do rynku . Praktykę tę uznano za niezgodną z międzynaro-
dowym systemem handlu opartym na zasadach rynkowych . Wskazano potrzebę 

press-releases/2020/january/joint-statement-trilateral-meeting-trade-ministers-japan-united-
states-and-european-union (31 .01 .2020) .
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osiągnięcia konsensusu z innymi członkami WTO w tej kwestii i proponowa-
nych środków zaradczych (m .in . kontrola eksportu i przegląd inwestycji pod 
kątem bezpieczeństwa narodowego) .

1.2. System odwoławczy rozstrzygania sporów

W sprawie systemu odwoławczego sporów WTO, który przestał funk-
cjonować 10 grudnia 2019 r ., KE podjęła dwutorowe działania – na szcze-
blu międzynarodowym i wewnętrznym . W styczniu 2020 r . na Światowym 
Forum Ekonomicznym w Davos Unia Europejska i ministrowie 16 krajów7 
należących do WTO uzgodnili, że podejmą współpracę, by stworzyć tymcza-
sowy mechanizm rozwiązywania sporów handlowych, czyli arbitraż odwoław-
czy, co pozwoli na jakiś czas zastąpić Organ Apelacyjny WTO8 (rozwiązanie 
dopuszczalne na mocy art . 25 uzgodnienia WTO w sprawie zasad i procedur 
regulujących rozwiązywanie sporów) . Mechanizm ten umożliwi uczestni-
kom porozumienia zachowanie dwuetapowego systemu rozstrzygania sporów 
w potencjalnych sporach handlowych między nimi . Porozumienie jest otwarte 
dla wszystkich członków WTO . Będzie obowiązywało do czasu, gdy zacznie 
działać zreformowany organ odwoławczy WTO .

Jednocześnie, aby zabezpieczyć interesy unijnych przedsiębiorców w sytuacji 
patowej w systemie rozwiązywania sporów WTO, 12 grudnia 2019 r . KE zapro-
ponowała modyfikację unijnego rozporządzenia wykonawczego (Enforcement 
Regulation)9 do rozporządzenia w sprawie przeszkód w handlu . Rozporządzenie 

7 Australii, Brazylii, Chin, Chile, Kanady, Kolumbii, Kostaryki, Gwatemali, Meksyku, 
Nowej Zelandii, Norwegii, Panamy, Republiki Korei, Singapuru, Szwajcarii i Urugwaju .

8 Statement by Ministers, Davos, Switzerland, 24 January 2020 .
9 Rozporządzenie PE i Rady (UE) nr 654/2014 z 15 .05 .2014 dotyczące wykonywania praw 

Unii w zakresie stosowania i egzekwowania zasad handlu międzynarodowego oraz zmienia-
jące rozporządzenie Rady (WE) nr 3286/94 ustanawiające procedury wspólnotowe w zakre-
sie wspólnej polityki handlowej w  celu zapewnienia wykonania praw Wspólnoty zgodnie 
z zasadami handlu międzynarodowego, w szczególności tymi ustanowionymi pod auspicjami 
Światowej Organizacji Handlu, Dz . Urz . UE L 189, 27 .06 .2014 . Rozporządzenie nr 3286/94 
zostało zmienione przez Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2015/1843, 6 .10 .2015, Dz . Urz . UE 
L 272, 16 .10 .2015 .
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wykonawcze może być wykorzystywane do wprowadzenia przez UE środków 
zaradczych wobec krajów naruszających swoje zobowiązania wynikające z człon-
kostwa w WTO lub z dwustronnych umów handlowych UE . Umożliwiło ono 
np . nałożenie w 2018 r . środków odwetowych w przywozie niektórych towa-
rów (m .in . motocykli Harley-Davidson) ze Stanów Zjednoczonych w odpo-
wiedzi na cła, które rząd D . Trumpa nałożył na europejską stal i aluminium . 
Wykorzystanie takich środków wobec członków WTO wymaga przestrzega-
nia procedury rozstrzygania sporów WTO i rozstrzygnięcia sporu na korzyść 
Unii . Propozycja KE ma umożliwić wprowadzenie środków zaradczych w sytu-
acji, gdy orzeczenie panelu w raporcie końcowym WTO będzie wprawdzie 
korzystne dla strony unijnej, ale strona w sporze złoży od niego odwołanie do 
niefunkcjonującego Organu Apelacyjnego, co zablokuje możliwość działania 
Unii10 . Zgodność tego rozwiązania z zasadami WTO budzi jednak zastrzeże-
nia11 . Nowy mechanizm miałby mieć również zastosowanie do umów dwu-
stronnych (np . gdy partner blokuje skład arbitrów) . Oczekuje się, że zmienione 
rozporządzenie wykonawcze wejdzie w życie w połowie 2020 r ., po przejściu 
zwykłej procedury legislacyjnej (zgoda Parlamentu Europejskiego i Rady) .

2.  Upolitycznienie czy uspołecznienie procesu negocjacji 
międzynarodowych umów dwustronnych?

Rokowania w sprawie zawarcia przez UE umów o wolnym handlu ze Stanami 
Zjednoczonymi (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)12  

10 European Commission, Commission reinforces tools to ensure Europe’s interests in interna-
tional trade, 12 .12 .2019, https://ec .europa .eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6748 
(31 .01 .2020) .

11 W . Weiss, Life after the WTO Appellate Body: the case for more flexible dispute handling, 
Borderlex, 23 .01 .2020, https://borderlex .eu/2020/01/23/life-after-the-wto-appellate-body-the-
case-for-more-flexible-dispute-handling (31 .01 .2020) .

12 Negocjacje w sprawie transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji 
(TTIP) rozpoczęły się w lipcu 2013 r . Z powodu licznych kontrowersji wyrażanych przez obie 
strony, a także podejścia prezydenta D . Trumpa do podpisania umowy z UE proces negocja-
cyjny wstrzymano w końcu 2016 r .
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i Kanadą (Comprehensive Economic Trade Agreement – CETA)13 ujawniły 
wiele nowych zjawisk . Mogłoby się wydawać, że zawarcie przez UE umów 
o utworzeniu strefy wolnego handlu z krajami wysoko rozwiniętymi, repre-
zentującymi podobny krąg cywilizacyjny nie powinno budzić w państwach 
członkowskich UE większych emocji czy kontrowersji . Tymczasem w obu 
przypadkach negocjacje prowadzono pod silną presją społeczną, niespotykaną 
wcześniej przy żadnej innej umowie międzynarodowej (nawet ACTA) . Zastrze-
żenia dotyczyły zamkniętego charakteru rozmów oraz potencjalnych zobo-
wiązań UE . W licznych kampaniach „przeciw”, mających u podłoża wyraźne 
nastawienie antykorporacyjne (a nawet antyamerykańskie), wyrażano obawy 
m .in . o obniżenie poziomu bezpieczeństwa żywności, standardów prawa pracy 
i ochrony środowiska przyrodniczego oraz o prywatyzację usług publicznych . 
Najbardziej kontestowanym elementem przyszłych umów była ochrona inwe-
stycji, a głównie arbitraż w sporach na linii inwestor–państwo (investment–
state dispute settlement – ISDS) . Podejrzewano, że umożliwi on inwestorom 
amerykańskim i kanadyjskim zaskarżanie przed zagranicznym trybunałem 
arbitrażowym decyzji rządów państw UE, ilekroć uznają oni, że prawodaw-
stwo tych krajów w dziedzinie zdrowia publicznego, ochrony środowiska lub 
ochrony społecznej narusza warunki umowy14 . Perspektywa wypłacania wyso-
kich odszkodowań i ponoszenia kosztów procesów sądowych mogłaby – zda-
niem oponentów – negatywnie wpływać na aktywność rządów w ustanawianiu 
praw chroniących interes społeczny15 . Polska, podobnie jak inne nowe państwa 

13 Negocjacje w sprawie Kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą 
a  Unią Europejską i  jej państwami członkowskimi (CETA) rozpoczęły się w  maju 2009 r . 
i zakończyły w sierpniu 2014 r . Umowę podpisano 30 października 2016 r .

14 Friends of the Earth Europe, The TTIP of the anti-democracy iceberg. The risks of includ-
ing investor-to-state dispute settlement in transatlantic trade talks, October 2013; Resolution on 
Investor-State Dispute Resolution in  the Transatlantic Trade and Investment Partnership, Trans 
Atlantic Consumer Dialog, October 2013 .

15 Według UNCTAD, w 2012 r . 70% z 42 zakończonych sporów na linii inwestor–pań-
stwo zakończyło się przyznaniem, przynajmniej w części, racji inwestorom . UNCTAD, Recent 
Developments in Investor-State Dispute Settlement (ISDS), „IIA Issues Note” 2013, no . 1 .
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członkowskie, popierała klauzulę ISDS, uważała ją bowiem za korzystniejszą od 
obowiązującej w obecnej umowie dwustronnej ze Stanami Zjednoczonymi16 .

Pod presją opinii społecznej KE uruchomiła szeroko zakrojone publiczne 
konsultacje, zaczęła publikować sprawozdania z prowadzonych rozmów 
i wprowadziła w umowie CETA zmiany w sprawie arbitrażu, zastępując go 
nowym systemem opartym na stałym sądzie inwestycyjnym (Investment Court 
System – ICS)17 .

Rodzi się pytanie o to, co sprawiło, że atmosfera podczas rokowań umów 
TTIP i CETA była tak gorąca . Wymieniłabym tu następujące czynniki:
1) zmiany w dziedzinie WPH wprowadzone traktatem z Lizbony, tj . rozsze-

rzenie zakresu kompetencji UE (m .in . objęcie tą polityką bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych) oraz przyznanie Parlamentowi Europejskiemu 
(PE) kompetencji prawodawczych; przyczyniły się one do większego upo-
litycznienia procesu negocjacji; te nowe prerogatywy zachęcają bowiem 
do działań lobbingowych w Parlamencie; ponadto europejscy deputo-
wani przywiązują dużą wagę do kwestii pozagospodarczych, takich jak: 
demokracja, poszanowanie praw człowieka, ekologia czy zmiany klimatu;

2) rozszerzenie zakresu umów o wolnym handlu o dziedziny współpracy nie-
uregulowane w WTO18, w tym o wrażliwe kwestie ekologiczne, prawa pracy 
czy ochrony konsumentów, co szczególnie zmobilizowało opinię publiczną;

3) rosnącą rolę mediów społecznościowych w kształtowaniu opinii;
4) rozwój sektora organizacji pozarządowych (tzw . trzeci sektor);
5) nieufność społeczeństwa europejskiego wobec elit politycznych i  insty-

tucji unijnych, znajdująca wyraz m .in . w domaganiu się pełnej jawności 
procesu negocjacyjnego;

16 E . Kaliszuk, Problemy tworzenia strefy wolnego handlu Unii Europejskiej i Stanów Zjedno-
czonych, w: Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013–2014, red . J . Kotyński, 
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2014, s . 50 .

17 Zmiany wprowadzono przy okazji ostatecznej weryfikacji prawnej tekstu umowy CETA 
w lutym 2016 r . Za zgodą obu stron został zmieniony wówczas odpowiednio rozdział o inwe-
stycjach .

18 E . Kawecka-Wyrzykowska, Preferencyjne porozumienia handlowe – znaczenie dla handlu 
dobrami i innych dziedzin współpracy Unii Europejskiej z partnerami zagranicznymi, „Zeszyty 
Naukowe” Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 9 (945), Kraków 2015, s . 13–16 .
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6) traktowanie obu umów jako narzędzia realizacji interesów korporacji ame-
rykańskich (w przypadku CETA – ukrytego)19 .
Protesty wobec umów transatlantyckich wydają się jednak nikłe w porów-

naniu z burzą, która rozpętała się w związku z rokowaniami w sprawie umowy 
o wolnym handlu między UE a blokiem handlowym Mercosur (aktywne pań-
stwa członkowskie: Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj), wznowionymi 
w 2010 r . i zakończonymi we wrześniu 2019 r . Na pierwszy plan wybiły się 
kwestie ekologiczne i społeczne, które przesłoniły protesty europejskich pro-
ducentów rolnych, w tym polskich, niezadowolonych z perspektywy szerszego 
otwarcia rynku UE na import m .in . wołowiny, cukru i etanolu . J . Bolsonarowi, 
który został prezydentem Brazylii na początku 2019 r ., zarzucano degradację 
środowiska naturalnego (wylesianie Puszczy Amazońskiej) i zmuszanie ludności 
tubylczej do porzucania swych terenów w związku z wprowadzaniem monokul-
turowych upraw soi i trzciny cukrowej oraz hodowli bydła i drobiu . W czerwcu 
2019 r . ponad 340 organizacji reprezentujących społeczeństwo obywatelskie 
z UE i Ameryki Południowej wystosowało list otwarty do przewodniczących 
instytucji unijnych, wzywający do natychmiastowego zakończenia rokowań 
z Mercosur z powodu naruszania praw człowieka i braku poszanowania dla 
środowiska naturalnego przez rząd brazylijski20 . Podkreślano, że zachowania 
te stoją w sprzeczności z polityką UE w dziedzinie ochrony klimatu i praw 
człowieka . W sierpniu 2019 r . podobny list do instytucji europejskich wysto-
sowało 29 organizacji pozarządowych, wiążąc pożary w Amazonii z pozyski-
waniem terenów pod uprawy i pastwiska21 . Umowę krytykowali nie tylko 
„zieloni” aktywiści, ale także politycy z różnych partii państw członkowskich 
UE i naukowcy . We wrześniu 2019 r . ok . 200 naukowców z Polski i zagranicy 

19 E . Kaliszuk, CETA – perspektywy implementacji, w: Polityka gospodarcza Polski w integru-
jącej się Europie 2016–2018, red . J . Kotyński, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunk-
tur, Warszawa 2017, s . 19–39 .

20 Friends of the Earth Europe, NGOs call on EU to stop Mercosur trade deal, 18 .06 .2019, 
https://www .foeeurope .org/stop-eu-mercosur-ngo-letter (30 .01 .2020) .

21 NGOs call for new laws to end the EU’s complicity in Amazon fires, Fern25, Press releases, 
29 .08 .2019, https://www .fern .org/news-resources/ngos-call-for-new-laws-to-end-the-eus-com-
plicity-in-amazon-fires-2008 (31 .01 .2020) .
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podpisało apel o odrzucenie umowy UE–Mercosur, w którym podkreślili, że 
„umowa nasili ekspansję rolnictwa przemysłowego w obszarach wyjątkowo 
cennych z punktu widzenia ochrony globalnego klimatu i bioróżnorodno-
ści”22 . Z kolei przedstawiciele polskiej branży rolniczej wskazali, że umowa „jest 
przykładem nieuczciwej konkurencji”, ponieważ „z jednej strony UE śrubuje 
normy dla europejskich rolników (dobrostan zwierząt, zazielenienie, ochrona 
klimatu), by jednocześnie otworzyć rynek dla produktów, nad którymi Bruk-
sela nie będzie miała kontroli jakościowej”23 .

Środowiska proekologiczne sformułowały także postulaty ogólniejsze, doty-
czące wszystkich przyszłych umów o wolnym handlu . Domagają się one: upu-
blicznienia rokowań handlowych i większej partycypacji w nich społeczeństw, 
wprowadzenia wiążących norm pracy i ochrony środowiska, promujących m .in . 
czyste łańcuchy dostaw, np . poprzez różne traktowanie produktów w zależności 
od „śladu węglowego” i procesów produkcyjnych . Organizacje pozarządowe 
chcą mieć prawo zaskarżania umów międzynarodowych, w tym porozumień 
WTO . Proponują w tym celu odpowiednią modyfikację unijnego rozporządze-
nia w sprawie przeszkód w handlu, które pozwala pośrednio skarżyć naruszenia 
zobowiązań międzynarodowych prywatnym przedsiębiorcom24 . Wspomniana 
procedura skargi miałaby zastosowanie do wszystkich obowiązujących i przy-
szłych umów o wolnym handlu . Pozwoliłoby to uniknąć zamieszczania takiej 
klauzuli w każdej umowie .

Wydarzenia związane z negocjowaniem umów ze Stanami Zjednoczonymi, 
Kanadą i blokiem Mercosur pokazały dobitnie, że epoka, w której prowadzono 
rokowania handlowe za zamkniętymi drzwiami, minęła bezpowrotnie . Konieczne 
są w tym zakresie nowy tryb i nowy sposób komunikowania się ze społeczeństwem .

22 Środowisko naukowe apeluje do UE o odrzucenie umowy z Mercosur, Nauka dla Przyrody, 
28 .08 .2019, https://naukadlaprzyrody .pl/2019/08/23/srodowisko-naukowe-apeluje-do-ue-o-
-odrzucenie-umowy-z-mercosur (31 .01 .2020) .

23 M . Kucharczyk, Organizacje rolnicze: Umowa z Mercosurem to przykład nieuczciwej kon-
kurencji, Euractive, 15 .10 .2019, https://www .euractiv .pl/section/rolnictwowpr/news/organiza-
cje-rolnicze-umowa-z-mercosurem-to-przyklad-nieuczciwej-konkurencji (31 .01 .2020) .

24 ClientEarth, A Formal Complaint Procedure for a More Assertive Approach towards TSD 
Commitments, 27 .10 .2017 .
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3.  Uregulowanie stosunków handlowych  
ze Zjednoczonym Królestwem

W niewątpliwie nowym trybie, bo błyskawicznym, mają odbyć się rozmowy 
między UE i Zjednoczonym Królestwem (UK) w sprawie uregulowania wza-
jemnych stosunków po wygaśnięciu okresu przejściowego z końcem 2020 r . 
Mogą one potrwać maksymalnie 11 miesięcy (dla porównania – w sprawie 
CETA trwały 7 lat) . Umowa o wystąpieniu UK z UE weszła w życie 1 lutego 
2020 r ., a wygasa z końcem roku . Wprawdzie dopuszcza ona jednorazowe 
przedłużenie tego okresu o maksymalnie rok lub dwa, ale brytyjski rząd zapo-
wiada, że nie wystąpi z takim wnioskiem (Parlament brytyjski jest też temu 
przeciwny) . Jeśli do tego czasu strony nie osiągną nowego porozumienia han-
dlowego, ich stosunki gospodarcze będą oparte na zasadach WTO . W okresie 
przejściowym będzie obowiązywać prawo Unii .

Proces negocjacyjny ma się odbywać przy możliwie najszerzej rozsunię-
tej kurtynie . Zgodnie z wytycznymi Rady UE, wszystkie dokumenty, które 
KE będzie przekazywać państwom członkowskim, Radzie, PE, parlamentom 
narodowym czy drugiej stronie, będą upubliczniane w granicach określonych 
prawem UE25 . Powinno to ułatwić skuteczną kontrolę społeczną i zapewnić 
opinii publicznej stały dopływ informacji przez cały okres negocjacji .

W deklaracji politycznej z października 2019 r .26 towarzyszącej umowie 
o wystąpieniu strony zadeklarowały ogólnie, że podstawą partnerstwa gospo-
darczego będzie kompleksowa i wyważona strefa wolnego handlu, przewidu-
jąca głęboką współpracę regulacyjną i celną . Zdaniem brytyjskiego premiera 
B . Johnsona, wzorem dla przyszłych unijno-brytyjskich relacji handlowych 
powinna być zawarta w 2016 r . ulepszona umowa o wolnym handlu między 

25 Por . Rada UE, Wytyczne dotyczące przejrzystości negocjacji w sprawie przyszłych stosunków 
ze Zjednoczonym Królestwem, 22 .01 .2020 .

26 Political Declaration Setting out the Framework for the Future Relationship between the 
European Union and the United Kingdom, 17 .10 .2019, https://www .consilium .europa .eu/
media/37059/20181121-cover-political-declaration .pdf (30 .01 .2020) .
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UE a Kanadą (CETA)27 . Miałaby ona mieć szerszy zakres, zwłaszcza w usłu-
gach . Niektórzy brytyjscy politycy zauważają, że gdyby nie zawierała rozdziałów 
o inwestycjach (pokłosie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie umowy o wolnym handlu UE–Singapur z 2018 r .), nie napotyka-
łaby jako umowa unijna problemów z ratyfikacją w parlamentach narodowych 
czy regionalnych (np . w Walonii)28 . Umowy z Kanadą, mającej charakter mie-
szany, do 1 lutego 2020 r . nadal nie ratyfikowała połowa państw członkow-
skich, w tym: Niemcy, Francja, Włochy i Polska29 . Z kolei inni komentatorzy 
zwracają uwagę, że CETA nie jest odpowiednim wzorem, ponieważ interesy 
handlowe i priorytety, które odzwierciedla, różnią się mocno od tych, które 
można wskazać w kontekście UK i UE30 . Ponadto celem CETA było otwarcie 
rynków wcześniej zamkniętych i zbliżanie regulacyjne . W przypadku umowy 
Unii z UK odwrotnie – istotne będzie znalezienie sposobu utrzymania części 
dotychczasowej swobody handlu oraz uregulowanie problemu nowych barier, 
powstałych wskutek odejścia UK od unijnego acquis .

Jak wynika z opublikowanego 3 lutego 2020 r . projektu mandatu nego-
cjacyjnego dla KE31, opartego na wytycznych i konkluzjach Rady Europej-
skiej oraz deklaracji politycznej z października 2019 r ., Unia akceptuje ideę 
ambitnej, szeroko zakrojonej umowy o wolnym handlu, na razie nie precy-
zuje jednak, która z dotychczasowych umów z krajami trzecimi mogłaby sta-
nowić wzór . Przewiduje, że w handlu wzajemnym towarami przemysłowymi, 

27 Swego czasu obecny premier nazwał ją „Super Canada” . B . Johnson, Boris Johnson: My 
plan for a better Brexit, „The Telegraph”, 27 .09 .2018, s . 1 . W wypowiedziach premiera Johnsona 
pojawiało się także nawiązanie do umów UE z Australią i Japonią .

28 D . C . Bannerman, What would be so Super about a SuperCanada deal with the EU?, Brexit-
Central, October 2018, https://brexitcentral .com/super-supercanada-deal-eu (31 .01 .2020) .

29 European Council . Council of the European Union, Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) between Canada, of the one part, and the European Union and its Member 
States, of the other part, https://www .consilium .europa .eu/en/documents-publications/treaties-
-agreements/agreement/?id=2016017 (31 .01 .2020) .

30 E . White, L . Van Den Hende, European Union: The View From Brussels: Some Critical 
Issues For The Future Trade Relationship, Herbert Smith Freehills, 30 .01 .2020 .

31 Zalecenie Decyzja Rady upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowego part-
nerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, COM(2020) 35 final, 
03 .02 .2020 .
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rolnymi i produktami rybołówstwa nie byłoby ani taryf celnych, ani opłat 
o skutku równoważnym, ani ograniczeń ilościowych (wyjście naprzeciw pro-
pozycji brytyjskiej) . Oferta ta uzależniona jest jednak od dwóch warunków . 
Pierwszy i najważniejszy (wynika to także z debaty w Unii) to zapewnienie 
w nowo ustanowionej strefie wolnego handlu ujednoliconych zasad udzie-
lania pomocy państwa, prawa pracy, norm ochrony środowiska (włącznie ze 
sprawami klimatycznymi) i kwestii podatkowych, niezbędnych do zapewnie-
nia uczciwej i otwartej konkurencji . Zasada nazywana jest w debacie krótko: 
„zero ceł, zero dumpingu” . Drugim warunkiem jest zawarcie porozumienia 
w sprawie połowów morskich, które zagwarantowałoby państwom członkow-
skim UE odpowiedni dostęp do wód i ich zasobów .

Ogólnie handel ma być tak otwarty, jak to możliwe, ale nie całkiem swo-
bodny (będą obowiązywały reguły pochodzenia i formalności celne), bo to jest 
zagwarantowane tylko dla państw członkowskich UE . Kontrola graniczna 
będzie utrzymana, ponieważ projekt mandatu nie przewiduje wzajemnego 
uznawania w kwestiach technicznych oraz fitosanitarnych i sanitarnych . Zasady 
dotyczące barier technicznych w handlu (TBT) oraz środki sanitarne i fitosa-
nitarne (SPS) mają bazować na odnośnych porozumieniach WTO i wykra-
czać poza ich zakres (tzw . TBT-plus i SPS-plus) .

Zakłada się, że w dziedzinie handlu usługami, inwestycji w sektorze usług 
i sektorze pozausługowym strony zawrą ambitne, wszechstronne i zrównowa-
żone postanowienia . Poziom liberalizacji handlu usługami powinien wykra-
czać poza zobowiązania stron w ramach WTO i uwzględnić istniejące umowy 
Unii o wolnym handlu . Zgodnie z postanowieniami art . V Układu ogólnego 
w sprawie handlu usługami (GATS), liberalizacja powinna objąć znaczący 
zakres sektorowy i wszystkie rodzaje świadczenia usług (wymieniono: usługi 
świadczone w ramach zawodów regulowanych, usługi biznesowe, telekomu-
nikacyjne, kurierskie i pocztowe, usługi dystrybucji, środowiskowe, finansowe 
i transportowe) i w sektorach tych powinny być wykluczone wszelkie formy 
dyskryminacji poza  ściśle określonymi wyjątkami . Zakłada się wyłączenie 
z liberalizacji handlu usługami audiowizualnymi oraz ograniczoną, podobnie 
jak w innych unijnych umowach o wolnym handlu, liberalizację dostępu do 
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usług finansowych (standardowe podejście polega na ograniczonym zobowią-
zaniu dostępu do rynku, zwłaszcza w odniesieniu do transgranicznego świad-
czenia usług) . W dostępnych na stronie KE Pytaniach i odpowiedziach na temat 
projektu wytycznych negocjacyjnych dotyczących nowego partnerstwa ze Zjedno-
czonym Królestwem (3 lutego 2020 r .)32 zwrócono uwagę m .in . na dwa istotne 
aspekty liberalizacji handlu usługami:
1) znaczenie innych – obok postanowień o otwarciu rynku – postanowień 

wpływających na handel usługami, jak np .: uregulowanie swobodnego 
przepływu osób (kwestia drażliwa dla strony brytyjskiej), systemy ochrony 
danych czy nadzoru nad usługami finansowymi;

2) konieczność rozszerzenia potencjalnych koncesji udzielonych UK na innych 
partnerów, z którymi Unia podpisała umowy o wolnym handlu z zastrze-
żeniem klauzuli najwyższego uprzywilejowania (wymieniono Kanadę, 
Japonię i Koreę) .
Bez zagłębiania się w proponowany przez obie strony zakres liberalizacji 

można jednak wnioskować, że choć usługi będą ważnym polem bitewnym, 
to najtrudniejszym wyzwaniem w negocjacjach będzie kwestia przyjęcia przez 
UK znacznej części unijnych regulacji, rozwiązanie niepraktykowane w innych 
unijnych umowach o wolnym handlu . Unia uważa to jednak za konieczne ze 
względu na bliskość geograficzną UK, jego potencjał gospodarczy i silne wza-
jemne powiązania . Jednak – co podkreślił po ogłoszeniu przez KE propozy-
cji mandatu negocjacyjnego premier B . Johnson – UK nie po to odrzuciło 
model norweski, aby teraz przyjmować unijne regulacje i podporządkowywać 
się unijnym sądom33 .

Odnosi się wrażenie, że to właśnie kwestie ideologiczne, a nie ekonomiczne 
zdominują rokowania . Politycy unijni będą chcieli udowodnić, że nawet najlepsza 

32 European Commission, Questions & Answers on the draft negotiating directives for a new 
partnership with the United Kingdom, https://ec .europa .eu/commission/presscorner/detail/en/
qanda_20_179 (30 .01 .2020) .

33 UK/EU relations: Written statement, HCWS86, https://www .parliament .uk/business/
publications/written-questions-answers-statements/written-statement/Commons/2020-02-03/
HCWS86 (31 .01 .2020) .
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umowa o wolnym handlu nie zapewni przedsiębiorcom takich warunków, jak 
członkostwo w UE . Będzie to sygnał ostrzegawczy dla ewentualnych naśla-
dowców . Z kolei rząd brytyjski będzie chciał pokazać, że decyzja o wystąpieniu 
z UE jest racjonalna, bo UK odzyskało autonomię w kształtowaniu stosunków 
z krajami trzecimi i reguł wewnętrznych . Co ciekawe, kwestie ochrony inwe-
stycji, tak podgrzewające atmosferę w negocjacjach w sprawie TTIP i CETA, 
w ogóle nie są wskazywane przez żadną ze stron zarówno w dokumentach, 
jak i w dyskursie .

W procesie „ucierania” stanowisk Polska musi zadbać, aby już działające 
i przyszłe polskie przedsiębiorstwa handlowe, produkcyjne i świadczące usługi 
napotykały jak najmniej barier w dostępie do brytyjskiego i unijnego rynku .

4.  „Chińskie wyzwanie”: Chiny – bardziej partner 
czy konkurent?

Wystąpienie UK z UE niewątpliwie osłabia jej potencjał gospodarczy 
i pozycję jako potęgi handlowej . Dzieje się to w trakcie próby podjęcia wzmoc-
nienia tej pozycji wobec Chin – drugiego największego partnera handlowego 
w eksporcie i pierwszego w imporcie, a jednocześnie „systemowego rywala” . 
Po okresie fascynacji nowymi możliwościami, jakich spodziewano się po przy-
stąpieniu Chin do WTO w 2001 r ., nadszedł bowiem w UE czas niepokoju . 
Chiny nie zadowalają się rolą dostawcy towarów o niskiej wartości dodanej 
i nabywcą wysoko zaawansowanych produktów z krajów wysoko rozwinię-
tych, ich ambicje sięgają znacznie dalej . Chociaż – jak podkreśla się to w UE 
– mają status kraju rozwijającego się, w krótkim czasie stały się globalną potęgą 
gospodarczą i technologicznym liderem . W rezultacie Unia, z jednej strony, 
dostrzegając potencjalne wielkie korzyści z handlu i współpracy gospodarczej 
z tym krajem, podejmuje różnego rodzaju wspólne inicjatywy, ale z drugiej 
strony, obawiając się jego ekspansji (ekspansywna polityka inwestycyjna Chin 
jest częścią nowej strategii „Made in China 2025”), przejmowania aktywów 
strategicznych i przechwytywania myśli technicznej, próbuje wprowadzać 
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środki zaradcze . Wiele z nich ma cel nie tylko defensywny, ale i ofensywny 
(nacisk na zniesienie barier w dostępie do chińskiego rynku towarów, usług 
i zamówień publicznych) . Wypracowywanie takich środków nie przebiega jed-
nak bezproblemowo, w dużym stopniu ze względu na rozbieżne interesy naro-
dowe państw członkowskich, a także obawy o działania odwetowe . Zarówno 
te różnice, jak i obawy ujawniły się wyraźnie w pracach nad reformą instru-
mentów ochrony handlu34, a ostatnio w debacie nad udziałem chińskich firm 
w budowie sieci 5G . Przykładami dobrze ilustrującymi trudności UE w osią-
ganiu wspólnego stanowiska wobec „chińskiego wyzwania” są doświadczenia 
we wprowadzaniu kontroli napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
do sektorów strategicznych UE i ustanawianiu nowego instrumentu mającego 
na celu wyrównanie szans w dziedzinie zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym . W obu przypadkach propozycje legislacyjne nie były skie-
rowane wprost przeciw działaniom ekspansywnym czy protekcjonistycznym 
Chin, ale nie ukrywano, że one były celem . Obie propozycje były elementem 
odnowionej strategii dotyczącej polityki przemysłowej UE przyjętej w 2017 r . 
i obie są wymieniane jako istotne elementy wyrównywania „pola gry” w handlu 
i inwestycjach, jednego z sześciu priorytetów sformułowanych przez przedsta-
wicieli europejskiego przemysłu nowej strategii przemysłowej UE do 2030 r .35

4.1.  Nowy instrument dotyczący zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym

Unia Europejska ma wyjątkowo otwarty rynek zamówień publicznych . 
Dostawcy z UE muszą jednak zmagać się z różnymi praktykami restrykcyjnymi 
w udzielaniu zamówień w wielu państwach spoza UE . Unia nie ma narzędzia 

34 M . Błaszczuk-Zawiła, E . Kaliszuk, Wspólna polityka handlowa w pierwszej dekadzie człon-
kostwa Polski w Unii Europejskiej – wyzwania, strategie i realizacja, w: 10 lat Polski w Unii Euro-
pejskiej, red . E . Kaliszuk, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2015, 
s . 120–148 .

35 European Round Table, Turning Global Challenges into Opportunities – A Chance for 
Europe to Lead, „ERT Position Paper 2019”, 09 .12 .2019, s . 20–24 .
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nacisku, aby w negocjacjach międzynarodowych przeciwdziałać środkom dys-
kryminującym czy uzyskać znaczące zobowiązania w zakresie dostępu do rynku 
z korzyścią dla przedsiębiorstw unijnych .

Aby temu zaradzić, w 2012 r . KE przedłożyła wniosek w sprawie instru-
mentu dotyczącego udzielania zamówień publicznych w kontekście między-
narodowym (International Procurement Instrument – IPI)36 . Miał on głównie 
na celu poprawę warunków, na jakich unijne przedsiębiorstwa mogą ubiegać 
się o zamówienia publiczne w państwach trzecich, oraz ustanowienie przej-
rzystych zasad dostępu do unijnego rynku zamówień publicznych dla dostaw, 
usług i wykonawców z państw trzecich, z którymi Unia nie zawarła zapewniają-
cych symetrię umów międzynarodowych w dziedzinie zamówień publicznych . 
Wniosek był dyskutowany w Radzie UE, ale został odrzucony, m .in . jako zbyt 
protekcjonistyczny i narażający państwa członkowskie na środki odwetowe . Na 
początku 2016 r . Komisja przedstawiła więc zmieniony wniosek37, uwzględ-
niający część zastrzeżeń podnoszonych wcześniej, ponownie nie zyskał jed-
nak poparcia państw członkowskich (17 państw przeciwnych, w tym Polska) .

Polacy od początku aktywnie uczestniczyli w dyskusjach nad dokumentem, 
wskazując na potrzebę przyjęcia instrumentu, który zapewni większą syme-
trię w dostępie do rynków zamówień publicznych w relacjach z partnerami 
handlowymi UE . Pierwotne przepisy oceniono jako nieskuteczne, jeśli chodzi 
o cele projektu, a ponadto niekorzystne dla Polski38 . Odrzucono również wer-
sję zmienioną, ponieważ uznano proponowany instrument za niewystarcza-
jące narzędzie wpływania na państwa utrzymujące dyskryminacyjne praktyki 

36 Wniosek. Rozporządzenie PE i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw trzecich do 
rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających negocja-
cje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw trzecich, 
COM(2012) 124 .

37 Zmieniony wniosek Rozporządzenie PE i Rady w sprawie dostępu towarów i usług z państw 
trzecich do rynku wewnętrznego Unii w zakresie zamówień publicznych oraz procedur wspierających 
negocjacje dotyczące dostępu unijnych towarów i usług do rynków zamówień publicznych państw 
trzecich, COM(2016) 34 .

38 Szerzej zob .  Stanowisko Rządu RP, przyjęte 19  kwietnia 2012 r ., „Informator Urzędu 
Zamówień Publicznych” 2012, kwiecień, s . 3–11 .
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w dziedzinie zamówień publicznych . Instrument nie przyniósłby oczekiwanych 
rezultatów, a jedynie zostałby uznany za akt protekcjonizmu39 .

W marcu 2019 r ., w kontekście przeglądu stosunków z Chinami, Komisja 
wezwała Radę i Parlament Europejski do ponownego podjęcia rozmów trój-
stronnych na podstawie zmienionego wniosku oraz do przyjęcia IPI przed 
końcem 2019 r .40 Oceniła, że ma on większe szanse na akceptację, ponieważ 
kilka państw członkowskich (Niemcy, Francja i Hiszpania) wskazało, że ich 
stanowisko uległo zmianie41 . Ponadto z Unii miała odejść Wielka Brytania, 
która była zdeklarowanym przeciwnikiem projektu . W efekcie Rada Euro-
pejska wezwała w swoich konkluzjach do „wznowienia dyskusji nad unijnym 
instrumentem dotyczącym udzielania zamówień publicznych w kontekście 
międzynarodowym”42 . W wytycznych z sierpnia 2019 r . Komisja ponownie 
wezwała Parlament i państwa członkowskie do przyjęcia IPI w celu promo-
wania wzajemności i otwarcia możliwości w zakresie zamówień publicznych 
dla przedsiębiorstw z UE w państwach trzecich43 .

Pojawia się opinia, że odnowiona inicjatywa KE w sprawie zamówień 
publicznych (IPI) ma być formą rekompensaty dla Francji i Niemiec za zablo-
kowanie fuzji niemieckiego konglomeratu Siemens i  francuskiego Alstom 
i – szerzej – braku zgody KE na poluzowanie unijnej polityki konkurencji44 . 
W obu krajach uważa się, że unijne przepisy konkurencji powinny dopuszczać 
tworzenie silnych europejskich czempionów, którzy będą mogli konkurować ze 

39 Projekt stanowiska RP, przyjęty 12 lutego 2016 r ., Urząd Zamówień Publicznych .
40 European Commission, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Secu-

rity Policy, EU–China – A strategic outlook, Joint Communication to the European Parliament, 
the European Council and the Council, JOIN(2019) 5 final, 12 .03 .2019 .

41 European Parliament, A  new EU International Procurement Instrument (IPI), http://
www .europarl .europa .eu/legislative-train/theme-a-balanced-and-progressive-trade-poli-
cy-to-harness-globalisation/file-international-procurement-instrument-(ipi) (31 .01 .2020) .

42 Posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 21 i 22 marca 2019 r ., EUCO 1/19 .
43 Wytyczne dotyczące udziału oferentów z państw trzecich w unijnym rynku zamówień 

publicznych oraz wprowadzania na ten rynek towarów z państw trzecich, Dz . Urz . UE C 271, 
13 .08 .2019 .

44 A . Baldacchino, „Ending naivety”? Implementing the EU International Procurement Instru-
ment, „Global Counsel Insight”, 10 .04 .2020, https://www .global-counsel .com/insights/report/
ending-naivety-implementing-eu-international-procurement-instrument (31 .01 .2020) .
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wspieranymi przez rząd chińskimi potentatami45 . Wzmocnieniem firm euro-
pejskich zainteresowane są w UE także inne państwa członkowskie . W grudniu 
2018 r . 18 państw UE zwróciło się do nowej Komisji o uwzględnienie zmian 
w polityce konkurencji i pomocy państwa pod kątem wsparcia konkurencyj-
ności europejskiego przemysłu na szczeblu międzynarodowym46 .

4.2. Monitorowanie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych

W przypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), podobnie 
jak w przypadku zamówień publicznych, UE ma jeden z najbardziej otwartych 
systemów na świecie . Swobodny przepływ kapitału stanowi (wraz z pozosta-
łymi trzema swobodami) podstawę jednolitego rynku UE, jednocześnie ma 
najszerszy zasięg, ponieważ obejmuje państwa trzecie (art . 63 ust . 1 Traktatu 
o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej) . Unia chętnie przyjmuje zagraniczne 
inwestycje z uwagi na znaczne korzyści, jakie przynoszą unijnej gospodarce 
i społeczeństwu . Większa otwartość dla inwestorów zagranicznych wiąże się 
jednak również z  zagrożeniami . W ostatnich latach nasiliły się obawy, że 
inwestorzy zagraniczni będą starali się uzyskać kontrolę nad europejskimi 
przedsiębiorstwami, których działalność ma wpływ na kluczowe technologie, 
infrastrukturę, nakłady lub informacje szczególnie chronione . Zaniepoko-
jone były szczególnie Niemcy, Wielka Brytania i Francja, które stały się głów-
nym obiektem lokowania chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych . 
Obawiały się nie tylko dynamiki, ale i struktury chińskich BIZ, w których 
1) dominowały fuzje i przejęcia, zwłaszcza w sektorach zaawansowanych tech-
nologicznie lub podwójnego zastosowania i w przemyśle maszynowym, nato-
miast nowe inwestycje typu greenfield były rzadkością, oraz 2) znaczny udział 

45 H . Luczkiewicz, European protectionism –  a new method of fighting China, European 
Economic Congress, 29 .04 .2019, http://www .eecpoland .eu/2020/en/news/european-protec-
tionism-a-new-method-of-fighting-china,344731 .html (31 .01 .2020) .

46 Friends of Industry, Joint statement by France, Austria, Croatia, Czech Republic, Estonia, 
Finland, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, 
Romania, Slovakia, Spain, Paris, 18 .12 .2018 .
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miały spółki państwowe lub firmy prywatne powiązane z rządem . W kręgu 
ich zainteresowań znalazły się m .in . przemysł lotniczy, przemysł maszynowy 
i przemysł farmaceutyczny47 .

W lutym 2017 r . ministrowie gospodarki Niemiec, Francji i Włoch wysto-
sowali list do komisarza UE ds . handlu C . Malmström, w którym stwierdzili, 
że Unia na szczeblu unijnym powinna mieć narzędzie pozwalające na inter-
wencję w przypadku strategicznych BIZ dokonywanych przez nabywców 
spoza UE w obszarach wrażliwych ze względu na bezpieczeństwo lub politykę 
przemysłową . Zwrócili uwagę, że instrumenty dostępne na szczeblu państw 
członkowskich UE nie są wystarczające, aby zagwarantować taką ochronę48 . 
Również Parlament Europejski ogłosił, że UE powinna stosować bardziej 
rygorystyczne mechanizmy nadzoru BIZ . We wrześniu 2017 r . KE przedsta-
wiła wniosek w sprawie utworzenia pierwszych unijnych ram umożliwiają-
cych monitorowanie BIZ . Projekt został uznany za priorytet legislacyjny przez 
wszystkie trzy instytucje: Radę Europejską, Radę UE i Parlament Europejski . 
Rozporządzenie ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych w Unii49 weszło w życie w kwietniu 2019 r ., ale będzie stoso-
wane od 11 października 2020 r . Państwa członkowskie i Komisja dostały 18 
miesięcy na wprowadzenie niezbędnych dostosowań .

Rozporządzenie ustanawiające ramy monitorowania BIZ jest efektem sze-
regu kompromisów spowodowanych rozbieżnymi interesami narodowymi oraz 
różną oceną bezpieczeństwa poszczególnych państw członkowskich . Począt-
kowo propozycja zmian regulacji na szczeblu unijnym nie znalazła szerszego 
poparcia wśród innych państw członkowskich UE . Szwecja, Holandia i Dania 
odniosły się sceptycznie do propozycji, która byłaby sprzeczna z ich tradycjami 

47 K . Bąkowska, Próba zwiększenia kontroli napływu do Unii Europejskiej bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych z krajów trzecich, „Unia Europejska .pl” 2017, nr 4 (245), s . 27–37 .

48 Proposals for ensuring an improved level playing field in trade and investment, Berlin, Paris, 
Rome, Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, February 2017, https://www .bmwi .
de (12 .01 .2020) .

49 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2019/452 z  dnia 19  marca 
2019 r . ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, 
Dz . Urz . UE L 79 I, 21 .03 .2019 .
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wolnego handlu . Z kolei Grecja, Portugalia i Węgry wskazały na uzależnienie 
swojego rozwoju gospodarczego od dalszego napływu BIZ . Zastrzeżenia do 
projektu Komisji zgłosiły również Hiszpania i Estonia . Stanowisko polskie było 
jednoznacznie przychylne projektowi rozporządzenia, zgłoszono jedynie dwie 
uwagi do całości, a mianowicie: rozporządzenie nie powinno ograniczać moż-
liwości stosowania krajowych regulacji w tym zakresie, a lista warunków prze-
prowadzenia kontroli inwestycji nie powinna być katalogiem zamkniętym50 .

Ramy monitorujące dzięki nowej definicji BIZ uwzględniają skompli-
kowane powiązania właścicielskie . Przegląd obejmuje więc nie tylko inwe-
stycje z państw trzecich, ale także inwestycje dokonywane w Europie przez 
przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie UE, ale niebędące ich własnością . 
Państwa członkowskie będą musiały informować siebie nawzajem i Komisję 
o każdej BIZ objętej monitorowaniem, która jest realizowana na ich teryto-
rium, i dostarczać jak najszybciej wymienionych w rozporządzeniu informa-
cji, m .in . o: przybliżonej wartości danej inwestycji, strukturze własnościowej 
inwestora zagranicznego i przedsiębiorstwa, w którym dana bezpośrednia 
inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zrealizowana, czy źródłach 
finansowania inwestycji . Rozporządzenie ustanawia także mechanizm współ-
pracy w odniesieniu do BIZ nieobjętych monitorowaniem .

Państwa członkowskie lub Komisja przy ustalaniu, czy bezpośrednia inwe-
stycja zagraniczna może mieć wpływ na bezpieczeństwo lub porządek publiczny, 
mogą brać pod uwagę następujące czynniki: a) fizyczną lub wirtualną infra-
strukturę krytyczną, w tym związaną z energią, transportem, wodą i  zdro-
wiem; b) technologie krytyczne i produkty podwójnego zastosowania, w tym 
technologie związane ze sztuczną inteligencją, robotyką, półprzewodnikami 
i cyberbezpieczeństwem, przestrzenią powietrzną oraz przestrzenią kosmiczną, 
obronnością, przechowywaniem energii, technologie kwantowe i jądrowe, jak 
również nano- i biotechnologie; c) dostawy nakładów krytycznych, w tym 

50 Komisja do Spraw Unii Europejskiej, Kancelaria Sejmu . Biuro Komisji Sejmowych, Pełny 
zapis przebiegu posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej (nr 168) z 23 listopada 2017, 
s . 3–4 .
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energii i surowców, a także bezpieczeństwo żywnościowe; d) dostęp do szcze-
gólnie chronionych informacji, w tym danych osobowych, lub zdolność kon-
trolowania takich informacji; e) wolność i pluralizm mediów51 .

Jeśli Komisja uzna, że dana inwestycja zagraniczna może mieć wpływ 
na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w więcej niż jednym państwie 
członkowskim, lub wtedy, gdy dysponuje ona informacjami istotnymi dla tej 
inwestycji zagranicznej, może wydać opinię skierowaną do państwa członkow-
skiego prowadzącego monitorowanie . Państwo członkowskie, w którym dana 
bezpośrednia inwestycja zagraniczna jest planowana lub została zrealizowana, 
powinno uwzględniać uwagi innych państw członkowskich, ale to do niego 
należy ostateczna decyzja . Opinia KE nie ma charakteru wiążącego, nawet 
w przypadku BIZ, które mogą mieć wpływ na projekty lub programy leżące 
w interesie Unii (m .in . Galileo, Copernicus, Horyzont 2020, transeuropejskie 
sieci transportowe, energetyczne i telekomunikacyjne) ze względów bezpieczeń-
stwa lub porządku publicznego . W gestii państw członkowskich pozostanie 
też decyzja o utworzeniu i prowadzeniu krajowego mechanizmu monitoro-
wania . Niemniej mechanizmy już istniejące czy tworzone w przyszłości będą 
musiały spełniać pewne ogólne unijne kryteria, jak np .: uwzględniać zasadę 
niedyskryminacji, chronić informacje poufne i zapewniać możliwość odwo-
łania od decyzji organów krajowych na drodze sądowej .

Postanowienia o kontroli inwestycji ze względu na bezpieczeństwo naro-
dowe lub porządek publiczny mają się znaleźć w negocjowanej od 2013 r . umo-
wie inwestycyjnej z Chinami, która ma zastąpić dwustronne umowy państw 
członkowskich z tym krajem . W Unii wiąże się to z nadzieją, że umowa inwe-
stycyjna pomoże w rozwiązaniu problemu nieuczciwego i dyskryminującego 
traktowania przedsiębiorstw europejskich w Chinach (bariery w dostępie do 
rynku, kwestie własności intelektualnej, dotowanie rodzimych producentów) . 
Wbrew zamierzeniom szanse na zawarcie umowy w 2020 r . są niewielkie . Jak 
stwierdził komisarz P . Hogan z okazji publikacji strategicznego dokumentu 
Business Europe na temat stosunków gospodarczych między UE i Chinami, 

51 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452…, op .cit .
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ważniejsza jest treść umowy niż szybkość jej podpisania52 . Postulaty środowi-
ska biznesowego są w zasadzie zbieżne z inicjatywami KE . Oczekuje ono jed-
nak szybszego działania .

Podejmowane przez UE działania wobec Chin raczej trudno uznać za 
konsekwentne i jednoznaczne, choć w samej Unii uważa się je za elastyczne 
i pragmatyczne53 . Postępowanie Unii przypomina nieco układ taneczny, 
w którym robi się krok w przód, dwa do tyłu i trzy w bok . Dlatego jest kry-
tykowane przez Stany Zjednoczone, które jasno formułują swe oczekiwania 
wobec Chin i chcą mieć w Unii sojusznika . Biorąc pod uwagę konsekwentną 
politykę Chin z wyraźnie wytyczonymi celami długofalowymi, ich potencjał 
gospodarczy i skuteczność w dzieleniu państw członkowskich, trudno wierzyć 
w powodzenie zamierzeń UE . Pozostaje nadzieja, że „wzburzone wody” nie 
zamienią się w sztorm .
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EFEKTY MAKROEKONOMICZNE 
15 LAT CZŁONKOSTWA POLSKI 

W UNII EUROPEJSKIEJ

Wstęp

Korzyści płynące z europejskiej integracji gospodarczej są powszechnie 
znane i wielostronnie zbadane . Unia celna UE utworzyła największy blok han-
dlowy w gospodarce światowej, czemu towarzyszył efekt kreacji i przesunięcia 
obrotów międzynarodowych . Ustanowienie wspólnego, następnie jednolitego 
rynku zwiększyło migracje kapitału i  ludzi, podniosło poziom PKB krajów 
członkowskich, zapoczątkowało proces doganiania przez kraje słabiej rozwi-
nięte (Irlandia, Hiszpania) krajów partnerskich lepiej rozwiniętych . Dostęp do 
dużego rynku przyniósł korzyści skali, zwiększył konkurencję i produktywność 
przedsiębiorstw, stworzył nowe możliwości inwestycyjne i fuzje firm . Ekono-
miczne efekty 15-letniego uczestnictwa Polski w UE wydają się w tym kontek-
ście warte analizy naukowej, ponieważ na przykładzie polskiej gospodarki jako 
największej wśród gospodarek nowych państw członkowskich można zoba-
czyć również efektywność całego procesu rozszerzenia . Integracja gospodarcza 
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Polski z jednolitym rynkiem zwiększyła także możliwości zbytu towarów i kon-
kurencję, przyniosła dostosowania strukturalne, poprawiła alokację zasobów 
gospodarczych . Wspólna polityka gospodarcza UE w wielu dziedzinach dała 
Polsce bardziej stabilne ramy dla polityki publicznej i współpracy biznesowej, 
pomogła też w procesach konwergencji gospodarczej .

Najlepszą i typową metodą oceny ekonomiki procesów integracyjnych jest 
zestawienie głównych kosztów i korzyści . Celem tego opracowania jest ocena 
15-letniego członkostwa Polski w UE pod kątem głównych efektów makroeko-
nomicznych poszczególnych etapów integracji . Analiza obejmuje więc: korzyści 
wolnego handlu i przepływu inwestycji bezpośrednich, korzyści i koszty migra-
cji siły roboczej, efekty dla Polski dwu najważniejszych polityk strukturalnych, 
tj . wspólnej polityki regionalnej i polityki rolnej . Ocena tych elementów służy 
znalezieniu odpowiedzi na bardziej ogólne pytanie: czy proces integracji Pol-
ski z UE służył wzrostowi gospodarczemu i procesowi konwergencji z krajami 
partnerskimi? Szukając odpowiedzi na nie, należy jednak pamiętać, że w teorii 
integracji międzynarodowej nie sformułowano dokładnych metod oceny skut-
ków procesów integracyjnych . Zazwyczaj wyróżnia się tutaj podejście ex ante, 
szacowanie skutków integracji poprzez prognozowanie, i podejście ex post, mające 
z kolei na celu oszacowanie skutków integracji, które już zostały osiągnięte, 
z tzw . antimode, czyli gdyby ugrupowanie integracyjne nie zostało utworzone . 
Ponieważ obie te metody mają kilka istotnych wad, w niniejszym opracowaniu 
podjęto próbę: oceny 15 lat polskiej przynależności do UE z punktu widze-
nia teorii integracji, a także porównania danych statystycznych oraz wniosków 
pochodzących z różnych polskich i zagranicznych analiz .

1. Wolny handel między Polską a UE

Liberalizacja handlu między Polską a partnerami UE rozpoczęła się na pod-
stawie układu o stowarzyszeniu (luty 1991 r .), który zobowiązywał do stopnio-
wego znoszenia bezpośrednich przeszkód w handlu towarami przemysłowymi 
w strefie wolnego handlu . Z utworzeniem tej strefy wiązało się: wyeliminowanie 
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taryf celnych i kontyngentów we wzajemnych obrotach, zakaz wszelkich trans-
akcji między przedsiębiorstwami ograniczających wolną konkurencję lub powo-
dujących nadużycie pozycji dominującej, zakaz wszelkiej pomocy publicznej 
zakłócającej wolną konkurencję, prawo do rozpoczynania i prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej na terytorium drugiej strony . Po 2004 r . natomiast mię-
dzy Polską a UE liberalizowano bariery w handlu płodami rolnymi, zniesiono 
przeszkody techniczne, zlikwidowano kontrole graniczne, objęto zamówienia 
publiczne prawem europejskim . Członkostwo w UE oznaczało także dla Pol-
ski wstąpienie do unii celnej ze wspólną ochroną zewnętrzną, co w przypadku 
towarów przemysłowych spowodowało obniżenie średniej taryfy celnej (ważo-
nej importem) z 6,2% do 2,6% .

Tabela 1. Obroty handlowe Polski z krajami UE w latach 2005–2018 (w mld EUR)

Lata Eksport Import Saldo

2005 55,14 52,85 +2,29

2006 67,69 62,90 +4,79

2008 90,45 88,17 +2,28

2010 95,28 79,84 +15,43

2014 128,3 99,4 +28,9

2015 142,5 106,3 +36,1

2016 147,5 110,8 +36,7

2017 165,3 124,4 +40,9

2018 188,2 134,1 +46,1

Źródło: GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa 2019 .

Z przystąpieniem do UE wiązano dalsze korzyści dla Polski wynikające 
z pogłębienia specjalizacji w związku z efektem kreacji handlu, czemu miał towa-
rzyszyć niewielki efekt przesunięcia, łagodzony słabszą protekcją celną . Korzyści 
z rozwoju obrotów handlu przerosły, jak się wydaje, wcześniejsze oczekiwania: 
w latach 2004–2005 eksport towarów z Polski do UE wzrósł o 31%: w 2005 r . 
do 55,1 mld EUR, w 2006 r . do 67,6 mld EUR, a w 2008 r . do 90,4 mld EUR . 
Obroty Polski z UE nie spadły nawet w czasach kryzysu, kiedy polski eksport 
do UE osiągnął 95,6 mld EUR w 2010 r . i 105,6 mld EUR w 2011 r . Chociaż 



Jarosław Kundera 

218

w 2012 r . dynamika handlu zagranicznego zmalała, to jednak – według danych 
GUS – eksport towarów z Polski na jednolity rynek wzrósł ponownie: w 2014 r . 
do 128,3 mld EUR, w 2015 r . do 142,5 mld EUR, a w 2018 r . do 188,2 mld EUR . 
Wskutek liberalizacji handlu Polska stała się również ważnym rynkiem zbytu dla 
producentów z UE o wartości importu 52,8 mld EUR w 2005 r ., 88,1 mld EUR 
w 2008 r ., 99,4 mld EUR w 2014 r . i 134,1 mld EUR w 2018 r .1

Warto wspomnieć, że do 1990 r . polski handel zagraniczny koncentrował 
się na rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej, obroty ze Wspólnotą 
Europejską stanowiły zaś jedynie 32,7% polskiego globalnego eksportu i 34,2% 
importu . Natomiast w procesie liberalizacji handel między Polską a UE rósł 
znacznie szybciej niż obroty z krajami trzecimi . W rok po przystąpieniu do 
UE jej członkowie stali się najważniejszymi partnerami (77,2% eksportu Pol-
ski i 73,3% importu) . W 2018 r . jednolity rynek europejski zajmował wciąż 
dominującą pozycję w polskim handlu, zwłaszcza w eksporcie (80,6%) . Jed-
nocześnie największym partnerem handlowym Polski były Niemcy – 25% eks-
portu, Wielka Brytania – 6,5%, Czechy – 6,2%, Francja – 6%, Włochy – 5%, 
z kolei Rosja to tylko ok . 5%, a Ukraina – 2,8% . Wśród dziesięciu najwięk-
szych polskich dostawców to również kraje UE (Niemcy – 21,5%, Włochy 
– 5,2%, Holandia – 3,9%, Francja – 4%, Czechy – 3,7%, Belgia – 2,3%), 
ok . 12% polskiego importu pochodzi z Rosji, 9% z Chin, a tylko 2,4% z USA2 .

Liberalizacja obrotów handlowych Polski z krajami UE przyniosła nie 
tylko podniesienie wolumenu obrotów, ale również zmianę ich struktury . O ile 
produkty mineralne zajmowały 12,1% polskiego eksportu do UE w 1990 r . 
(626 mln ECU), 3,4% w 2003 r . (1,4 mld EUR), o  tyle już tylko 2,8% 
(3,7 mld EUR) w 2018 r . Z kolei wyroby włókiennicze stanowiły 11,5% pol-
skiego eksportu do krajów UE w 1990 r . (593 mln ECU), 7,5% (2,4 mld EUR) 
w 2003 r ., a 4,1% (4,1 mld EUR) w 2018 r . Na produkty zwierzęce przypadało 
10,3% polskiego eksportu (530 mln ECU) w 1990 r ., 2,2% (703 mln EUR) 
w 2003 r ., ale po wejściu do UE eksport ten podniósł się do 4,4% (5,8 mld EUR) 

1 GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa 2019, s . 22 .
2 Ibidem .
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w 2018 r . Podobnie z produktami przemysłu chemicznego: przed 2004 r . nastę-
pował względny spadek ich eksportu z 9,6% (340 mln ECU) w 1990 r . do 
3,4% (1,11 mld EUR) w 2003 r ., aby podnieść się do 6,2% (15,9 mld EUR) 
w 2018 r . Natomiast największe korzyści z liberalizacji handlu odniosły prze-
mysł maszynowy, w którym nastąpił wzrost eksportu z 416 mln ECU (3,1%) 
do 41,7 mld EUR (23,1%), oraz przemysł urządzeń transportowych, w któ-
rym eksport na jednolity rynek zwiększył się z 160 mln ECU (3,1%) w 1990 r . 
do 5,4 mld EUR (16,7%) w 2003 r . i do 24,6 mld EUR (13,7%) w 2018 r .3

Przed przystąpieniem do UE przeważały opinie, że po 2004 r . nastąpi szybki 
wzrost polskiego importu z powodu: wyższej konkurencyjności produktów 
zagranicznych, bankructwa nieefektywnych producentów krajowych, wysokiej 
dynamiki konsumpcji krajowej, przywozu sprzętów inwestycyjnych z myślą 
o potrzebach modernizacji krajowej produkcji oraz spodziewanej aprecjacji 
polskiego złotego . Chociaż szybki wzrost importu towarzyszył wcześniejszym 
rozszerzeniom UE, to prognozy dotyczące tymczasowego pogorszenia się pol-
skiego bilansu handlowego nie zostały spełnione . Ze względu na wysoki wzrost 
polskiego eksportu skierowanego na jednolity rynek w 2004 r . (62% wzrost eks-
portu samochodów, 82% wzrostu żywych zwierząt) Polska znacząco ograniczyła 
swój deficyt handlowy, a już w 2005 r . osiągnęła niewielkie nadwyżki w han-
dlu z partnerami UE (wysokości 2,29 mld EUR) . W 2007 r . Polska wykazała 
ujemny ogólny bilans handlowy w wysokości 18,6 mld EUR, ale za to pozy-
tywny bilans handlowy z UE wyniósł 3 mld EUR, z kolei w 2008 r . w handlu 
z krajami rozwiniętymi Polska wykazała niewielki deficyt (–1,9 mld EUR), 
ale pozytywny bilans w handlu z członkami UE w wysokości 4,5 mld EUR . 
Kryzys finansowy nie zmniejszył dodatniego bilansu rachunków bieżących 
w handlu między Polską a UE . W 2018 r . bilans obrotów handlowych Pol-
ski wykazuje deficyt w wysokości 4,57 mld EUR, ale nadwyżkę w wysokości 
46,15 mld EUR w handlu z krajami UE4 .

3 GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa 1990; GUS, Rocznik Staty-
styczny Handlu Zagranicznego, Warszawa 2003; GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicz-
nego, Warszawa 2019 .

4 GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego, Warszawa 2019, s . 22 .
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Zarówno dynamiczny wzrost eksportu i  importu w procesie integracji 
Polski z UE, jak i jego przemiany strukturalne mogą pokazywać pozytywne 
efekty liberalizacji strefy wolnego handlu i unii celnej, które mogły być więk-
sze niż początkowe oceny wielkości wolumenu kreacji handlu . Biorąc pod 
uwagę wysokość ówczesnych taryf celnych oraz zakładając przeciętną ela-
styczność popytu na poziomie 1, eksperci szacowali najczęściej rozmiary kre-
acji na ok . 10% wzajemnych obrotów5 . Warto zwrócić tutaj uwagę, że Polska 
– która w 2000 r . znajdowała się na 35 . miejscu wśród największych świato-
wych eksporterów (z wartością wywozu 31,7 mld USD i udziałem w global-
nym eksporcie wynoszącym 0,5%), a w 2007 r . na 27 . miejscu (z wielkością 
eksportu 138,8 mld USD i 1-procentowym udziałem w światowym eksporcie) 
– w 2018 r . awansowała na 23 . pozycję z udziałem w światowym eksporcie 
wynoszącym 1,3% (261 mld USD) i takim samym udziałem w światowym 
imporcie (267 mld USD) . Ten awans pod względem wartości obrotów han-
dlowych i pozycji Polski w międzynarodowym podziale pracy mógł nastąpić 
po części wskutek liberalizacji obrotów z krajami UE i kreacji handlu . Efekty 
handlowe integracji mogły być więc nieco odsunięte w czasie i bardziej zwią-
zane z czynnikami dynamicznymi niż statystycznymi (nowe możliwości sprze-
daży, wzrost konkurencji, napływ inwestycji zagranicznych, restrukturyzacja 
przedsiębiorstw, korzyści skali itd .) .

Należy równocześnie podkreślić, że otwarcie polskiej gospodarki nie było 
związane z bardzo wysokimi kosztami dostosowawczymi . Zmniejszonemu defi-
cytowi handlowemu między Polską a UE nie towarzyszyły znaczne koszty prze-
sunięcia przywozu z państw trzecich . Większość przedsiębiorców była na ogół 
zadowolona z przystąpienia do jednolitego rynku i perspektyw dalszego roz-
woju w jego ramach . Największe koszty poniesiono w związku z dostosowywa-
niem się do standardów UE oraz zakazem subsydiów dla polskiego przemysłu 

5 D . Schumacher, U . Moebius, Analysis of Community Trade Barriers Facing Central and East 
European Countries and Impact of the European Agreements, „European Economy . Report and 
Studies” 1994, no . 6, s . 19–52; E . Kawecka-Wyrzykowska, Umowy o wolnym handlu ze Wspól-
notami Europejskimi oraz krajami EFTA i CEFTA i uzgodnienia Rundy Urugwajskiej. Skutki dla 
polskiego handlu zagranicznego, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 
1995, s . 150–157 .
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stoczniowego . Także obawy, że polskie przedsiębiorstwa zaczną bankrutować 
na masową skalę pod wpływem zwiększonej konkurencji firm krajów UE, 
nie urzeczywistniły się . Liczba upadłości polskich firm oceniana na podstawie 
danych firm ubezpieczeniowych osiągnęła maksimum w 2002 r . – 1863, nato-
miast spadła znacznie do: 1163 w 2004 r ., 727 w 2005 r . i o 24% w 2006 r . 
Dobre perspektywy biznesowe złagodziły konkurencję między przedsiębior-
stwami i zmniejszyły skalę wycofywania firm z rynku: w pierwszym kwartale 
2006 r . – 154 bankructwa, w pierwszym kwartale 2007 r . – 112, w tym samym 
okresie 2008 r . – 1016 . Oznacza to, że jednolity rynek przyniósł firmom pol-
skim większe korzyści niż koszty, a przynajmniej w pierwszym okresie integra-
cji dobra koniunktura sprzyjała podniesieniu rentowności przedsiębiorstw7 .

2.  Korzyści i koszty migracji czynników produkcji  
między Polską a UE

Liberalizacja przepływów kapitałowych z krajami UE rozpoczęła się już na 
etapie przedakcesyjnym, dlatego przed 2004 r . w zakresie przepływów finanso-
wych było związanych z Polską stosunkowo niewiele ograniczeń, które wpływały 
przede wszystkim na zakupy zagranicznych papierów wartościowych i zakupy 
przez nierezydentów polskich aktywów finansowych . Największe ogranicze-
nia dotyczyły nabycia polskich gruntów rolnych, wprowadzono bowiem okres 
przejściowy wynoszący 12 lat, z wyjątkiem rolników z krajów UE, którzy zde-
cydowali się zamieszkać w Polsce .

Wraz z przystąpieniem do UE spodziewano się importu dodatkowych bez-
pośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) ze względu na: bardziej stabilne 
otoczenie prawne, duży rynek, szybki wzrost gospodarczy, niskie koszty pracy 
oraz dużą liczbę specjalnych stref ekonomicznych . Ekonomiści przewidywali, 
że kilka lat po 2004 r . do Polski będzie napływać rocznie ok . 10 mld EUR 

6 „Les Echos de Pologne” 2009, no . 96, Avril, tabela 33 .
7 J . Kundera, Poland in the European Single Market, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 

2010, s . 136–143 .
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inwestycji zagranicznych, a w dłuższej perspektywie może nawet do 15 mld EUR 
(3–4% PKB) . Nowe inwestycje w Polsce to tworzenie nowego przepływu kapi-
tału, ale również delokalizacja inwestycji z zagranicy do kraju przyjmującego .

Przewidywania dotyczące masowego napływu BIZ do Polski po przystą-
pieniu do UE okazały się częściowo prawdziwe, jeżeli pominiemy negatywny 
wpływ kryzysu gospodarczego 2008–2009 na przepływ kapitału . W 2004 r . 
przedsiębiorstwa zagraniczne zainwestowały w Polsce 7,8 mld USD (wzrost 
o 23% w stosunku do roku poprzedniego), w 2005 r . było to 7,7 mld EUR, 
w 2006 r . wielkość BIZ napływających do Polski wynosiła 11,6 mld EUR (wzrost 
o 50%), w 2007 r . zaś Polska przyciągnęła inwestycje o wartości 16,8 mld EUR, 
co stawiało naszą gospodarkę na 2 . miejscu w Europie (po Wielkiej Brytanii)8 . 
Podczas kryzysu finansowego napływ kapitału zagranicznego do Polski zaczął 
słabnąć, szczególnie jeśli chodzi o  inwestycje portfelowe . Z kolei w 2011 r . 
firmy zagraniczne zainwestowały w Polsce kwotę 10,9 mld EUR, w 2016 r . 
– 12,6 mld EUR, a – według raportu UNCTAD 2019 – w zeszłym roku 
import BIZ do Polski wyniósł 11,5 mld USD, co sprawiło, że znaleźliśmy się 
na 7 . miejscu pod tym względem w UE (przed Szwecją)9 .

Podmioty z kapitałem zagranicznym zatrudniają w Polsce 1929,1 tys . 
pracowników, przy czym ok . 80% kapitału zagranicznego pochodzi z państw 
członkowskich UE: Holandii (38,3 mld EUR), Niemiec (35,0 mld EUR), 
Luksemburga (27,7 mld EUR), Francji (17,9 mld EUR) . Napływ BIZ, zwłasz-
cza jeśli chodzi o przetwórstwo przemysłowe (61,6 mld EUR), działalność 
finansową i ubezpieczeniową (40,8 mld EUR), handel hurtowy i detaliczny 
(27,7 mld EUR), mógł być jednym z czynników skutecznej transformacji 
i integracji Polski z UE . Po 2004 r . Polska jest wymieniana wśród najbardziej 
zyskownych rynków w Europie: w 2012 r . zyski z  inwestycji zagranicznych 
wyniosły 13,3 mld EUR, dywidendy – 6,5 mld EUR, reinwestowane zyski 
– 4,8 mld EUR, odsetki – 2,1 mld EUR . Chociaż Polska przodowała w Europie 

8 J . Kundera, Poland in the Process of European Economic Integration, Instytut Wydawniczy 
Euro Prawo, Warszawa 2013, s . 77–88 .

9 UNCTAD, World Investment Report 2019, https://unctad .org/en/pages (03 .01 .2020) .
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Środkowej w przyciąganiu BIZ pod względem wielkości rocznego przepływu 
i jego łącznej kwoty (199,1 mld EUR w 2017 r . – 231,8 mld USD, co odpo-
wiadało 44,2% polskiego PKB), to w przeliczeniu na mieszkańca pozostajemy 
w tyle za Węgrami, Republiką Czeską, Estonią, Słowacją10 .

W sumie wzrost importu inwestycji do Polski po 2004 r . był porównywalny 
z dynamiką ich napływu do Hiszpanii i Portugalii po przystąpieniu tych kra-
jów do jednolitego rynku . Głównymi atrybutami Polski w ocenie inwestorów 
zagranicznych są dostęp do jednolitego, europejskiego rynku, szybki rozwój 
gospodarki oraz tania i wykształcona siła robocza . Chociaż klimat inwesty-
cyjny Polski jako członka UE jest ciągle dobry, a Bank Światowy umieszcza 
nas na 33 . miejscu na liście 190 innych krajów11, to jednak inwestorzy zagra-
niczni wskazują coraz częściej na biurokrację, luki i bariery prawne jako prze-
szkody w eksporcie kapitału . Po 2004 r . głównymi inwestorami zagranicznymi 
w Polsce pozostają kraje UE, przy czym pozytywny wpływ ich inwestycji ma 
dwa wymiary: ilościowy (zwiększony eksport, zwiększone zatrudnienie, wzrost 
produkcji) i jakościowy (jakość produkcji i eksportu) . Należy zaznaczyć, że 
wzrost BIZ w Polsce następował równolegle z rozwojem handlu na jednolitym, 
europejskim rynku, a firmy z udziałem kapitału zagranicznego miały wyższą 
skłonność do eksportu niż firmy polskie .

Z kolei główną zmianą dla Polski po przystąpieniu do UE była wolność 
migracji, ponieważ bariery w przepływie towarów i kapitałów zostały już 
wcześniej w znacznym stopniu usunięte . W perspektywie rozszerzenia UE 
wyrażono największe obawy co do możliwości migracji na dużą skalę pra-
cowników z Polski i  innych nowych krajów członkowskich, stąd też przed 
pełną swobodą migracji wprowadzono okres przejściowy (zapisany w formule 
2 lata + 3 lata + 2 lata), który umożliwiał partnerom UE utrzymanie ograni-
czeń do 2011 r . w przypadku wystąpienia poważnych zakłóceń na ich rynkach 
pracy wskutek zwiększonej imigracji . W momencie rozszerzenia tylko Wielka 

10 Ibidem .
11 World Bank, Doing Business 2019, https://www .doingbusiness .org/en/ reports/global-re-

ports/doing-business-2019 (05 .01 .2020) .



Jarosław Kundera 

224

Brytania, Irlandia i Szwecja umożliwiły podejmowanie pracy przez pracowni-
ków z nowych krajów na zasadach niedyskryminacji, 1 maja 2006 r . otworzyły 
swój rynek pracy Hiszpania, Portugalia, Grecja, Finlandia, Francja i Belgia, 
a następnie – w trzecią rocznicę rozszerzenia – Holandia . Kryzys gospodar-
czy w latach 2008–2009 wzmocnił niebezpieczeństwo poważnych zakłóceń 
na rynku pracy, stąd Niemcy i Austria utrzymały ograniczenia dotyczące imi-
gracji z Polski do końca siedmioletniego okresu przejściowego .

Wyniki większości prognoz dotyczących migracji siły roboczej w kontekście 
rozszerzenia UE wykazały, że nawet po zniesieniu formalnych barier pojawią 
się liczne przeszkody inne niż administracyjne, które ją skutecznie ograni-
czą (rozbieżne kwalifikacje zawodowe, brak umiejętności językowych, brak 
odpowiednich informacji o możliwościach zatrudnienia) . Jednakże po przy-
stąpieniu do UE liczba obywateli polskich pracujących w krajach członkow-
skich szybko rosła: od 750 tys . w 2004 r . do 1170 tys . w 2005 r . i ok . 1607 tys . 
w 2010 r . (tabela 2) . Szacunki Komitetu Integracji Europejskiej pokazywały, 
że po 3 latach członkostwa Polski zatrudnionych legalnie w: Niemczech było 
354 tys . polskich emigrantów, Wielkiej Brytanii – 260 tys ., Irlandii – 100 tys ., 
Włoszech – 62 tys ., Szwecji – 35 tys ., Hiszpanii – 28 tys ., Holandii – 20 tys .12 
Po 15 latach członkostwa w UE liczba Polaków przebywających tymczasowo 
za granicą przez okres dłuższy niż 3 miesiące wzrosła do 2455 tys ., z  tego 
2031 tys . Polaków przebywało w krajach partnerskich . Państwa członkowskie 
UE, w których jest największa liczba zatrudnionych polskich obywateli, to: 
Wielka Brytania (695 tys .), Niemcy (706 tys .), Irlandia (113 tys .), Holandia 
(123 tys .) i Włochy (90 tys .) .

Decyzja o migracji jest zazwyczaj podejmowana z różnych, często osobi-
stych powodów, ale unijne zasady swobodnej migracji i niedyskryminacji mogły 
ułatwić wielu Polakom jej podjęcie . Liczba obywateli polskich przebywają-
cych w Wielkiej Brytanii po 2004 r . wzrosła ponad 30 razy, a gazety angielskie 

12 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej 
– Polska na tle regionu, Warszawa 2007, s . 55–67 .
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informowały, że mieszka tam od ok . 800 tys . do nawet 1 mln Polaków, któ-
rzy stali się czwartą największą grupą narodową . O ile w latach 2003–2004 
Polacy złożyli 11,2 tys . aplikacji o przyznanie brytyjskiego numeru ubezpie-
czenia, o tyle w latach 2006–2007 było ich już 222,8 tys . (więcej niż wnio-
sków, które złożyli obywatele Indii – 49,3 tys .)13 . Ta duża mobilność Polaków 
była jednym z kluczowych elementów, które obniżyły wysoką wówczas stopę 
bezrobocia na rynku krajowym .

Tabela 2. Szacunek emigracji z Polski w latach 2004–2018 (w tys.)

Kraj 
przebywania

Lata

2004 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ogółem 1000 1450 2000 2060 2130 2196 2320 2397 2515 2540 2455

Europa 770 1200 1685 1754 1816 1891 2013 2098 2214 2241 2155

Unia Europejska 750 1170 1607 1670 1720 1789 1901 1983 2096 2121 2031

Austria 15 25 29 25 28 31 34 36 39 40 41

Belgia 13 21 45 47 48 49 49 52 54 54 54

Republika 
Czeska – – 7 7 8 8 9 9 9 9 10

Dania – – 19 21 23 25 28 30 32 33 34

Finlandia 0,4 0,7 3 2 2 3 3 3 3 3 3

Francja 30 44 60 62 63 63 63 64 64 64 64

Grecja 13 17 16 15 14 12 9 8 8 7 7

Hiszpania 26 37 48 40 37 34 32 30 29 28 28

Holandia 23 43 92 95 97 103 109 112 116 120 123

Irlandia 15 76 133 120 118 115 113 111 112 112 113

Niemcy 385 430 440 470 500 560 614 655 687 703 706

Portugalia 0,5 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Szwecja 11 17 33 36 38 40 43 46 49 50 51

Wielka Brytania 150 340 580 625 637 642 685 720 788 793 695

Włochy 59 70 92 94 97 96 96 94 93 92 90

Źródło: GUS, Informacje o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2018, 
www .stat .gov .pl (15 .11 .2019) .

13 Labour Mobility within the EU in the Context of Enlargement and the Functioning of the 
Transitional Arrangement, VC/2007/0293, CMP, University of Warsaw, s . 16–17 .
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Wielu Polaków na emigracji zyskało możliwość bycia zatrudnionym 
za wyższą płacę, co oznaczało transfery pieniężne emigrantów na rzecz ich 
rodzin w kraju . Ich wysokość rosła systematycznie od 2,3 mld EUR w 2004 r . 
(3,5 mld EUR w 2006 r ., 4,1 mld EUR w 2007 r .) do 5,7 mld EUR w 2008 r . 
W 2011 r . wysokość tych przekazów spadła tymczasowo do 3,67 mld EUR, 
ale w 2017 r . zwiększyła się znowu do ok . 4 mld EUR . Zwłaszcza w początko-
wym okresie integracji transfery emigrantów przekazywane z zagranicy stały 
się ważną częścią krajowych wydatków konsumpcyjnych: w sumie stanowiły 
1% PKB Polski, 3% eksportu i 30% wartości BIZ14 .

Jednocześnie tak liczna migracja wiązała się z oczywistymi kosztami dla 
gospodarki, czyli utratą rąk do pracy, tym bardziej że emigrantami stawali się 
ludzie często dobrze wykształceni, potencjalnie wysoce produktywni . Polski 
podatnik zapłacił za ich wykształcenie, gdy następnie podejmowali za granicą 
pracę poniżej poziomu swoich kwalifikacji . Z badań wynika, że profil polskiego 
pracownika migrującego po 2004 r . zawierał następujące cechy: po pierwsze, 
pośród emigrantów przeważały osoby w wieku od 18 do 34 lat, po drugie, 
połowa polskich emigrantów skończyła szkołę średnią, a co piąty był absolwen-
tem uniwersytetu15 . Chociaż wysoka emigracja łagodziła początkowo poziom 
bezrobocia w kraju, to po pewnym czasie pojawiło się też zjawisko braku pra-
cowników na polskim rynku pracy . Ten exodus spowodował niedobór perso-
nelu w polskich szpitalach, budownictwie, handlu, transporcie i logistyce oraz 
niektórych gałęziach przemysłu . Na powstałe w tej sytuacji wolne stanowiska 
pracy zgłosili się imigranci z Ukrainy .

Podsumowując: po przystąpieniu do UE nastąpił dynamiczny wzrost pol-
skiej emigracji (ponad 2 mln osób), skierowanej głównie do krajów partnerskich . 
Przyczyniła się ona niestety do spadku polskiego PKB (przeciętnie ok . 2,23% 
dla wszystkich nowych krajów członkowskich), ale jednocześnie powiększyła 
produktywność, konsumpcję i produkcję całej UE oraz zmniejszyła bezro-
bocie w polskiej gospodarce . Emigranci zdobywali nowe umiejętności oraz 

14 Ministerstwo Gospodarki, Wpływ emigracji zarobkowej na gospodarkę Polski, Warszawa 
2007, s . 35 i 75 .

15 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Trzy lata członkostwa…, op .cit ., s . 58–60 .
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doświadczenie i powracali do kraju, aby zakładać własne firmy przy wykorzy-
staniu zgromadzonych za granicą oszczędności . Praktycznie wszystkie analizy 
wykazują, że korzyści płynące z emigracji po rozszerzeniu UE przeważają nad jej 
kosztami . W przypadku Polski oceniono, że emigracja populacji w wieku pro-
dukcyjnym jako całość obniżyła PKB: w 2005 r . o 0,16%, w 2006 r . o 0,25%, 
w 2007 r . o 0,24%, w 2008 r . o 0,23%, a w 2009 r . o 0,31% . Z kolei bezrobo-
cie zmniejszyła o 0,29% w 2005 r ., 0,45% w 2006 r ., 0,41% w 2007 r ., 0,32% 
w 2008 r . i 0,21% w 2009 r . Spowodowała także substytucję pracy kapitałem 
i zwiększenie inwestycji, co doprowadziło do wzrostu produktywności pol-
skich pracowników o: 0,16% w 2005 r ., 0,33% w 2006 r ., 0,47% w 2007 r ., 
0,58% w 2008 r . i 0,63% w 2009 r . Przekazy emigrantów, szacowane w latach 
2004–2011 na 26,3 mld EUR, wraz z rosnącą konsumpcją i produktywno-
ścią były w stanie zrównoważyć negatywny wpływ emigracji na PKB w Polsce 
i spowodowały jego wzrost netto na mieszkańca o: 0,28% w 2005 r ., 0,51% 
w 2006 r ., 0,58% w 2007 r ., 0,58% w 2008 r . i 0,51% w 2009 r .16

3. Korzyści Polski z polityki strukturalnej UE

Unia Europejska realizuje działania prowadzące do wzmocnienia spójności 
gospodarczej i społecznej, w szczególności zmniejszenia dysproporcji w poziomach 
rozwoju różnych regionów i zacofania najmniej uprzywilejowanych (art . 158 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską) . Ponieważ regiony polskie 
były słabiej rozwinięte niż regiony europejskie, a niektóre z nich w momencie 
rozszerzenia UE znalazły się nawet wśród najuboższych, polityka strukturalna 
miała ogromne znaczenie dla ich rozwoju . Długi, 15-letni okres obecności pol-
skich regionów w UE pozwala, jak się wydaje, na wyciągnięcie wniosków co do 
skuteczności uzyskanej pomocy funduszy strukturalnych, tym bardziej że Polska 
stała się beneficjentem największej pomocy strukturalnej w latach 2007–2020 .

16 R . P . Barrell, J . F . Fitzgerald, R . Riley, EU Enlargement and Migration, „NIESR Discussion 
Paper”, 2007, no . 292, March, s . 13–15 .
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Należy zaznaczyć, że przed 2004 r . wyrażano obawy, czy Polska jest dobrze 
przygotowana do absorpcji zewnętrznej pomocy finansowej, jeśli chodzi o orga-
nizacyjną sprawność administracji publicznej w działaniu zgodnym z zasadami 
wspólnej polityki regionalnej oraz dysponowanie przez władze lokalne odpo-
wiednimi środkami własnymi niezbędnymi do współfinansowania projektów 
europejskich17 . Wraz z realizacją kolejnych programów okazało się jednak, że 
przygotowanie administracji i regionów do udziału w wykorzystaniu fundu-
szy strukturalnych było odpowiednie na szczeblu centralnym i na wielu szcze-
blach lokalnych . Realizacja polityki regionalnej UE zmusiła władze regionalne 
w Polsce przede wszystkim do dostosowania swoich praktyk do zasad euro-
pejskich oraz znalezienia dodatkowych środków na współfinansowanie pro-
jektów europejskich .

Polityka regionalna UE w  latach 2007–2013 miała trzy główne cele: 
1) konwergencję i pomoc regionom słabiej rozwiniętym; 2) konkurencyjność 
regionalną i zatrudnienie (umocnienie konkurencyjności i atrakcyjności regio-
nów); 3) rozwój europejskiej współpracy terytorialnej . Krajowa strategia roz-
woju wyznaczyła bardziej szczegółowe zadania w ramach tych ogólnych celów: 
1) wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 2) poprawę stanu 
infrastruktury technicznej i społecznej; 3) wzrost zatrudnienia; 4) budowa-
nie integracji społecznej; 5) rozwój obszarów wiejskich; 6) rozwój regionalny 
i poprawę spójności terytorialnej . Z kolei priorytety tematyczne polityki spój-
ności w latach 2014–2020 to: inteligentny wzrost (wsparcie badań, rozwoju 
technologicznego i  innowacji); zrównoważony rozwój (przejście do gospo-
darki niskoemisyjnej, ochrona środowiska); wzrost sprzyjający włączeniu spo-
łecznemu (zwalczanie ubóstwa i wszelkiej dyskryminacji, edukacja, szkolenia 
i kształcenie zawodowe); efektywna administracja publiczna .

Podczas gdy przepływy finansowe między Polską a UE osiągnęły 67 mld EUR 
w  latach 2007–2013, budżet UE dla regionów polskich w  latach 2014–
2020 wynosił ok . 82 mld EUR . Transfery budżetu UE na  rzecz Polski 

17 M . Kozak, System zarządzania europejską polityką regionalną w Polsce w pierwszym okresie 
po akcesji, „Studia Regionalne i Lokalne” 2006, nr 2, s . 75–78 .
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systematycznie rosły: od 2,42 mld EUR w 2004 r ., 4,01 mld EUR w 2005 r ., 
7,62 mld EUR w 2007 r ., 11,22 mld EUR w 2010 r ., 15,43 mld EUR w 2012 r ., 
17,12 mld EUR w 2014 r ., 13,05 mld EUR w 2015 r . do 11,15 mld EUR 
w 2017 r . Jednocześnie jednak Polska była zobowiązana do wniesienia peł-
nego wkładu do budżetu UE . Było to: w 2005 r . – 2,38 mld EUR, w 2007 r . 
– 2,78 mld EUR, w 2010 r . – 3,48 mld EUR, w 2012 r . – 3,56 mld EUR, w 2014 r . 
– 4,15 mld EUR, w 2015 r . – 4,26 mld EUR, w 2016 r . – 4,49 mld EUR, 
a w 2017 r . – 3,55 mld EUR . Po odliczeniu wkładu do budżetu UE Polska 
otrzymała następującą pomoc z funduszy strukturalnych netto: od 1,1 mld EUR 
w 2004 r ., 1,62 mld EUR w 2005 r ., 2,49 mld EUR w 2006 r ., 6,01 mld EUR 
w 2009 r ., 7,73 mld EUR w 2010 r ., 10,49 mld w 2011 r ., 11,86 mld EUR 
w 2012 r ., 12,97 mld EUR w 2014 r . do 7,59 mld EUR w 2017 r . (tabela 3) .

Tabela 3.  Bilans płatności między Polską a budżetem UE w latach 2004–2017 
(w mld EUR)

Lata Finansowe transfery 
UE

Fundusze 
strukturalne Polski wkład Transfery netto

2004 2,42 0,80 1,31 1,10

2005 4,01 0,75 2,38 1,62

2006 5,05 1,87 2,55 2,49

2007 7,62 4,38 2,78 4,79

2008 7,39 4,77 3,40 3,99

2009 9,25 5,99 3,23 6,01

2010 11,22 7,54 3,48 7,73

2011 14,27 9,72 3,73 10,49

2012 15,43 10,44 3,56 11,86

2013 15,63 10,53 4,53 11,19

2014 17,12 11,89 4,15 12,97

2015 13,05 7,86 4,26 8,78

2016 9,97 5,12 4,49 5,48

2017 11,15 7,02 3,55 7,59

Źródło: Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe między Polską a budżetem UE w kolejnych latach 
członkostwa Polski w UE (2004–2017), https://www .gov .pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-
-europejska (10 .12 .2019) .
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Tak duże fundusze strukturalne przyznane polskim regionom pomogły 
osiągnąć oczekiwany cel modernizacyjny na wielu odcinkach (infrastruktura, 
szczególnie transport, rozwój Internetu, badania, kształcenie, nowe technologie, 
ochrona środowiska) . Pomimo początkowego sceptycyzmu fundusze strukturalne 
podniosły konkurencyjność wielu małych i średnich przedsiębiorstw, w których 
prawie wszystkie źródła finansowe zostały po paru latach wykorzystane . Euro-
pejskie fundusze strukturalne stanowiły też pomoc finansową dla kilkudziesięciu 
tysięcy Polaków przy rozpoczynaniu nowej działalności gospodarczej, urucha-
mianiu licznych parków przemysłowych, naukowo-technologicznych czy inku-
batorów przedsiębiorczości . Co więcej, Europejski Fundusz Społeczny dostarczył 
dotacji na wprowadzenie nowych aktywnych form walki z bezrobociem, dzięki 
którym przeszkolono 2,3 mln polskich pracowników, co w sumie przyczyniło się 
do powstania od 250 tys . do 400 tys . nowych miejsc pracy w Polsce18 . Ogromny 
postęp nastąpił na polu rozbudowy infrastruktury – Polska dzięki funduszom 
strukturalnym wybudowała ok . 1500 km autostrad, jeszcze więcej dróg ekspre-
sowych, a także zmodernizowała lotniska we wszystkich największych miastach . 
Wzrost wydatków z funduszy strukturalnych po 2008 r ., kiedy Polska stała się 
największym placem budowy połączeń transportowych w Europie, pomógł naszej 
gospodarce w uniknięciu ówczesnego światowego kryzysu .

Inwestycje infrastrukturalne i program operacyjny na  rzecz środowiska 
miały najważniejszy wpływ na polską gospodarkę . Nowo wybudowane drogi, 
zmodernizowane lotniska, połączenia internetowe dały oczywiście impuls do 
rozwoju regionów zwłaszcza tych do tej pory niedofinansowanych pod tym 
względem . Komisja Europejska ocenia, że dzięki pomocy strukturalnej podwyż-
szono przez zwiększenie popytu wzrost PKB w Polsce rocznie o ok . 0,4–0,5% . 
Jeszcze bardziej znaczące mogły być skutki podażowe wykorzystania w polskich 
regionach funduszy strukturalnych, szacuje się, że mogły wynieść od 8% do 
12% wzrostu PKB19 . Biorąc pod uwagę łączne efekty popytowe i podażowe, 
eksperci z trzech niezależnych instytucji obliczyli pozytywny wpływ funduszy 

18 J . Kundera, Poland in the Process…, op .cit ., s . 146 .
19 European Commission, Investing in Europe’s Future, Fifth Report on Economic, Social 

and Territorial Cohesion, Brussels 2010, s . 249–254 .
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strukturalnych na 0,6–0,8% wzrostu gospodarczego w Polsce w porówna-
niu z sytuacją, gdyby tego wsparcia strukturalnego nie było20 . Chociaż koszt 
budowy 1 km autostrady w Polsce (9,61 mln EUR) okazał się nieco wyższy od 
średniej europejskiej (9,4 mln EUR), jednak oddanie do użytku 1500 kilome-
trów nowych dróg szybkiego ruchu mogło umożliwić gospodarce oszczędności 
na poziomie 0,3% PKB21 . Dzięki pomocy strukturalnej m .in .: podniesiono 
kwalifikacje tysięcy pracowników, wzrosło w Polsce zatrudnienie, zmienił się 
wygląd wielu miast i polepszyła jakość życia ich mieszkańców, poprawił się 
stan czystości rzek dzięki licznie budowanym oczyszczalniom ścieków, a z kra-
nów w wielu polskich miastach zaczęła płynąć czysta woda .

Fundusze strukturalne znacząco pomogły w nieprzerwanym rozwoju gospo-
darczym, który nastąpił po 2004 r ., ale sądzi się, że największe korzyści z ich 
wydatkowania mogły na początku osiągnąć wielkie aglomeracje (Warszawa, 
Poznań, Trójmiasto, Kraków, Wrocław), dopiero później zaś środki pomo-
cowe przekierowano do regionów wschodnich . Dzięki użyciu trzech modeli 
makroekonomicznych (HERMIN, MaMoR2, model CGE) K . Piech prze-
widywał, że z pomocą funduszy UE Polska będzie w stanie osiągnąć prawie 
70% PKB UE-25 w 2020 r ., natomiast bez pomocy funduszy strukturalnych 
wzrost będzie niższy o 3 pkt proc . Źródłem około 1/6 środków, dzięki któ-
rym nastąpił rozwój gospodarczy w Polsce, mogły być fundusze strukturalne . 
Tylko jeden program operacyjny – „Rozwój Polski Wschodniej” – przyniósł 
dodatkowy PKB w wysokości aż 1,38% i 13 610 nowych miejsc pracy rocznie 
w pięciu najmniej rozwiniętych polskich województwach22 . Chociaż w 2020 r . 
województwo mazowieckie nadal jest najbogatszym regionem w Polsce (War-
szawa), fundusze unijne chyba nie przyczyniły się do pogłębienia dysproporcji 
regionalnej, a raczej je łagodziły: najbiedniejsze regiony przekroczyły bowiem 
próg, wynoszący 80% średniej kraju .

20 J . Kundera, Poland in the Process…, op .cit ., s . 145 .
21 PWC, Budowa dróg w Polsce. Fakty i mity, doświadczenia i perspektywy, s . 2, https://www .

pwc .pl//publikacje/assets/budow_drog_w_polsce_raport_pwc .pdf (07 .01 .2020) .
22 K .  Piech, Wynik unijnej oceny skutków makroekonomicznych –  sprawa Polska, Ryga, 

29 maja 2008, s . 1–37 .
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Integracja europejska obejmuje również sektor rolnictwa . Wejściu Polski 
do UE towarzyszyło wprowadzenie reguł wspólnej polityki rolnej (CAP) . Przed 
rozszerzeniem Unii przeprowadzono reformę CAP, opartą na dwóch filarach: 
1) wsparciu dochodów rolników płatnościami bezpośrednimi z budżetu UE; 
2) polityce rozwoju obszarów wiejskich . System dopłat bezpośrednich miał 
pomóc rolnikom w uzyskaniu bardziej stabilnych dochodów; nie został połączony 
z wartością produkcji rolnej, ale z wielkością gospodarstwa (decoupling) . Aby 
otrzymywać płatności bezpośrednie, rolnicy muszą spełniać określone normy 
dotyczące zdrowia zwierząt i roślin, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt 
oraz utrzymywać grunty w dobrych warunkach rolniczych i środowiskowych .

Komisja Europejska sprzeciwiła się przydzieleniu takiej samej pomocy 
bezpośredniej wszystkim nowym krajom członkowskim po 2004 r ., ponieważ 
obawiano się znacznej redystrybucji funduszów na rzecz ich sektorów rolnych . 
W traktacie akcesyjnym uzgodniono zatem stopniowe dochodzenie do peł-
nych dopłat bezpośrednich uzupełnianych pomocą z narodowego budżetu . 
Ogólna wartość wsparcia dla sektora rolnego w Polsce rosła z  roku na rok 
i wynosiła: 702 mln EUR w 2005 r ., 935 mln EUR w 2007 r ., 1,44 mld EUR 
w 2009 r ., 1,82 mld EUR w 2010 r ., 3,34 mld EUR w 2016 r .23 Obecnie ponad 
1,3 mln polskich rolników korzysta z dopłat bezpośrednich, podczas gdy w całej 
UE takim wsparciem objętych jest blisko 7 mln rolników (41 mld EUR) . Cho-
ciaż pomoc na rzecz polskiego rolnictwa była stopniowo zwiększana, to jed-
nak w 2017 r . francuscy rolnicy otrzymali dopłaty z budżetu UE w wysokości 
7,4 mld EUR, niemieccy – 4,8 mld EUR, hiszpańscy – 5,1 mld EUR, polscy 
zaś – 3,3 mld EUR . Polskie gospodarstwa znalazły się w grupie 16 państw, 
w których kwota płatności na 1 ha była niższa niż średnia unijna (280 EUR) .

Te częściowe płatności bezpośrednie oznaczają w praktyce brak jednolitych 
warunków konkurencji na całym jednolitym rynku europejskim i funkcjono-
wanie różnej polityki rolnej: innej na obszarze starych 15 państw członkowskich 
oraz innej w nowych państwach członkowskich . Wprowadzenie odmiennych, 
tymczasowych systemów CAP w nowych państwach członkowskich pomogło 

23 J . Kundera, Poland in the Process…, op .cit ., s . 125–126 .



11. Efekty makroekonomiczne 15 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

233

uzyskać UE znaczne oszczędności w ramach kosztów rozszerzenia, szacowanych 
na 16,3 mld EUR między 2004 r . a 2013 r .24, ale nie wykluczało możliwości 
konkurowania z uwagi na znacznie niższe koszty pracy i utrzymania w Pol-
sce niż w 15 starych krajach UE . Dlatego też pozytywny wpływ na dochody 
w polskim rolnictwie rozpoczął się już w pierwszych latach po przystąpieniu 
do UE, przy czym korzyści dla polskiego sektora rolnego miały kilka źródeł . 
Po pierwsze, płatności bezpośrednie dla polskich rolników rosły z roku na rok, 
chociaż powoli: od 442 PLN na hektar dla produkcji roślinnej w 2004 r . do 
471,64 PLN w 2018 r . (dodatkowo płatność za zalesianie gruntu wynosiła 
w 2018 r . 316,54 PLN/ha, a płatność dla młodych rolników – 165,10 PLN/ ha) . 
W 2010 r . polscy rolnicy otrzymali 346,43 PLN na jedną krowę, a w 2018 r . 
– 387,29 PLN . Wzrost płatności bezpośrednich z UE dla drobnych rolników 
polskich stał się istotną częścią ich dochodu rolnego, w przypadku niektórych 
małych gospodarstw rolnych (od 1 ha do 2 ha) pomoc bezpośrednia stanowiła 
90% ich średniego dochodu rolnego, w przypadku średnich gospodarstw rol-
nych (o powierzchni od 8,2 ha do 16,5 ha) płatności bezpośrednie stanowiły 
od 31% do 84% dochodu z rolnictwa25 . Po drugie, skuteczny w zarządzaniu 
pomocą bezpośrednią okazał się – wbrew krytykom – polski system informa-
cji rolniczej (IACS) . Po trzecie, po 2004 r . w Polsce wprowadzono również 
inne instrumenty wspólnej polityki rolnej, jak system interwencji obejmu-
jący zboża, cukier i rynki masła (zagwarantowano rolnikom minimalne ceny 
sprzedaży tych produktów) .

Ogólnie rzecz biorąc, należy stwierdzić, że wspólna polityka rolna UE 
nie była w stanie przekształcić polskiego rolnictwa w produktywny sektor 
gospodarki, chociaż po 2004 r . utrzymało się ono jako ważny sektor gospo-
darczy . Koszt dostosowania polskiego rolnictwa do zasad CAP wynikał z nie-
zbędnych inwestycji modernizacyjnych, które miały zapewnić przestrzeganie 
przez gospodarstwa rolne norm jakości produkcji i ochrony środowiska . 

24 Costs and Benefits of Poland’s Membership in the EU, Centrum Europejskie Natolin, War-
szawa 2003, s . 99 i 111 .

25 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście 
potrzeb interesów polskiego rolnictwa, Warszawa 2008, s . 172–174, 184, 186 .
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Łączne nakłady inwestycyjne związane z modernizacją polskiej produkcji rol-
nej w celu spełnienia unijnych wymogów w zakresie sanitarnym, zdrowot-
nym i weterynaryjnym oceniono na 1,709 mld EUR, przy czym największą 
część tego finansowania wykorzystywano do modernizacji i unowocześnia-
nia metody produkcji mleka26 . Mechanizm obecnej wspólnej polityki rolnej 
UE sprzyjał kontynuowaniu polskiej produkcji rolnej w małych i średnich 
gospodarstwach . Chociaż pomoc strukturalna przyczyniła się do zwiększenia 
prywatnych dochodów rolników (konsumpcji w małych gospodarstwach), 
w niewielkim stopniu pobudziła inwestycje i modernizację sektora rolnego . 
Ze względu na duże rozdrobnienie polskich gospodarstw rolnych płatności 
bezpośrednie stały się w efekcie pomocą socjalną .

Zakończenie

W licznych analizach efektów integracji przewidywano przyspieszony 
wzrost gospodarczy Polski po przystąpieniu do UE; miał się on wiązać z roz-
wojem handlu, przepływami inwestycyjnymi, pomocą strukturalną, lepszą 
alokacją zasobów gospodarczych . Chociaż Polska w momencie rozszerze-
nia była na początku transformacji, to wskazywano jednak na możliwy efekt 
doganiania (catching up effect) dzięki wzrostowi gospodarki polskiej powyżej 
5% rocznie . Ten szybki wzrost gospodarczy miał następować od strony odło-
żonego popytu konsumpcyjnego i  inwestycyjnego do mniej więcej 2014 r ., 
kiedy gospodarka miała rozwijać się od strony podaży związanej z moderni-
zacją gospodarki i poprawą konkurencyjności produkcji .

Eksperci nie pomylili się co do tego, że 15 lat członkostwa Polski w UE 
przyniesie naszej gospodarce wiele korzyści pochodzących z różnych źródeł . 
Dzięki dostępowi do jednolitego rynku europejskiego Polska uzyskała korzy-
ści z podziału pracy i rozwoju eksportu, a prognozy dotyczące tymczasowego 

26 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Plan rozwoju obszarów wiejskich na lata 2004–
2006, Warszawa 2007, s . 26 .
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pogorszenia się polskiego bilansu handlowego nie zrealizowały się . Po 2004 r . 
Polska otrzymała dodatkowo wiele zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
(ok . 200 mld EUR), głównie od partnerów z Unii . Po rozszerzeniu doszło 
również do wzmożonej emigracji polskich pracowników na jednolity rynek, 
która przyniosła – z  jednej strony – negatywne konsekwencje ze względu 
na zmniejszenie się zasobów siły roboczej na rynku lokalnym, ale z drugiej 
– znaczny transfer pieniędzy emigrantów do rodzin w kraju . Z kolei pomoc 
strukturalna UE poprawiła funkcjonowanie wielu sektorów polskiej gospo-
darki, służąc wzrostowi od strony zarówno popytowej, jak i podażowej, oraz 
konwergencję między regionami . Co więcej, polscy rolnicy (1,3 mln) otrzy-
mali jako jedyna grupa społeczna dopłaty bezpośrednie, co zwiększyło ich 
dochody i konsumpcję, ale w niewielkim stopniu poprawiło produktywność 
tego sektora gospodarki .

Ogółem po przystąpieniu do UE w Polsce następował duży wzrost gospo-
darczy przez kilka lat (5% w 2004 r ., 5,8% w 2006 r ., 6,4% w 2007 r ., 5% 
w 2008 r .) . W czasach kryzysu w strefie euro polski PKB wzrósł o 3,9% 
w 2010 r . i 4,3% w 2011 r ., z kolei w  latach 2017–2019 wrócił na szybką 
ścieżkę wzrostu: 4,6% w 2017 r ., 5,1% w 2018 r . i 4,3% w 2019 r . Wzrost 
gospodarczy Polski spowodowany przystąpieniem do UE jest na podstawie róż-
nych analiz szacowany: od 0,5% do 1–1,75% PKB . Pozytywne skutki gospo-
darcze integracji można dostrzec również w statystykach, w których wskazuje 
się zmniejszające się bezrobocie: z prawie 20% siły roboczej w 2004 r ., 17,6% 
w 2006 r ., 14% w 2007 r . do 8% w 2008 r ., 6,6% w 2017 r . i 5,1% w 2019 r . 
Ze względu na szybki wzrost gospodarczy Polski obserwowana jest jej konwer-
gencja z partnerami UE: o ile Polski PKB stanowił w 2004 r . w przybliżeniu 
41% średniego PKB UE (według parytetu siły nabywczej), w 2008 r . ok . 55% 
średniego PKB 27 państw członkowskich, w 2012 r . ok . 64%, o tyle w 2019 r . 
było to co najmniej 70% . Okazuje się, że w ciągu 15 lat członkostwa w UE 
relacja pomiędzy średnią krajów UE a średnią Polski poprawiła się o co naj-
mniej 29 pkt proc ., przynosząc wzrost wydajności pracy, płac, spadek bezro-
bocia i modernizację gospodarki .
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12EWA MAŁUSZYŃSKA*

MYŚLEĆ GLOBALNIE, 
DZIAŁAĆ REGIONALNIE

Zadanie, które można określić „myśl globalnie, działaj regionalnie”, jest 
realizowane od momentu powstania Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej . 
Współczesne procesy globalizacyjne zwiększyły znaczenie wielkich „graczy” 
na arenie międzynarodowej, do których od początku należy również Unia 
Europejska (UE) . Sprostanie nowym wyzwaniom wymaga od niej myślenia 
i działania jako jednego, wewnętrznie zorganizowanego i spójnego podmiotu 
gospodarczego i politycznego . Utrzymanie spójności zależy m .in . od łagodzenia 
kontrastów występujących pomiędzy poszczególnymi obszarami Wspólnoty 
i jest uzależnione od działań podejmowanych na poziomie zarówno unijnym, 
jak i poszczególnych państw członkowskich i  ich regionów . Rolę regionów 
w funkcjonowaniu UE jako znaczącą dla jej rozwoju dostrzegano od początku 
istnienia Wspólnoty . Jakkolwiek nadrzędnym zadaniem Europejskiej Wspól-
noty Gospodarczej było zniesienie wszelkich form protekcjonizmu i stworze-
nie uczciwych warunków konkurencji, w preambule Traktatu ustanawiającego 
Europejską Wspólnotę Gospodarczą zapisano też pomoc dla regionów będących 
w sytuacjach wyjątkowych, dla obszarów o szczególnie poważnych problemach 

* Prof. dr hab. Ewa Małuszyńska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, e-mail: ewa .
maluszynska@ue .poznan .pl; ORCID: 0000-0002-4106-097X .
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(bezrobocie i szczególnie niski poziom życia)1 . Istotnym bodźcem do zwiększe-
nia znaczenia polityki regionalnej Wspólnoty było podjęcie decyzji o dążeniu 
do osiągnięcia unii ekonomicznej i monetarnej . Uznano wówczas, że jednym 
z poważniejszych czynników hamujących procesy integracyjne może być zbyt 
duże zróżnicowanie regionalne poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego2 . 
Obecnie polityka regionalna ma swoje wyraźne miejsce w zapisach prawa pier-
wotnego, zapisach traktatowych i w szczegółowych regulacjach dotyczących 
polityki spójności3 oraz jej udziału w budżecie Wspólnoty . Zwiększanie spój-
ności społecznej, gospodarczej i  terytorialnej między państwami członkow-
skimi i ich regionami, jako niezbędny wymiar funkcjonowania, jest jednym 
z podstawowych celów UE4 .

Jednocześnie od początku wdrażania polityki regionalnej dyskutowano, 
w jakim stopniu można pogodzić prawo konkurencji, będące podstawą funk-
cjonowania gospodarki Wspólnoty, z pomocą regionalną, pomocą publiczną . 
Z ekonomicznego punktu widzenia chodzi tu o określenie stopnia, do którego 
pomoc publiczna może być akceptowana jako korekta niedoskonałości rynku5 . 
Rozwiązaniem tego problemu było ustanowienie wyjątków, wskazujących, 
jakie działania można uznać za zgodne z regułami wspólnego rynku . Zgod-
nie z art . 107 ust . 2 i 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wśród 
nich znalazła się pomoc dla: pewnych regionów RFN (terenów byłej NRD), 

1 M . Ciepielewska, H . Jahns, Polityka regionalna i strukturalna, w: Unia Europejska, t . 1, 
red . E . Kawecka-Wyrzykowska, E . Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicz-
nego, Warszawa 2004, s . 281–314 .

2 Resolution of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member 
States of 22 March 1971 on the attainment by stages of economic and monetary union in the 
Community, OJ C 28, 27 .03 .1971 .

3 Określenia „polityka spójności” i „polityka regionalna” są używane zamiennie .
4 Cel ten zapisano w  dwóch najważniejszych aktach prawa pierwotnego UE, w  TUE 

i TFUE: „W celu wspierania harmonijnego rozwoju całej Unii, rozwija ona i prowadzi działa-
nia służące wzmocnieniu jej spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej . W szczególno-
ści Unia zmierza do zmniejszenia dysproporcji w poziomach rozwoju różnych regionów oraz 
zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych” (tytuł XIII „Spójność społeczna, gospodar-
cza i terytorialna” TFUE); „Unia wspiera spójność gospodarczą i terytorialną oraz solidarność 
między Państwami Członkowskimi” (art . 3 p . 3 TUE) . 

5 A . Evans, The Law of EU Regional Policy, Kluwer Law International, Stockholm 1995 .
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regionów o wyjątkowo niskim poziomie życia i niedostatecznym zatrudnie-
niu oraz regionów gospodarczych, o ile nie wpływa ona na warunki handlu 
między państwami członkowskimi .

Celem tego krótkiego tekstu jest przedstawienie trzech najważniejszych 
zagadnień, na których skupiają się dyskusje i analizy dotyczące polityki regio-
nalnej, a mianowicie: budżetu i kryteriów alokacji środków pomiędzy regiony 
UE, celów i zadań, które mogą być finansowane w ramach tej polityki, oraz 
efektów podejmowanych działań .

Wielkość środków przeznaczonych na finansowanie polityki spójności sta-
nowi wciąż znaczącą część budżetu UE . Ponad 325 mld EUR przeznaczonych 
na wzrost spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w latach 2014– 2020 
stanowiło podobnie jak w poprzednich okresach ponad 1/3 budżetu UE6 . 
Środki te są wydawane za pomocą funduszy spójnościowych, tj . Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności7 .

Podstawowym kryterium alokacji środków z  funduszy strukturalnych 
jest wielkość PKB na osobę w regionach UE . Przyjmując dwie wielkości gra-
niczne, jakimi są 75% i 90% średniej wielkości PKB/osobę w UE, wydzielono 
regiony słabiej rozwinięte, przejściowe i lepiej rozwinięte . Dodatkowymi kry-
teriami są m .in .: względna zamożność danego regionu w stosunku do średniej 
UE (odległość od średniej unijnej), wielkość bezrobocia, wskaźnik zatrudnie-
nia czy – w przypadku regionów lepiej rozwiniętych – liczba osób z wyższym 
wykształceniem i liczba osób przedwcześnie kończących naukę8 . Dla regionów 

6 Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r . określające 
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020, OJ L 347, 20 .12 .2013 .

7 Fundusze spójnościowe są skoordynowane z dwoma pozostałymi wielkimi funduszami, 
tj . Europejskim Funduszem Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz 
Europejskim Funduszem Morskim i Rybackim (EFMiR), i tworzą z nimi grupę Europejskich 
Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) . 

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r . ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
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najbardziej oddalonych i słabo zaludnionych kryterium przyznania określonej 
wielkości środków stanowi gęstość zaludnienia nieprzekraczająca 8 os ./km2 . Do 
korzystania z Funduszu Spójności są natomiast uprawnione państwa, których 
DNB/osobę nie przekracza 90% średniej wartości unijnej . Wielość przyjętych 
kryteriów ma w założeniu w jak najlepszym stopniu dopasować wielkość przy-
znanych funduszy do potrzeb danego regionu i w jak największym stopniu 
przyczynić się do jego rozwoju .

Tabela 1.  Wydatki budżetu Unii Europejskiej na politykę regionalną 
(fundusze spójnościowe) w okresie 1975–2027

Rok/
okres finansowania Kwota

1975 0,7 mld ECU

1980 1,8 mld ECU

1986 5,9 mld ECU

1989–1993 64,322 mld ECU

1994–1999 144,598 mld ECU

2000–2006 213,010 mld EUR

2007–2013 308,042 mld EUR

2014–2020 350,1 mld EUR

2021–2027 330,6 mld EURa

a Pula środków na EFRR, Fundusz Spójności i EFS+ na  lata 2021–2027 (w tym wkład na rzecz 
instrumentu „Łącząc Europę”) .
Źródło: Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy doty-
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych 
funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instru-
mentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375 final, 2018/0196 (COD), 29 .05 .2018 .

W sytuacji konieczności podziału środków pomiędzy poszczególne regiony 
zawsze pojawia się pytanie: co w większym stopniu przyczyni się do zwiększe-
nia spójności UE i do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy najlepiej i najsła-
biej rozwiniętymi regionami – jak największe wsparcie regionów o najniższym 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i  Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 
OJ L 347, 20 .12 .2013, Załącznik VII .
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poziomie rozwoju czy zwiększenie pomocy regionom najlepiej rozwiniętym, 
a następnie redystrybucja wypracowanych przez nie dochodów? Dotychcza-
sowe działania wskazują na wybór pierwszego podejścia . W latach 2007–2013 
podział środków w ramach celu „Konwergencja” przeznaczonych dla regionów 
słabo rozwiniętych, przejściowych i lepiej rozwiniętych wynosił odpowiednio: 
70,50%, 4,99% i 23,22% (1,29% w ramach celu „Konwergencja” przeznaczono 
na wsparcie przejściowe i specjalnego przeznaczenia) . W okresie 2014–2020 
na dofinansowanie regionów najsłabiej rozwiniętych zakwalifikowanych do 
wsparcia w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” przezna-
czono 53,1%, a dla regionów lepiej rozwiniętych – 16,8% funduszy spójno-
ściowych (EFRR i EFS) . Na trzeci fundusz, Fundusz Spójności, skierowany do 
słabiej rozwiniętych państw członkowskich, w których DNB/osobę nie prze-
kracza 90% średniej unijnej, przeznaczono 18,5% funduszy spójnościowych9 .

Drugim problemem jest określenie celów, których realizacja może być wspie-
rana przez środki przeznaczone na politykę regionalną . Do 2007 r . w okresie 
trzech kolejnych perspektyw finansowych wsparciu podlegały działania skiero-
wane na rozwój i strukturalne dostosowanie gospodarki regionów zacofanych 
oraz regionów z problemami agrarnymi, problemami zatrudnienia, złą infra-
strukturą przemysłową i słabnącym systemem produkcji . Drugim celem była 
szeroko rozumiana rekonwersja regionów dotkniętych upadkiem lub nieko-
rzystnymi zmianami w przemyśle i restrukturyzacja sektorów gospodarczych 
w regionach przygranicznych . Kolejne działania kwalifikujące się do wsparcia 
to: działania skierowane na rozwój zasobów ludzkich i zwalczanie bezrobo-
cia poprzez aktywną politykę rynku pracy; adaptacja strukturalna rolnictwa 
i rybołówstwa w ramach reformy wspólnotowej polityki rolnej i rybołówstwa 
(cel funkcjonalny); rozwój obszarów wiejskich i słabo funkcjonalnych .

W kolejnych latach w ramach polityki regionalnej sformułowano następujące 
cele: konwergencja, konkurencyjność i zatrudnienie w regionach oraz współpraca 
terytorialna w okresie 2007–2013 i inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia 
oraz europejska współpraca terytorialna w okresach 2014–2020 oraz 2021–2027 . 

9 Rozporządzenie Parlamentu…, op .cit .
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Pomimo formalnego zmniejszenia liczby celów i ich zwięzłego sformułowania 
w dalszym ciągu obejmują one szerokie spektrum działań . W ramach ich uszcze-
gółowienia ustalono dodatkowo tzw . cele tematyczne, do których np . należą: 
„(…) bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej 
transformacji gospodarczej; Europa o silniejszym wymiarze społecznym – wdra-
żanie Europejskiego filaru praw socjalnych; bardziej przyjazna dla środowiska 
niskoemisyjna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji 
energetyki, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, 
przystosowania się do zmiany klimatu oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem; inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; 
podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw”10 .

W ramach wprowadzanych w okresie 2014–2020 zmian polityki spójności 
podkreślono konieczność większego skupienia się na wynikach, przy zacho-
waniu wszelkich prawidłowości podejmowanych działań . Służyć temu miały 
jasno sprecyzowane cele oraz większa odpowiedzialność .

Efekty kosztownej z punktu widzenia budżetu polityki są trzecim zagadnie-
niem wywołującym częste dyskusje, a czasem też wzbudzającym silne emocje . 
Ocena efektów wyjątkowo zróżnicowanych działań podejmowanych w ramach 
polityki spójności jest bardzo trudna . W świetle raportów Komisji Europej-
skiej oraz innych badań kwestia, czy obok niewątpliwego wzrostu i rozwoju 
regionów występuje jednocześnie tendencja konwergencji i jaka jest w rezul-
tacie efektywność polityki spójności zarówno w poszczególnych krajach człon-
kowskich, jak i w całej Wspólnocie, pozostaje wciąż sporna, a przynajmniej 
dyskusyjna i otwarta . Niejednokrotnie stwierdzano, że ocena taka jest bardzo 
trudna, a nawet właściwie niemożliwa11 .

10 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, 
Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe 
na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, COM(2018) 375 final, 
2018/0196 (COD), 29 .05 .2018; Komisja Europejska, Wprowadzenie do unijnej polityki spójno-
ści na lata 2014–2020, Urząd Publikacji UE, Luksemburg 2014 .

11 E .  Małuszyńska, Polityka spójności Unii Europejskiej. Cele i  problemy oceny, „Przegląd 
Zachodni” 2011, nr 3 (340), s . 159–179 .
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Najczęściej spotykanym sposobem oceny jest określenie stopnia zróżni-
cowania poziomu rozwoju pomiędzy wszystkimi regionami UE na podsta-
wie osiągniętej przez nie wielkości PKB/osobę (PPS) . Wyniki takich badań 
wskazują, że w 1995 r . rozpiętość między regionem najlepiej i najsłabiej roz-
winiętym wynosiła 8 : 1, w 2003 r . – 7 : 1, 2011 r . – 11 : 1, a 2015 r . – 20 : 1 . 
Niedoskonałość wskaźnika spowodowała, że poza wielkością PKB/osobę 
w kolejnych badaniach dodatkowo pod uwagę brano efektywność rolnictwa 
i rozwój obszarów przemysłowych, następnie umiejętność (elastyczność) dosto-
sowania się regionów do zmieniających się coraz szybciej warunków otoczenia 
gospodarczego oraz, ze względu na pogarszający się stan środowiska natural-
nego, dodano wskaźniki oceniające poziom zanieczyszczenia powietrza, wody 
itd . W końcu przyjęto, że zróżnicowanie regionalne należy rozpatrywać nie 
z punktu widzenia poszczególnych wskaźników, lecz w kontekście całego ich 
zbioru, zwracając jednocześnie uwagę na  szczególną przyczynę zwiększania 
zróżnicowania regionalnego o charakterze tzw . efektu statystycznego, jaką może 
być każdorazowe poszerzanie Wspólnoty również o kraje o niskim poziomie 
rozwoju gospodarczego12 .

Innym podejściem do oceny funkcjonowania polityki spójności jest bada-
nie konwergencji regionalnej lub wpływu funduszy unijnych na rozwój całej 
UE, rozwój krajowy i rozwój regionalny za pomocą długookresowych, zarówno 
jedno-, jak i wielorównaniowych makroekonomicznych modeli ekonome-
trycznych . Przykładem takiego podejścia jest ocena i prognoza wpływu poli-
tyki spójności na krajowe i unijne PKB w latach 2007–2023 (wykresy 1 i 2) . 
W zależności od przyjętych w modelach zmiennych i zależności, jakie pomię-
dzy nimi istnieją, szacowane wyniki różnią się jednak w znacznym stopniu . 
Modele ekonometryczne nie dostarczają jednakowych wyników, a raczej się 
uzupełniają13 (wykres 3) .

12 E . Małuszyńska, Zróżnicowanie regionalne PKB oraz stopy bezrobocia w krajach kandydu-
jących i członkowskich Unii Europejskiej, w: Unia Europejska – współzależności i efekty jej poli-
tyki, red . E . Małuszyńska, „Zeszyty Naukowe” Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 35, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s . 162–184 .

13 J . Perez, M . Dones, C . Llano, An interregional impact analysis of the EU structural funds 
in Spain (1995–1999), „Papers in Regional Science” 2009, vol . 83, no . 3, s . 509–529 .
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Wykres 1.  Wpływ polityki spójności na PKB UE w latach 2007–2023 
(model makroekonomiczny QUEST)

Źródło: Komisja Europejska, Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spój-
ności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji UE, Luksemburg 2017, s . 185 .

Wykres 2.  Wpływ programów 2014–2020 na PKB państw członkowskich, 2023 
(model makroekonomiczny QUEST)

Źródło: Komisja Europejska, Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spój-
ności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji UE, Luksemburg 2017, s . 185 .

Kolejnym podejściem może być oddolna ocena efektów działań poprzez 
ich bezpośrednie monitorowanie . Można w ten sposób określić np .: liczbę 
przedsiębiorstw i miejsc pracy utworzonych przy wsparciu konkretnych pro-
jektów z funduszy spójnościowych, liczbę przeszkolonych osób, powstałych 
budynków czy długość sieci wodociągowej . Jest to jednak metoda bardzo pra-
cochłonna i czasochłonna .
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Wykres 3.  Szacowany wpływ wydatków polityki spójności na PKB w 2014 r. 
w modelach makroekonomicznych QUEST i HERMIN

Oznaczenia krajów: PT – Portugalia, EL – Grecja, LV – Łotwa, LT – Litwa, ES – Hiszpania, PL 
– Polska, HU – Węgry, EE – Estonia, SK – Słowacja, IE – Irlandia, CZ – Czechy, MT – Malta, 
SI – Słowenia, CY – Cypr .
Źródło: Komisja Europejska, Inwestowanie w przyszłość Europy. Piąty raport na temat spójności gospo-
darczej, społecznej i terytorialnej, Urząd Publikacji UE, Luksemburg 2010, s . 250 .

Toczące się obecnie prace nad kolejnym okresem funkcjonowania polityki 
spójności UE, jej wielkością, kształtem, celami i zasadami po raz kolejny pod-
kreślają jej znaczenie dla rozwoju UE, jej państw członkowskich i ich regio-
nów . Jej cele (priorytety), które stanowią uproszczenie 11 celów tematycznych 
wskazanych w poprzednim okresie finansowania i nawiązują wyraźnie do pro-
cesów zachodzących w skali globalnej, są następujące14:
1) bardziej inteligentna Europa – innowacyjna i inteligentna transformacja 

gospodarcza;
2) bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa;
3) lepiej połączona Europa – mobilność i  regionalne połączenia teleinfor-

matyczne;
4) Europa o  silniejszym wymiarze społecznym – wdrażanie postanowień 

Europejskiego filaru praw socjalnych;
5) Europa bliżej obywateli – zrównoważony i zintegrowany rozwój obsza-

rów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych .

14 Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego…, op .cit .
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Polityka spójności jest określana dzisiaj jako główna polityka inwestycyjna UE 
i jeden z jej najbardziej konkretnych przejawów solidarności15 .

Ukazanie w bardzo wielkim skrócie i uproszczeniu działań podejmowa-
nych w ramach polityki regionalnej, będącej jednocześnie polityką rozwoju, 
podkreśla jej znaczenie zarówno dla całej Wspólnoty, jak i dla poszczególnych 
państw oraz regionów . Wprowadzane w kolejnych okresach zmiany polityki 
regionalnej są wynikiem nowych uwarunkowań, związanych z poszerzaniem 
i pogłębianiem integracji UE oraz zmianami o charakterze globalnym . Są wyra-
zem sformułowanego w tytule niniejszego tekstu wyzwania – „myśl globalnie, 
działaj regionalnie” .
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ODWRÓT OD GLOBALIZACJI. 
WOJNA CELNA POMIĘDZY  

STANAMI ZJEDNOCZONYMI 
A CHINAMI  

I JEJ KONSEKWENCJE1

Wstęp

W niniejszej pracy zostaną ukazane przyczyny polityczne i skutki ekono-
miczne wprowadzania protekcjonizmu przez Stany Zjednoczone . Przedstawiam 
tu następujące zagadnienia: po pierwsze, wyjaśniam, na czym polega konflikt 
amerykańsko-chiński; po drugie, omawiam podstawy prawne podejmowanych 
działań; po trzecie, wskazuję, jakie mogą być krótkookresowe skutki handlowe 
i długookresowe konsekwencje światowej wojny handlowej .

* Prof. dr hab. Jan Jakub Michałek – Uniwersytet Warszawski, e-mail: michalek@wne .
uw .edu .pl; ORCID: 0000-0002-2663-5974 .

1 Niniejszy artykuł powstał na podstawie referatu opublikowanego w „Zeszycie mBank 
– CASE” 2019, nr 161 . Prawa autorskie zachowują CASE i mBank . Autor dziękuje Fundacji 
CASE za możliwość wykorzystania materiałów z seminarium w tej publikacji .
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1. Eskalacja protekcjonizmu

Geneza współczesnej wojny handlowej rozpoczętej przez Stany Zjednoczone 
jest – jak można sądzić – dosyć prosta . Na wykresie 1 pokazano, że Stany Zjed-
noczone mają obecnie głęboki deficyt bilansu handlowego . W 2018 r . wynosił 
on 890 mld USD i prawie jego połowa (419 mld USD) przypadała na Chiny . 
Stąd wynika determinacja administracji amerykańskiej, by zredukować deficyt 
handlowy, zwłaszcza z tym krajem, wobec którego jest on największy . 

Wykres 1. Bilans handlu USA w latach 1978–2018 (w mld USD)
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Źródło: na podstawie: U . S . Census Bureau, https://www .census .gov/foreign-trade/statistics/histo-
rical/gands .pdf (10 .12 .2019) .

Należy jednak zwrócić uwagę na dwa zjawiska . Po pierwsze, deficyt han-
dlowy Stanów Zjednoczonych nie jest zjawiskiem nowym, które pojawiło 
się dopiero w 2018 r . Występował od 1980 r . i –  jak widać na wykresie 1 
– np . na przełomie lat 2007 i 2008 był równie duży jak obecnie . Po drugie, 
należy zwrócić uwagę, że część amerykańskiego deficytu bilansu handlowego 
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przypada też na inne kraje . Nie tylko więc Chiny przyczyniają się do wystę-
powania tego „strukturalnego” deficytu . 

Wykres 2.  Wymiana handlowa USA–Chiny w 2018 r. według grup towarowych 
(w mld USD)

Wartość importowanych dóbr z Chin do USA wyniosła 539 mld USD w 2018 r.

Wartość eksportowanych dóbr z USA do Chin wyniosła w 2018 r. 120,3 mld USD

Źródło: U . S . Census Bureau, https://www .census .gov/foreign-trade/statistics/historical/gands .pdf 
(10 .12 .2019) .
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Warto również zauważyć, że w handlu usługami Stany Zjednoczone mają 
nadwyżkę rzędu 200 mld USD, która częściowo zmniejsza deficyt bilansu 
obrotów bieżących .

W jakich sektorach Stanów Zjednoczonych występuje największy defi-
cyt w handlu z Chinami? Są to przede wszystkim produkty typu komputery 
i elektronika, sprzęt elektryczny i pozostałe wyroby przemysłowe (wykres 2) . 
Natomiast w eksporcie Stanów Zjednoczonych dominuje sprzęt transportowy, 
komputery i elektronika, ale jego wartość jest znacznie mniejsza . Ta struktura 
handlu ma wpływ na wprowadzanie podwyższonych ceł . To głównie w tych 
sektorach USA podnosiły cła i skutki fiskalne i handlowe – jak wynika z pro-
wadzonych symulacji – będą tu najsilniejsze .

Historia obecnego konfliktu rozpoczęła się w kwietniu 2017 r ., gdy pre-
zydent Stanów Zjednoczonych poprosił o zbadanie, czy import aluminium 
i stali stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju . Mniej więcej rok później 
powstał raport, w którym to potwierdzono . Wkrótce potem pojawił się komen-
tarz prezydenta D . Trumpa: „Wojny handlowe są dobre i łatwe do wygrania” 
(„Trade wars are good, and easy to win”). Dla wielu liberalnych ekonomistów 
zajmujących się handlem taka deklaracja była bardzo niepokojąca, zwłaszcza 
że wygłaszał ją prezydent głównej potęgi gospodarczej świata .

W tym miejscu rozważań konieczna jest uwaga historyczna . Powstanie Układu 
Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) wynikało z negatywnych 
doświadczeń lat 30 . XX w ., gdy protekcjonistyczna polityka handlowa, zapo-
czątkowana głównie przez Stany Zjednoczone, doprowadziła do pogłębienia się 
wielkiego kryzysu . Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu, podobnie 
jak międzynarodowy system dewizowy z Bretton Woods, powstał jako element 
globalnej wizji amerykańskiej liberalnej instytucjonalizacji gospodarki między-
narodowej . W 1994 r . został przekształcony w Światową Organizację Handlu 
(WTO), a tekst starego układu jako GATT 1994 został dołączony do porozu-
mienia ustanawiającego WTO . Zasady polityki handlowej tworzone w 1947 r . 
odzwierciedlały ekonomiczne i polityczne interesy Stanów Zjednoczonych2 . Były 

2 Por . np . J . J . Michałek, Polityka handlowa. Mechanizmy ekonomiczne i regulacje między-
narodowe, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 2002 (rozdz . 4) .
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one też wyrazem liberalnej koncepcji ekonomicznej funkcjonowania gospodarki 
światowej . Odzwierciedlały zatem ówczesne teorie handlu i polityki handlowej . 
Reguły te w zasadzie obowiązują dziś .

Efektem wspomnianego raportu było to, że w marcu 2018 r . prezydent 
Trump podniósł cła importowe na stal do 25%, a na aluminium do 10% . 
Zastosowano je wobec większości krajów, ale wobec niektórych z pewnym 
opóźnieniem . Okazało się jednak, że środki, które miały być wymierzone 
głównie w Chiny, nie zostały skierowane właściwie . Chiny nie były bowiem 
głównym dostawcą aluminium – odpowiadały jedynie za 6% dostaw na rynek 
amerykański . W międzyczasie część krajów, wobec których wprowadzono pod-
wyższone cła, takie jak Korea Południowa, Argentyna czy Brazylia, rozpoczęła 
negocjacje na temat wyłączenia ich z podniesionych przez Stany Zjednoczone 
stawek celnych . W tym momencie powstaje pytanie: jakie są przesłanki prawne 
podnoszenia ceł przez Stany Zjednoczone?

2. Aspekty prawne działań amerykańskich

Stany Zjednoczone, wdrażając wyższe cła, powołują się na dwie podstawy 
prawne wynikające z własnego ustawodawstwa . Jedną z nich jest tzw . sekcja 
232 ustawy o rozwoju handlu (Trade Expansion Act) z 1962 r . Stanowi ona, 
że USA mogą wdrożyć ograniczenia wtedy, jeżeli import zagraża bezpieczeń-
stwu narodowemu . I tak, w uzasadnieniu, które zostało sformułowane w marcu 
2018 r ., stwierdzono, że nadmierny import stali i aluminium stwarza zagro-
żenie dla bezpieczeństwa narodowego . Dzieje się tak m .in . dlatego, że import 
aluminium zaspokaja obecnie 90% całkowitego popytu na nie w Stanach 
Zjednoczonych . Natomiast w przypadku stali import jest 4-krotnie większy 
niż eksport . I to jest pierwsze amerykańskie uzasadnienie prawne podwyższa-
nia ceł przez USA wobec wielu krajów na świecie . Ale jest też druga podstawa 
podwyższania ceł, stosowana głównie wobec Chin, czyli tzw . sekcja 301 ustawy 
o handlu (Trade Act) z 1974 r . Przesądza ona, że prezydent ma prawo podjąć 
odpowiednie działania, jeżeli chciałby doprowadzić do usunięcia jakiegoś aktu 
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albo przeciwdziałać praktykom rządowym, które pogwałcają międzynarodowe 
porozumienia handlowe albo są – tutaj warto zacytować – „nieusprawiedli-
wione, nieracjonalne lub dyskryminacyjne i które utrudniają albo ograniczają 
amerykański handel” („unjustified, unreasonable or discriminatory, and that 
burdens or restricts U . S . commerce”) . Widać, że rozumienie tego, w jakich 
sytuacjach można zastosować środki ochronne, jest bardzo szerokie (i dość nie-
ostre) . Stany Zjednoczone wdrażały i wdrażają wobec Chin wyższe cła, powo-
łując się właśnie na sekcję 301 ustawy o handlu .

Na to, w jaki sposób wprowadzane są wyższe cła, warto spojrzeć w kon-
tekście regulacji międzynarodowych, czyli zasad GATT/WTO, pamiętając, że 
GATT został stworzony przez Stany Zjednoczone . Układ był oparty na kilku 
podstawowych zasadach dotyczących polityki handlowej . Fundamentalne zna-
czenie mają art . I i II . Zasada niedyskryminacji (tzw . klauzula największego 
uprzywilejowania – KNU) jest zawarta w art . I . Zgodnie z nią, członkowie 
GATT muszą być jednakowo traktowani, co oznacza, że każdy przywilej han-
dlowy przyznany jakiemukolwiek krajowi musi być automatycznie i niezwłocz-
nie przyznany wszystkim innym członkom GATT . Kluczowy jest również 
art . II układu, zatytułowany „Listy zobowiązań” . W par . 1a stwierdzono, że 
każdy kraj członkowski powinien „traktować handel (import) z innych (kra-
jów członkowskich) w sposób nie mniej korzystny niż ten, który jest zawarty 
w (…) odpowiedniej liście zobowiązań dołączonej do tego Układu” . Kraje 
członkowskie nie mogą więc stosować ceł wyższych od zapisanych („związa-
nych”)3 w listach koncesyjnych .

Taryfy celne obu krajów zestawiono w tabeli 1 . W przypadku Stanów 
Zjednoczonych i Chin prawie wszystkie stawki celne są „związane” . Oznacza 
to, że w świetle zasad WTO kraje te nie mają prawa podnosić ceł . Oceniając 
średni poziom ceł w obu krajach, można stwierdzić, że w Stanach Zjednoczo-
nych wynosi on 3,4% i rzeczywiście jest bardzo niski, natomiast w Chinach 
wynosi 10,0% i jest wyraźnie wyższy . Z kolei poziom ceł ważonych importem 
w USA wynosi 2,3%, a w Chinach 4,8%, a więc różnica liczona w punktach 

3 W języku angielskim stosowane są określenia bound i consolidated duties .
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procentowych nie jest zbyt duża . Dlaczego cła w Chinach są wyraźnie wyż-
sze? Odpowiedź jest dość prosta: Chiny dużo później przystępowały do WTO; 
negocjowały akcesję jako kraj rozwijający się i w związku z tym miały prawo 
utrzymać relatywnie wyższe cła .

Warto teraz spojrzeć na te produkty, które są szczególnie interesujące . Po 
stronie amerykańskiej są to m .in . maszyny nieelektryczne, maszyny elektryczne, 
środki transportu – w USA cła na nie są w granicach 2–3%, natomiast w Chi-
nach w granicach 8–12% (por . cztery dolne wiersze tabeli 1) . Poziom protekcjo-
nizmu na wymienione produkty jest więc rzeczywiście wyższy po stronie Chin .

Tabela 1. Porównanie ceł importowych Stanów Zjednoczonych i Chin

Część I: Poziomy ceł związanych i ważonych handlem

Podsumowanie
Stany Zjednoczone Chiny

całość rolne nierolne całość rolne nierolne

Cła średnie związane 
nieważone 3,4 4,9 3,2 10,0 15,7 9,1

Cła średnie (KNU) 
stosowane 2018 3,4 5,3 3,1 2018 9,8 15,6 8,8

Cła ważone importem 2017 2,3 3,9 2,2 2017 4,8 11,8 4,3

Import w mld USD 2017 2237,8 126,7 2111,1 2017 1696,0 115,1 1581,8

Część II: Poziomy ceł w grupach towarowych

Grupa towarowa
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Produkty zwierzęce 2,4 30,8 26 100 14,9 10,4 25 100

Produkty mleczarskie 19,2 0,3 127 100 12,2 0 20 100

Owoce, warzywa, rośliny 5,0 20,2 132 100 14,8 4,9 30 100

Kawa, herbata 3,0 53,5 23 100 14,9 0 32 100

Zboża i ich przetwory 3,6 21,0 47 100 23,7 3,3 65 100

Nasiona oleiste i tłuszcze 4,5 23,9 164 100 11,1 6,7 30 100

Cukier i konfekcja 13,1 2,9 67 100 27,4 0 50 100
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Część II: Poziomy ceł w grupach towarowych

Grupa towarowa

Stany Zjednoczone Chiny
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Napoje i tytoń 15,1 27,7 350 100 23,2 2,1 65 100

Bawełna 5,0 38,3 19 100 22,0 0 40 100

Inne produkty rolne 1,2 58,9 51 100 12,1 9,3 38 100

Ryby i przetwory 1,0 82,1 35 100 11,0 6,1 23 100

Minerały i metale 1,8 60,6 38 100 8,0 5,6 50 100

Ropa naftowa 2,1 0 7 80,0 5,0 20,0 9 100

Chemikalia 2,8 40,7 7 100 6,7 0,5 47 100

Drewno, papier itd. 0,5 90,2 14 100 5,0 22,3 20 100

Tekstylia 8,0 14,8 40 100 9,8 0,2 38 100

Ubrania 11,6 2,9 32 100 16,1 0 25 100

Skóra, obuwie i inne 3,9 39,4 56 100 13,7 0,6 25 100

Maszyny nieelektryczne 1,2 66,5 10 100 8,4 7,9 35 100

Maszyny elektryczne 1,4 56,5 15 100 8,9 25,9 35 100

Sprzęt transportowy 3,0 55,7 25 100 11,4 0,8 45 100

Inne produkty przemysłowe 2,1 54,1 38 100 12,2 15,2 35 100

Źródło: https://www .wto .org/english/tratop_e/tariffs_e/tariff_data_e .htm (04 .04 .2020) .

Gdy Stany Zjednoczone w drugiej połowie 2018 r . zaczęły stosować wyższe 
cła wobec Chin, powoływały się na sekcję 301 ustawy o handlu . Administra-
cja amerykańska stwierdziła, że Chiny nie przestrzegają praw własności inte-
lektualnej oraz stosują nieuczciwe praktyki handlowe . To jest argumentacja, 
której Stany Zjednoczone używają w sporze i wojnie celnej ze stroną chińską .

Gdybyśmy spojrzeli na obecny spór w kontekście reguł GATT/WTO, 
to możliwości wprowadzania wyższych ceł okażą się znacznie bardziej ogra-
niczone . Jak już wskazano, w myśl art . II GATT kraje mają „listy zobowią-
zań” i nie mogą tych ceł podnosić . Jest jednak kilka artykułów GATT, które 
dopuszczają możliwość podniesienia ceł w wyjątkowych sytuacjach .
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Jednym z nich jest art . XIX, który stanowi, że kraj członkowski może pod-
nieść cło, jeżeli wskutek „nieprzewidzianych okoliczności” zwiększony import 
wywołuje „poważną szkodę dla krajowego przemysłu lub powoduje uszczer-
bek dla tegoż przemysłu” . Możliwe jest więc wprowadzanie niedyskryminacyj-
nej protekcji dla czasowej ochrony przemysłu krajowego . Wymaga to jednak 
wykazania, że nastąpił gwałtowny, niespodziewany przyrost importu, szkoda 
dla krajowego przemysłu, a środki powinny być stosowane niedyskryminacyj-
nie wobec wszystkich krajów, z których pochodzi import4 .

Drugi dopuszczalny wyjątek został przewidziany w art . XXI, który pozwala 
wdrażać środki ograniczające import, jeżeli zagraża on bezpieczeństwu naro-
dowemu . Do tej pory większość takich środków wprowadzano w szczególnych 
przypadkach: np . zakaz importu broni czy – zgodnie z decyzjami ONZ – sank-
cje wobec innych krajów . Dotychczas kraje nie stosowały środków związanych 
z ochroną bezpieczeństwa narodowego, wprowadzając ograniczenia importu 
„normalnych” dóbr, takich jak aluminium czy stal . Tego typu działania nie 
zdarzały się w przeszłości . Mamy więc do czynienia z ważnym precedensem 
w  interpretacji i  funkcjonowaniu całego systemu wielostronnego GATT/
WTO, który został stworzony i był nadzorowany przez Stany Zjednoczone .

Gdy analizujemy środki wprowadzane przez Stany Zjednoczone, widzimy, 
że pierwsze cła nałożone w marcu 2018 r . na stal i aluminium były wdrażane 
na podstawie ogólnej klauzuli bezpieczeństwa narodowego (sekcja 232 ustawy 
o rozwoju handlu) . Natomiast środki dyskryminacyjnie wobec Chin są wpro-
wadzane na podstawie sekcji 301 ustawy o handlu; są one wysokie i obej-
mują dużą część importu . Jeśli chodzi o podwyżki ceł wskazane w tabeli 2, 
to widać, że w większości przypadków cła były podnoszone do 25% (nie-
kiedy do 15%) i obejmowały znaczną część importu amerykańskiego z Chin . 
Widać, że są to duże kwoty, rzędu 112 mld USD czy nawet 177 mld USD . 
A więc Stany Zjednoczone rzeczywiście wprowadziły podwyższone cła w bar-
dzo szerokim zakresie .

4 W czasie Rundy Urugwajskiej zawarto Agreement on Safeguards, w którym doprecyzo-
wano pojęcia z art . XIX GATT . Por . J . J . Michałek, op .cit . (rozdz . 6 .2) .
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Tabela 2. Środki celne wdrażane przez Stany Zjednoczone w latach 2018–2019

Data Grupy
produktowe

Podstawy  
prawne  

wprowadzanego 
środka

Kraje, wobec 
których 

zastosowano 
środki

Wdrażane 
środki

Wartość 
importu 
(w mld 
USD) 

Główni 
eksporte-

rzy

Marzec 
2018

stal klauzula 
bezpieczeństwa 
narodowego 
(sekcja 232) 

wszystkie 
kraje 
z wyjątkiem 
Australii*

cła: +25% 29 UE, 
Kanada, 
Korea

Marzec 
2018

aluminium klauzula 
bezpieczeństwa 
narodowego 
(sekcja 232) 

wszystkie 
kraje 
z wyjątkiem 
Australii*

cła: +10% 19 Kanada, 
Chiny, 
Rosja

Lipiec 
2018

dobra 
pośrednie 
i kapitałowe

sekcja 301  
(lista 1) 

Chiny cła: +25% 34 –

Sierpień
2018

dobra 
pośrednie 
i kapitałowe

sekcja 301  
(lista 2) 

Chiny cła: +25% 25 –

Wrzesień
2018

dobra
konsumpcyjne

sekcja 301  
(lista 2) 

Chiny cła: +10% 177 –

Maj 2019 – sekcja 301  
(lista 3) 

Chiny cła: +25% – –

Wrzesień
2019

dobra
konsumpcyjne

sekcja 301
(lista 4A) 

Chiny cła: +15% 112 –

Grudzień 
2019

dobra
konsumpcyjne

sekcja 301
(lista 4B) 

Chiny cła: +15% 160 –

* Kwoty taryfowe negocjowane przez Argentynę, Brazylię, Koreę .
Źródło: C . Bellora, L . Fontagne, Shooting oneself in the foot? Trade war and global value chains, prezen-
tacja na konferencji European Trade Study Group (ETSG), University of Bern, Berno, wrzesień 2019 .

Jakie jest w  tym kontekście znaczenie systemu wielostronnego GATT/
WTO? W WTO istnieje mechanizm rozstrzygania sporów (Dispute Settlement 
Mechanism), ale jest on dosyć powolny i nie jest jasne, jak należałoby interpre-
tować posunięcia amerykańskie . Jednocześnie trzeba dodać, że przynajmniej 
niektóre kraje zastosowały różne środki odwetowe, nie czekając na ewentualne 
rozstrzygnięcie sporu w ramach WTO . Wnioski są następujące: środki wdra-
żane przez Stany Zjednoczone są najprawdopodobniej niezgodne z zasadami 
WTO (zwłaszcza z art . II), system działa jednak zbyt wolno, by to wykazać 
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i dlatego kraje te (m .in . Kanada, Chiny, częściowo Unia Europejska, Meksyk, 
Turcja i Rosja) stosują środki odwetowe5 .

Oczywiście w najszerszym zakresie środki odwetowe stosowały Chiny, bo 
właśnie wobec nich Stany wprowadziły dyskryminacyjne, wysokie bilateralne 
cła (zob .  tabela 2) . Jednakże zakres stosowania środków odwetowych przez 
Chiny jest znacznie mniejszy: cła podniesiono do 5% lub 10% . Zakres han-
dlu objętego wyższymi cłami jest również mniejszy (por . tabela 3) w porów-
naniu z zakresem podwyżek amerykańskich . Ograniczenia importu ze Stanów 
objęły w kolejnych turach strumienie równe: 54 mld USD, 75 mld USD oraz 
30 mld USD . Skala stosowania środków odwetowych jest mniejsza prawdo-
podobnie ze względu na niechęć Chin do eskalowania konfliktu oraz dlatego, 
że wartość importu chińskiego ze Stanów Zjednoczonych jest mniejsza od 
eksportu Chin do USA .

Tabela 3. Środki retaliacyjne (odwetowe) wdrożone przez Chiny wobec USA

Lipiec 2018 +25% na import pochodzący z USA o wartości 30 mld USD (nasiona oleiste) 

Sierpień 2018 +25% na import pochodzący z USA o wartości 15,4 mld USD

Wrzesień 2018 dodatkowe cła od 5% do 10% na import z USA o wartości 54,7 mld USD

Czerwiec 2019 dodatkowe cła zwiększone z 5% do 25% na import z USA

Wrzesień 2019 dodatkowe cła na import z USA o wartości 75,0 mld USD

Żródło: C . Bellora, L . Fontagne, Shooting oneself in the foot? Trade war and global value chains, prezen-
tacja na konferencji European Trade Study Group (ETSG), University of Bern, Berno, wrzesień 2019 .

3. Krótkookresowe skutki protekcjonizmu

Jakie są konsekwencje wdrażania polityki protekcjonistycznej przez Stany 
Zjednoczone i inne kraje? Odpowiedź nie jest prosta, ale są już próby oceny 
skutków takich działań . Kiedyś uczono studentów, na czym polegają wojny 

5 Zakres importu stali i aluminium objętych cłem (UE 6,3 mld USD, Meksyk 3,6 mld 
USD, Rosja 0,4 mld USD i Turcja 1,8 mld USD) był dość ograniczony . Por . E . Bekkers, J . Fran-
cois, D . R . Nelson, H . Rojas-Romagosa, Trade Wars and Trade Disputes: Nobody Expects Spanish 
Inquisition, „European University Institute Working Papers”, 2019, RSCAS 2019/62, s . 4 .
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handlowe i retaliacje; z czasem jednak zagadnienia te zniknęły ze standardo-
wych programów ekonomii międzynarodowej . Dzisiaj niestety okazuje się, że 
jest to nadal ważny element wiedzy ekonomicznej .

Niestety nie ma jednoznacznej, prostej definicji wojny handlowej . Na 
przykład E . Bekkers i inni6 twierdzą, że wojna handlowa polega na tym, iż 
następuje załamanie relacji handlowych między krajami . Przyczyną tego jest 
wyraźny wzrost poziomu protekcjonizmu, obejmującego szeroki zakres towa-
rów . Wychodząc od takiej definicji, można stwierdzić, że obecnie toczy się już 
wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami .

Czy można ocenić krótkookresowe skutki wprowadzanych ceł i  innych 
ograniczeń? Chciałbym tu najpierw przywołać badanie, które zostało wyko-
nane przy użyciu policzalnego modelu równowagi ogólnej (Mirage-VA) przez 
C . Bellorę i L . Fontagne’a7 . Autorzy ci próbowali zbadać, jakie są skutki środ-
ków wykorzystanych przez Stany Zjednoczone i środków odwetowych stoso-
wanych do czerwca 2019 r .

W tabeli 4 pokazano, na  jakie produkty były wprowadzone cła i  jaka 
była skala ich zmian . I tak np . cła na elektronikę wzrosły z 0,3% do 9,3%, 
a na maszyny i urządzenia z 1,5% do 13,2% . Z danych tych wynika również, 
że oczekiwane przyrosty dochodów fiskalnych z ceł w tych grupach towarowych 
w USA były bardzo duże i wynosiły odpowiednio 15 mld USD i 12 mld USD . 
W tabeli 4 pokazano również potencjalne skutki środków odwetowych wpro-
wadzanych przez Chiny . Środki te dotyczą m .in . samochodów, niektórych 
maszyn oraz nasion oleistych . Widać jednak, że skala importu chińskiego 
objętego środkami odwetowymi jest znacznie mniejsza; ich wpływ na dochody 
fiskalne jest również wyraźnie mniejszy .

6 Ibidem .
7 C . Bellora, L . Fontagne, Shooting oneself in the foot? Trade war and global value chains, 

prezentacja na konferencji European Trade Study Group” (ETSG), University of Bern, Berno, 
wrzesień 2019 .
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Tabela 4.  Zakres podwyższonych ceł wprowadzonych w handlu bilateralnym 
przez USA i Chiny
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Zmiany 
w poziomie

przychodów 
celnych

obecne podniesione w mld 
USD w %

Wyroby 
elektroniczne Chiny USA 0,4 0,3 9,3 167 15,1 1359

Maszyny Chiny USA 6,8 1,5 13,2 103 12,0 141

Chemikalia Chiny USA 2,6 2,7 10,6 36 2,8 146

Sprzęt 
transportowy Chiny USA 22,0 1,2 15,8 18 2,7 63

Inne produkty 
przemysłowe Chiny USA 3,6 1,5 5,0 69 2,4 68

Sprzęt 
transportowy USA Chiny 3,1 7,2 13,0 32 1,9 57

Produkty 
metalowe Chiny USA 0,5 2,1 11,2 19 1,7 356

Maszyny USA Chiny 7,5 4,1 9,6 29 1,6 47

Metale 
nieżelazne USA Chiny 5,0 0,7 15,2 10 1,5 252

Nasiona 
oleiste USA Chiny 0,0 1,5 13,6 13 1,5 799

Żelazo i stal EU-27 USA 0,0 0,2 19,7 7 1,4 9148

Tekstylia Chiny USA 25,0 11,4 13,4 65 1,3 5

Chemikalia USA Chiny 5,6 4,9 10,4 23 1,3 52

Żelazo i stal Kanada USA 0,0 0,0 17,1 7 1,2

Uwaga: sektory uporządkowane według malejących przychodów celnych .
Źródło: C . Bellora, L . Fontagne, Shooting oneself in the foot? Trade war and global value chains, prezen-
tacja na konferencji European Trade Study Group (ETSG), University of Bern, Berno, wrzesień 2019 .

Jakie są potencjalne skutki dla dobrobytu wynikające z wojny celnej 
(tabela 5)? Z jednej strony – co jest naturalne – można oczekiwać wzrostu 
dochodów celnych krajów, które wprowadzają wyższe cła . Przyrost dochodów 
w Stanach Zjednoczonych oszacowano na 103 mld USD, co jest bardzo dużą 
kwotą, a w Chinach na 8,62 mld USD . Przyrosty dochodów fiskalnych mogą 
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wystąpić również w innych krajach (Kanadzie, Meksyku czy Niemczech) . Ina-
czej wyglądają zmiany w eksporcie . W przypadku eksportu amerykańskiego 
jest oczekiwany spadek o 5,97%, a chińskiego – o 3,09% . Natomiast niektóre 
kraje, np . Niemcy czy Japonia, mogą odnotować przyrost eksportu, ponieważ 
część zmniejszonego importu z Chin do Stanów Zjednoczonych może być 
zastępowana przez eksport z tych krajów .

Tabela 5.  Krótkookresowe skutki podwyższenia przez USA i Chiny ceł 
dla dobrobytu wybranych krajów (w %)

USA Chiny Niemcy Kanada Japonia Korea Meksyk

Całkowite przychody z ceł 103,05 8,62 2,11 22,80 0,71 0,08 10,7

Eksport –5,97 –3,09 0,24 –0,20 0,66 0,00 2,27

PKB –0,28 –0,39 0,02 0,11 0,08 –0,01 0,20

Terms of trade 0,06 –0,75 0,05 0,12 0,10 0,24 0,65

Realne przychody z kapitału 0,07 –0,14 –0,03 –0,18 –0,01 0,01 0,11

Realne przychody z ziemi –4,49 0,99 0,12 0,22 0,00 –0,05 –0,90

Płace osób wykształconych –0,30 –0,78 0,05 0,18 0,08 0,03 0,23

Płace osób niewykształconych –0,18 –0,54 0,05 0,10 0,09 0,02 0,18

Źródło: C . Bellora, L . Fontagne, Shooting oneself in the foot? Trade war and global value chains, prezen-
tacja na konferencji European Trade Study Group (ETSG), University of Bern, Berno, wrzesień 2019 .

Z ekonomicznego punktu widzenia najważniejsze są jednak potencjalne 
zmiany PKB . W omawianej symulacji spadek chińskiego PKB szacuje się 
na poziomie 0,39%, a amerykańskiego – na poziomie 0,28% . Oczywiście 
można twierdzić, że to nie są ogromne wartości, ale są one jednak znaczące, 
jeśli bierze się pod uwagę bardzo wysokie poziomy PKB każdego z tych państw . 
Dzieje się tak pomimo poprawy relacji cen w handlu międzynarodowym (terms 
of trade) na korzyść USA (+0,06) . Spadkowi PKB towarzyszy również spadek 
wynagrodzenia czynników produkcji w obu krajach (z wyjątkiem kapitału 
w USA) . Symulacja ta prezentuje standardowy rezultat, który zazwyczaj otrzy-
mujemy, analizując skutki protekcjonizmu . Najwięcej tracą kraje bezpośred-
nio uczestniczące w wojnie celnej .



13. Odwrót od globalizacji. Wojna celna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami i jej konsekwencje  

265

Potencjalne zmiany w strumieniach handlu bilateralnego pokazano na wykre-
sie 3 . Z przeprowadzonej symulacji wynika, że nastąpi wyraźny spadek ame-
rykańskiego eksportu do Chin, zwłaszcza jeśli chodzi o produkty pośrednie 
(o 30%) . Jednocześnie widać bardzo silny, wręcz dramatyczny spadek chińskiego 
eksportu do Stanów Zjednoczonych: produktów pośrednich o 43%, a final-
nych o 28% (w sumie o ponad 300 mld USD) . Produkty pośrednie mają duże 
znaczenie dla funkcjonowania gospodarki i są często elementem działania glo-
balnych łańcuchów wartości (GVC) . Natomiast wpływ wojny celnej na inne 
kraje jest niejednoznaczny . Na przykład eksport dóbr pośrednich z krajów Unii 
Europejskiej wzrośnie o ok . 10%, a wyrobów gotowych – spadnie (o ok . 8%) .

Wykres 3.  Szacowane zmiany w bilateralnych strumieniach handlowych USA 
z wybranymi krajami w 2030 r. (w mld USD)

Uwaga: symulacja na podstawie modelu MIRAGE-e v .2 .
Źródło: C . Bellora, L . Fontagne, Shooting oneself in  the foot? US trade policy coping with Global 
Value Chains, „La Lettre du CEPII” 2019, no . 398, April, https://www .researchgate .net/publica-
tion/333133550 (10 .01 .2020) .

Dodatkowa analiza sektorowa przeprowadzona przez C . Bellorę i L . Fon-
tagne’a8 wskazuje, że po stronie chińskiej najsilniej dotknięty będzie sektor 
elektroniki (spadek wartości dodanej o 40 mld USD) oraz maszyn i urzą-
dzeń (o 16 mld USD) . Z kolei po stronie amerykańskiej ucierpi głównie sek-
tor produktów chemicznych (spadek o 10,6 mld USD) . Natomiast wzrost 

8 Ibidem .
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wartości dodanej powinien wystąpić w USA w sektorze maszyn i urządzeń 
(o 11,6 mld USD) oraz w przemyśle elektronicznym .

Oczywiście trudno jednoznacznie ocenić, kto zyskuje na wojnie celnej . 
Na pewno mogą wystąpić pewne przesunięcia sektorowe i w gospodarce ame-
rykańskiej, i w gospodarce chińskiej . Powinien nastąpić przyrost dochodów 
fiskalnych, który jest ceniony przez szerokie kręgi społeczeństwa i traktowany 
jako przejaw dobrej polityki . Natomiast właściwie wszystkie badania na ten 
temat pokazują spadek PKB, co jest zrozumiałe w świetle standardowej teo-
rii handlu międzynarodowego . Powstają jednak kolejne pytania: Jakie mogą 
być konsekwencje w długiej perspektywie? Czy ten bilateralny konflikt dwóch 
potęg gospodarczych może się przerodzić w światową wojnę celną?

4. Ryzyko i potencjalne konsekwencje światowej wojny celnej

Kilku ekonomistów (np .  J . R .  Markusen i  R . M .  Wigle9, H .  Lee 
i D .  Roland-Holst10, C . Perroni i J . Whalley11, J . Whalley i inni12, R . Ossa13, 
E . J . Balistreri i R . H . Hillberry14, A . Bouët i D . Laborde15) badało potencjalne 

9 J . R . Markusen, R . M . Wigle, Nash Equilibrium Tariffs for the United States and Canada: 
The Roles of Country Size, Scale Economies, and Capital Mobility, „Journal of Political Economy” 
1989, vol . 97, no . 2, s . 368–386 .

10 H . Lee, D . Roland-Holst, Cooperation or Confrontation in U. S.–Japan Trade? Some Gen-
eral Equilibrium Estimates, „Journal of the Japanese and International Economies” 1999, vol . 13, 
no . 2, s . 119–139 .

11 C . Perroni, J . Whalley, The New Regionalism: Trade Liberalization or Insurance?, „Cana-
dian Journal of Economics/Revue canadienne d’économique” 2000, vol . 33, no . 1, s . 1–24 .

12 J . Whalley, J . Yu, S . Zhang, Trade Retaliation in a Monetary-Trade Model, „Global Econ-
omy Journal” 2012, vol . 1, no . 1, s . 1–29 .

13 R . Ossa, A „New Trade” Theory of GATT/WTO Negotiations, „Journal of Political Econ-
omy” 2011, vol . 119, no . 1, s . 122–152; R . Ossa, Trade Wars and Trade Talks with Data, „Ameri-
can Economic Review” 2014, vol . 104, no . 12, s . 410–446 .

14 E . J . Balistreri, R . H . Hillberry, 21st Century Trade Wars, XX GTAP Conference, Purdue 
(USA) 2017.

15 A . Bouët, D . Laborde, US Trade Wars in the Twenty-First Century with Emerging Countries: 
Make America and Its Partners Lose Again, „World Economy” 2018, vol . 41, no . 9, s . 2276–2319 .
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skutki globalnych lub lokalnych wojen celnych16 . W zależności od metodologii 
i scenariusza wyliczony stopień wzrostu ceł był bardzo różny . W najłagodniej-
szych wariantach (czyli przy założeniu najmniejszej protekcji) jest to ok . 4%, 
a w najbardziej restrykcyjnych – poziom ceł wzrasta nawet do 70–80% .

W analizach takich wylicza się tzw . równowagę Nasha . Upraszczając opis: 
autorzy badają tzw . funkcje reakcji i analizują, jak ukształtuje się równowaga 
graczy (państw stosujących cła) przy różnych możliwych poziomach taryf cel-
nych . Równowaga taka może być niekooperatywna . Gdy analizuje się wojnę 
celną, to zazwyczaj niekooperatywna gra prowadzi do równowagi przy wyso-
kim poziomie ceł bilateralnych17 .

Jednak analiza może być wykonana na wiele sposobów, a jej wynik zależy 
od przyjętych założeń . To z kolei rodzi pewne problemy . Pierwszym proble-
mem jest liczba analizowanych zmiennych . Gdyby przeprowadzić symulację, 
w której mamy różne regiony i kraje (N), sektory gospodarki (S) i poziomy 
ceł (T), to otrzymalibyśmy bardzo dużą liczbę scenariuszy (STN kombinacji) .

Drugi problem wynika z konieczności przyjęcia pewnych założeń dotyczą-
cych elastyczności cenowych popytu na handel . Występują tu duże różnice, 
a te z kolei powodują zróżnicowanie wyników dotyczących efektów wpływu 
cen na handel i na poziom równowagi w takiej grze . Wreszcie wynik symula-
cji zależy od przyjętego modelu handlu międzynarodowego . Różna może być 
struktura modelu: w większym stopniu wolnokonkurencyjna ze stałymi przy-
chodami skali lub oligopolistyczna; może być model neoklasyczny lub zgodny 
z nową teorią handlu . Różne mogą być założenia dotyczące mobilności czyn-
ników produkcji . Trzeba także rozstrzygnąć, czy produkty różnią się między 

16 Przegląd tych modeli por . E . Bekkers, J . Francois, D . R . Nelson, H . Rojas-Romagosa, 
op .cit .

17 Wynika to m .in . z faktu, że duże kraje mogą podnosić cła ze względów politycznych oraz 
dążąc do poprawy cen względnych w handlu (terms of trade) . Por . np .: K . Bagwell, R . W . Staiger, 
An Economic Theory of GATT, „American Economic Review” 1999, vol . 89, no . 1, s . 215–248; 
G . Maggi, A . Rodríguez-Clare, A Political-Economy Theory of Trade Agreements, „The American 
Economic Review” 2007, vol . 97, no . 4, s . 1374–1406; J . Francois, D . R . Nelson, H . Rojas-
-Romagosa, Trade Wars and Trade Disputes: The Role of Equity and Political Support, „Working 
Paper”, World Trade Institute, 15 .03 .2019 .
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sobą w zależności od kraju pochodzenia (tzw . założenie Armingtona18), czy też 
na poziomie pojedynczych firm . Trzeba także przyjąć założenie na temat roli 
półproduktów w handlu międzynarodowym . Podsumowując: istnieje wiele 
różnych sposobów (modeli i parametrów) wyliczenia potencjalnych długo-
okresowych skutków wojen celnych .

W tym tekście przedstawię krótko tylko dwie symulacje . W ich przypadku 
pojawia się dodatkowe założenie związane z ekonomią polityczną, dotyczące 
głównego celu rządu . Zazwyczaj optymistycznie zakłada się, że jego jedynym 
celem jest maksymalizacja dobrobytu społeczeństwa . Gdyby tak było zawsze, 
to symulacja byłaby dość prosta: prawie zawsze, zwłaszcza w małych krajach, 
wolny handel zwiększa poziom dobrobytu w porównaniu z protekcjonizmem . 
Jakie mogą być zatem wyniki analizy przy różnych założeniach dotyczących 
celu działania rządu? Powstaje przy tym pytanie: czy analizując wpływ zmian 
ceł na dobrobyt społeczny, należy również brać pod uwagę redystrybucję 
dochodów? Miarą redystrybucji dochodów może być współczynnik Giniego . 
Wtedy można mierzyć zmiany dobrobytu (W), posługując się funkcją typu 
Sena, w której bierze się pod uwagę dochód (Y), ale skorygowany o 1 – wskaź-
nik Giniego (oznaczony jako I): (W = Y(1 – I)) . Gdyby dystrybucja dochodu 
była równomierna, to wskaźnik Giniego byłby równy 0 i nie byłoby różnicy 
w stosunku do standardowej analizy . Ale im większa jest różnica dochodów, 
tym większe wartości ma współczynnik Giniego i tym większe znaczenie ma 
uwzględnienie funkcji typu Sena w analizie zmian dobrobytu .

Drugi ważny czynnik wpływający na wynik „gry” Nasha zależy od tego, 
jaką wagę rząd przywiązuje do dobrobytu społecznego, a jaką do rent uzyskiwa-
nych od zasobów właścicieli kapitału w poszczególnych sektorach gospodarki . 
W modelach ekonomii politycznej, tak jak np . E . Helpman i G . M . Grossman19, 
analizuje się to, czy władza jest wrażliwa na postulaty (i dotacje finansowe) wła-
ścicieli czynników produkcji (lobbystów), czy dąży wyłącznie do maksymalizacji 

18 P . Armington, A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production, 
„International Monetary Fund Staff Papers” 1969, vol . 16, no . 1, s . 159–178 .

19 G . M . Grossman, E . Helpman, Protection for Sale, „The American Economic Review” 
1994, vol . 84, no . 4, s . 833–850 .
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dobrobytu społecznego . Na przykład właściciele stalowni przekonują rząd, że 
należy bronić przemysłu hutniczego, bo jest on bardzo ważny dla bezpieczeń-
stwa kraju . Czasami przekazują również dotacje dla partii rządzących . Właści-
ciele kapitału dobrze wiedzą, że podwyższone cła w tym sektorze spowodują, 
że ceny będą wyższe, a w konsekwencji ich dochody będą również wyższe . 
Jeżeli zatem uda się przekonać rząd, żeby podwyższył cła, to oczywiście będzie 
to działało na korzyść tej gałęzi przemysłu . Są również odpowiednie badania 
empiryczne na ten temat (np . P . K . Goldberg i G . Maggiego20) .

Powstaje zatem pytanie: jaka jest „prawdziwa” funkcja celu rządu? Oczywi-
ście różne rządy mają odmienne preferencje, które przekładają się na ich funkcje 
celów . W symulacjach, które opisano w tabeli 6, rozważane są dwa warianty . 
W pierwszym scenariuszu przyjmuje się, że rząd USA dba wyłącznie o dobrobyt 
społeczny i wówczas w ogóle nie interesują go postulaty lobbystów reprezen-
tujących sektory gospodarcze . W drugim scenariuszu rząd przypisuje lobby-
stom wagę 75%, a ogólnemu dobrobytowi społecznemu – 25% . Przyjmuje się 
tu założenie, że społeczeństwo zazwyczaj nie wie, na czym polega ta polityka, 
i ulega argumentom o celowości ochrony krajowego przemysłu przed konku-
rencją zagraniczną . Problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli badać różne 
warianty i przeprowadzić symulację dla n-krajów, s-sektorów dla t-różnych 
poziomów ceł, to symulacji musiałoby być s razy t do potęgi n . Dla 30 krajów 
i kilkudziesięciu sektorów należałoby wykonać miliony możliwych symulacji .

Dlatego też zazwyczaj wprowadza się duże uproszczenia . W pierwszym 
przypadku pokazanym w tabeli 6 autorzy21 badali tylko dwie grupy krajów . 
Analizowali mianowicie jedynie potencjalną wojnę celną między Stanami Zjed-
noczonymi a resztą świata . Badali tylko jeden średni poziom ceł dla wszystkich 
sektorów . Analizowano więc tylko „dwa kraje” i różne poziomy ceł dla całej 
gospodarki . Autorzy pokazali, jak równowaga Nasha zależy od tego, jaka jest 

20 P . K . Goldberg, G . Maggi, Protection for Sale: An Empirical Investigation, „American Eco-
nomic Review” 1998, vol . 89, no . 5, s . 1135–1155 .

21 E . Bekkers, R . Teh, Potential Economic Effects of a Global Trade Conflict. Projecting the 
medium-run effects with the WTO Global Trade Model, prezentacja na konferencji GTAP, Uniwer-
sytet Warszawski, Warszawa, maj 2019; J . Francois, D . R . Nelson, H . Rojas-Romagosa, op .cit .
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funkcja celu rządów . I tak, gdyby funkcje celów rządu Stanów Zjednoczonych 
uwzględniały jedynie poziom dobrobytu (ale nie cele lobbystów), to wskutek 
wojny cła w Stanach Zjednoczonych i w reszcie świata wzrosłyby do poziomu 
14–16% . Obecnie cła w krajach rozwiniętych są na poziomie 3–4% .

Tabela 6.  Możliwe skutki wojny handlowej USA vs. reszta świata (RoW) zależne 
od funkcji celu rządów

Funkcja celu rządu Stany Zjednoczone Reszta świata

Dobrobyt (EV) 15,96 13,90

Dobrobyt funkcja typu Sena 10,07 13,14

Interesy polityczne (sektorowe) i dobrobyt

Wagi: kapitał 25% i dobrobyt 75% 20,01 14,52

Wagi: kapitał 33% i dobrobyt 67% 22,56 14,95

Wagi: kapitał 50% i dobrobyt 50% 34,03 17,31

Interesy polityczne (sektorowe), dobrobyt  
i funkcja Sena (SW) 

Wagi: kapitał 25% i dobrobyt 75% 12,22 13,40

Wagi: kapitał 33% i dobrobyt 67% 13,60 13,57

Wagi: kapitał 50% i dobrobyt 50% 20,10 14,53

Źródło: J . Francois, D . R . Nelson, H . Rojas-Romagosa, Trade Wars and Trade Disputes: The Role of 
Equity and Political Support, „Working Paper”, World Trade Institute, 15 .03 .2019, s . 32 .

Widać natomiast, że gdyby rządy zaczęły uwzględniać w dużym stopniu 
interesy lobbystów, to równowagi byłyby na znacznie wyższym poziomie . I tak 
np ., gdyby w funkcji celu rządu USA waga dla interesów lobbystów była równa 
50%, a dobrobyt społeczny ważyłby 50%, poziom ceł w równowadze nieko-
operatywnej w Stanach Zjednoczonych byłby na poziomie 34%, a w reszcie 
świata na poziomie 17% . Taki poziom ceł oznaczałby bardzo drastyczne ogra-
niczenie handlu międzynarodowego . W tabeli 6 są pokazane zbiorcze wyniki 
tych symulacji, które bardzo różnią się między sobą w zależności od tego, do 
czego dążą rządy .

W innej symulacji (tabela 7), przeprowadzonej również przy użyciu poli-
czalnego modelu równowagi ogólnej (GTAP), pokazano zmiany średniego 
poziomu ceł ważonego strumieniami handlu w różnych krajach i regionach 
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przed i po wojnie celnej22 . W tej symulacji pokazano średnie ważone poziomy 
ceł z uwzględnieniem preferencji celnych wewnątrz ugrupowań integracyj-
nych (bez gwiazdki) .

Tabela 7.  Zmiany ceł w poszczególnych krajach/regionach pod wpływem 
symulacji wojny celnej

Kraj/region

Średnie obecne cła Cła po wojnie celnej

stosowane 
wobec 

eksporterów

stosowane 
wobec 

importerów

stosowane 
wobec 

eksporterów

stosowane 
wobec 

importerów

ASEAN 2,4 2,28 23,93 11,62

ASEAN* 2,85 2,66 30,75 14,61

Argentyna 3,53 7,16 24,99 11,3

Australia 2,12 3,12 19,7 11,87

Brazylia 4,99 8,16 30,3 13,11

Kanada 1,18 0,92 44,17 21,13

Chiny 4,43 3,67 31,01 28,07

EFTA 1,57 0,68 29,64 9,63

EU-27 1,62 0,69 9,21 14,72

EU-27* 4,23 1,68 24,17 36,32

Azja Wschodnia 3,01 0,93 23,13 5,38

Wielka Brytania 2,13 1,07 13,15 17,73

Wielka Brytania* 4,04 2,28 24,93 37,69

Hongkong 1,96 0 21,36 27,58

Indie 4,89 6,42 23,82 7,28

Indonezja 3,92 2,33 20,48 4,66

Indonezja* 4,71 3,02 24,82 6,34

Japonia 4,34 1,91 31,94 29,1

Korea 3,75 5,54 28,89 13,34

Ameryka Łacińska 1,55 4,12 22,01 6,09

MENA 1,15 5,68 9,02 6,03

Meksyk 0,59 1,08 50,42 5,14

Nowa Zelandia 4,6 2,71 21,71 9,92

22 W tym przypadku posługiwano się standardową funkcją celu rządów .
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Kraj/region

Średnie obecne cła Cła po wojnie celnej

stosowane 
wobec 

eksporterów

stosowane 
wobec 

importerów

stosowane 
wobec 

eksporterów

stosowane 
wobec 

importerów

Reszta świata 1,87 3,26 15,4 4,89

Rosja 1,19 7,58 11,58 5,43

SSA 0,87 9,91 11,11 10,25

Afryka Południowa 2,32 4,78 24,26 9,17

Południowa Azja 4,96 9,7 37,98 8,79

Tajwan 2,46 1,85 31,28 4,33

Turcja 4,87 1,37 30,69 5,73

USA 2,94 1,22 22,32 58,76

Średnia 3,09 3,09 25,57 25,57

Uwaga: Poziomy ceł przed i po szoku są wyliczone jako średnie ważone strumieniami handlu .
Dane przy kraju oznaczonym gwiazdką odnoszą się do średnich poziomów ceł z wyłączeniem
handlu wewnątrzregionalnego .
Źródło: E .  Bekkers, R .  Teh, Potential Economic Effects of a  Global Trade Conflict. Projecting the 
medium-run effects with the WTO Global Trade Model, prezentacja na konferencji GTAP, Uniwersy-
tet Warszawski, Warszawa, maj 2019 .

Z przeprowadzonej symulacji wynika, że średni poziom ceł na  świecie 
wzrósłby ponadośmiokrotnie: z 3,09% do 25,57% . Jednak skala zmian byłaby 
bardzo zróżnicowana . Na przykład w USA cła w imporcie wzrosłyby z 1,22% 
do 58,7%, co wpłynęłoby na ogromny wzrost poziomu ceł dla krajów ekspor-
tujących do Stanów Zjednoczonych i – być może – zamknięcie gospodarki 
amerykańskiej . Tak wysoki poziom ceł we wszystkich krajach oznaczałby bar-
dzo drastyczne ograniczenie handlu międzynarodowego .

Z kolei w krajach Unii Europejskiej (UE-27) cła wobec eksporterów 
wzrosłyby z 4,2% do 24,7%, a w imporcie z 1,68% do 36,3% . Gdyby jed-
nak uwzględnić bezcłowy handel wewnątrz Unii, to  średnie cła wzrosłyby 
z 1,6% do 9,2% w eksporcie oraz z 0,69% do 14,7% w imporcie . Pokazuje 
to, jak duże znacznie mają preferencje celne, zwłaszcza w obliczu zagrożenia 
światową wojną celną .

cd . tabeli 7
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Zakończenie

Na zakończenie pragnę przedstawić krótkie podsumowanie . Wzrost protek-
cjonizmu wywołuje spadek handlu i dobrobytu w krajach objętych podwyżką 
ceł – to potwierdza każda standardowa teoria handlu . Jest przy tym ważne, 
że negatywne konsekwencje występują również dla gospodarki amerykań-
skiej, pomimo twierdzeń, które pojawiają się w domenie publicznej, że wojna 
celna jest korzystna i można ją łatwo wygrać . Widzimy to wyraźnie, patrząc 
na szacowane zmiany poziomu dobrobytu . Oczywiście należałoby to zjawisko 
analizować głębiej i pokazać, że wskutek protekcjonizmu ceny towarów zagra-
nicznych stają się wyższe (podobnie wzrastają ceny importowanych półfabry-
katów i surowców), a w związku z tym mniejszy jest popyt, wyższe są koszty 
produkcji, mniejszy jest eksport i – co za tym idzie – PKB (i dobrobyt) maleje .

Obecny konflikt stwarza również poważne ryzyko dalszej eskalacji wojny 
celnej . Oczywiście, nie wiemy, czy tak będzie, ale takie sytuacje zdarzały 
się w XX w . W związku z  tym im większa eskalacja konfliktu i  im wyższe 
są poziomy ceł wskutek narastania konfliktu, tym wyższe mogą być straty 
w dobrobycie świata . Należy dodać, że eskalacja celna powoduje wzrost nie-
pewności w całej gospodarce światowej, a to z kolei zwiększa ryzyko recesji . 
Skala możliwej eskalacji celnej zależy od celów rządów (zakresu uwzględnia-
nia interesów lobbystów) i może bardzo się różnić pomiędzy poszczególnymi 
krajami . W przytoczonych przykładach symulacji skutków wojny celnej średni 
poziom ceł wzrósł nawet ponadośmiokrotnie, prowadząc do bardzo drastycz-
nej redukcji handlu światowego .

I jeszcze jedna ważna konsekwencja . Wydaje się, że następuje stopniowa 
destrukcja wielostronnego systemu handlowego funkcjonującego w ramach 
WTO . Należy przypomnieć, że reguły GATT, a potem WTO zostały stwo-
rzone przez Stany Zjednoczone, które obecnie prowadzą politykę podważającą 
zasady WTO . Nie wiadomo, jaki będzie tego finał, ale grożą nam poważne 
konsekwencje . Jedną z nich – do czego zmierzają Stany Zjednoczone – jest 
przejście od systemu wielostronnego do systemu bilateralnego . Niektórzy sądzą, 
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że nie ma w tym nic złego . Jednak zgodnie z teorią handlu (i teorią GATT23), 
system wielostronny jest bardziej efektywny niż system bilateralny . W negocja-
cjach bilateralnych może wystąpić ogromna nierównowaga sił, np . jeśli Stany 
Zjednoczone negocjują z małym krajem z Ameryki Południowej, to jest jasne, 
który z tych krajów ma większą siłę negocjacyjną . System wielostronny miał 
zapewnić większą równowagę sił i chronić interesy krajów mniejszych i sła-
biej rozwiniętych .

Na zakończenie warto przypomnieć, co się stało z handlem międzynaro-
dowym w latach 30 . XX w . (pomiędzy 1929 a 1934 r .) . W tym czasie wiel-
kość handlu światowego spadła 3-krotnie, podczas gdy produkcja na świecie 
zmniejszyła się mniej więcej o 30% . Dlaczego? Stało się tak wskutek ogrom-
nej eskalacji protekcjonizmu . I  to była jedna z  tych ważnych lekcji, którą 
Amerykanie wyciągnęli z historii gospodarczej . Politycy amerykańscy stwier-
dzili wówczas: to, co się stało w czasie wielkiego kryzysu, było złe i pośrednio 
doprowadziło do wybuchu II wojny światowej . Musimy zatem stworzyć nowy 
system zinstytucjonalizowanej gospodarki światowej . Dzięki temu z amery-
kańskiej inspiracji powstały po wojnie: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, 
Bank Światowy i nowe stabilne ramy dla polityki handlowej, które zostały 
zapisane w GATT i WTO . Powstaje zatem pytanie: czy to jest koniec pewnej 
epoki wielostronnego handlu?
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GŁÓWNE TENDENCJE I ZMIANY 
W HANDLU ZAGRANICZNYM POLSKI 

PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ1

Wstęp

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (UE) w 2004 r . nadało nowy kształt 
jej stosunkom handlowym i gospodarczym ze wszystkimi krajami . Wiązało się 
to m .in . z przyjęciem całości acquis communautaire w obszarach „swobodnego 
przepływu towarów” oraz „unii celnej” . Oznaczało również konieczność dosto-
sowania się do unijnych reguł i gruntowną zmianę dotychczasowych zasad han-
dlu ze wszystkimi partnerami . Najważniejsze zmiany wiązały się z włączeniem 
nowych krajów członkowskich do jednolitego rynku wewnętrznego UE oraz 
przyjęciem wszystkich zasad i instrumentów wspólnej polityki handlowej UE 
wobec krajów trzecich2 . Konsekwencją tego było objęcie Polski wspólną taryfą 

* Dr hab. Edward Molendowski, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 
e-mail: Edward .Molendowski@uek .krakow .pl; ORCID 0000-0003-0803-1592 .

1 Publikacja została dofinansowana ze środków subwencji przyznanej Uniwersytetowi Eko-
nomicznemu w Krakowie .

2 Szerzej na ten temat zob .: E . Czarny, K . Śledziewska, Polska w handlu światowym, PWE, 
Warszawa 2009, s .  174–182; E . Kawecka-Wyrzykowska, Skutki przyjęcia przez Polskę wspól-
nej polityki handlowej UE, w: Polska w Unii Europejskiej, t . 2, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, 
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s . 88–91; E . Molendowski, 
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celną, co w praktyce oznaczało, że wraz z akcesją Polski do UE kwestie regula-
cji handlu dwustronnego zostały zastąpione przez politykę handlową realizo-
waną przez instytucje i państwa członkowskie UE na poziomie wspólnotowym3 .

Wydaje się, że 15 . rocznica przystąpienia Polski do UE jest bardzo dobrą 
okazją do przeprowadzenia analizy zmierzającej do weryfikacji następującej 
hipotezy: nowe warunki handlu wynikające z akcesji do UE miały istotny 
wpływ na dynamikę i strukturę obrotów towarowych Polski nie tylko w relacji 
z krajami UE-15, ale zwłaszcza w handlu z nowymi państwami członkowskimi 
(UE-10) . W prezentowanej analizie podjęto próbę odpowiedzi na pytania:
1) Czy akcesja do Unii Europejskiej spowodowała pozytywne przekształce-

nia w handlu zagranicznym Polski w porównaniu z pozostałymi nowymi 
państwami członkowskimi (UE-10)?

2) Jakie najważniejsze zmiany wystąpiły w handlu Polski w relacji z krajami 
UE-15 oraz z krajami UE-10?
Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych Eurostatu 

dotyczących obrotów handlowych Polski oraz krajów UE-10 (ceny bieżące na 
bazie euro) za lata 2000–2018 . W opracowaniu wykorzystano również inne 
badania autora prowadzone w tym zakresie .

1. Nowe warunki handlu wynikające z akcesji do UE

Jednym z podstawowych filarów jednolitego rynku wewnętrznego krajów 
Unii Europejskiej jest swobodny przepływ towarów przemysłowych i rolnych . 
Przyjęcie przez nowe państwa członkowskie wspólnotowych reguł swobodnego 
przepływu towarów oznaczało4:

Integracja handlowa w nowych państwach członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla 
innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Difin, Warszawa 2012, s . 176–178 .

3 Por .  Poland in  the globalised world, w:  5 years of Poland in  the European Union, 
red . M . Kałużyńska, K . Smyk, J . Wiśniewski, Office of the Committee for European Integra-
tion, Warsaw 2009, s . 417–421 .

4 Por .: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Członkostwo Polski w Unii Europejskiej 
– na jakich zasadach?, Warszawa 2003; E . Kaliszuk, M . Błaszczuk, W . Mroczek, J . Przystupa, 



14. Główne tendencje i zmiany w handlu zagranicznym Polski po akcesji do Unii Europejskiej

279

 § zniesienie ceł oraz wszelkich opłat równoważnych cłom w obrotach z kra-
jami UE-10 (w relacji z krajami UE-15 zostały one zniesione już wcześniej 
na mocy układów stowarzyszeniowych);

 § eliminację wszelkiego rodzaju ograniczeń ilościowych (kontyngentów, 
plafonów);

 § zniesienie obowiązujących przed akcesją środków antydumpingowych;
 § zlikwidowanie barier fizycznych, technicznych i  fiskalnych związanych 

z przekraczaniem granicy (kontroli granicznych i  formalności celnych; 
przepisów dotyczących technicznych wymogów wobec towarów; zróżni-
cowanych systemów opodatkowania towarów)5 .
Przystąpienie do UE wiązało się więc dla Polski (oraz krajów UE-10) ze 

zmianą zasad i warunków handlu zarówno z państwami UE-15, jak i w rela-
cjach z krajami nowo przyjętymi . Zakres i głębokość tych zmian były jed-
nakże inne w odniesieniu do towarów przemysłowych i inne w odniesieniu 
do towarów rolnych .

Z dniem akcesji handel Polski (oraz pozostałych krajów UE-10) z pań-
stwami rozszerzonej UE objęto całkowicie regułami jednolitego rynku euro-
pejskiego . W zakresie towarów przemysłowych nie zmieniło to jednak istotnie 
warunków ich wymiany handlowej z dawną piętnastką (UE-15) (wynikało 
to głównie z postanowień Układów Europejskich, na mocy których już z dniem 
1 stycznia 1999 r . prawie cały handel towarami przemysłowymi został zlibe-
ralizowany) . Najważniejszą zmianą było zniesienie fizycznych i technicznych 
barier na granicach z tymi państwami oraz obowiązujących przed akcesją środ-
ków ochronnych, w tym antydumpingowych . Również w handlu wzajemnym 
pomiędzy krajami UE-10 nie nastąpiły istotne zmiany zasad i warunków . 

A . Władyniak, Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej, w: Polska w Unii Euro-
pejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa, red . R . Hykawy, Urząd Komitetu Integra-
cji Europejskiej, Warszawa 2005, s . 201–271 .

5 Szerzej na temat barier fizycznych, technicznych i fiskalnych zob . E . Synowiec, Funkcjo-
nowanie rynku wewnętrznego, w: Unia Europejska, t . 1, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, E . Syno-
wiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s . 72–73 .
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Porozumienia CEFTA i BAFTA były umowami o  strefie wolnego handlu 
artykułami przemysłowymi6 .

W praktyce więc, w następstwie akcesji do UE, nie nastąpiły w odniesie-
niu do przeważającej części handlu artykułami przemysłowymi pomiędzy kra-
jami UE-10 i państwami UE-15 zmiany w zakresie obciążeń celnych . Istotną 
zmianą było natomiast zlikwidowanie istniejących wcześniej barier fizycznych, 
technicznych i fiskalnych .

W handlu artykułami rolnymi między krajami nowo przystępującymi 
i pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r . 
(lub 1 stycznia 2007 r .) nie obowiązywały już ani cła, ani bariery pozatary-
fowe . Należy to podkreślić, przed akcesją bowiem handel tą grupą artykułów 
między krajami, które podpisały Środkowoeuropejskie porozumienie o wol-
nym handlu (CEFTA), krajami należącymi do Bałtyckiej Strefy Wolnego 
Handlu (BAFTA) i krajami UE-15 był objęty tylko częściową liberalizacją . 
Z wielu preferencji rolnych można było skorzystać tylko w ramach kontyn-
gentów . Towary nieobjęte preferencjami podlegały stawkom celnym klauzuli 
największego uprzywilejowania obowiązującym w  imporcie państw UE-15 
z krajów trzecich, które nie korzystały z uprzywilejowanego traktowania . 
Z kolei w ramach CEFTA i BAFTA handel tymi towarami był objęty selek-
tywną i ograniczoną liberalizacją7 .

W sumie w wyniku akcesji w nowych regulacjach dotyczących handlu 
artykułami rolnymi nastąpiły znacznie większe zmiany niż w zakresie towarów 
przemysłowych . Zmiany te polegały na usunięciu licznych barier taryfowych 
i pozataryfowych stosowanych dotąd zarówno w handlu wzajemnym pomię-
dzy krajami CEFTA lub BAFTA, jak i w relacji z krajami UE-15 .

6 Por . E . Kaliszuk, M . Błaszczuk, W . Mroczek, J . Przystupa, A . Władyniak, op .cit ., s . 203–204.
7 Ibidem, s . 218 .
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2.  Dynamika obrotów handlowych według głównych 
grup krajów

Opisane wyżej zmiany warunków i zasad handlu wynikające z przystąpie-
nia Polski (oraz krajów UE-10) do Unii Europejskiej miały – w powiązaniu 
z innymi czynnikami (głównie napływem inwestycji zagranicznych, moderni-
zacją gospodarek) – istotny pozytywny wpływ na kształtowanie się ich obro-
tów towarowych zarówno w relacji z krajami UE-15, UE-10, jak i z krajami 
trzecimi (pozostałymi) w całym okresie po akcesji .

W celu zbadania tego wpływu w analizie prezentowanej w artykule posłu-
żono się danymi statystycznymi Eurostatu dotyczącymi kształtowania się 
obrotów handlowych badanych krajów . Najważniejsze wyniki odpowiednich 
obliczeń zestawiono w tabeli 1 .

Tabela 1.  Dynamika obrotów handlowych Polski oraz pozostałych krajów UE-10 
w relacjach z głównymi grupami partnerów w latach 2004–2018 (w %)

Kraje

Eksport Import

świat
w tym

świat
w tym

UE-15 UE-10 pozostałe UE-15 UE-10 pozostałe

UE-10 322,9 287,1 433,3 356,9 283,3 248,3 420,5 295,5

BG 351,9 323,5 800,4 305,5 276,3 251,0 575,9 243,1

CZ 308,8 287,3 332,4 389,4 278,2 229,0 420,4 346,0

EE 302,5 235,3 320,7 492,9 242,1 208,8 411,9 215,5

HU 238,4 192,7 422,6 294,9 211,8 193,6 408,9 179,3

LT 378,1 269,5 457,8 476,0 310,7 296,5 447,1 262,0

LV 424,3 269,8 638,9 558,2 292,7 242,3 389,0 276,6

PL 370,0 345,5 493,7 372,6 315,9 281,9 370,5 384,7

RO 356,1 323,8 694,6 323,7 315,2 299,7 644,1 239,1

SI 284,5 252,3 502,6 272,0 250,8 176,6 300,4 521,5

SK 354,8 324,0 398,6 403,9 328,0 297,6 391,6 317,0

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Eurostat, EasyComext –  International Trade, http://epp .
eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (28 .12 .2019) .
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Z danych zestawionych w tabeli 1 wynika, że w przypadku zarówno Polski, 
jak i pozostałych krajów UE-10 lata po akcesji okazały się znacznie bardziej 
pomyślne, niż przewidywali to eurosceptycy . W okresie przed akcesją alarmo-
wali oni, że kraje te będą dopłacać do członkostwa w UE, a ich rynki zostaną 
zalane przez bardziej konkurencyjne towary unijne8 . Na podstawie wyników 
zanotowanych w badanym okresie można jednoznacznie stwierdzić, że te opi-
nie i obawy były nieuzasadnione lub zdecydowanie wyolbrzymione . W latach 
2004–2018 eksport globalny krajów UE-10 wzrósł w znacznie większym 
stopniu (3,2 razy) niż import (2,8 razy) . Podobna tendencja (szybszy wzrost 
eksportu niż importu) miała miejsce zarówno w Polsce, jak i we wszystkich 
pozostałych krajach UE-10 . Warto też podkreślić, że wśród krajów UE Pol-
ska należała do tych, w których zanotowano relatywnie największą dynamikę 
eksportu (wyższe wskaźniki zanotowano tylko w przypadku Łotwy i Litwy) 
oraz najwyższą dynamikę wzrostu importu .

2.1. Eksport

W całym dotychczasowym okresie poakcesyjnym (2004–2018) wskaź-
niki dynamiki polskiego eksportu należały do najwyższych wśród krajów 
UE-10 . O ile w Polsce wartość eksportu w 2018 r . stanowiła 370% jego war-
tości z 2004 r ., o tyle w przypadku całej grupy UE-10 wskaźnik ten wyno-
sił 322,9% . Był on wyższy tylko w przypadku Łotwy (424,3%) oraz Litwy 
(378,1%) . Warto też dodać, że w całym okresie poakcesyjnym polski eksport 
zdecydowanie najszybciej wzrastał w relacji z krajami UE-10 (493,7%) . W rela-
cji z krajami UE-15 wskaźnik ten wyniósł 345,5%, a z krajami pozaunijnymi 
– 372,6% . Podobna tendencja (znacznie szybszy wzrost eksportu do krajów 
UE-10 niż do krajów UE-15 lub do pozostałych) wystąpiła też we wszystkich 
krajach UE-10 . Ukazano to wyraźnie na wykresie 1 .

8 Szerzej zob .  E .  Kawecka-Wyrzykowska, E .  Freyberg, A . D .  Rotfeld, The International 
Cooperation, Economic Integration and Foreign Policy of Central and Eastern European Countries, 
w: New Europe – Report on Transformation, XVI Economic Forum, Krynica 2006, s . 297–380 .
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Wykres 1.  Dynamika eksportu Polski na tle pozostałych krajów UE-10 
w relacjach z głównymi grupami partnerów w latach 2000–2018 
(w %, 2000 r. = 100%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, EasyComext – International Trade, http://epp .
eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (28 .12 .2019) .

W rezultacie opisanych wyżej zmian polski eksport ogółem osiągnął 
w 2018 r . wartość 223,2 mld EUR i była ona 3,7 razy wyższa niż w 2004 r . 
Równocześnie wartość eksportu do krajów UE-15 wyniosła 140,3 mld EUR 
(wzrost o 3,5 razy), a do krajów UE-10 – 38,3 mld EUR (wzrost aż o 4,9 razy)9 . 
Powyższe dane uprawniają więc do stwierdzenia, że akcesja do UE miała istotny 
wpływ na kształtowanie się dynamiki polskiego eksportu we wszystkich rela-
cjach handlowych . Jednak w całym analizowanym okresie (lata 2004–2018) 
wśród krajów, do których polski eksport rozwijał się najszybciej, były nowe 
państwa członkowskie (UE-10) .

2.2. Import

Istotne zmiany miały miejsce również w kształtowaniu się dynamiki polskiego 
importu . Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 1, w badanym okresie 
polski import wzrastał (wskaźnik dynamiki – 315,9%) relatywnie szybciej niż 

9 Wszystkie dane statystyczne podano na podstawie: Eurostat, EasyComext – International 
Trade, http://epp .eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (23 .02 .2019) .
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import krajów UE-10 jako całości (283,3%) oraz większości pozostałych kra-
jów UE-10 (nieco wyższy wskaźnik zanotowano tylko w przypadku Słowacji) .

Warto też dodać, że w całym okresie poakcesyjnym znacznie szybciej wzrósł 
polski import z krajów UE-10 niż z krajów UE-15 (odpowiednio o 370,5% 
oraz 281,9%) . Nieco wyższy wskaźnik w relacji z pozostałymi krajami wynikał 
głównie z kształtowania się cen ropy i gazu na rynkach światowych . Podobna 
tendencja (wyższe tempo wzrostu w relacji z krajami UE-10 niż z krajami UE-15) 
wystąpiła we wszystkich pozostałych krajach UE-10 . Ilustruje to wykres 2 .

Wykres 2.  Dynamika importu Polski na tle pozostałych krajów UE-10 
w relacjach z głównymi grupami partnerów w latach 2000–2018 
(w %, 2000 r. = 100%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, EasyComext – International Trade, http://epp .
eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (28 .12 .2019) .

W rezultacie tych zmian polski import ogółem osiągnął w 2018 r . war-
tość 227,8 mld EUR i była ona 3,2 razy wyższa niż w 2004 r . Wartość importu 
z krajów UE-15 wyniosła 133,4 mld EUR, a z krajów UE-10 – 25,7 mld EUR . 
W porównaniu z 2004 r . była ona wyższa odpowiednio 2,8 razy oraz 3,7 razy . 
W pozostałych krajach UE-10 tendencje te ukształtowały się podobnie . Można 
więc stwierdzić, że Polska zaspokajała w badanym okresie swoje potrzeby impor-
towe głównie poprzez współpracę z państwami UE-15, ale kraje UE-10 też 
stanowiły ważne rynki zaopatrzenia .
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3. Zmiany struktury geograficznej obrotów

W literaturze przedmiotu10 podkreśla się, że likwidowanie barier handlo-
wych wraz z przystąpieniem do obszaru preferencyjnego (strefy wolnego han-
dlu, unii celnej) skutkuje powstaniem wielu korzyści . Jest to możliwe dzięki 
relatywnemu potanieniu towarów (na skutek likwidacji ceł i innych ograni-
czeń) oraz zwiększeniu konkurencyjności towarów eksportowanych i impor-
towanych w ramach ugrupowania preferencyjnego (przed przystąpieniem do 
ugrupowania towary te były droższe o cło) . Najważniejsze z tych korzyści są 
określane mianem „efektu kreacji” i „efektu przesunięcia handlu” . Efekty takie 
wystąpiły również w handlu Polski po akcesji do UE . Potwierdzają to dane zesta-
wione w tabeli 2 . Wynika z nich jednoznacznie, że w latach 2004–2018 wśród 
partnerów handlowych Polski (oraz pozostałych krajów UE-10) w  istotny 
sposób zwiększyła się rola krajów UE-10, przy równoczesnym zmniejszeniu 
udziału krajów UE-15 . Tendencja ta wystąpiła wyraźnie zarówno w ekspor-
cie, jak i w imporcie .

W polskim eksporcie udział krajów UE-10 wzrósł z 12,9% w 2004 r . 
(w pierwszym roku akcesji) do 17,2% w 2018 r . (o 4,3 pkt proc .) . Podobna 

10 W polskiej literaturze zagadnienia te są szeroko opisywane m .in . w: J . Barcz, E . Kawec-
ka-Wyrzykowska, K . Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty 
ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016, s . 19–42; P . Bożyk, J . Misala, Integracja ekonomiczna, PWE, 
Warszawa 2003, s . 23–26; A . Budnikowski, Ekonomia międzynarodowa, PWE, Warszawa 2016, 
s . 260–286; E . Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce światowej, PWE, War-
szawa 2013, s . 39–64; E . Molendowski, Liberalizacja wymiany handlowej krajów Europy Środ-
kowo-Wschodniej w okresie transformacji (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń krajów 
CEFTA), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007, s . 27–39; 
B . Pera, Kierunki zmian struktury eksportu i importu krajów „wschodniego rozszerzenia” w okre-
sie przed akcesją do Unii Europejskiej i po niej, w: Unia Europejska – 10 lat po największym roz-
szerzeniu. Perspektywa nowych państw członkowskich, red . E . Małuszyńska, I . Musiałkowska, 
G . Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s . 176–188; 
K . Śledziewska, Zmiany kierunków eksportu Polski po wejściu do UE. Znaczenie regionalnych poro-
zumień handlowych w kształtowaniu kierunków handlu, w: Polska – 10 lat członkostwa w Unii 
Europejskiej, red . E . Małuszyńska, G . Mazur, I . Musiałkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s . 106–117 .
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tendencja (wzrost udziału o 5,2 pkt proc .) była charakterystyczna dla państw 
UE-10 jako całości . Potwierdza to tezę, że istniejące przed rozszerzeniem bariery 
w handlu z tymi krajami (głównie bariery fizyczne, techniczne i fiskalne) były 
istotnym czynnikiem ograniczającym eksport polskich wyrobów na te rynki .

Tabela 2.  Kształtowanie się struktury geograficznej obrotów handlowych Polski 
oraz krajów UE-10 według głównych relacji w latach 2004–2018 
(ceny bieżące w EUR, %)

2004 2018 Zmiana 2018/2004

UE-15 UE-10 pozostałe UE-15 UE-10 pozostałe UE-15 UE-10 pozostałe

eksport

UE-10 65,4 15,2 19,4 58,1 20,4 21,4 –7,2 5,2 2,0

BG 54,2 7,4 38,4 49,9 16,8 33,3 –4,4 9,4 –5,1

CZ 68,7 18,4 13,0 63,9 19,8 16,3 –4,8 1,4 3,4

EE 61,6 18,4 20,0 48,0 19,5 32,6 –13,7 1,1 12,6

HU 70,7 12,3 17,0 57,1 21,9 21,0 –13,6 9,5 4,0

LT 45,5 21,5 33,0 32,4 26,0 41,5 –13,1 4,5 8,5

LV 52,5 21,7 25,8 33,4 32,7 33,9 –19,1 11,0 8,1

PL 67,3 12,9 19,8 62,8 17,2 20,0 –4,4 4,3 0,1

RO 65,3 8,7 26,0 59,4 17,0 23,6 –5,9 8,3 –2,4

SI 57,1 10,3 32,5 50,7 18,2 31,1 –6,5 7,9 –1,4

SK 59,6 27,0 13,4 54,5 30,3 15,2 –5,2 3,3 1,9

import

UE-10 60,4 13,0 26,5 53,0 19,4 27,7 –7,5 6,3 1,1

BG 48,2 8,8 43,0 43,7 18,4 37,9 –4,4 9,6 –5,2

CZ 66,6 13,5 19,9 54,8 20,4 24,8 –11,8 6,9 4,9

EE 58,1 15,5 26,3 50,1 26,4 23,4 –8,0 10,9 –2,9

HU 57,8 10,5 31,7 52,9 20,3 26,8 –4,9 9,8 –4,9

LT 44,9 17,9 37,1 42,9 25,8 31,3 –2,1 7,9 –5,8

LV 45,1 28,1 26,9 37,3 37,3 25,4 –7,8 9,2 –1,5

PL 65,6 9,6 24,8 58,6 11,3 30,2 –7,1 1,7 5,4

RO 55,3 10,5 34,2 52,6 21,5 25,9 –2,7 11,0 –8,2

SI 72,3 9,6 18,1 51,0 11,5 37,5 –21,4 1,9 19,5

SK 50,8 27,9 21,3 46,1 33,3 20,6 –4,7 5,4 –0,7

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Eurostat, EasyComext –  International Trade, http://epp .
eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (28 .12 .2019) .
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Równocześnie udział krajów UE-15 zmniejszył się w polskim eksporcie 
z 67,3% do 62,8% (o 4,5 pkt proc .) . Jednakże w przypadku Węgier (oraz kra-
jów bałtyckich) zmniejszenie udziału krajów UE-15 w eksporcie było jeszcze 
bardziej wyraźne . Z kolei udział krajów trzecich (spoza UE) jako odbiorców 
produktów polskich pozostał w zasadzie niezmieniony . Ilustruje to wykres 3 .

Wykres 3.  Zmiany struktury geograficznej eksportu Polski oraz krajów UE-10 
według głównych relacji w latach 2004–2018 (ceny bieżące w EUR, %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, EasyComext – International Trade, http://epp .
eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (28 .12 .2019) .

W polskim imporcie udział krajów UE-10 wzrósł z 9,6% w 2004 r . do 
11,3% w 2018 r . (o 1,7 pkt proc .) . W przypadku krajów UE-10 tendencja 
ta była jeszcze bardziej wyraźna (wzrost o 6,3 pkt proc .) . Potwierdza to tezę, 
że istniejące przed rozszerzeniem bariery w handlu (głównie bariery fizyczne, 
techniczne i fiskalne) były – podobnie jak w przypadku eksportu – istotnym 
czynnikiem ograniczającym import z tych krajów .

W analizowanym okresie wzrósł też nieznacznie udział krajów trzecich (spoza 
UE) w imporcie do Polski (o 5,4 pkt proc ., z 24,8% do 30,2%) . W dużej czę-
ści był to rezultat wzrostu cen ropy naftowej i gazu ziemnego, których zakupy 
były realizowane właśnie w krajach zaliczanych do tej grupy . W istotnej mierze 
wynikało to również z wprowadzenia przez Polskę i kraje UE-10 1 maja 2004 r . 
wielu preferencji celnych stosowanych przez UE na produkty pochodzące 
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z krajów pozaunijnych . Warto też podkreślić, że w przypadku większości kra-
jów UE-10 (z wyjątkiem Czech i Słowacji) udział krajów trzecich w imporcie 
zmniejszył się . Ilustruje to wykres 4 .

Wykres 4.  Zmiany struktury geograficznej importu Polski oraz krajów UE-10 
według głównych relacji w latach 2004–2018 (ceny bieżące w EUR, %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, EasyComext – International Trade, http://epp .
eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (28 .12 .2019) .

Wydaje się, że to bardzo ważna tendencja . Oznacza, że obawy polskich 
producentów związane z przyznaniem jednostronnych preferencji na produkty 
pochodzące z wielu krajów spoza UE okazały się nie w pełni uzasadnione . Pre-
ferencje te umożliwiły, co prawda, wzrost importu z tych krajów, ale zostało 
to w dużej mierze zrównoważone wzrostem polskiego eksportu na te rynki . 
Po akcesji do UE polscy producenci i eksporterzy zaczęli być bowiem w coraz 
większym stopniu postrzegani jako wiarygodni i znaczący partnerzy, a polskie 
produkty – jako godne zainteresowania .

Należy też podkreślić, że w analizowanym okresie zmniejszył się udział 
krajów UE-15 w polskim imporcie o 7,0 pkt proc . (z 65,6% do 58,6%), 
a w imporcie z krajów UE-10 o 7,4 pkt proc . (z 60,4% do 53,0%) . Najwyraź-
niej tendencja ta uwidoczniła się w przypadku Węgier oraz krajów bałtyckich 
(spadek o ponad 10 pkt proc .) . Należy to ocenić jako zjawisko pozytywne, 
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gdyż oznacza pewne zwiększenie dywersyfikacji zakupów importowych Pol-
ski oraz pozostałych badanych krajów . Oznacza to również, że kraje UE-10 
stały się dla Polski (i krajów UE-10) ważnym rynkiem zaopatrzenia w wiele 
produktów importowanych wcześniej z krajów UE-15 .

4. Saldo obrotów handlowych

Opisane wyżej zmiany w handlu zagranicznym Polski są potwierdzeniem 
pozytywnych przemian jakościowych w polskiej gospodarce, które dokonały 
się po przystąpieniu do Unii Europejskiej . Otwarcie gospodarki oraz zacie-
śnienie współpracy z państwami rozszerzonej UE stały się ważnymi elemen-
tami tworzenia rozwiniętej gospodarki rynkowej . Jednakże, jak dotąd, Polsce 
nie udało się osiągnąć takiej pozycji w konkurencji międzynarodowej, która 
pozwoliłaby na zrównoważenie obrotów handlowych z zagranicą . W pierw-
szych latach transformacji Polska notowała trwały deficyt bilansu handlo-
wego . Wielkość tego deficytu po latach wzrostu (1994–1998) zmniejszyła się 
(1999–2001), a następnie ustabilizowała (2002–2004)11 . Tendencja ta została 
w pewnym zakresie odwrócona dopiero po akcesji do UE . Potwierdzają to dane 
zestawione w tabeli 3 .

Tabela 3.  Kształtowanie się salda obrotów handlowych Polski oraz krajów UE-10 
według głównych relacji w latach 2004–2018 (ceny bieżące w EUR, %)

Lata UE-10 UE-15 Pozostałe Ogółem

2004 841,5 –6708,1 –5910,5 –11 777,1

2005 1705,5 –6693,0 –4820,0 –9807,5

2006 3583,5 –7762,8 –8730,1 –12 909,4

2007 4243,9 –12 225,9 –10 670,5 –18 652,5

2008 4690,3 –16 527,7 –14 234,4 –26 071,7

2009 3786,0 –3755,2 –9319,9 –9289,1

2010 4643,9 –4422,8 –14 044,2 –13 823,1

11 Szerzej zob . E . Czarny, K . Śledziewska, op .cit ., s . 204–209 .
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Lata UE-10 UE-15 Pozostałe Ogółem

2011 5444,4 –5709,6 –15 468,0 –15 733,2

2012 6947,9 –2274,9 –15 324,7 –10 651,7

2013 8085,8 –520,8 –9540,0 –1975,0

2014 9950,2 729,8 –13 331,5 –2651,5

2015 11 994,0 4584,5 –14 227,9 2350,6

2016 10 971,5 4765,5 –11 851,1 3885,9

2017 12 060,2 4862,4 –16 357,7 564,9

2018 10 971,5 4765,5 –11 851,1 3885,9

2004–2008 12 060,2 4862,4 –16 357,7 564,9

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Eurostat, EasyComext –  International Trade, http://epp .
eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (28 .12 .2019) .

Jak wynika z danych zestawionych w tabeli 3, w całym badanym okresie 
deficyt bilansu handlowego Polski utrzymywał się w handlu z krajami spoza 
UE . Począwszy od 2004 r . wzrastał on niemal nieprzerwanie z roku na rok 
(z ok . 5,9 mld EUR do 24 mld EUR w 2018 r .) . W rezultacie w całym okresie 
wyniósł on łącznie ponad 216 mld EUR . Deficyt ten wynikał przede wszyst-
kim z rosnącego importu surowców, a także niemal systematycznie rosnących 
cen tych towarów . Ważnym czynnikiem były tu również rosyjskie restrykcje 
na import polskich artykułów rolnych i spożywczych .

W handlu z krajami UE-15 ujemne saldo występowało w latach 2004– 2013 . 
Od 2014 r . w tej relacji notowano już nadwyżki (ok . 5 mld EUR rocznie) . To 
oznacza, że pozycja konkurencyjna polskich produktów wzmocniła się po peł-
nej liberalizacji handlu oraz poprawie jakości towarów, związanej z napływem 
do Polski kapitału zagranicznego i modernizacji gospodarki .

Warto podkreślić, że jedyną grupą partnerów, z którymi handel w całym okre-
sie przynosił Polsce nadwyżki, były kraje UE-10 . Co więcej, nadwyżka ta rosła 
z roku na rok, zwiększając się z ok . 0,8 mld EUR w 2004 r . do 12,7 mld EUR 
w 2018 r . W sumie w latach 2004–2018 wyniosła 124,7 mld EUR . Ilustruje 
to wykres 5 .

Reasumując, należy podkreślić, że akcesja do Unii Europejskiej była waż-
nym czynnikiem przyczyniającym się do poprawy bilansu handlowego Polski . 

cd . tabeli 3
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Umożliwiły to – z jednej strony – modernizacja gospodarki przeprowadzona 
dzięki zaangażowaniu kapitałowemu i inwestycyjnemu firm unijnych, a z dru-
giej – coraz lepsze dopasowanie polskich produktów do oczekiwań partne-
rów zagranicznych oraz wprowadzenie norm i standardów unijnych . Znalazło 
to odzwierciedlenie zwłaszcza w kontaktach z partnerami z krajów UE-10 . 
Polska stała się w relatywnie krótkim okresie ważnym dostawcą wielu pro-
duktów do tych krajów .

Wykres 5.  Kształtowanie się salda obrotów handlowych Polski  
oraz krajów UE-10 według głównych relacji w latach 2004–2018  
(ceny bieżące w mln EUR, %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Eurostat, EasyComext – International Trade, http://epp .
eurostat .ec .europa .eu/newxtweb (28 .12 .2019) .

Zakończenie

Po 1 maja 2004 r . istotnym zmianom uległy warunki handlu Polski (i UE-10) 
zarówno w relacji z pozostałymi krajami przystępującymi (UE-10), jak i z kra-
jami piętnastki (UE-15) oraz krajami trzecimi . Dotychczasowe lata członkostwa 
krajów UE-10 w Unii Europejskiej dają podstawy do stwierdzenia, że procesy 
przygotowania do pełnego uczestnictwa oraz korzystania z zalet jednolitego 
rynku wewnętrznego dają już wymierne pozytywne wyniki .
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Z analizy zaprezentowanej w niniejszym artykule wynika, że w okresie 
2004–2018 nastąpiło wyraźne przyspieszenie dynamiki obrotów handlowych 
Polski i pozostałych krajów UE-10 . Szczególnie wyraźnie tendencja ta wystą-
piła w ich handlu z krajami UE-10 .

W latach 2000–2018 w Polsce (i pozostałych krajach UE-10) eksport 
wyraźnie wzrósł – szczególnie w handlu z krajami UE-10, a w relacji do krajów 
UE-15 był on nieco mniejszy niż w handlu globalnym . Sprzedaż produktów za 
granicę wzrastała relatywnie szybko w okresie bezpośrednio po przystąpieniu 
do UE . W badanym okresie w Polsce oraz pozostałych krajach UE-10 nastą-
pił też wzrost importu zarówno z krajów UE-10, jak i z krajów piętnastki . 
Zestawienie analizowanych wartości średnich rocznych zmian importu Polski 
z krajów UE-10 z odpowiednimi wskaźnikami zakupów z państw UE-15 wska-
zuje na to, iż zmiany strukturalne wywołane postępującą liberalizacją handlu 
w ramach UE po 2004 r . znalazły swoje odzwierciedlenie w większym przy-
roście strumieni polskiego importu z krajów piętnastki niż z krajów UE-10 
(inaczej niż w przypadku eksportu) .

Należy podkreślić, że postępująca od 2004 r . liberalizacja handlu z kra-
jami Unii Europejskiej w przypadku Polski przełożyła się na relatywnie więk-
szą kreację nowych strumieni handlu z krajami zarówno UE-10, jak i UE-15 . 
Polscy producenci i eksporterzy dobrze wykorzystali okres przygotowań oraz 
dotychczasowego członkostwa w UE do większego zdynamizowania swojego 
eksportu z przyszłymi partnerami z tego ugrupowania . Można więc stwier-
dzić, że stopniowa liberalizacja handlu była jednym z wielu czynników uła-
twiających przygotowania firm z tych państw do konkurowania w rywalizacji 
na wymagającym jednolitym rynku Unii Europejskiej .

Akcesja do UE wywołała też silny efekt przesunięcia handlu z dotychcza-
sowych kierunków importu w stronę zwiększonych zakupów w krajach człon-
kowskich UE, w tym przede wszystkim UE-10 . Może to być potwierdzeniem 
tezy, że liberalizacja handlu w ramach obszaru preferencyjnego miała istotny 
wpływ na strumienie handlu wzajemnego pomiędzy partnerami tworzącymi 
ten obszar . Szybki wzrost importu – z jednej strony – był skutkiem wyraź-
nego przyspieszenia wzrostu gospodarczego w badanych krajach, a z drugiej 
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– wynikał ze zwiększonych zakupów związanych z antycypowaniem przez 
importerów zmian niektórych warunków rynkowych po akcesji .

Istotnym elementem wspomagającym te tendencje były decyzje producen-
tów i importerów oraz eksporterów z Polski i pozostałych krajów UE-10 . Jak 
wiadomo, w coraz większym stopniu ich decyzje wynikały z zaangażowania 
inwestycyjnego korporacji transnarodowych (w tym zwłaszcza z krajów UE-15) . 
Firmy te zaczęły traktować rynek nowych państw członkowskich jako ważny 
element wspólnego rynku UE . W rezultacie na obszarze Polski oraz nowych 
państw członkowskich uruchamiali oni produkcję wyrobów i podzespołów 
na potrzeby całego rynku rozszerzonej UE . Uruchamiało to dodatkowe stru-
mienie eksportu do krajów UE-10, przy równoczesnym zastępowaniu wcze-
śniejszego importu z krajów UE-15 importem z krajów UE-10 .
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Wstęp

Współczesna Unia Europejska charakteryzuje się zaawansowanym stadium 
integracji regionalnej . Po utworzeniu wspólnego rynku i unii walutowej postę-
puje, choć w wolnym tempie, proces realizacji unii gospodarczej . Integracja 
ekonomiczna zdecydowanie wyprzedziła integrację polityczną, co powoduje, 
że zdecentralizowany system decyzyjny wpływa ograniczająco na bardziej efek-
tywne zarządzanie wysoce zintegrowanym obszarem gospodarczym . Ten jedyny 
przypadek wspólnoty krajów o wyróżniającej się współzależności ekonomicznej 
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jest rezultatem rozwoju integracji od utworzenia pierwszej organizacji, czyli 
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (w 1951 r .) .

Nie można właściwie ocenić osiągnięć w procesie integracji europejskiej 
bez uwzględnienia etapu, na którym: 1) idea zjednoczenia Europy została 
przedstawiona w  formie konkretnej koncepcji – paneuropejskiej federacji 
– i wsparto ją organizowaniem ruchu paneuropejskiego, 2) idea zjednoczenia 
Europy spotkała się ze zrozumieniem oraz zainteresowaniem polityków pełnią-
cych funkcje na wyższych szczeblach władz państwowych, którzy zaczęli podej-
mować inicjatywy oraz zgłaszać plany w celu jednoczenia Europy, 3) skutki 
dwóch wojen stały się najmocniejszym argumentem skłaniającym do zapew-
nienia bezpieczeństwa w Europie poprzez podjęcie współpracy prowadzącej 
do stworzenia wspólnoty państw europejskich, 4) zwolennicy federalistycznej 
wizji wspólnej Europy stworzyli silny ruch proeuropejski w większości krajów 
kontynentu, 5) inicjatywy zjednoczeniowe zostały przejęte przez ludzi zdecy-
dowanych na pełną poświęcenia współpracę międzynarodową i poszukiwanie 
poparcia na rzecz wspólnej Europy, w pełni oddanych realizacji idei jedności 
europejskiej jako nadrzędnej wartości dla wszystkich Europejczyków – zapew-
niającej pokój i rozwój gospodarczy, 6) rozpoczęła się instytucjonalizacja idei 
zjednoczenia Europy .

Tym etapem był okres od zakończenia I wojny światowej do połowy lat 50 . 
XX w . W latach międzywojennych największy wpływ na wzrost zainteresowania 
ideą zjednoczenia Europy miała opublikowana w 1923 r . książka R . Couden-
hove-Kalergiego Pan-Europe . Jej autor zajął ważne miejsce w historii integra-
cji europejskiej, ponieważ jego koncepcja utworzenia Stanów Zjednoczonych 
Europy zainspirowała wielu polityków do organizowania międzynarodowego 
poparcia dla idei jedności europejskiej i zbliżania swoich stanowisk w tej spra-
wie . Książka Pan-Europe miała duży wpływ na poglądy i postawy polityków 
oraz kształtowanie opinii społecznej, a także podniesienie świadomości, że jed-
ność europejska jest większą wartością niż autonomia i suwerenność, które nie 
zapewniają małym i średnim krajom bezpiecznej rywalizacji z mocarstwami . Do 
przywódczej grupy federalistów okresu międzywojennego należeli: A . Briand, 
E . Herriot, T . Masaryk, E . Benesz oraz G . Stresemann, a członkami Unii 
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Paneuropejskiej byli K . Adenauer, G . Pompidou i C . Sforza, którzy po zakoń-
czeniu II wojny światowej stali się aktywnymi propagatorami unii federalnej1 .

W dzieło budowania wspólnej Europy było w analizowanym okresie 
zaangażowanych wielu intelektualistów i polityków, ale celem tej pracy jest 
wskazanie tych, którzy wnieśli szczególny wkład jako autorzy koncepcji zjedno-
czeniowych, ich propagatorzy oraz inicjatorzy i realizatorzy pierwszych planów 
integracyjnych . Wyjątkowe miejsce w historii integracji europejskiej na etapie 
tworzenia podstaw przyszłej Unii Europejskiej zajęli R . Coudenhove-Kalergi, 
A . Spinelli, J . Monnet oraz przedstawiciele polskich inicjatyw zjednoczenio-
wych – generał W . Sikorski i  jego osobisty sekretarz i doradca J . Retinger . 
Każdy z nich przyczynił się do rozwoju procesów integracyjnych w Europie, 
ale nie współpracowali oni ze sobą (z wyjątkiem Sikorskiego i Retingera) . Nie-
mniej R . Coudenhove-Kalergiego i A . Spinellego łączyła idea zjednoczenia 
Europy . Obaj pracowali nad jej upowszechnieniem i zmaterializowaniem jako 
wspólnoty na wzór Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej .

Jednym z najważniejszych osiągnięć w historii idei zjednoczenia Europy 
była koncepcja „Paneuropy” . Poszukując analogii i  związków współczesnej 
Unii Europejskiej z Paneuropą, należy podkreślić wkład twórcy tej koncepcji, 
która została wprowadzona do programów politycznych inspiratorów proce-
sów integracyjnych, oraz jego rolę polegającą na organizowaniu ruchu paneu-
ropejskiego (1926)2 . Autorami i realizatorami planów integracyjnych w latach 
40 . i 50 . XX w . byli politycy wywodzący się właśnie z tego ruchu3 .

Gorliwym zwolennikiem Stanów Zjednoczonych Europy, inspiratorem 
i przywódcą ruchu federalistycznego w czasie II wojny światowej był A . Spi-
nelli . Postrzegano go wówczas jako skrajnego federalistę i uznawano jego 
poglądy i propozycje za utopijne4 . Plan budowania wspólnej Europy  przedstawił 

1 D . W . Urwin, The Community of Europe, Longman, London–New York 1995, s . 5 .
2 B . Mucha-Leszko, A . Jarosz-Angowska, Richard Coudenhove-Kalergi jako autor koncep-

cji unii federalnej oraz inicjator procesów integracyjnych w Europie, „Annales” UMCS, sectio H 
(Oeconomia), vol . 48, no . 2, Lublin 2014, s . 70 .

3 Ibidem, s . 77 .
4 J . Łukaszewski, Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Noir 

Sur Blanc, Warszawa 2002, s . 78–79 .
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w 1942 r ., proponując utworzenie Stanów Zjednoczonych Europy z własną 
konstytucją i armią . Wykazywał również niezwykłą aktywność w organizowa-
niu spotkań federalistów z różnych krajów europejskich .

Politykiem, który urzeczywistnił ideę integracji europejskiej, przygotowu-
jąc francuską koncepcję utworzenia pierwszej organizacji mającej uprawnie-
nia decyzyjne na szczeblu ponadnarodowym, był J . Monnet . Jego celem, tak 
jak innych francuskich polityków, było stworzenie w Europie takiego układu, 
który rozwiązałby ryzyko konfliktów i wojen z Niemcami . Te konflikty miały 
bowiem decydujący wpływ na wybuch obu wojen światowych .

Polski wkład w rozwój koncepcji zjednoczeniowych (głównie W . Sikor-
skiego i J . Retingera) polegał na podjęciu inicjatywy utworzenia regionalnego 
związku państw Europy Środkowej i Wschodniej jako siły militarnej do sku-
teczniejszej walki z Niemcami oraz jako strategii budowania nowego zrównowa-
żonego układu sił w Europie po zakończeniu II wojny światowej . Plan ten był 
intensywnie propagowany w środowisku rządów emigracyjnych w Londynie, 
a także w Stanach Zjednoczonych . J . Retinger wykazywał wyjątkową energię 
w organizowaniu dyskusji nad budowaniem jedności państw leżących w obsza-
rze Międzymorza (Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne), ale także skupił wokół 
siebie proeuropejsko zorientowanych polityków Belgii, Luksemburga, Holan-
dii i Norwegii . Podobnie jak R . Coudenhove-Kalergi, A . Spinelli i J . Monnet 
należy do pionierów integracji europejskiej, jednak jest mniej znany .

Celem opracowania jest ocena wkładu R . Coudenhove-Kalergiego, A . Spi-
nellego i J . Monneta w stworzenie podstaw przyszłej Unii Europejskiej oraz 
polskich inicjatyw prowadzących do jedności europejskiej (planu W . Sikor-
skiego i działalności J . Retingera) .
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1.  Polskie inicjatywy zjednoczeniowe w okresie II wojny 
światowej i działalność J. Retingera w budowaniu podstaw 
wspólnej Europy w okresie powojennym

Idea i plany jednoczenia Europy rozwijane w latach 20 . i 30 . XX w ., choć 
nie zostały zrealizowane, miały duże znaczenie jako dorobek, z którego korzy-
stali zwolennicy integracji w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, gdy 
idea zjednoczenia Europy była „sprawdzana” w trudnych warunkach politycz-
no-gospodarczych oraz zakłóconego układu sił w regionie i w skali globalnej .

Poważnym problemem równowagi sił w Europie i na świecie była w latach 
30 . rosnąca pozycja militarna i polityczna ZSRR . Dlatego bardzo szybko 
po zaatakowaniu Polski przez Niemcy od zachodu i wkroczeniu do Polski Armii 
Czerwonej od wschodu rząd emigracyjny – z generałem W . Sikorskim na czele 
– podjął działania w kierunku tworzenia w Europie Środkowo-Wschodniej 
bloku państw położonych między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem 
z przywódczą rolą Polski . Ta propozycja została zgłoszona już 10 października 
1939 r . i nie tylko miała na celu organizowanie koalicji antyhitlerowskiej, 
ale także była projektem politycznym zapewniającym większą równowagę sił 
w Europie . Blok państw Międzymorza miałby stanowić przeciwwagę wobec 
Niemiec i Rosji5 . Koncepcja rządu emigracyjnego Polski przewidywała tworzenie 
związku państw słowiańskich, którego podstawą miało być porozumienie Polski, 
Czechosłowacji i Litwy z perspektywą włączenia Węgier, Jugosławii, Rumunii 
i ewentualnie Grecji6 . Projekt polskiego rządu był promowany w czasopiśmie 
„Free Europe”, a jego redaktor, K . Smogorzewski, przedstawił koncepcję stwo-
rzenia w Europie czterech regionalnych federacji: bałtyckiej, skandynawskiej, 
naddunajskiej i bałkańskiej . Wspólna Europa według projektu polskiego rządu 
emigracyjnego miała być związkiem federacji regionalnych7 .

5 J . Sadowski, Polscy federaliści i konfederaliści w czasie II wojny światowej, cz . 1, „Studia 
Europejskie” 2005, nr 3, s . 10 .

6 Ibidem .
7 Ibidem, s . 11 .
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W tym samym czasie podobna inicjatywa, zmierzająca do umacniania siły 
obronnej Europy Zachodniej, została podjęta przez J . Monneta w celu utwo-
rzenia unii francusko-brytyjskiej . Pierwsze rozmowy w tej sprawie odbyły się 
pod koniec 1939 r ., a oficjalne stanowisko W . Churchilla i generała Ch . de 
Gaulle’a, potwierdzające akceptację tej inicjatywy, przedstawiono 16 czerwca 
1940 r . Treść ostatecznej deklaracji, określającej zasady tej unii, przygotował 
J . Monnet przy udziale A . Saltera8 . Według zawartych w niej założeń, Francja 
i Wielka Brytania nie były oddzielnymi państwami, lecz jedną Francusko-Bry-
tyjską Unią, mającą wspólne instytucje w dziedzinie obrony, spraw zagranicz-
nych, finansowych i gospodarczych9 . Z propozycji przedstawionych przez 
J . Monneta W . Churchill odrzucił jedynie wprowadzenie wspólnej waluty10 . 
Unia Francusko-Brytyjska przestała istnieć wraz z kapitulacją Francji i przy-
musową dymisją z funkcji premiera P . Reynauda, gdy jego miejsce zajął mar-
szałek Ph . Petain11, który zawarł z Niemcami pakt kapitulacyjny .

Federalizm jako teoria integracji rozwinął się po I wojnie światowej i był 
podstawą koncepcji odbudowy politycznej i gospodarczej Europy, propagowanej 
przez R . Coudenhove-Kalergiego . Uważał on, że tylko unia federalna zapewni 
Europie odzyskanie siły globalnego mocarstwa12 . Pierwsze nieudane plany reali-
zacji unii politycznej miały na celu zapewnienie Europie bezpieczeństwa, które 
mimo zakończenia wojny było niepewne, zwłaszcza ze względu na napięcia 
w stosunkach francusko-niemieckich . Po wybuchu kryzysu w 1929 r ., radyka-
lizacji europejskiej sceny politycznej i śmierci ważnych inspiratorów zjedno-
czenia Europy, którzy współpracowali z Kalergim, ruch paneuropejski osłabł . 

8 Ch . Kimber, Federal Union, w: Britain and the Threat to Stability in Europe, 1918–45, 
red . P . Catterall, K . Utting, C . J . Morris, Bloomsbury, London 2016, s . 110 .

9 T . Salmon, W . Nicoll, Building European Union. A documentary history and analysis, Man-
chester University Press, Manchester–New York 1997, s . 17 (Document 4: Winston Churchill 
and General de Gaulle, Declaration on Franco-British Union, London, June 1940) .

10 Ch . Booker, R . North, The Great Deception. The Secret History of the European Union, 
Continuum, London–New York 2003, s . 22 .

11 Dymisja premiera Renyauda miała miejsce 16 czerwca 1940 r ., a układ z Niemcami został 
zawarty 22 czerwca 1940 r .; J . Łukaszewski, op .cit ., s . 97 .

12 B . Rosamond, Theories of European Integration, Macmillan Press, London 2000, s . 21 .
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Wybuch II wojny światowej spowodował powrót do poszukiwania możliwości 
jednoczenia się krajów, w pierwszej kolejności konieczne były sojusze militarne 
zwiększające szanse w walce z Niemcami . Wojna wymusiła więc współpracę 
krajów w grupach regionalnych .

Mimo dużego zaangażowania generała W . Sikorskiego w realizację pro-
jektu federacji środkowoeuropejskiej poparcie dla koncepcji rządu emigracyj-
nego Polski – w miarę rozwoju wydarzeń na froncie wschodnim i umacniania 
się pozycji militarnej ZSRR – spadało, choć współpraca była podtrzymywana . 
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami i podpisanymi dokumentami, Polska 
i Czechy zobowiązywały się (11 listopada 1940 r .) do stworzenia związku poli-
tyczno-gospodarczego, inicjując w ten sposób podstawę nowego układu poprzez 
włączanie do niego innych państw regionu . Następnie przedstawiciele rządów 
emigracyjnych Czechosłowacji, Polski, Grecji i  Jugosławii oraz przedstawi-
ciele związków pracowniczych i organizacji pracodawców podpisali 14 stycz-
nia 1942 r . na konferencji Międzynarodowego Biura Pracy w Nowym Jorku 
deklarację o utworzeniu Rady Planowania Europy Środkowej i Wschodniej 
(Central and Eastern European Planning Board)13 . Na stanowisko sekretarza 
generalnego tej organizacji został powołany wybitny prawnik, socjolog, poli-
tolog i nauczyciel akademicki F . Gross14 . W środowisku amerykańskim utwo-
rzenie Rady było przyjęte za zapowiedź instytucjonalizacji inicjatyw na rzecz 
przyszłej federacji . Miało ono jednak też na celu promowanie idei jednocze-
nia Europy wśród licznych uchodźców i zdobycia w tej sprawie przychylności 
Amerykanów15 . Niemniej podstawowym zadaniem Rady było przygotowanie 
programu odbudowy gospodarczej, społecznej i edukacyjnej Europy Środkowej 
i Wschodniej . Powstały komisje, które podjęły prace nad realizacją tego zada-
nia . Okazało się jednak, że odmienność systemów politycznych krajów bałkań-
skich poważnie utrudniała prace nad programami odbudowy tego regionu16 .

13 B . Podgórski, Józef Retinger prywatny polityk, Universitas, Kraków 2013, s . 103 .
14 Ibidem .
15 J . Pomian, Józef Retinger. Życie i pamiętniki „szarej eminencji”, Wydawnictwo Pelikan, 

Warszawa 1990, s . 124 .
16 F . Gross, Federacje i konfederacje europejskie. Rodowód i wizje, PAN, Warszawa 1994, s . 47 i 50 .
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Zaangażowanie premiera Wielkiej Brytanii W . Churchilla i utworzenie 
Rady Planowania Europy Środkowej i Wschodniej przyspieszyło podpisanie 
(15 stycznia 1942 r .) w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wielkiej 
Brytanii paktu bilateralnego między Grecją i Jugosławią w sprawie ustanowie-
nia unii bałkańskiej17 . Analogiczny układ w tym samym miejscu zawarli rów-
nież przedstawiciele rządów emigracyjnych Polski i Czechosłowacji 23 stycznia 
1942 r . Wcześniej oba te kraje podpisały kilka dokumentów, w tym m .in . 
11 listopada 1940 r . deklarację zapowiadającą proces zjednoczeniowy w sfe-
rze politycznej i gospodarczej, a 31 stycznia 1941 r . na mocy porozumienia 
powołały wspólny Komitet Koordynacyjny18 . Wydawało się wówczas, że zgod-
nie z wolą tych czterech państw i przy zaangażowaniu władz Wielkiej Bryta-
nii osiągnięto ważny etap w powstawaniu konfederacji obejmującej wszystkie 
państwa Europy Środkowo-Wschodniej19 . Należy podkreślić, że to rząd bry-
tyjski forsował unię środkowoeuropejską i południową (bałkańską), aby osła-
bić w Europie zagrożenie ze strony Niemiec i Rosji po zakończeniu wojny20 . 
Rada Planowania Europy Środkowo-Wschodniej miała na celu przygotowa-
nie odbudowy gospodarczej, społecznej i edukacyjnej tej części kontynentu21 .

Intensywną pracę nad stworzeniem sprzyjającego klimatu politycznego do 
federalizacji Europy w wymiarze regionalnym prowadzili generał W . Sikorski 
i J . Retinger . Pierwszą wizytę w Stanach Zjednoczonych jako premier rządu 
emigracyjnego Polski generał W . Sikorski złożył w marcu 1941 r . i uzyskał 
wówczas od prezydenta F . D . Roosevelta zapewnienie poparcia planu tworzenia 
w Europie regionalnych bloków państw22 . Premier był sprawnym politykiem 

17 E . Znamierowska-Rakk, Projekty unifikacji państw bałkańskich w latach II wojny światowej, 
„Dzieje Najnowsze” 2001, R . 33, nr 3, s . 88 .

18 Ibidem, s . 89 .
19 P . Wandycz, Czechoslovak-Polish Confederation and the Great Powers 1940–1943, „Slavic 

and East European Series” 1956, vol . 3, s . 113–115, cyt . za: ibidem .
20 P . Żurek, Polskie koncepcje federacyjne w świetle raportów Alojza Kuhara z Londynu (1941– 

1943), w:  Sedemdeset let poučevanja poljskega jezika v Ljubljani –  posvečeno Nikolaju Ježu, 
red . M . Wtorkowski i in ., Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Lju-
bljana 2018, s . 222 .

21 J . Sadowski, op .cit . s . 14 .
22 J . Pomian, op .cit ., s . 124 .
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i wizjonerem, dlatego od początku wojny rozpoczął działania prowadzące do 
zintegrowania mniejszych krajów Europy, zjednoczenia ich sił militarnych 
i tym samym umocnienia ich pozycji politycznej jako grupy lub grup krajów, 
co dawałoby im większe możliwości oddziaływania na kształtowanie powo-
jennego układu sił w Europie .

Ważnym aspektem strategii polskiego rządu emigracyjnego było też pozy-
skanie poparcia planu federalizacji krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
ze strony rządów krajów Europy Zachodniej . W tym celu podjęto rozmowy 
z politykami: Belgii, Holandii, Luksemburga i Norwegii . W rezultacie powstał 
szerszy zespół prowadzący dyskusje na temat jedności Europy, które odbywały 
się w siedzibie polskiego premiera (Polskę reprezentowali minister spraw zagra-
nicznych E . Raczyński i J . Retinger) . Do śmierci generała W . Sikorskiego odbyło 
się ok . 20 spotkań w gronie przedstawicieli rządów: Polski, Czechosłowacji, 
Grecji, Jugosławii, Norwegii, Luksemburga, Belgii i Holandii23 . Prezydent emi-
gracyjnego rządu Czechosłowacji E . Benesz od początku nie był przekonany 
co do słuszności angażowania się w projekt federacji z Polską w roli głównej 
i przyjął taktykę opóźniania decyzji konkretyzujących współpracę . Przewidy-
wał, że przywódca ZSRR J . Stalin będzie przeciwny jednoczeniu się państw 
Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza umacnianiu się pozycji Polski .

Druga wizyta generała W . Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych odbyła 
się w marcu 1942 r . i przebiegała już w innej atmosferze politycznej niż pierw-
sza24 . Jej celem było uzyskanie potwierdzenia akceptacji federacyjnych pla-
nów, które w styczniu 1942 r . zostały skonkretyzowane podpisaniem trzech 
dokumentów: układu polsko-czechosłowackiego, układu o unii bałkańskiej 
i deklaracji o utworzeniu Rady Planowania Europy Środkowej i Wschodniej . 
Optymistyczne nastroje związane z osiągnięciem pewnego postępu w reali-
zacji planów federacyjnych panowały jednak krótko . Stany Zjednoczone nie 
były już zainteresowane angażowaniem się w sprawy powojennego porządku 

23 Ibidem, s . 132 .
24 P . Żurek, op .cit ., s . 224 .
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w Europie . Przede wszystkim nie było w interesie USA narażanie się na pro-
wadzenie polityki, która mogłaby wywołać negatywną reakcję ZSRR .

Trzecia, ostatnia wizyta generała W . Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych 
miała miejsce w styczniu 1943 r . Premier polskiego rządu emigracyjnego pod-
jął kolejną próbę przekonania prezydenta F . D . Roosevelta do swojej koncep-
cji otwarcia drugiego frontu na Bałkanach i wkroczenia aliantów do Europy 
Środkowej, co miało być strategią wspierającą tworzenie federacji i blokującą 
ekspansję militarną oraz imperialną Związku Radzieckiego25 . Ważnym celem 
tej strategii było ustalenie granicy polsko-radzieckiej . Polski rząd emigra-
cyjny traktował wizytę swojego premiera w USA jako szansę realizacji planu 
federacyjnego, ale opartego już na sojuszu z Jugosławią wobec braku inicja-
tyw Czechosłowacji potwierdzających chęć realizacji postanowień zawartych 
w deklaracji o ustanowieniu konfederacji . Jednak emigracyjny rząd Królestwa 
Jugosławii odnosił się do propozycji Polski z dużą rezerwą . Prezydent emigra-
cyjnych władz Czechosłowacji E . Benesz z kolei obserwował uważnie stosunki 
polsko-radzieckie i okazywał zainteresowanie współpracą, ale do czasu pojawie-
nia się pierwszych problemów między polskim rządem emigracyjnym i rządem 
ZSRR (wiosną 1942 r .) zachował bierność26 . Po tym, jak domagał się od Rosjan 
jednoznacznego stanowiska w sprawie federacji z Polską, w styczniu 1943 r . 
został poinformowany, że ZSRR jest przeciwny jakiejkolwiek formie związku 
z Polską . Po upływie 3 miesięcy J . Stalin zerwał stosunki polityczne z rządem 
W . Sikorskiego (25 kwietnia 1943 r .), który po odkryciu przez Niemcy zbrodni 
katyńskiej zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o przepro-
wadzenie niezależnego dochodzenia27 .

W grudniu 1943 r . został podpisany układ radziecko-czechosłowacki28 . 
Nastąpił wówczas wyraźny zwrot w polityce Stanów Zjednoczonych i Wielkiej 
Brytanii wobec powojennego porządku w Europie . Sukcesy Armii Czerwonej 

25 Ibidem, s . 225 .
26 J . Łaptos, Zakres i formy współpracy polityków środkowoeuropejskich na uchodźstwie w cza-

sie II wojny światowej, „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” 2017, t . 25, s . 78 .
27 B . Podgórski, op .cit ., s . 114–115 .
28 Ibidem, s . 105 .
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i przesuwanie się frontu w walce z Niemcami w kierunku zachodnim powodo-
wały, że ZSRR rozpoczął ostrą nagonkę propagandową w celu rozbicia bloku 
krajów Europy Środkowo-Wschodniej dążących do stworzenia mocniejszej 
pozycji w nowym, powojennym układzie sił na kontynencie . Niemniej to śmierć 
generała W . Sikorskiego 4 lipca 1943 r . zamknęła ważny rozdział w pracach 
nad koncepcją federalizacji opartej na unii polsko-czechosłowackiej, połączonej 
z unią bałkańską i prowadzącej do zjednoczenia Europy jako warunku stworze-
nia wspólnoty w wymiarze światowym – jak wypowiedział się o niej E . Benesz 
w „Foreign Affairs” 1942 r .29 Premier W . Sikorski przedstawił swoją koncepcję 
na ten temat w tygodniku „Collier’s” z 3 kwietnia 1943 r ., opowiadając się za 
modelem amerykańskim, czyli Stanami Zjednoczonymi Europy . Uzupełnił 
jednak swój punkt widzenia, stwierdzając, że w tym momencie historycznym 
realizacja takiej koncepcji nie jest możliwa ze względu na różnice kulturowe . 
Z kontekstu wynika, że W . Sikorski za bardziej realny model integracji krajów 
europejskich uznawał unie regionalne .

Jak już wspomniano, w aktywności politycznej generała W . Sikorskiego 
uczestniczył J . Retinger, jako osobisty sekretarz, tłumacz, organizator kontak-
tów, wizyt politycznych, spotkań i dyskusji dotyczących zagadnień jedności 
europejskiej . Jego rola nie ograniczała się do funkcji asystenta oraz biernego 
obserwatora zdarzeń politycznych . Był uczestnikiem aktywnym i kreatywnym 
– zgłaszał projekty, poszukiwał politycznego poparcia, miał wyjątkową zdol-
ność nawiązywania kontaktów z najważniejszymi politykami, znakomite roze-
znanie środowiska politycznego Londynu i bliskie relacje z W . Churchillem . 
Był moderatorem dyskusji nad realizacją koncepcji Międzymorza i federaliza-
cji Europy w wymiarze kontynentalnym, a po wojnie brał udział w tworzeniu 
pierwszych instytucji europejskich, które traktował jako istotny etap na ścieżce 
prowadzącej do jedności europejskiej .

29 F . Gross, op .cit ., s . 46 .
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2.  Emigracyjna działalność publicystyczna Polaków promująca 
federalizację Europy

W działalności publikacyjnej polskich środowisk emigracyjnych naj-
większy wpływ na popularyzację stanowiska rządu generała W . Sikorskiego 
dotyczącego tworzenia nowej, bardziej zrównoważonej struktury polityczno-
-gospodarczej w Europie miały w latach 1940–1945 czasopisma „Free Europe” 
i „New Europe” . Pierwsze z nich zaczęło się ukazywać jako dwutygodnik już 
w listopadzie 1939 r . w Londynie i miało służyć prezentowaniu zasad i stano-
wisk polityki zagranicznej polskiego rządu, w tym oficjalnej doktryny zjedno-
czenia Europy opartej na idei integracji regionalnej . Redaktorem naczelnym 
dwutygodnika został K . Smogorzewski, wybitny dziennikarz i analityk sto-
sunków międzynarodowych (w swoim dorobku dziennikarskim miał wywiady 
z politykami z pierwszych stron gazet, w tym nawet z A . Hitlerem) . We „Free 
Europe” publikowali polscy i zagraniczni politycy, dziennikarze oraz przed-
stawiciele środowisk naukowych . Na jego łamach ukazało się ok . 80 artyku-
łów K . Smogorzewskiego, w których komentował politykę polskiego rządu 
i aktualną sytuację międzynarodową, ale też prezentował poważniejsze ana-
lizy i wizje federacji europejskiej . Przewodnią ideą „Free Europe” była „obrona 
integralności, wolności i niezależności wszystkich narodów Europy Środkowej 
i Wschodniej”, co redaktor naczelny K . Smogorzewski zapowiedział w pierw-
szym numerze dwutygodnika30 .

Poglądy K . Smogorzewskiego dotyczące federalizacji przyszłej Europy ewolu-
owały, czego dowodem było zmieniające się nazewnictwo, którym się posługiwał . 
Był zwolennikiem łączenia się małych i średnich państw w grupy na zasadach 
konfederacji lub federacji . Zakres geograficzny przyszłej europejskiej federa-
cji był również przedmiotem jego przemyśleń i w związku z tym od początku 

30 C . Smogorzewski, Myśl o integracji Europy Środkowo-Wschodniej 1939–1944, Instytut Stu-
diów Politycznych PAN, Warszawa 2001, s . 53, cyt . za: P . Rojek, Teoria strefy środkowej. Kazi-
mierz Smogorzewski i aktualność polskiego federalizmu, „Pressje” 2012, teka 30/31, s . 56–59 .
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1943 r . zaczął posługiwać się terminem „Środkowa Strefa”, który odnosił do 
obszaru między Niemcami i Rosją, od Bałtyku do Morza Egejskiego (terenu 
zamieszkałego przez 110 mln osób)31 . K . Smogorzewski przedstawił motywy, 
jakimi powinny kierować się kraje . Uważał, że niepodległość i suwerenność 
nie zapewniają siły, bezpieczeństwa i dobrobytu . Te cele z większą pewnością 
można osiągnąć w wyniku łączenia się w grupy krajów . Był świadom, że ist-
nieją w Europie istotne przeszkody historyczne utrudniające proces integra-
cji, niemniej wierzył, że narody będą kierować się racjonalnością i wykażą się 
zdolnością do współpracy na rzecz zbudowania filarów europejskiego pokoju32 .

Dwutygodnik „Free Europe” był wydawany w kilkutysięcznym nakładzie 
i ukazało się 155 jego numerów . Zasięg przekazywanych w nim informacji był 
więc względnie duży . Oceniając rezultaty upowszechniania idei federalizacji 
Europy Środkowej i Wschodniej, można stwierdzić, że pismo to mogło przede 
wszystkim realizować funkcję informacyjną . Czy natomiast stanowiło forum 
dyskusji nad samą ideą zjednoczenia Europy i koncepcjami polskich federali-
stów? Z literatury przedmiotu wynika, że większą rolę odegrał miesięcznik wyda-
wany w Stanach Zjednoczonych – „New Europe”33, który został założony dzięki 
inicjatywie Polskiego Centrum Informacyjnego w Nowym Jorku i dyrektora 
tego ośrodka S . Roppa . Pierwszy numer wydano w grudniu 1940 r ., a siedzibą 
redakcji był Polski Konsulat w Nowym Jorku . Jak podkreślano, miesięcznik 
zyskał wysoką rangę w środowisku intelektualnym Nowego Jorku, ponieważ 
przyciągnął wielu autorów ze środowisk uniwersyteckich i z  licznego grona 
emigrantów z Polski i innych krajów Europy . Był adresowany do elit intelektu-
alnych . Redakcja zabiegała o umożliwienie dyskusji na najwyższym poziomie 
i zainteresowanie nią doradców prezydenta F . D . Roosevelta, którym powie-
rzono prace nad powojenną organizacją Europy34 . Redakcja „New Europe” sta-
rała się również, aby problemy rekonstrukcji Europy przybliżyć amerykańskiej 

31 Ibidem, s . 58 .
32 Ibidem, s . 59 .
33 S .  Łukasiewicz, Trzecia Europa. Polska myśl federalistyczna w  Stanach Zjednoczonych, 

1940–1971, „Dzieje Najnowsze” 2004, nr 36/4, s . 207; P . Rojek, op .cit ., s . 56 .
34 J . Sadowski, op .cit ., s . 28–31 .
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opinii publicznej, i w tym celu organizowała konferencje i spotkania . Cho-
dziło o zdobycie przychylności społeczeństwa dla postrzegania i angażowania 
się w sprawy odbudowy państw europejskich, także w aspekcie edukacyjnym . 
Dyskusje dotyczące organizacji Europy koncentrowały się na możliwości two-
rzenia regionalnych federacji, w tym głównie na projekcie generała W . Sikor-
skiego, czyli utworzenia strefy obejmującej 16 państw położonych między 
Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym (idea Międzymorza)35 .

Podsumowując: miesięcznik „New Europe” był organem europejskich 
federalistów, a nie tylko federalistów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej . 
Autorami artykułów byli ważni politycy (np . J . Masaryk, C . Sforza – włoski 
dyplomata i federalista), przedstawiciele środowisk naukowych i liczne grono 
stałych polskich współpracowników . Plany federacyjne Polski przekreślił jał-
tański podział Europy, ale federaliści nie zrezygnowali z rozwijania idei jed-
ności europejskiej, wręcz przeciwnie – w latach 1943–1952 emigracja polska 
wykazywała wyjątkową aktywność w promowaniu myśli integracyjnej oraz 
w prezentowaniu nowych propozycji jej urzeczywistniania . Fakt, że w Stanach 
Zjednoczonych w drugiej połowie lat 40 . XX w . brano pod uwagę możliwość 
rekonstrukcji układu sił w Europie, mobilizował zwolenników unii federalnej 
do aktywności w sferze publikacji i powoływania do życia organizacji zrzesza-
jących nowych zwolenników wspólnej Europy .

W działalności wydawniczej powojennego środowiska emigracyjnego 
w Europie wyróżniała się paryska „Kultura” . Bogaty dorobek, obejmujący lata 
1947–2000, charakteryzują zróżnicowanie tematyczne i odmienność poglą-
dów autorów artykułów, ale także niejednolitość odbioru otaczającej ich rze-
czywistości oraz prezentowanych komentarzy . Rosnące zainteresowanie ideą 
jedności europejskiej i możliwościami jej zmaterializowania w formie unii fede-
ralnej znalazło odzwierciedlenie w problematyce będącej przedmiotem publi-
kacji wydawanych w paryskiej „Kulturze” . Początkowo autorzy koncentrowali 
uwagę na koncepcji Międzymorza (planie W . Sikorskiego), ponieważ uznali 
ją za właściwą strategię umacniania pozycji Polski w Europie . Na przełomie 

35 Ibidem, s . 30 .
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lat 40 . i 50 . pisali na ten temat m .in . Z . Florczak, J . Ulatowski, M . Wańko-
wicz i J . Mieroszewski, którzy podkreślali wówczas potrzebę stworzenia regio-
nalnej wspólnoty lub federacji narodów Europy Środkowo-Wschodniej w celu 
zrównoważenia układu sił na kontynencie36 . Podejście do budowania wspól-
nej Europy prezentowane w „Kulturze” zmieniło się wraz z rozpoczęciem prac 
nad tworzeniem pierwszych wspólnot europejskich, kiedy okazało się jasne, 
że Europa zmierza do zjednoczenia, ale ograniczonego żelazną kurtyną . Roz-
winęła się wówczas dyskusja nad taką rewizją wschodniej granicy Polski, aby 
objęła zwłaszcza Wilno i Lwów . Ostatecznie te roszczenia zostały uznane za 
nierealne i dyskusję zamknięto . W analizie „zjednoczeniowego” nurtu publi-
cystyki „Kultury” I . Hofman37 zwraca uwagę na jego trzy zasadnicze cechy: 
1) wybiórcze traktowanie procesów integracyjnych, podejmowanie tylko niektó-
rych tematów, 2) stosowanie w artykułach programowych poświęconych histo-
rii idei zjednoczeniowej zmieniającej się terminologii, jak: „scalanie Europy”, 
„jednoczenie” i – bardzo rzadko –„integracja”, 3) brak jasnej wykładni i pre-
cyzyjnych definicji odnoszących się do procesów zjednoczeniowych w Euro-
pie (ich form) oraz brak komentarzy wyrażających jednoznaczne stanowisko 
„Kultury” wobec nowych koncepcji zjednoczeniowych i towarzyszących im 
przeobrażeń intelektualnych .

Rozwój idei zjednoczenia Europy i koncepcji jej instytucjonalizacji osłabł 
wraz z niepowodzeniem projektów Europejskiej Wspólnoty Obronnej (European 
Defence Community) i Europejskiej Wspólnoty Politycznej (European Politi-
cal Community) wskutek odrzucenia traktatu o Europejskiej Wspólnocie 
Obronnej przez Zgromadzenie Narodowe Francji 30 sierpnia 1954 r . Para-
doks polegał na tym, że Francja odrzuciła własny projekt z powodu przewagi 
w parlamencie przeciwników integracji militarnej i politycznej, którzy wie-
rzyli w słuszność mocarstwowej polityki i autonomii Francji głoszonych przez 
generała Ch . de Gaulle’a . W takiej sytuacji zwolennik integracji sektorowej 

36 I . Hofman, Parisian „Kultura” and the Question of United Europe, „Polish Political Sci-
ence” 2006, vol . XXXV, s . 86 .

37 I . Hofman, Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej Kultury, Wydawnictwo  MORPOL,  
Lublin 2001, s . 8–9 .
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i etapowego planu wprowadzania unii federalnej J . Monnet uznał za uzasad-
nione z punktu widzenia możliwości kontynuacji procesów integracyjnych 
podjęcie przygotowań do wprowadzania wspólnego rynku .

3.  Pionierzy integracji europejskiej – autorzy koncepcji 
zjednoczeniowych i twórcy podstaw Unii Europejskiej

3.1. Richard Coudenhove-Kalergi

W długiej historii rozwoju idei zjednoczenia Europy rewolucji dokonał 
austriacki hrabia R . Coudenhove-Kalergi . W książce Pan-Europe przedstawił 
koncepcję unii federalnej jako polityczno-gospodarczego związku państw, 
utworzonego na podstawie konstytucji wzorowanej na modelu Stanów Zjed-
noczonych Ameryki Północnej . Zakładał dochodzenie do federacji etapami 
– na trzecim etapie przewidywał utworzenie unii celnej i połączenie Europy 
w jeden obszar gospodarczy, a na czwartym – ukonstytuowanie się Zjednoczo-
nych Państw Europy38 . Swoją koncepcję uzasadniał złożonością sytuacji, w jakiej 
znalazła się Europa, wskazując m .in .: dezintegrację polityczną i gospodarczą, 
osłabienie pozycji kontynentu w wymiarze globalnym, zagrożenie dominacją 
Stanów Zjednoczonych w aspekcie politycznym i ekonomicznym, zagrożenie 
bezpieczeństwa ze strony bolszewickiej Rosji i brak konstruktywnego myślenia 
o nowym porządku, który stworzyłby szanse uniknięcia konfliktów i wojen .

Autor Pan-Europe nie zamierzał ograniczać swojego zaangażowania w stwo-
rzenie nowego porządku polityczno-gospodarczego do wkładu ideologicznego, 
ale miał świadomość potrzeby politycznego i  społecznego wsparcia swojej 
koncepcji, od którego uzależniał urzeczywistnienie idei zjednoczenia Europy . 
Oceniając wkład R . Coudenhove-Kalergiego w stworzenie podstaw przyszłej 

38 Szerzej na ten temat: B . Mucha-Leszko, Próby budowania wspólnej Europy w latach 40. 
XX wieku – koncepcje i inicjatywy, w: 50 lat Traktatów Rzymskich. Sukcesy i trudne realia inte-
gracji europejskiej, red . B . Mucha-Leszko, „Biuletyn Europejski” (wydanie specjalne), Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s . 19 i 20 .
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Unii Europejskiej, należy podkreślić jego następujące zasługi: 1) jego książka 
Pan-Europe reprezentowała wyjątkową wartość jako propozycja urzeczywist-
nienia idei zjednoczenia Europy; przyczyniła się do rozwoju federalistycznego 
modelu integracji europejskiej; zainteresowała wielu polityków, zwłaszcza 
francuskich i niemieckich, ale jednym z największych jej zwolenników był 
A . Briand, który w 1930 r . przedstawił plan unii politycznej i celnej (znany 
jako plan Brianda); 2) podjął działalność służącą powstaniu Unii Europej-
skiej, był organizatorem i przywódcą ruchu paneuropejskiego oraz prowadził 
aktywną działalność w celu propagowania idei zjednoczeniowej; 3) w czasie 
II wojny światowej w trakcie pobytu w Nowym Jorku przygotował projekt 
konstytucji paneuropejskiej .

3.2. Altiero Spinelli

W historii integracji europejskiej ważną postacią, która pojawiła się w latach 
II wojny światowej, był A . Spinelli . We współpracy z E . Rossim przygotował 
Manifest z Ventotene (1941) i rozwinął go w 1942 r ., dołączając projekt Sta-
nów Zjednoczonych Europy z podstawowymi zasadami ustrojowymi, w tym 
ponadnarodową władzą i siłami zbrojnymi . W Manifeście z Ventotene podkre-
ślono m .in ., że wszystkie narody mają równe prawo do funkcjonowania jako 
niezależne państwa, jednak wynikają z tego także zagrożenia, takie jak: dążenie 
państw silniejszych do dominacji nad pozostałymi, rozszerzanie strefy wpły-
wów, a nawet rozszerzanie terytoriów . Problem, który powinien być rozwiązany 
w pierwszej kolejności, to zlikwidowanie podziału Europy na odrębne państwa 
i stworzenie federacji . Autorzy Manifestu podnieśli również sprawę zagrożenia 
ze strony Niemiec i ograniczonych możliwości Ligii Narodów jako gwaranta 
bezpieczeństwa39 . M . Burges uważa, że poglądy i działalność A . Spinellego miały 
duży wpływ na koncepcje i plany integracji europejskiej na różnych etapach 

39 T . Salmon, W . Nicoll, op .cit ., s . 18–19 (Document 5: Ernesto Rossi, Altiero Spinelli, The 
Ventotene Manifesto, August 1941) .
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jego działalności40 . Oceniając wkład A . Spinellego w promowanie integracji 
europejskiej, należy przede wszystkim podkreślić, że za swoje ideowe przeko-
nania i działalność spędził w więzieniu i jako internowany najlepsze lata swo-
jego życia (1927–1943), co wywarło duży wpływ na  jego postawę życiową . 
Pozostał jednak idealistą . Zarówno cechy jego osobowości, jak i przekonania 
polityczne zadecydowały o tym, że poświęcił się na rzecz tworzenia demokra-
tycznego związku państw europejskich, opartego na modelu unii federalnej41 . 
Jego najważniejsze zasługi jako ojca integracji europejskiej to: 1) organizacja 
ruchu federalistycznego w okresie II wojny światowej i przewodniczenie mu, 
2) przygotowanie projektów konstytucji unii federalnej, 3) charyzmatyczne 
przywództwo i bycie autorytetem dla członków ruchu federalistycznego, a także 
wygłaszanie porywających misjonarskich przemówień programowych w dru-
giej połowie lat 40 ., kiedy wśród federalistów dochodziło do rozłamów, 4) duże 
zaangażowanie w prace nad przygotowaniem projektów Europejskiej Wspólnoty 
Obronnej (1952) i Europejskiej Wspólnoty Politycznej . Był oficjalnym kryty-
kiem J . Monneta i przeciwnikiem funkcjonalizmu: „Wielką zasługą Monneta 
jest to, że zbudował Europę, ale jego wielką odpowiedzialnością to, że zbudo-
wał ją źle (…) . Ciągle płacimy za te błędne początki”42 .

3.3. Jean Monnet

Niekwestionowane zasługi ma J . Monnet, który zasadniczo przyczynił się 
do powstania wszystkich trzech wspólnot europejskich: Europejskiej Wspólnoty 
Węgla i Stali (EWWiS), Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej 

40 M . Burges, Federalism and European Union: the Building of Europe 1950–2000, Rout-
ledge, London–New York 2000, s . 35 .

41 A . Spinelli był również aktywnym politykiem . W latach 60 . założył w Rzymie Instytut 
Spraw Międzynarodowych, w latach 1970–1976 był komisarzem Komisji Wspólnot Europej-
skich, a następnie deputowanym Parlamentu Europejskiego . Ważnym osiągnięciem A . Spi-
nellego w  jego europejskiej działalności było przygotowanie w  1984 r . projektu Traktatu 
ustanawiającego Unię Europejską . W 2010 r . w Parlamencie Europejskim zainicjowano utwo-
rzenie Grupy Spinelli, mającej na celu ożywienie idei federalizacji Unii Europejskiej .

42 P . Podemski, Włoscy ojcowie założyciele Wspólnoty Europejskiej w kontekście transformacji Włoch 
od faszyzmu do demokracji (1941–1954), Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2012, s . 36 .
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Wspólnoty Energii Atomowej (ale przede wszystkim pierwszej z nich) . Zreali-
zował on pomysł L . Louchera (z początku lat 20 .), aby rozwiązać problem trud-
nego niemieckiego sąsiedztwa przez połączenie „niemieckiego węgla i francuskiej 
rudy żelaza” . Pilna potrzeba zdecydowanego rozwiązania tego problemu pojawiła 
się bowiem wraz z propozycją USA dotyczącą remilitaryzacji Niemiec . Wobec 
wzrostu napięcia politycznego we Francji powstał plan utworzenia wspólnego 
francusko-niemieckiego zarządu nad produkcją węgla i stali oraz obrotem tymi 
surowcami . Projekt EWWiS powstał w warunkach gabinetowych pod kierun-
kiem J . Monneta . W rezultacie obie strony doszły do porozumienia i propo-
zycja J . Monneta, znana pod nazwą planu Schumana, została wprowadzona 
w życie na podstawie traktatu paryskiego (podpisanego 18 kwietnia 1951 r .), 
który zaczął obowiązywać 25 lipca 1952 r . i który podpisało sześć krajów (Fran-
cja, Belgia, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy) .

Powstanie pierwszej wspólnoty europejskiej było dowodem przewagi pragma-
tyzmu J . Monneta nad planami radykalnych federalistów, którzy dążyli do reali-
zacji ambitnego projektu unii federalnej . Niezwykle doświadczony w działalności 
międzynarodowej J . Monnet uznał, że jedyną szansą na postęp w procesie budo-
wania unii federalnej jest ścisła współpraca krajów w wybranych sektorach gospo-
darki . Ta koncepcja sprawdziła się – EWWiS była przykładem udanej realizacji 
integracji sektorowej . Warto postawić pytanie: czy J . Monnet był federalistą 
czy funkcjonalistą? Stworzony system instytucji w ramach EWWiS świadczył 
o tym, że J . Monnet chciał im nadać możliwie najbardziej ponadnarodowy 
charakter, z organem wykonawczym, jakim była Wysoka Władza . Miała ona 
dysponować szerokimi uprawnieniami w zarządzaniu tymi dwiema gałęziami 
przemysłu, nie pozostawiając możliwości kontroli rządom krajów członkow-
skich . Wbrew jego intencjom w trakcie negocjacji okazało się, że ministrowie 
Holandii i Belgii zażądali utworzenia Rady Ministrów, będącej organem zabez-
pieczającym interesy narodowe . Plan Monneta nie gwarantował więc na pozio-
mie ponadnarodowym kontroli militarnego potencjału Niemiec w przypadku 
ich remilitaryzacji, do której dążyły Stany Zjednoczone po wybuchu wojny 
w Korei (w 1950 r .) . Dlatego premier Francji R . Pleven wystąpił z propozycją 
połączenia armii krajów europejskich i utworzenia ponadnarodowej wspólnoty 
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politycznej . Za propozycją R . Plevena stali jednak J . Monnet i P .-H . Spaak . 
Pierwszy z nich był inicjatorem utworzenia Europejskiej Wspólnoty Obron-
nej, a drugi Europejskiej Wspólnoty Politycznej43 . Tak radykalne przyspieszenie 
procesów integracji europejskiej nie miało związku z koncepcją integracji sek-
torowej, nie wynikało też z nowej federalistycznej strategii integracyjnej Fran-
cji i pozostałych krajów EWWiS . W dalszym ciągu priorytetem tej polityki, 
reżyserowanym przez J . Monneta, było rozwiązanie problemu niemieckiego . 
Wejście na scenę polityczną generała Ch . de Gaulle’a i powrót do mocarstwo-
wej koncepcji w polityce zagranicznej Francji udaremniły realizację planu inte-
gracji obronnej i politycznej . Wynik głosowania w Zgromadzeniu Narodowym 
Francji oznaczał brak poparcia dla Europy Monneta .

Mimo zasadniczej zmiany w układzie sił politycznych we Francji J . Mon-
net we współpracy z P .-H . Spaakiem doprowadził do utworzenia Europej-
skiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, 
z ambitnym celem budowania wspólnego rynku . W rezultacie proces integracji 
europejskiej nie tylko nie został zahamowany, ale zdecydowanie przyspieszył . 
Taktyka J . Monneta polegała na tym, że w zależności od zmieniających się oko-
liczności łączył sektorowe (funkcjonalne) podejście do integracji z docelowym, 
etapowym dochodzeniem do unii federalnej . Dowodem jego dążenia do peł-
nego zjednoczenia narodów europejskich było powołanie do życia Komitetu 
Akcji na rzecz Stanów Zjednoczonych Europy (w 1955 r .) . Jeśli ocenę wkładu 
J . Monneta w stworzenie podstaw Unii Europejskiej zechcemy przedstawić 
w kontekście roli jednostek w kształtowaniu historii, to niewątpliwie w histo-
rii integracji europejskiej i Europy J . Monnet zajmuje jedno z najwyższych 
miejsc, jako realizator idei zjednoczeniowej .

3.4. Józef Retinger

Po zakończeniu II wojny światowej J . Retinger odnowił kontakty ze swoimi 
kolegami, z którymi prowadził długie dyskusje na temat jedności europejskiej 

43 Ch . Booker, R . North, op .cit ., s . 60–64 .
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w gabinecie generała W . Sikorskiego, i zdecydował się w tym gronie na pracę 
wspierającą ideę zjednoczenia Europy . Rozpoczął od wygłoszenia w Królew-
skim Instytucie Spraw Zagranicznych 7 maja 1946 r . wykładu zatytułowanego 
Kontynent Europejski? . Opowiadał się za jednością kontynentu europejskiego 
i włączył się do realizacji takiej jego wizji po stronie europejskich federalistów . 
Przyczynił się również do tworzenia organizacyjnych ram rozwijanej współ-
pracy w kierunku integracji gospodarczej państw europejskich . Oczekiwały 
tego od Europy również Stany Zjednoczone . Integrację polityczną J . Retin-
ger traktował jako automatyczne następstwo zaawansowania integracji eko-
nomicznej . Podobne stanowisko zajmował jego wieloletni partner z kręgu 
proeuropejskich polityków były premier Belgii P . van Zeeland, który na ten 
temat sformułował następującą opinię: „Europa stworzy wspólny pieniądz, 
inaczej nie powstanie”44 .

W związku z takim podejściem do budowania wspólnej Europy J . Retinger 
rozpoczął przygotowania mające na celu pozyskanie do współpracy wysokiej 
rangi ekonomistów, znanych i akceptowanych w środowiskach politycznych 
swoich krajów . W pierwszej kolejności w czerwcu 1946 r . założył we współ-
pracy z P . van Zeelandem Europejską Ligę Współpracy Ekonomicznej (ELEC) . 
Następnie z dużym powodzeniem zakładał jej narodowe oddziały w krajach 
europejskich . Zadbał też o uzyskanie poparcia dla działalności Ligi w Stanach 
Zjednoczonych, ale Amerykanie przestali wspierać Ligę po ogłoszeniu planu 
Marshalla . Od 1946 r . zainteresowanie działalnością na  rzecz zjednoczenia 
Europy rosło, czego dowodem był wzrost liczby organizacji o takim samym 
bądź zbliżonym zakresie działalności . Aby zwiększyć siłę oddziaływania orga-
nizacji zjednoczeniowych, J . Retinger doprowadził do powstania Międzyna-
rodowego Komitetu Koordynacyjnego Ruchów na rzecz Jedności Europejskiej 
(1948) . W jego kierownictwie znaleźli się W . Churchill i jego zięć D . Sandys, 
a J . Retinger został honorowym sekretarzem Komitetu .

44 A . Pieczewski, Rola jednostki w kreowaniu politycznej i ekonomicznej rzeczywistości. Przy-
kład Józefa Hieronima Retingera – inicjatora i organizatora początku procesu integracji europejskiej, 
w: Polityczna kreacja ładu ekonomicznego. Teoria i praktyka, red . M . Kalinowski, A . Pieczewski, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s . 313 .
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Kolejna inicjatywa, w którą zaangażował się J . Retinger, to organizacja Kon-
gresu Federalistów w Hadze (8–10 maja 1948 r .) . Główne cele tego ważnego 
w historii integracji europejskiej wydarzenia były następujące45: 1) zademon-
strowanie szerokiego poparcia dla sprawy jedności europejskiej, 2) przedysku-
towanie skomplikowanych zadań i przedstawienie praktycznych rekomendacji 
dla rządów, 3) dostarczenie nowego impulsu i inspiracji do przeprowadzenia 
międzynarodowej kampanii na rzecz zjednoczenia . Kongres w Hadze był dużym 
sukcesem w aspekcie promocji idei zjednoczenia Europy, ponieważ zgromadził 
ponad 800 delegatów, w tym 12 byłych premierów . Wśród uczestników byli 
R . Coudenhove-Kalergi, B . Russel i J . Tinbergen, a J . Retinger pełnił funkcję 
sekretarza generalnego Kongresu . Najważniejsze sprawy związane z przygo-
towaniem tego zjazdu federalistów, czyli pozyskanie funduszy i zapewnienie 
obecności ważnych polityków, przedstawicieli nauki, kultury, zwłaszcza tych 
opiniotwórczych, spoczęły na barkach właśnie J . Retingera i D . Sandysa . Kon-
gres był sukcesem także pod względem programowym – mimo różnicy stano-
wisk i poglądów politycznych jego uczestnicy potrafili przyjąć trzy rezolucje: 
polityczną, ekonomiczno-społeczną i w sprawie kultury . Kongres ujawnił jed-
nak też zasadniczy problem, jaki pojawił się w dyskusji politycznej . Dotyczył 
on zakresu władzy ponadnarodowej i  tworzenia systemu instytucjonalnego 
przyszłej wspólnej Europy . W Hadze doszło więc do podziału federalistów na 
zwolenników unii federalnej z ponadnarodowym systemem instytucji i wła-
dzy, z A . Spinellim jako przywódcą, i umiarkowanych federalistów, skupio-
nych wokół W . Churchilla .

Rozłam wśród federalistów nie był dobrą wiadomością z punktu widzenia 
planów utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy . Natomiast J . Retinger był 
z wyników Kongresu bardzo zadowolony, o czym pisze J . Pomian na podsta-
wie tekstów samego Retingera („Kongres w Hadze został uwieńczony ogrom-
nym sukcesem”)46 . Jak wynika z bardziej szczegółowej lektury, J . Retinger za 

45 Europe Unites. The story report of the Congress of Europe of the campaign for European Unity, 
including the full report of the Congress of Europe held at The Hague, May 1948, Hollis and Carter, 
London 1949, s . vvi .

46 J . Pomian, op .cit ., s . 267 .
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kryteria oceny przyjął liczbę prominentnych uczestników i piękne przemówie-
nia („krasomówstwo osiągało szczyty”)47 . Można jednak znaleźć w jego notat-
kach fragmenty wskazujące na brak zgodności wśród uczestników Kongresu 
w określeniu zasad funkcjonowania przyszłej unii federalnej . Pisał on bowiem 
o gorących debatach i radykalnym stanowisku części federalistów dotyczącym 
rewolucyjnego programu oraz o innych uczestnikach, którzy podchodzili do 
zjednoczonej Europy pragmatycznie i nie chcieli zbyt ściśle określać ostatecz-
nego celu48 . J . Retinger należał do umiarkowanego skrzydła European Move-
ment, dlatego ustalenia Kongresu były dla niego sukcesem49 . Zwyciężyła opcja 
umiarkowana, ale podjęto rezolucje i „Kongres nadał ton i rozmach działalno-
ści na przyszłe lata”50 . Tę optymistyczną perspektywę budowy wspólnej Europy 
przekreśliły zmiany na scenie politycznej w Wielkiej Brytanii . Po wygranych 
wyborach przez partię konserwatywną premierem został W . Churchill i zasad-
niczo zmienił stanowisko wobec realizacji idei jedności europejskiej . Pogłębiał 
się rozłam w Ruchu Europejskim i nastąpił kryzys przywództwa . Ponieważ 
J . Retinger nie widział szans kontynuacji pracy nad jednoczeniem Europy 
w warunkach dezintegrującego się środowiska federalistów, podjął nową misję 
– poprawy stosunków między Stanami Zjednoczonymi i Europą . W tym celu 
założył Grupę Biderberg .

Oceniając zasługi J . Retingera w tworzeniu podstaw wspólnej Europy, 
warto zwrócić uwagę, że są inne niż zasługi wcześniej przywołanych pionie-
rów integracji europejskiej . Nie był on ideologiem i autorem koncepcji, lecz 
inicjatorem, pomysłodawcą i organizatorem, a jego zasady jednoczenia Europy 
to federacja i etapowość w jej realizacji . Był też funkcjonalistą i uważał, że inte-
gracja ekonomiczna doprowadzi do integracji politycznej .

Mimo że J . Retinger miał liczne grono przyjaciół, to był też osobą niezwy-
kle kontrowersyjną i wiele osób odnosiło się do niego z nieufnością, ponie-
waż uważano go za agenta służb wywiadowczych Wielkiej Brytanii, Stanów 

47 Ibidem .
48 Ibidem, s . 268 .
49 A . Pieczewski, op .cit ., s . 322 .
50 J . Pomian, op .cit ., s . 269 .
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Zjednoczonych i ZSRR . W związku z  tym przedstawiam opinię na  jego 
temat pochodzącą z pamiętników P .-H . Spaaka: „Józef Retinger był człowie-
kiem o unikalnych cechach osobowościowych, politycy, którzy spędzili okres 
wojenny w Wielkiej Brytanii, znali go dobrze . Po życiu pełnym bardzo róż-
nych obowiązków w 1940 r . został osobą zaufaną i doradcą generała W . Sikor-
skiego w Londynie . Jako inteligentna, aktywna i nieco tajemnicza jednostka 
jadł obiady każdego dnia z tym czy innym brytyjskim politykiem lub jakimś 
członkiem jednego z rządów na uchodźstwie . Znał prawie każdego i żadne 
drzwi nie były dla niego zamknięte . Podczas tych lat był on jednym z najlepiej 
poinformowanych polityków . Pomógł zainicjować dyskusje Polaków z Cze-
chami, Holendrami, Norwegami i Belgami, prowadzone w celu ustanowie-
nia nowych powiązań pomiędzy nami . Kontynuując swoje wysiłki po wojnie, 
był wśród najbardziej zagorzałych stronników europejskiej jedności i zasłużył 
sobie, żeby zostać zapamiętany jako jej pionier”51 .

Zakończenie

W każdej ocenie przyjmujemy określone kryteria lub mierniki . Jakie kry-
teria można zastosować w przypadku oceny zasług dla rozwoju integracji 
europejskiej? Najogólniej rzecz biorąc, można wyróżnić: ideologów, autorów 
koncepcji, projektów i konkretnych planów integracyjnych oraz ich inicjato-
rów i realizatorów, a także organizatorów ruchów integracyjnych . W pierwszej 
kolejności zostaną ocenione zasługi dla integracji R . Coudenhove-Kalergiego, 
A . Spinellego i J . Monneta . Dwaj pierwsi pionierzy integracji mogą być oce-
niani według tych samych kryteriów . Łączy ich idea zjednoczenia Europy, fede-
ralistyczny model jej realizacji, obaj byli autorami konstytucji unii federalnej 
oraz organizatorami i liderami ruchu federalistycznego . Jeśli R . Coudenhove-
-Kalergi ma przewagę nad A . Spinellim jako autor Pan-Europe, najważniejszej 

51 P .-H .  Spaak, The Continuing Battle. Memoirs of A  European 1936–1966, Little, 
Brown & Company, Boston–Toronto 1971, s . 202 .



15. Polskie inicjatywy na tle ogólnoeuropejskiej aktywności zjednoczeniowej...

319

książki politycznej lat 20 . XX w ., to z pewnością Spinelli ma większy dorobek 
jako konstytucjonalista i autor projektów dynamizujących proces integracji 
europejskiej . Ponadto miał bezpośredni wpływ na procesy integracyjne dzięki 
pracy w Komisji Wspólnot Europejskich i byciu członkiem Parlamentu Euro-
pejskiego . Natomiast R . Coudenhove-Kalergi był prawdziwą gwiazdą lat 20 . 
ubiegłego wieku, ale po II wojnie światowej nie potrafił się odnaleźć w śro-
dowisku nowego pokolenia federalistów i został prawie zapomniany, podczas 
gdy pamięć o A . Spinellim jest podtrzymywana w literaturze i w mediach .

Jak podkreśliłam, największe zasługi są jednak przypisywane J . Monne-
towi, który tworzył wspólnoty europejskie, uczestniczył w opracowywaniu 
planów i – w zależności od sytuacji – był funkcjonalistą lub federalistą . Nie 
współpracował z federalistami, nie uczestniczył w Kongresie w Hadze . Należy 
podkreślić, że historia powstania pierwszych wspólnot europejskich nie ma 
nic wspólnego z ideą zjednoczenia Europy i dążeniem do jej wprowadzenia 
w życie . To były plany przygotowane w gabinetach, a ich autorzy kierowali się 
przede wszystkim interesem własnego kraju, czyli Francji . Sukcesy J . Monneta 
wynikały z umiejętności oceny możliwości realizacji określonych projektów 
w konkretnym czasie, daru przewidywania oraz korzystania z poparcia sku-
tecznych polityków . Był zwolennikiem integracji sektorowej i metody małych 
kroków w dochodzeniu do celu .

Co z kolei Polacy wnieśli do historii integracji europejskiej? Wkład Pol-
ski to realizowany w warunkach wojennych plan W . Sikorskiego (koncepcja 
integracji regionalnej), a po wojnie duża aktywność w Europie Zachodniej 
(w środowisku federalistów) J . Retingera, który został wyróżniającym się ini-
cjatorem i organizatorem różnych przedsięwzięć integracyjnych . Był ponadto 
efektywny w działaniu i posiadał wysokie umiejętności organizowania współ-
pracy w zespołach oraz pozyskiwania środków finansowych . Wyjątkowo łatwo 
nawiązywał kontakty (umożliwiała mu to znajomość języków) . Uczestniczył 
również w realizacji planu W . Sikorskiego . Plan ten jako koncepcja obronna 
i polityczna służąca stworzeniu bardziej zrównoważonej struktury przestrzennej 
w Europie zasługuje na uznanie, ale został przekreślony przez wielką trójkę . Pro-
mocja tego planu oraz poszukiwanie przez W . Sikorskiego poparcia w Stanach 
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Zjednoczonych świadczą o podejmowaniu szeroko zakrojonych działań w celu 
jego realizacji . Plan ten był z pewnością najpoważniejszą propozycją integra-
cyjną przygotowaną w czasie II wojny światowej .
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16HALINA NAKONIECZNA-KISIEL*

O BILANSIE PRZEPŁYWÓW 
FINANSOWYCH MIĘDZY 

UNIĄ EUROPEJSKĄ A POLSKĄ

Wstęp

Staraniom Polski o członkostwo w Unii Europejskiej (UE) towarzyszyły 
liczne kontrowersje . Najczęściej były one związane z obawą o: utratę suweren-
ności, pogorszenie sytuacji w handlu zagranicznym wskutek otwarcia rynku 
wewnętrznego na unijne produkty, co miało mieć fatalne skutki dla polskiego 
rolnictwa, masowy wykup ziemi przez kapitał zagraniczny czy też obciążenie 
wpłatami do wspólnego budżetu większymi niż otrzymane wsparcie finansowe . 
Wymienione wątpliwości były przedmiotem licznych prac .

Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jak 
kształtuje się pozycja netto Polski po 15 latach naszego członkostwa w Unii, 
czyli innymi słowy: czy jesteśmy stałym płatnikiem netto, czy też beneficjen-
tem netto? Proces badawczy dotyczył przepływów pieniężnych publikowanych 
przez Ministerstwo Finansów w odniesieniu zarówno do poszczególnych lat, jak 
i do wartości skumulowanych od 1 maja 2004 r . do końca października 2019 r .

* Dr hab. Halina Nakonieczna-Kisiel – Uniwersytet Szczeciński (obecnie na emerytu-
rze), e-mail: hakisiel@wp .pl .
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1. Skala dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

Budżet unijny jest tworzony głównie ze składek krajów członkowskich, 
a zgromadzone w ten sposób kwoty następnie dzieli się na sześcioletnie per-
spektywy finansowe . Każdej perspektywie przypisuje się określone zadania (ich 
szczegółowe omówienie pominięto ze względu na cel opracowania), na któ-
rych realizację są rozdzielane odpowiednie środki, a ich wysokość zależy od 
aktualnych potrzeb w ramach danej perspektywy .

Dofinansowanie dla Polski od pierwszego roku jej członkostwa aż do 
2014 r . rosło niemal systematycznie . Wówczas osiągnęło najwyższy poziom 
17,1 mld EUR, czyli blisko siedem razy wyższy niż w 2004 r . Był to efekt roz-
liczenia poprzedniej perspektywy, która kończyła się w 2013 r . Jednak w kolej-
nych 4  latach dofinasowanie wykazywało tendencję malejącą . W 2018 r . 
osiągnęło poziom ok . 15,8 mld EUR i było już ok . sześć razy wyższe w porów-
naniu z 2004 r . (wykres 1) . Udział Polski w całości transferów finansowych 
do wszystkich państw członkowskich Unii w 2018 r . był najwyższy i wynosił 
12,5%, podczas gdy Francji – 11,3%, Hiszpanii – 9,4%, Niemiec – 9,2%, 
a Włoch – 7,9%1 .

W sumie od 1 maja 2004 r . do 31 października 2019 r . napłynęło do Pol-
ski ok . 172 mld EUR . Z kwoty tej najwięcej środków przypadało na politykę 
spójności (110 mld EUR, 64%) oraz wspólną politykę rolną (56 mld EUR, 
33%) –  tabela 1 . Napływ środków na realizację polityki spójności był naj-
mniejszy w ramach pierwszej perspektywy (lata 2004–2006) i wynosił wówczas 
ok . 12 mld EUR, co stanowiło zaledwie 10% całości transferów na realizację 
tej polityki w Polsce . Wynikało to z faktu, że w ramach pierwszej perspektywy 
większość środków została już rozdzielona między ówczesne kraje członkowskie . 
W drugiej perspektywie (na lata 2007–2013) do Polski napłynęło najwięcej 
środków, bo ponad 67 mld EUR, przez co ich udział wzrósł do ponad 60%, 

1 Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe pomiędzy Polską a budżetem UE według stanu 
na dzień 31 października 2019 r. – część opisowa, s . 5, https://www .gov .pl/attachment/b7994b0f-
-2eb1-42eb-be7b-b9012161331d (30 .12 .2019) .
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natomiast w trzeciej (na lata 2014–2020) spadł do ok . 29 mld EUR (26%)2 . 
Obecna perspektywa wprawdzie się jeszcze nie skończyła, ale trudno przewi-
dzieć, czy planowane transfery środków dla Polski będą przebiegać bez zakłó-
ceń . Nie wiadomo bowiem, czy Wielka Brytania wobec swojego wyjścia z UE 
wywiąże się z finansowania wspólnego budżetu w 2020 r . oraz czy nie zostaną 
wstrzymane dotacje dla Polski z powodu wprowadzanych obecnie przez jej 
rząd niekonstytucyjnych zmian w praworządności .

Wykres 1.  Transfery finansowe między budżetem UE a Polską w latach 2004–2018 
(w mln EUR)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe między Pol-
ską a budżetem UE w kolejnych latach członkostwa w UE (2004–2018) – materiały, https://www .gov .
pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska (30 .12 .2019) .

Od początku naszego członkostwa w strukturze finansowania polityki spój-
ności dominowały dotacje na fundusze strukturalne (66%), udział Funduszu 
Spójności był prawie dwa razy mniejszy (ok . 32%) . Fundusze strukturalne 
mają na celu zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju regionów albo inaczej 
– zwiększenie ich spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, natomiast 

2 Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe Polska–budżet UE, zestawienie transferów, 
https://www .gov .pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-europejska (30 .12 .2019) .
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Fundusz Spójności ma wyrównywać dysproporcje rozwojowe między krajami 
członkowskimi . Utworzono go bowiem dla państw najbiedniejszych, w któ-
rych DNB (dochód narodowy brutto) per capita jest mniejszy niż 90% śred-
niej unijnej . Głównymi narzędziami realizacji celów funduszy strukturalnych 
były więc Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski 
Fundusz Społeczny (EFS) . W latach 2004–2019 na EFRR trafiło łącznie bli-
sko 55 mld EUR, czyli prawie połowa całkowitej kwoty transferów w ramach 
polityki spójności, natomiast na EFS ok . 17 mld EUR (15%) .

Tabela 1.  Skumulowana wartość najważniejszych transferów finansowych między 
UE a Polską w latach 2004–2019 (w mld EUR)

Wyszczególnienie Wartość

I. Transfery z UE do Polski, w tym: 172,4

1) polityka spójności 110,3

Fundusz Spójności 34,8

fundusze strukturalne, w tym: 73,2

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 54,9

Europejski Fundusz Społeczny 16,9

2) wspólna polityka rolna, w tym: 56,5

dopłaty bezpośrednie 34,7

„Program Rozwoju Obszarów Wiejskich” 19,0

interwencje rynkowe 1,8

II. Transfery Polski do budżetu UE 56,4

III. Saldo rozliczeń UE–Polska 115,8

Źródło: opracowanie własne na  podstawie: Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe Polska–
budżet UE, zestawienie transferów, https://www .gov .pl/web/finanse/transfery-polska-ue-unia-euro-
pejska (30 .12 .2019) .

Środki przydzielone w ramach polityki spójności przeznaczono w Polsce 
przede wszystkim na finansowanie kluczowych inwestycji w takich obszarach, 
jak rozbudowa infrastruktury transportowej (autostrady, drogi ekspresowe, 
obwodnice wokół dużych miast) oraz infrastruktury szerokopasmowej . Dzięki 
tym środkom już w latach 2007–2013 zbudowano i przebudowano 5,8 tys . 
dróg, ponad 3,2 mln Polaków korzystało z ulepszonego transportu miejskiego, 
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a 800 tys . miało dostęp do szerokopasmowego Internetu3 . Środkami tymi wspie-
rano również inwestycje w ochronę środowiska i rozwój działalności badawczo-
-rozwojowej . W rezultacie w wymienionym okresie ponad 250 tys . obywateli 
korzystało z projektów z zakresu oczyszczania ścieków oraz zrealizowano ponad 
600 projektów w dziedzinie B+R4 . Większość inwestycji została zrealizowana 
w ramach regionalnych programów operacyjnych 16 województw, w których 
głównymi beneficjentami środków były jednostki samorządu terytorialnego 
(zagospodarowały one 34% środków, przedsiębiorstwa – 30%, a administracja 
rządowa ok . 20%)5 . Ze środków na realizację polityki spójności finansowano 
też projekty z obszaru zatrudnienia i rynku pracy oraz edukacji i szkolnictwa 
wyższego . W rezultacie w latach 2007–2013 zostały utworzone 43 tys . miejsc 
pracy i przeszkolono aż 6,7 mln osób6 . Niestety wokół tych projektów powstało 
wiele nieporozumień związanych głównie z konsumpcyjnym, a nie inwesty-
cyjnym ich charakterem .

W strukturze skumulowanych transferów unijnych przeznaczonych 
na realizację wspólnej polityki rolnej (WPR) w Polsce dominowały dotacje 
na dopłaty bezpośrednie, na rozwój obszarów wiejskich oraz – w mniejszym 
zakresie – na interwencje rynkowe . Na wymienione dopłaty w ramach WPR 
przeznaczono ponad 55 mld EUR (98% łącznych transferów na  ten dział 
z budżetu UE) . Z unijnych pieniędzy polscy rolnicy uzyskali najwięcej, bo bli-
sko 35 mld EUR (61%) w postaci dopłat bezpośrednich i 19 mld EUR (34%) 
na rozwój obszarów wiejskich . Taka kwota bezzwrotnego wsparcia, dotych-
czas nieznana w polskim sektorze rolnym, wpłynęła głównie na poprawę sytu-
acji materialnej rolników . O ile bowiem w 2004 r . dopłaty z wymienionych 
tytułów stanowiły zaledwie 13% dochodów rolników, o tyle w 2009 r . udział 
ten przekroczył już 80%7 . Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 

3 Komisja Europejska, Polityka Spójności i Polska, marzec 2014, s . 2 .
4 Ibidem .
5 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

i realizowanej polityki spójności na rozwój kraju, Warszawa 2014, s . 18 i n .
6 Komisja Europejska, op .cit .
7 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski sektor rolno-spożywczy i obszary wiejskie 

po 10 latach członkostwa w UE – przegląd najważniejszych zmian, Warszawa 2014, s . 15 .
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1 gospodarstwo rolne w latach 2004–2017 wzrósł blisko trzy razy, podczas gdy 
na 1 gospodarstwo domowe dwa razy8 . Wynikało to jednak nie tylko z dopłat 
unijnych, ale również z otwarcia rynku europejskiego na polskie produkty 
rolne i kształtowania się cen . Kwota dotacji na interwencje rynkowe zwięk-
szała z kolei bezpieczeństwo producentów rolnych w warunkach pogorszenia 
koniunktury w tym sektorze gospodarki . Jednak jej znaczenie dla poprawy 
dochodów było zdecydowanie mniejsze ze względu na niewielki, bo zaledwie 
3-procentowy udział tych środków w łącznych transferach na realizację WPR .

2. Rozchody na rzecz Unii Europejskiej

Składka członkowska wyrażająca rozchody na rzecz UE stanowi jedyny 
wymierny koszt naszej współpracy z  tym ugrupowaniem integracyjnym . 
W całym analizowanym okresie składka członkowska odprowadzana do wspól-
nego budżetu wykazywała tendencję rosnącą . W 2018 r . osiągnęła poziom około 
4,5 mld EUR, czyli blisko 3,5 razy wyższy niż w 2004 r . Wzrost ten wynikał 
z uaktualniania przez Unię podstawy wpłacanych środków własnych, której 
najważniejszymi elementami są DNB i VAT9 . Stawka wpłacona do budżetu 
UE w 2018 r . była ósma pod względem wielkości wśród krajów członkow-
skich, a  jej udział stanowił zaledwie 3,3% ogólnego budżetu, podczas gdy 
Niemiec 21%, Francji 16%, Włoch 12%, Wielkiej Brytanii 11% . Łącznie od 
początku członkostwa Polska z tego tytułu odprowadziła do wspólnego budżetu 
56,4 mld EUR, czyli niemal tyle samo, ile otrzymała na dofinansowanie WPR .

8 Główny Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa 2007; Główny 
Urząd Statystyczny, Rocznik Statystyczny Rolnictwa, Warszawa 2019 .

9 Z . Szpringer, Rozliczenie budżetu z Unią Europejską, Informacja nr 1169 (IP-108G), Biuro 
Studiów i Analiz, Sejm, 2000; L . Oręziak, Finanse Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2004 .
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3. Saldo rozliczeń

Z porównania przychodów Polski z budżetu UE z naszymi rozchodami 
na  rzecz tego budżetu wynika, że od początku członkostwa byliśmy struk-
turalnym beneficjentem netto dotacji unijnych . W 2018 r . pozycja netto 
Polski wynosiła ok . 11 mld EUR i w stosunku do 2004 r . wzrosła aż dzie-
sięciokrotnie . Największymi płatnikami netto były z kolei Niemcy (ponad 
–17 mld EUR), Wielka Brytania (–10 mld EUR), Francja (–8 mld EUR) oraz 
Włochy (–7 mld EUR)10 .

Największą pozycję netto Polska odnotowała w 2014 r ., wynosiła wów-
czas ok . 13 mld EUR . Wynikało to z faktu, że w okresie 2004–2014 składka 
członkowska na ogół wzrastała systematycznie, ale nie tak szybko jak unijne 
dofinansowanie . W następnych latach miało miejsce pogorszenie pozycji netto 
(nawet w granicach 13–58%), głównie z powodu zmniejszonego – jak sygnali-
zowano – napływu środków unijnych . W rezultacie skumulowane saldo rozli-
czeń między Polską a Unią i tak osiągnęło poziom 115,8 mld EUR (tabela 1) .

Tak wysokiej bezzwrotnej pomocy w formie gotówkowej Polska nie otrzy-
mała jeszcze nigdy i prawdopodobnie dlatego aż 87% Polaków docenia korzyści 
z członkostwa w UE11: 46% ankietowanych uważa, że członkostwo przyczyniło się 
do wzrostu gospodarczego, 42% – że zapewniło polskim obywatelom nowe moż-
liwości zatrudnienia, a 36% – że poprawiło standard życia . Dla pełnego rachunku 
ekonomicznego dobrze byłoby jednak uwzględnić jeszcze inne – poza składką 
członkowską – koszty (tylko czy można je dokładnie oszacować?), które towa-
rzyszą tym transferom . Wówczas eurosceptycy przestaliby podawać w wątpliwość 
„darmowe pieniądze” z UE . Być może jest to cecha narodowa, że nie doceniamy 
tego, co otrzymujemy „za darmo”, bez konieczności zadłużania się za granicą, 
i od razu mnożymy różnego rodzaju wątpliwości (szukamy dziury w całym) .

10 Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe Polska–budżet UE…, op .cit ., s . 11 .
11 Eurobarometr, Parlametr 2018 –  Podjęcie wyzwania: od (cichego) poparcia do udziału 

w wyborach, 2018, https://www .europarl .europa .eu/at-your-service/pl/be-heard/eurobarome-
ter/parlemeter-2018-taking-up-the-challenge (02 .01 .2020) .
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4. Znaczenie transferów

W wymiarze syntetycznym o roli przepływów finansowych między UE 
a Polską dobitnie świadczy ich porównanie z PKB i zadłużeniem zagranicz-
nym . W 2004 r . relacja przychodów z Unii do produktu krajowego wynosiła 
1,2%, natomiast w 2018 r . wzrosła do 3,2% i na podobnym poziomie utrzy-
mywała się względem skumulowanej wartości PKB (3,1%) . Dowodzi to, że 
dzięki obecności w UE transfery unijne o tyle zwiększały w Polsce produkt 
wewnętrzny, przyczyniając się do przyspieszenia wzrostu gospodarczego . Jed-
nak w 2018 r . w skali wyższej niż w Polsce transfery unijne zwiększały PKB: 
na Węgrzech (5%), w Luksemburgu (4,9%), na Litwie (4,8%) i Łotwie (4,1%) 
oraz w Bułgarii (3,9%) . Najniższą relację odnotowały zaś Niemcy, Wielka Bry-
tania i Holandia (po 0,3%)12 .

Udział składki członkowskiej w PKB w 2004 r . stanowił z kolei zaledwie 
0,6% i po 15 latach członkostwa wzrósł do 0,9% . Relacja skumulowanych war-
tości składek członkowskich do PKB na koniec 2018 r . wynosiła również 0,9% . 
Oznacza to, że obciążenie PKB naszymi wpłatami do wspólnego budżetu było 
średnio ponad trzy razy mniejsze od zwiększających go unijnych przychodów .

Z kolei transfery netto w analizowanym okresie wynosiły odpowiednio 
0,5% i 2,3% PKB . Relacja wartości skumulowanych była podobna (2,1%) . 
Ta bezzwrotna pomoc stanowiła wprawdzie ważne źródło finansowania naszej 
gospodarki, szczególnie w odniesieniu do niektórych dziedzin gospodarowa-
nia, o których była mowa wcześniej, ale jej poziom był zdecydowanie za mały, 
aby zagwarantować pożądany wzrost gospodarczy bez konieczności zaciągania 
zobowiązań zagranicznych . W 2018 r . zadłużenie zagraniczne brutto wyno-
siło w Polsce blisko 315 mld EUR (64% PKB), natomiast zadłużenie netto 
– 127 mld EUR (26% PKB)13 . Zobowiązania te były więc odpowiednio aż 
około 28 i 11 razy większe od transferów netto .

12 Ministerstwo Finansów, Transfery finansowe pomiędzy Polską…, op .cit ., s . 7 .
13 Narodowy Bank Polski, Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w  2018 r., War-

szawa 2019 .
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Zakończenie

Z badań wynika, że od pierwszego roku członkostwa Polski do końca 2018 r . 
bilans transferów finansowych między nią a UE był dodatni . Jego saldo, cho-
ciaż w ostatnich latach najwyższe wśród państw członkowskich i przyczynia-
jące się do wzrostu PKB, nie pokrywało jednak zapotrzebowania gospodarki 
na zewnętrzne źródła finansowania rozwoju .

Pogarszanie się pozycji netto Polski od 2015 r . należy traktować jako zja-
wisko wysoce niekorzystne dla gospodarki . W 2018 r . Komisja Europejska 
przedstawiła bowiem projekt budżetu na lata 2021–2027, z którego wynika, 
że otrzymamy o 23% mniej funduszy unijnych niż w poprzedniej perspekty-
wie14 . Będzie to skutkować przede wszystkim zmniejszeniem dotacji na reali-
zację WPR i polityki spójności . Komisja zaproponowała również zwiększenie 
składek członkowskich z obecnego poziomu ok . 1% DNB do 1,11% DNB 
w przypadku zobowiązań i 1,08% DNB w przypadku płatności15 oraz możliwość 
zawieszenia wypłaty środków z budżetu w razie naruszenia praworządności16 .

W pogarszających się warunkach nowej perspektywy finansowej głów-
nym wyzwaniem dla Polski powinno być efektywne wykorzystanie środków 
ze wspólnego budżetu, aby nawet przy zmniejszonym saldzie transferów netto 
kontynuować pozytywne tendencje, które odnotowano w naszej gospodarce 
po 15 latach członkostwa w UE .

14 Fundusze Europejskie na  lata 2021–2027, https://www .funduszeeuropejskie .gov .
pl (30 .12 .2019); S . Płóciennik, Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021–2027: propozycje 
Komisji Europejskiej, „Biuletyn PISM” 2018, nr 72 .

15 Wieloletnie ramy finansowe 2021–2027, materiały Ośrodka Informacji i Dokumentacji 
Europejskiej, http://oide .sejm .gov .pl/oide/images/files/pigulki/wrf_2021_27 .pdf (02 .01 .2020) .

16 M . Makowska, M . Szczepanik, Sankcje budżetowe jako mechanizm ochrony praworząd-
ności, „Biuletyn PISM” 2018, nr 131 .
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17EWA OZIEWICZ*

MY – EUROPEJCZYCY. 
MARZENIA O POLSKIM 

CZŁONKOSTWIE 
W UNII EUROPEJSKIEJ 

I ICH REALIZACJA

Pokolenie dzisiejszych siedemdziesięciolatków to pokolenie powojenne, 
pokolenie, którego czas studiów przypadł na burzliwe lata . Najpierw był marzec 
1968 r ., potem grudzień 1970 . Pierwsze nasze w pełni „dorosłe” lata też obfi-
towały w wiele ważnych wydarzeń: lata 70 . to epoka E . Gierka – rozbudzone 
nadzieje zostały rozwiane przez decyzje rządu o drastycznych podwyżkach cen, 
a po nich w czerwcu 1976 r . nastąpiła fala strajków . W październiku 1978 r ., 
po nieomal 500 latach, kiedy papieżami byli tylko Włosi, w Stolicy Apostolskiej 
wybrano na kolejnego papieża Polaka – K . Wojtyłę, który w czerwcu 1979 r . 
jako Jan Paweł II przyjechał do Ojczyzny . Pamiętna homilia wygłoszona wów-
czas w Warszawie na placu Zwycięstwa, w której trakcie padły z ust papieża 
Polaka słowa „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi . Tej ziemi”, 
została uznana za symboliczny początek zmian w Polsce . Wkrótce, w 1980 r ., 

* Prof. dr hab. Ewa Oziewicz – Uniwersytet Gdański, e-mail: ewa .oziewicz@ug .edu .pl; 
ORCID: 0000-0002-0266-2097 .
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powstał NSZZ „Solidarność” . W Gdańsku działy się rzeczy, które budziły we 
wszystkich ogromne emocje – miliony ludzi zaczęły wierzyć, że coś może się 
zmienić . Potem przyszedł 13 grudnia 1981 r . – czarne dni stanu wojennego . 
Jednak zasiane ziarno kiełkowało . 4 czerwca 1989 r . zawarto tzw . porozumienia 
Okrągłego Stołu – komunistyczne władze doszły do porozumienia z przedsta-
wicielami opozycji . Zaczął się czas realizacji marzeń…

Pierwszy niekomunistyczny premier T . Mazowiecki mówił: „Chcemy żyć 
w kraju o zdrowej gospodarce, gdzie opłaca się pracować i oszczędzać, a zaspo-
kajanie podstawowych potrzeb materialnych nie jest związane z udręką i upo-
korzeniem . Chcemy Polski otwartej na Europę i  świat; Polski – która bez 
kompleksu niższości – daje wkład w tworzenie materialnych i kulturalnych 
dóbr; Polski – której obywatele będą się czuć w innych krajach Europy i świata 
mile widzianymi gośćmi, a nie sprawiającymi kłopot intruzami”1 .

Nas – absolwentów kierunku handlu zagranicznego, tych z Wybrzeża 
i tych z innych ośrodków akademickich w Polsce, m .in . Warszawy, Poznania, 
Krakowa, Łodzi – fascynowały zmiany gospodarcze zachodzące intensywnie 
od końca lat 50 . w Europie Zachodniej . Powstanie Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej (EWG), a szczególnie stworzenie wspólnego rynku i rozszerza-
nie ugrupowania w latach 70 . i 80 ., wzbudziło w Polsce, przede wszystkim 
w środowisku akademickim szkół i wydziałów ekonomicznych, ogromne 
zainteresowanie . Na Wydziale Ekonomiki Transportu (dzisiaj Wydział Eko-
nomiczny) Uniwersytetu Gdańskiego powstało w 1978 r . jedno z pierwszych 
w Polsce Centrów Dokumentacji Europejskiej2 . To tu można było dotrzeć do 
rozmaitych opracowań i statystyk związanych z integrującymi się w ramach 
Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej krajami . Inicjatorem powstania Cen-
trum i jego założycielem był wówczas doktor, a później profesor A . Stępniak . 
To również z jego inicjatywy następnie, w 1983 r ., powstał Ośrodek Badań 

1 Fragment oświadczenia premiera T . Mazowieckiego z dnia 12 września 1989 r . Por . Tade-
usz Mazowiecki. Polityk trudnych czasów, red . W . Kuczyński, Z . Psota, United Publishers, War-
szawa 1997, s . 177–198 .

2 Centrum istnieje do dziś – znajduje się w strukturze Biblioteki Ekonomicznej Uniwer-
sytetu Gdańskiego .
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EWG, przemianowany w 1994 r . na Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, 
a 1 października 2019 r . – na Katedrę Badań Integracji Europejskiej . Profesor 
A . Stępniak kierował Ośrodkiem, a później Katedrą do swojej przedwczesnej 
śmierci 19 grudnia 2019 r .

Także w Warszawie, w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (dzisiaj 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) – czołowej polskiej uczelni ekono-
micznej, rosło zainteresowanie tematyką integracji gospodarczej w Europie . Tu 
przeniósł się na początku lat 70 . z Uniwersytetu Gdańskiego profesor S . Ładyka 
– założyciel i pierwszy dyrektor Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu 
Gdańskiego . W Warszawie pełnił wiele różnych funkcji . Był m .in . wieloletnim 
dyrektorem Instytutu Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych . Ale nie 
funkcje były tu najważniejsze, a fakt, że dla wielu młodych naukowców był 
wspaniałym przykładem, mentorem i przewodnikiem . Nie do przecenienia 
jest rola, jaką odegrał w życiu wielu z nas . Wypromował kilkunastu dokto-
rów, z których wielu zrobiło habilitacje, a kilku uzyskało tytuły profesorskie . 
Wśród nich jest Pani prof . dr hab . E . Kawecka-Wyrzykowska .

Pani Profesor jako jedna z pierwszych zainteresowała się problematyką 
integracyjną . To jej w 1998 r . przyznano prestiżową Katedrę Integracji Euro-
pejskiej im . J . Monneta, którą kieruje do dziś . Początkowo była podwładną 
profesora S . Ładyki, by w dalszych latach stać się jego szefową . O ile w począt-
kach kariery naukowej Pani Profesor E . Kaweckiej-Wyrzykowskiej to Profe-
sor inspirował Ją, zresztą jak nas wszystkich, namawiając do interesowania się 
integracją europejską, w której widział przyszłość Polski, o tyle w późniejszym 
okresie to Pani Profesor zaraziła swojego mentora zainteresowaniami integra-
cyjnymi . Po latach pisania na temat handlu morskiego i międzynarodowych 
stosunków gospodarczych profesor S . Ładyka wydał w 2000 r . jedno z pierw-
szych w Polsce dzieł na temat teorii międzynarodowej integracji gospodarczej .

Marzenia o członkostwie w Unii Europejskiej (UE), a właściwie Euro-
pejskiej Wspólnocie Gospodarczej, wydawały się nierealne jeszcze w drugiej 
połowie lat 80 . Pamiętam wywiad z przewodniczącym Komisji Europejskiej 
J . Delorsem na łamach tygodnika „Polityka” w czasie jego pierwszej kadencji 
w Komisji Europejskiej (lata 1986–1988) . Twierdził wówczas, że Polska nie ma 
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żadnych szans na członkostwo w EWG . Nikt, nawet ten polityk, który później 
został laureatem nagrody tygodnika „Polityka”, nie przewidywał zmian, które 
wkrótce miały nastąpić, i tego, że 1 maja 2004 r . Polska wraz z dziewięcioma 
innymi krajami stanie się członkiem UE .

Minęło już 15 lat naszej obecności w Unii . Mamy za sobą okres, który 
pozwala wyciągnąć wnioski i dokonać oceny, na ile ta obecność jest dla nas 
korzystna . Dokonując bilansu naszego członkostwa, najczęściej bierzemy pod 
uwagę kryteria ekonomiczne – przede wszystkim liczymy, ile zyskaliśmy środ-
ków z unijnego budżetu .

Polski udział w unijnym budżecie wynosi 1,99% . Zajmujemy pod tym 
względem 11 . pozycję wśród krajów UE . W 2017 r . nasza składka do unijnego 
budżetu wyniosła 3,05 mld EUR, w 2018 r . – 4,48 mld EUR, podczas gdy 
kraj nasz otrzymał ze środków unijnych w 2017 r . 11,92 mld EUR (drugi naj-
większy biorca unijnych środków po Francji), a w 2018 r . – 15,76 mld EUR3 . 
Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, w ciągu 15 lat członkostwa Polska 
wpłaciła w postaci składek do unijnego budżetu 52 mld EUR, a otrzymała 
w sumie 163,6 mld EUR .

W sondażu CBOS przeprowadzonym w marcu 2019 r . na losowej pró-
bie 982 dorosłych Polaków 78% uznało, że obecność Polski w Unii przynosi 
naszemu krajowi korzyści, 10% uważało, że korzyści i straty równoważą się, 7% 
uznało, że nasze członkostwo w UE przynosi straty, natomiast 5% nie miało 
zdania w tej sprawie . Jednocześnie 85% ankietowanych Polaków było zdania, 
że członkostwo w UE wpływa pozytywnie na polską gospodarkę, 78% uwa-
żało, że ma ono taki wpływ na polskie przedsiębiorstwa, a 77% – że na polskie 
rolnictwo . Badanie CBOS przeprowadzone w kwietniu 2019 r . wykazało, że 
91% Polaków popiera członkostwo Polski w Unii (59% zdecydowanie popiera) . 

3 Budżet UE w  pigułce, http://www .europarl .europa .eu/external/html/budgetataglance/
default_pl .html#poland (11 .01 .2020); Fundusze UE – tylko w 2018 r. Polska wyjęła z unijnej kasy 
ok. 11 mld euro, https://www .money .pl/gospodarka/fundusze-ue-tylko-w-2018-r-polska-wyjela-
-z-unijnej-kasy-ok-11-mld-euro-6342300753217665a .html (12 .01 .2020) .
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Zaledwie 1% respondentów był zdecydowanie przeciwny4 . Ten wynik był naj-
wyższy w 15-letniej historii naszego członkostwa w tym ugrupowaniu .

Jednak UE i wcześniej jej poprzedniczka – Europejska Wspólnota Gospo-
darcza – powstały nie tylko dla osiągania materialnych efektów wynikających 
z coraz ściślejszej współpracy ekonomicznej . Dzisiaj, po 75 latach bez wojny 
w całej Europie, zapominamy, co było głównym powodem zwrócenia się w kie-
runku integracji gospodarczej . To nie sama ekonomia, a czynniki polityczne 
były ważne w latach 50 . i później . Te czynniki ważne są także teraz .

Integracja ekonomiczna i stworzenie ścisłych więzi gospodarczych miały 
zapobiec narastaniu rozbieżności politycznych między krajami europejskimi . 
Dwie wojny światowe w pierwszej połowie XX w . spustoszyły Europę . Jej 
mieszkańcy marzyli o bezpieczeństwie i to nie tylko o tym ekonomicznym, 
ale przede wszystkim o  tym w szerszym znaczeniu . Współpraca w każdym 
obszarze sprzyja pokojowi . Oceniając naszą obecność w UE, nie można opie-
rać się wyłącznie na kryterium ekonomicznym . Trzeba pamiętać, że Unia stoi 
na straży reguł gospodarczych przyjętych przez jej członków, ale także na straży 
pokoju na naszym kontynencie . Jest gwarantem tego pokoju .

Jednym z najwspanialszych osiągnięć, które wiązały się z naszym przystą-
pieniem do UE, stała się dla nas wszystkich możliwość swobodnego poruszania 
się po krajach członkowskich – nie musimy ubiegać się o wizy, a nawet nie-
potrzebne są paszporty, gdy chcemy udać się do któregoś z krajów tzw . strefy 
Schengen . Po latach poniżania nas każdorazowym ubieganiem się o paszporty 
(stało się czasem 2 tygodnie w kolejce, by je dostać), które trzeba było zwrócić 
na posterunku milicji w ciągu 7 dni po powrocie do kraju, dzięki transfor-
macji nagle mieliśmy je w domu, co pozwalało nam podróżować w dowol-
nym momencie . Tyle że potrzebna była jeszcze aktualna wiza i trzeba było 
się o nią ubiegać w ambasadzie kraju, do którego chcieliśmy się udać . Teraz 
Europa stanęła przed nami otworem . Swoboda podróżowania pozwoliła 
nam poszerzać nasze horyzonty i krąg przyjaciół, poznawać kulturę i sztukę 

4 CBOS, Poparcie dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zainteresowanie wyborami do 
Parlamentu Europejskiego, 06 .05 .2019 .
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poszczególnych krajów, praktycznie wykorzystywać naszą znajomość języków 
obcych, nawiązywać współpracę z uczelniami krajów członkowskich począt-
kowo w ramach programu „TEMPUS”, potem „Socrates-Erasmus”, a dziś 
„Erasmus+”, ale także poza nim . Setki wykładowców podejmują wyzwania 
prowadzenia wykładów na zagranicznych uczelniach, a tysiące studentów mogą 
studiować za granicą . Wracają potem do kraju wzbogaceni o nowe doświad-
czenia i wiedzę, pewni siebie i swojej przyszłości . To wartość dodana, która 
jest nie do przecenienia . Również do Polski przyjeżdżają wykładowcy i stu-
denci . W ostatnich latach bilans wyjeżdżających i przyjeżdżających w naszym 
kraju nieomal się wyrównał . Program „Erasmus” to jeden z największych suk-
cesów integracji europejskiej .

Zastanawiając się dalej nad tym, co dało Polsce członkostwo w UE, należy 
pamiętać, że cenne są wartości, które Unia propaguje: poszanowanie godności 
człowieka, wolności, demokracji, równości, państwa prawa, jak również praw 
człowieka, w tym praw mniejszości . I dla tych wartości, których uczyliśmy się 
od Unii, warto było do niej dołączyć .

Krok po kroku uczyliśmy się też od Unii cenić pracę, trzeba było wykorze-
nić z umysłów ludzi mocno utrwalone poczucie, że „czy się stoi, czy się leży, 
dwa tysiące się należy” . Czy to się udało? Myślę, że tak, chociaż należy mieć 
świadomość, że szybko można wszystko zepsuć, przyzwyczajając społeczeń-
stwo do „łatwych pieniędzy” .

Nasza przynależność do Unii to nasz wielki sukces . Pozwoliła naszemu 
krajowi przeobrazić się z zaściankowego, zacofanego kraju w kraj nowocze-
sny, w którym poczuliśmy się bezpieczni . Nie można tego zmarnować . Pol-
ska stała się członkiem społeczności Zachodu, uwolniła się z wieloletniego 
„uwiązania” na smyczy swojego dotychczasowego protektora – Moskwy . Stała 
się partnerem, którego głos był słyszany i poważany w Europie . Polscy poli-
tycy zajmowali czołowe stanowiska w unijnych instytucjach, by wspomnieć 
tylko dwóch z nich – J . Lewandowskiego i D . Tuska (obaj są absolwentami 
Uniwersytetu Gdańskiego, pierwszy – Wydziału Ekonomiki Transportu, dzi-
siaj Wydziału Ekonomicznego, drugi – Wydziału Humanistycznego, dzisiaj 
Wydziału Historycznego) .
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Gdybyśmy chcieli przeprowadzić dogłębną analizę SWOT dla UE i naszego 
w niej członkostwa, to bez wątpienia obok mocnych stron i możliwości, które 
nam dała, znajdą się też minusy i zagrożenia . Są nimi ambicje krajów najsil-
niejszych w Unii – Francji i Niemiec . Oba mają ogromne zasługi, jeśli chodzi 
o integrację europejską, jednak, przede wszystkim w ostatnich latach, odzy-
wają się pewne duchy przeszłości i zwłaszcza w przypadku Francji odradza się 
chęć powrotu do mocarstwowej pozycji . Zasada równości powinna być w UE 
bezwzględnie przestrzegana . Zdarzają się jednak sytuacje, w których są „równi 
i równiejsi”, a niektórzy z członków stawiają narodowe interesy ponad inte-
resy całego ugrupowania .

Ważna jest sprawa przyszłości Unii . Należy pamiętać, że w historii nie ma 
nic wiecznego, a UE – jak stwierdził B . Geremek przed nieomal 16 laty podczas 
100 . edycji Francuskich Tygodni Społecznych w Lille (w wywiadzie z września 
2004 r ., wówczas nieopublikowanym) – „jest istotą śmiertelną i trzeba mieć tego 
świadomość . To nie jest sukces osiągnięty na zawsze . Wszystko zależy od tego, 
czy potrafimy, stworzywszy Europę, stworzyć Europejczyków, czy potrafimy 
odpowiedzieć na pytanie (…) o wolę życia wspólnego . Bo jeżeli nie, to Unia 
może nagle przestać istnieć”5 . Są to ważne i bardzo mądre słowa, które, szcze-
gólnie obecnie, powinniśmy sobie powtarzać .

Federalizacja Europy, czyli stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy 
na wzór USA, z całym europejskim dziedzictwem i różnorodnością językową, 
kulturową i historyczną, nie jest planem możliwym do zrealizowania . Zawsze 
pozostaną różnice i rozbieżności . Trzeba raczej szukać możliwości zbliżania się, 
współpracy, godzenia różnych interesów i szukania kompromisów . W niektó-
rych obszarach jesteśmy w Unii bliżsi federacji, w innych – raczej konfederacji . 
Trzeba znaleźć przestrzeń do współpracy o wspólnym mianowniku, natomiast 
obniżyć ambicje tam, gdzie jest to niemożliwe .

Ostatnie trzy poszerzenia Unii znacząco zmieniły sytuację – do ugrupowania 
jednocześnie weszło w 2004 r . 10 krajów, trochę później jeszcze dwa, a potem 
jeszcze jeden . Wiele z nich za bardzo odstaje od grupy najbardziej rozwiniętych, 

5 B . Geremek, Marzenia się spełniają, „Tygodnik Powszechny”, 16 .07 .2008 .
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by można było realizować jeden program dla wszystkich członków . Jeśli Unia 
ma przetrwać, trzeba iść na kompromis . Europa różnych prędkości („ci, któ-
rzy chcą więcej, robią więcej”), mimo że budzi wiele negatywnych emocji6, 
wydaje się dziś najbardziej realnym rozwiązaniem . Tak duża różnorodność pod 
względem poziomu rozwoju 28 członków UE (od 1 lutego 2020 r . 27 człon-
ków) i istniejące już de facto podziały na tych, którzy są członkami strefy euro, 
i tych poza nią, tych ze strefy Schengen i tych, którzy się nie przyłączyli (Cypr, 
Irlandia) bądź jeszcze się nie przyłączyli (Bułgaria, Rumunia, Chorwacja), spo-
wodują moim zdaniem, że ten wariant przyszłości UE (być może powiązany 
z innymi jeszcze rozwiązaniami) będzie najbardziej realny . Można realizować 
równolegle kilka z tzw . scenariuszy J .-C . Junckera: np . połączyć wariant kilku 
prędkości z wariantem „robić mniej, ale bardziej efektywnie” lub „robić wspól-
nie znacznie więcej”7 .

Należy budować europejską tożsamość i system, który łączy interesy wspól-
notowe i narodowe . Trzeba, mimo różnych przeszkód, szukać wspólnego mia-
nownika i edukować społeczeństwo, by rozumiało zasady obowiązujące w Unii 
oraz uświadamiało sobie konieczność trwania razem z  innymi partnerami 
wspólnoty, zwłaszcza w sytuacji różnych zewnętrznych zagrożeń . Legitymiza-
cja UE w oczach obywateli jest koniecznością i obowiązkiem każdego z państw 
członkowskich . W interesie wszystkich rządów jest bycie czynnikiem jedno-
czącym projekt europejski, a nie osłabianie go . Zmiany w układzie sił geopoli-
tycznych powodują, że jeśli nie będziemy w ramach Europy zwarci, będziemy 
mieli w nowych warunkach niewiele do powiedzenia i niewielki będzie nasz 
wpływ na przyszłość całego globu . Indywidualne gospodarki i państwa, nawet 
te największe w Unii, będą za słabe wobec potęgi Chin, USA, a nawet Rosji .

Najważniejsze jest to, abyśmy trwali razem – zjednoczeni wspólnymi 
przedsięwzięciami i wspólnym systemem wartości . Musimy dbać o  swoje, 

6 Komisja Europejska, Dialogi z obywatelami na temat przyszłości Europy, Urząd Publikacji 
Unii Europejskiej, Luksemburg 2017, s . 6 .

7 Komisja Europejska, Biała Księga w  sprawie przyszłości Europy, COM(2017) 2025, 
01 .03 .2017, s . 29; Nasza Europa. 10 lat Polski w Unii Europejskiej, red . P . Kowalski, S . Goli-
nowska, B . Błaszczyk, CASE, Warszawa 2019, s . 243 .
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narodowe interesy, jednak najistotniejszy jest kompromis i zachowanie war-
tości, które decydują o sile Unii . Żyjemy dziś w wielobiegunowym świecie, 
gdzie coraz częściej postrzega się stosunki międzynarodowe jako grę o sumie 
zerowej . W świecie tym UE musi pozostać silna – silna siłą swoich członków, 
ale też ich jednością . Wówczas będzie liczyła się w świecie, a my wraz z nią .
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18JAROSŁAW PIETRAS*

KILKA UWAG O BADANIACH 
NAD INTEGRACJĄ EUROPEJSKĄ 

W PROCESIE PRZYSTĘPOWANIA 
POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

Polska jest członkiem Unii Europejskiej (UE) od ponad 15 lat . Upływ tego 
czasu i prawie 30 lat, które minęły od podjęcia pierwszych kroków zbliżają-
cych nas do UE, pozwoliły na przeprowadzenie bardzo rzetelnej i drobiazgowej 
analizy wszystkich poważniejszych konsekwencji przynależności Polski do UE 
(na podstawie danych zebranych na przestrzeni wystarczająco długiego okresu) .

W polskiej gospodarce i poziomie rozwoju społecznego w tym okresie 
bardzo wiele uległo zmianie i spoglądając ex post, na podstawie dostępnych 
bardzo szczegółowych danych i  rozbudowanych analiz można wyodrębnić 
i oszacować dość dokładnie konsekwencje integracji Polski z UE . Wcześniej 
nie było to takie oczywiste . W Polsce rozwój badań nad zjawiskami integracji 
nie ma zbyt długiej historii . Z oczywistych względów w okresie tuż przed akce-
sją i tuż po niej dla wielu ośrodków naukowych badania nad integracją euro-
pejską i określanie konsekwencji przystąpienia Polski do UE stały się ważnym 

* Dr Jarosław Pietras – Sekretariat Generalny Rady UE, e-mail: jaroslaw .pietras@consi-
lium .europa .eu .
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kierunkiem działania . W badania uwzględniające zarówno ocenę skutków 
makroekonomicznych i ogólnospołecznych, jak i wpływ integracji na wybrane 
zjawiska w Polsce czy rozwój poszczególnych sektorów gospodarki angażo-
wały się ośrodki badawcze o bardzo różnym profilu . Kolejne rocznice człon-
kostwa Polski w UE były okazją do dokonywania takich wieloaspektowych 
analiz ekonomicznych oraz analiz społecznych konsekwencji decyzji o przy-
stąpieniu Polski do UE1 . Z każdym kolejnym rokiem można było z większą 
pewnością wysnuwać wnioski o długofalowym wpływie tego procesu . Litera-
tura zawierająca przekrojowe analizy lub bardziej szczegółowe oceny według 
zjawisk i sektorów jest już dość bogata, podobnie jak liczna jest grupa ośrod-
ków, która inicjowała tego typu badania . Rozpoznanie wpływu członkostwa 
na rozwój społeczny i gospodarczy Polski jest zatem obecnie dobrze udoku-
mentowane . Takie spojrzenie wstecz ujawniło bezdyskusyjnie ogromną skalę 
zmian w naszym kraju, wywołanych bezpośrednio lub pośrednio procesami 
integracji europejskiej . Obecnie daje się zauważyć pewne osłabienie zaintere-
sowania badaniami tego typu, ponieważ nowe zjawiska i wyzwania wymagają 
pilniejszego poszukiwania odpowiedzi na pytanie o ich wpływ na Polskę niż 
konsekwencje ugruntowanego już udziału Polski w UE .

Dlatego warto sięgnąć pamięcią wstecz i przywołać oceny dokonywane ex 
ante u progu starań o członkostwo, by móc już z pewnego dystansu określić, 
czy nauka i badania przyczyniły się do korzystnego ukształtowania warunków 
naszego członkostwa, czy wspomogły w sumie dość biurokratyczny i żmudny 
proces przygotowań do członkostwa i samych negocjacji, i w końcu by móc 
ocenić, czy formułowane wówczas opinie odnośnie do szacowanych i oczeki-
wanych skutków członkostwa finalnie znalazły swe potwierdzenie w przebiegu 
rzeczywistych zmian .

Z obecnej perspektywy porównanie posiadanych danych z wyobrażeniami 
i przewidywaniami odnośnie do kosztów i korzyści członkostwa Polski w UE 
generalnie potwierdza trafność podejmowanych wyborów, z tym że wiele z tych 

1 Zob . np . Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej. Doświad-
czenia pierwszego roku członkostwa, Warszawa 2005 . Publikację takich ocen powtarzano począt-
kowo co roku, a później już mniej regularnie .
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ocen było obarczonych dużą dozą niepewności i dlatego formułowano wnio-
ski raczej ostrożnie . Jednym z pierwszych przekrojowych raportów naświetla-
jących całościowo możliwe przyszłe konsekwencje członkostwa Polski w UE, 
a  jednocześnie opartym na rzeczywistych wynikach zakończonego już pro-
cesu negocjacji był opublikowany przez Urząd Komitetu Integracji Europej-
skiej (UKIE) w 2003 r . Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii 
Europejskiej2 . Powstał on dzięki współpracy z wieloma ośrodkami badawczymi 
oraz akademickimi i był próbą prospektywnego spojrzenia na rozwój Polski 
wewnątrz UE . Takich publikacji mniej lub bardziej systematycznie formu-
łujących przewidywane, możliwe scenariusze dalszego rozwoju Polski poja-
wiło się tuż przed akcesją całkiem dużo3 . Uwieńczenie negocjacji i przyjęcie 
ich wyników było zasadniczo postrzegane jako zakończenie głównego etapu 
transformacji systemowej, zakończenie kształtowania ram instytucjonalnych 
i prawnych ustalających na dłużej warunki dalszego rozwoju Polski . Spisane 
w traktacie akcesyjnym wyniki negocjacji, wraz ze zobowiązaniem stosowania 
przez Polskę acquis communautaire, niosące liczne zmiany dla relacji handlo-
wych z pozostałymi krajami UE, inwestycji, przepływu pracowników, dawały 
solidną podstawę do formułowania całościowych scenariuszy dalszego rozwoju 
oraz ocen możliwego wpływu nawet na pomniejsze gałęzie polskiej gospodarki .

Decyzja o europejskim kierunku polskiej polityki i członkostwie w UE 
była, już na początkowym etapie polskiej transformacji, jedną z podstawowych 
wytycznych w polskim myśleniu o strategicznym kierunku zmian . W człon-
kostwie Polski w zachodnich strukturach współpracy politycznej (takich jak 
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego i Wspólnota Europejska – WE) 
i gospodarczej (ponownie WE, Międzynarodowy Fundusz Walutowy/Bank 
Światowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Światowa Orga-
nizacja Handlu itp .) widziano możliwość zakotwiczenia rozpoczętych zmian 

2 Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do 
Unii Europejskiej, Warszawa 2003 .

3 Np . Na prostej? Polska w  przededniu członkostwa w  UE. EU –  monitoring VII, 
red . M . Maroda, J . Wilkin, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, Kraków 2003 .
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i zewnętrznej stabilizacji dynamicznych przeobrażeń zachodzących wewnątrz 
polskiej gospodarki .

Decyzja ta nie była oparta na szczegółowej analizie ekonomicznych kon-
sekwencji takiego kroku, lecz stanowiła po prostu polityczny i  strategiczny 
wybór uznawany za logiczną konsekwencję decyzji o kierunku transformacji 
ustrojowej naszego kraju . Jednocześnie był to wybór wymuszający prowadzenie 
konsekwentnej polityki i podejmowanie kroków prowadzących do przyszłej 
integracji Polski z UE . Wiązało się to z koniecznością wdrażania instrumentów 
stosowanych w UE, nawet jeśli nie mieściły się one w dotychczasowym polskim 
systemie regulacyjnym . Wprowadzanie coraz bardziej szczegółowych rozwią-
zań unijnych, mających wpływ jeśli nie bezpośrednio na całą polską gospo-
darkę, to na poszczególne jej sektory, stawiało zatem pytanie o znaczenie badań 
i ocen wszelkich konsekwencji przyjęcia strategicznej decyzji o integracji z UE .

U progu transformacji systemowej wiedza o UE nie była szeroko rozpo-
wszechniona, a nieliczne ośrodki akademickie i naukowe raczej skupiały się 
na opisywaniu funkcjonowania samych Wspólnot Europejskich i znaczenia 
mechanizmów integracji dla gospodarek państw, które te Wspólnoty tworzyły . 
Warto też przypomnieć, że pierwsze opracowania powstałe u samego progu 
transformacji ustrojowej Polski były raczej powierzchowne . Również pierw-
sze tłumaczenia zagranicznej literatury w tym obszarze obejmowały publikacje 
o stosunkowo ogólnym charakterze4 . Z czasem zarówno liczba, jak i jakość spo-
rządzanych analiz uległy wyraźnej poprawie . Pytania o ewentualne gospodarcze 
konsekwencje możliwego do wyobrażenia sposobu integracji Polski ze Wspól-
notami Europejskimi na tym wczesnym etapie spotykały się raczej z intuicyj-
nymi odpowiedziami . Tym bardziej że kształt związków Polski z WE w tym 
czasie nie był bynajmniej przesądzony . Strategicznym wyborem dokonanym 
w Polsce było pełnoprawne członkostwo Polski we Wspólnotach we wszystkich 
obszarach integracji . Jednak w tym okresie było sporo naukowych opracowań, 
których autorzy wychodzili z założenia, że pełna integracja wymaga długiego 

4 Na przykład pierwszym przetłumaczonym i rozpowszechnionym w Polsce podręczni-
kiem bazowym była praca: W . Molle, Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, poli-
tyka, Fundacja Gospodarcza NSZZ Solidarność, Gdańsk 1995 .
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okresu przygotowań i że być może będzie potrzebny pośredni etap, zbliżony 
do rozwiązań Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, co np . suge-
rował w swojej książce R . Baldwin5 . Sugestie takie były formułowane nawet 
po decyzji politycznej podjętej przez państwa członkowskie WE na szczycie 
w Kopenhadze z 1993 r . dotyczącej warunków politycznych i ekonomicznych 
rozszerzenia WE o państwa z Europy Środkowej i Wschodniej .

Pierwsze lata po 1989 r ., czyli początku transformacji systemowej, prak-
tycznie aż do momentu wstąpienia Polski do UE były zatem również okre-
sem przyspieszonego i  intensywnego tworzenia się potencjału badawczego 
i  analitycznego procesów integracyjnych w UE, jej kształtu instytucjonal-
nego i w szczególności konsekwencji integracji dla kraju przystępującego do 
UE . Od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej do chwili uzyskania 
członkostwa upłynęło ok . 15 lat . Już w pierwszych latach tego okresu starano 
się rozwijać analizy dotyczące procesu zmierzania do członkostwa i szacować 
konsekwencje zarówno zbliżania się do UE, jak i niezbędnych zmian w pol-
skiej gospodarce . W ówczesnych krajach WE i w samej Komisji Europejskiej 
początkowo, podobnie jak w Polsce, również nie było solidnych ocen, jakie 
ten proces może przynieść konsekwencje nie tylko dla krajów kandydujących, 
ale także dla samej Wspólnoty . Przed 1989 r . nikt z naszych partnerów nie 
zadawał sobie takiego pytania, a w pierwszych latach transformacji domino-
wały obawy o nietrwałość i kruchość zmian w państwach Europy Środkowej 
i Wschodniej oraz o stabilność polityki tych krajów i ich determinacji w dążeniu 
do członkostwa . Tuż po 1989 r . dużo bardziej pogłębione zagraniczne analizy 
procesu przemian ustrojowych w Polsce były podejmowane w Banku Świato-
wym i Międzynarodowym Funduszu Walutowym, tj . instytucjach mających 
duże doświadczenie ze współpracy z krajami wychodzącymi z głębokich kryzy-
sów . W opracowaniach tych instytucji można także było odnaleźć wiele ocen 
i rekomendacji dotyczących procesu integracji z UE, procesu widzianego jako 
jedna z ważnych kotwic dla przemian ustrojowych .

5 R . E . Baldwin, Towards an Integrated Europe, Center for Economic Policy Research, Lon-
don 1994 .
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Pierwszym z takich dużych instrumentów uzgadnianych pomiędzy Polską 
a WE (jako że UE została ustanowiona dopiero traktatem z Maastricht) był 
Układ Europejski, ustanawiający stowarzyszenie naszego kraju ze Wspólnotami 
Europejskimi . Poza częścią handlową, która stanowiła najobszerniejszą część 
tego dokumentu i zawierała najbardziej konkretne i mierzalne postanowienia, 
w układzie odniesiono się również do innych obszarów współpracy gospodar-
czej . Zdefiniowano też, niekiedy tylko deklaratywnie, wewnętrzne rozwiąza-
nia w ramach polskiej gospodarki, które docelowo miały ułatwić współpracę 
Polski jako kraju stowarzyszonego z członkami Wspólnot Europejskich . Roz-
wiązania te były postrzegane jako jeden z elementów transformacji i unowo-
cześniania Polski, a niekoniecznie jako obciążenia wymagające gruntownego 
rachunku i wyważenia argumentów za i przeciw jako podstawy do podejmo-
wania decyzji . Nawet pogłębioną ocenę wpływu tego układu na relacje han-
dlowe sformułowano ex post, a negocjacje taryfowe były oparte na skromnych 
doświadczeniach z otwarcia polskiej gospodarki po 1989 r . Niewątpliwie Układ 
Europejski zakreślał wieloletni harmonogram zmian w relacjach handlowych 
i stwarzał podstawy przewidywalności wpływu jego postanowień na gospo-
darkę Polski . Jednakże kolejne wydarzenia szybko modyfikowały tempo zmian 
i wpływały na aktualność dokonywanych analiz .

Kolejnym ważnym etapem było przyjęcie przez UE wzmocnionej strategii 
przedakcesyjnej, po której nastąpiło złożenie przez Polskę wniosku o członko-
stwo . Ogromne znaczenie dla poznania przez naszych partnerów skali różnic, 
barier i wyzwań miał proces przygotowywania tzw . avis, czyli opinii o polskim 
wniosku o członkostwo . Ze względu zarówno na liczbę kandydujących kra-
jów, jak i na skalę oraz złożoność problemów przygotowanie tej opinii oparto 
na usystematyzowanych i  szczegółowych kwestionariuszach, pozwalających 
na ujawnienie nawet drobnych różnic pomiędzy polskim a unijnym syste-
mem gospodarki i prawa . Ocena zidentyfikowanych dzięki temu procesowi 
różnic oraz tempa zmian pozwoliła ostatecznie wyciągnąć wnioski odnośnie 
do kierunku dalszych reform, problemów wymagających negocjacji, a także 
– w ostatecznym rachunku – rozpoznania szczegółowych konsekwencji przy-
szłego członkostwa . Z jednej strony polskie instytucje dokonały szczegółowej 
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analizy sytuacji w obszarach objętych pytaniami kwestionariusza, a z drugiej 
strony służby Komisji Europejskiej przeanalizowały systematycznie nadsyłane 
dane . Od początku przemian był to chyba pierwszy moment, w którym okre-
ślenie skali i charakteru konsekwencji przyszłego członkostwa Polski w UE 
było tak precyzyjne . Funkcja sporządzanych w tym okresie analiz i ocen pro-
cesów integracji była zatem nie tylko czysto poznawcza . Pomogły one bowiem 
wskazywać kierunki prowadzonej polityki, weryfikować sekwencję kroków 
dostosowawczych i dzięki zarysowaniu skali możliwego wpływu przyjmo-
wanych rozwiązań ułatwiły podejmowanie decyzji politycznych o kierunku 
dostosowań gospodarczych, wymaganych zmian ram prawnych czy prioryte-
tów negocjacyjnych .

Dlatego proces ten umożliwił płynne przejście do negocjacji, które doty-
czyły już tylko głównych problemów politycznych (jak swobodny przepływ 
osób czy zakup nieruchomości) i finansowych (wielkość funduszy na politykę 
spójności czy udział Polski w budżecie rolnym), lub do kwestii nieco bardziej 
technicznych w poszczególnych obszarach . Etap ten obejmował kolejną fazę 
identyfikacji szczegółowych problemów w postaci negocjacyjnego „screeningu” 
wszystkich obszarów objętych integracją . Wówczas zarówno w Polsce, jak 
i w UE powstała wystarczająco duża baza opracowań, badań, analiz i niezbęd-
nych danych statystycznych, by móc sformułować dobrze ugruntowane wnio-
ski dotyczące: samych negocjacji, polskich rozwiązań na drodze do UE i ich 
konsekwencji gospodarczych i  społecznych6 . To był również moment, gdy 
wiedza o samym funkcjonowaniu UE i skutków, jakie wywoła rozszerzenie 
zarówno dla kraju przystępującego, jak i dla całej UE, została dobrze ugrun-
towana . Na przykład kilkusetstronicowa praca Unia Europejska. Przygotowa-
nia Polski do członkostwa pod redakcją Profesor E . Kaweckiej-Wyrzykowskiej 
i E . Synowiec7 zawierała systematyczny opis procesów zachodzących w samej 
UE i kształtu odpowiednich przemian w Polsce . Jak wiele prac z tego okresu, 

6 Zob . np . Negocjacje w sprawie członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, 
red . J . Barcz, A . Michoński, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2002 .

7 Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, 
E . Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001 .
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było to opracowanie zbiorowe, jeden z dowodów na funkcjonowanie znacznej 
liczby ośrodków podejmujących tematykę badawczą z tego obszaru i uzyskaną 
dojrzałość analizy skomplikowanych procesów integracyjnych . Warto również 
podkreślić, że np . wewnątrz UKIE usytuowano departament zajmujący się 
analizami procesów integracyjnych (problemów mających bieżące znaczenie, 
ale też kwestii bardziej odległych, wykraczających poza moment przystąpie-
nia Polski do UE, jak np . przygotowanie do negocjacji kolejnej perspektywy 
finansowej UE) .

W okresie poprzedzającym członkostwo istniało autentyczne zapotrzebo-
wanie na wiedzę i zrozumienie skomplikowanych procesów integracyjnych, co 
pomagało podejmować w sposób bardziej świadomy i przemyślany niezbędne 
decyzje przygotowawcze i negocjacyjne . Na przykład przez wiele lat bieżące 
problemy integracji – niezależnie od naukowych i formalnych analiz – były 
poddawane osądowi grupy naukowców i badaczy spotykających się regular-
nie w UKIE8 . Dlatego należy podkreślić, że niemałą zasługę w promowaniu 
tego typu badań miały właśnie instytucje centralnej administracji państwo-
wej, w tym UKIE, poświęcające na ten cel znaczne jak na owe czasy środki . 
Bez zainteresowania wynikami badań, bez wykorzystywania ich w działaniach 
podejmowanych przez te instytucje i bez środków finansowych przeznaczonych 
na inicjowanie niezbędnych analiz proces dochodzenia do obecnego poziomu 
wiedzy o konsekwencjach integracji Polski z UE trwałby zapewne o wiele dłużej .
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19DARIUSZ K. ROSATI*

WSPÓLNY BUDŻET  
DLA STREFY EURO

Na posiedzeniu 9 października 2019 r . ministrowie finansów eurogrupy, 
obradujący z udziałem ministrów finansów pozostałych państw członkow-
skich Unii Europejskiej (czyli w tzw . formacie inkluzywnym), podjęli decyzję 
o utworzeniu odrębnego budżetu dla strefy euro . Nowy instrument finansowy, 
którego oficjalna nazwa brzmi Instrument Budżetowy dla Konwergencji i Kon-
kurencyjności (Budgetary Instrument for Convergence and Competitiveness 
– BICC), ma stanowić integralną część Wieloletnich Ram Finansowych UE 
na  lata 2021–2027, a  jego celem ma być udzielanie wsparcia finansowego 
dla reform strukturalnych i inwestycji publicznych w państwach strefy euro1 . 
Decyzja eurogrupy jest wykonaniem zalecenia szczytu strefy euro z 21 czerwca 
2019 r .2 Można śmiało powiedzieć, że jest to decyzja przełomowa – państwa 
członkowskie UE zgodziły się po raz pierwszy włączyć do zakresu wspólnych 
polityk unijnych część narodowej polityki fiskalno-budżetowej, która do tej 

* Prof. dr hab. Dariusz K. Rosati – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, e-mail: dro-
sat@sgh .waw .pl .

1 Eurogroup Meeting, 9 .10 .2019, https://www .consilium .europa .eu/en/meetings/euro-
group/2019/10/09 (18 .02 .2020) .

2 Statement of the Euro Summit, Press Release, 21 .06 .2019, https://www .consilium .
europa .eu/en/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019 
(18 .02 .2020) .
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pory stanowiła zazdrośnie strzeżony obszar wyłącznych kompetencji narodo-
wych poszczególnych państw . Pokazuje to, że państwa członkowskie, zwłaszcza 
te należące do strefy euro, są zdeterminowane, aby dalej pogłębiać integrację 
w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej .

Idea odrębnego budżetu dla strefy euro nie jest niczym nowym, była 
bowiem żywo dyskutowana już od kilku lat3 . Bezpośrednim impulsem do tej 
dyskusji był kryzys zadłużenia suwerennego, który wstrząsnął unią walutową 
w Europie w  latach 2010–2012 i ujawnił szereg słabości w  jej konstrukcji 
i funkcjonowaniu . Jednym z pomysłów na uniknięcie podobnych kryzysów 
w przyszłości było utworzenie wspólnego funduszu, który miał wspierać państwa 
członkowskie strefy euro w czasach gorszej koniunktury . Taki projekt znalazł 
się m .in . w raporcie pięciu prezydentów, opublikowanym w czerwcu 2015 r ., 
oraz w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego z lutego 2017 r . W ślad za 
tym w maju 2017 r . Komisja Europejska ogłosiła dokument w sprawie pogłę-
bienia Unii Gospodarczej i Walutowej, w którym rozwinięto główne idee 
raportu pięciu prezydentów . Komisja zaproponowała – obok szeregu innych 
inicjatyw (takich jak dokończenie budowy unii bankowej, budowę unii kapi-
tałowej czy emisję wspólnych euroobligacji) – stworzenie także podstaw unii 
fiskalnej w strefie euro, obejmującej m .in . „makroekonomiczną funkcję sta-
bilizacyjną” oraz dedykowany budżet dla strefy euro4 . Propozycje te uzyskały 
umiarkowane poparcie ze strony większości państw członkowskich strefy euro .

Pierwszym politycznym sygnałem, że UE może pójść w kierunku głębszej 
integracji w polityce fiskalnej, był wspomniany raport pięciu prezydentów, 

3 Zob . m .in .: S . Hebous, A . Weichenrieder, Towards a fiscal union? On the acceptability of 
a fiscal transfer system in the eurozone, „SAFE White Paper Series”, 2015, no . 28; C . Wyplosz, 
The six flaws of the Eurozone, „Economic Policy” 2016, vol . 31, issue 87, s . 559–606; A . Bena-
ssy-Quéré, X . Ragot, G . B . Wolff, Which fiscal union for the euro area?, „Bruegel Policy Con-
tribution” 2016, no . 5; T . Poghosyan, S . Abdelhak, C . Cottarelli, The role of fiscal transfers 
in smoothing regional shocks, w: Designing a European fiscal union: Lessons from the experience of 
fiscal federations, red . C . Cottarelli, M . Guerguil, Routledge, London–New York 2014, s . 60–89; 
E . Kawecka-Wyrzykowska, Budżet strefy euro: realistyczna propozycja czy utopia?, w: Unia Euro-
pejska wobec wyzwań przyszłości, red . E . Małuszyńska, G . Mazur, P . Idczak, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015, s . 184–199 .

4 European Commission, Reflection Paper on the Deepening of the Economic and Monetary 
Union, COM(2017) 291, 31 .05 .2017 .
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w którym pojawia się idea wspólnego budżetu dla strefy euro5 . W raporcie powo-
łano się na doświadczenia istniejących już, w pełni dojrzałych unii walutowych 
funkcjonujących w państwach federalnych . W ramach tych unii walutowych 
wykorzystuje się funkcję makroekonomicznej stabilizacji fiskalnej na szczeblu 
rządu federalnego do łagodzenia skutków wstrząsów asymetrycznych, które 
dotykają poszczególne części federacji i których nie można zneutralizować 
na poziomie rządu stanowego, regionalnego czy lokalnego . Autorzy raportu 
postulują, aby w miarę postępowania konwergencji między krajami strefy euro 
zmierzać w kierunku wspólnego podejmowania decyzji dotyczących budżetów 
narodowych w części odnoszącej się do automatycznej stabilizacji na szcze-
blu unii walutowej . Nie chodzi przy tym o aktywne kształtowanie przebiegu 
cyklu koniunkturalnego, ale o skuteczniejsze łagodzenie skutków wstrząsów 
makroekonomicznych zarówno symetrycznych, jak i asymetrycznych . Jedno-
cześnie w raporcie podkreślono, że funkcja stabilizacyjna nie może prowadzić 
do trwałych, jednokierunkowych transferów finansowych między krajami 
członkowskimi unii walutowej, nie może osłabiać dyscypliny fiskalnej przewi-
dzianej w ramach zreformowanego paktu stabilności i wzrostu oraz musi być 
powiązana z wypełnianiem innych warunków związanych z efektywnym zarzą-
dzaniem i wdrażaniem niezbędnych reform strukturalnych . Wspólna funkcja 
fiskalna powinna być też integralną częścią ogólnych ram fiskalnych całej Unii 
Europejskiej, czyli paktu stabilności i wzrostu oraz mechanizmu koordynacji 
narodowych polityk gospodarczych w ramach semestru europejskiego . Te idee 
zostały dalej rozwinięte przez Komisję Europejską w dokumencie w sprawie 
pogłębienia Unii Gospodarczej i Walutowej z maja 2017 r ., w którym przed-
stawiła różne warianty „funkcji stabilizacyjnej” (fundusz inwestycyjny, unijny 

5 The Five Presidents Report: Completing Europe’s Economic and Monetary Union, Report by 
J .-C . Juncker, in close collaboration with D . Tusk, J . Dijsselbloem, M . Draghi and M . Schulz, 
European Commission, Brussels, 22 .06 .2015, https://ec .europa .eu/commission/sites/beta-politi-
cal/files/5-presidents-report_en .pdf (10 .02 .2020) . Gwoli ścisłości należy zauważyć, że wstępna, 
ogólna idea budżetu dla strefy euro pojawiła się już w 2012 r . w tzw . raporcie czterech prezy-
dentów . Towards a genuine economic and monetary union, Report by H . Van Rompuy, in close 
collaboration with J . M . Barroso, J .-C . Juncker and M . Draghi, Brussels, 5 .12 .2012, https://
www .consilium .europa .eu/media/23818/134069 .pdf (10 .02 .2020) .



Dariusz K. Rosati 

356

system zasiłków dla bezrobotnych, fundusz na „złe czasy” – rainy fund) . Źródłem 
finansowania tych nowych funkcji mogłyby być, według propozycji Komisji, 
istniejące instrumenty, takie jak Europejski Mechanizm Stabilizacyjny i budżet 
ogólny UE, lub dodatkowe dochody z podatków pośrednich i bezpośrednich .

Parlament Europejski w swoim sprawozdaniu poszedł znacznie dalej, wzy-
wając do utworzenia w pierwszej fazie wspólnej „zdolności budżetowej” (fiscal 
capacity), mającej charakter „ubezpieczenia” chroniącego unię walutową przed 
niekorzystnymi zmianami koniunktury (rainy fund), a docelowo – wspólnego 
budżetu strefy euro, pełniącego szereg funkcji makro- i mikroekonomicznych . 
Obejmowałyby one: funkcję antycyklicznego stabilizowania gospodarki, funk-
cję stabilizowania dochodów ludności poprzez jednolity system zasiłków dla 
bezrobotnych, wspólną emisję euroobligacji przeznaczonych na stabilizowanie 
systemów bankowych, funkcję pożyczkodawcy ostatniej szansy dla nadmier-
nie zadłużonych rządów państw członkowskich oraz wsparcie dla inwestycji 
przeznaczonych na dostarczanie ważnych dóbr publicznych i przyspieszenie 
procesu konwergencji w ramach unii walutowej6 .

Jeszcze dalej idącą propozycję – choć sformułowaną bardziej ogólnie – przed-
stawił prezydent Francji E . Macron . W głośnym wykładzie wygłoszonym na Sor-
bonie we wrześniu 2017 r . zarysował federacyjną wizję dalszej integracji Europy, 
opartą m .in . na wspólnej polityce fiskalnej obejmującej utworzenie wspólnego 
budżetu dla państw strefy euro7 . Dla prezydenta Francji wspólny budżet ma 
być przede wszystkim czynnikiem sprzyjającym konwergencji realnej państw 
członkowskich strefy euro, umożliwiającym zmniejszenie różnic w poziomie 
rozwoju i zamożności poszczególnych państw oraz instrumentem dostarczania 
wspólnotowych dóbr publicznych, takich jak bezpieczeństwo, ochrona przed 
nielegalną migracją, transformacja cyfrowa i klimatyczna oraz wspólna waluta . 
Ważną funkcją wspólnego budżetu miałoby być też zapewnienie stabilności 

6 European Parliament, Report on Budgetary Capacity for the Eurozone (2015/2344 (INI)), 
13 .02 .2017 . Zob . też S . Mureşan, Prospects for a euro-area budget: an analytical outline, „European 
View” 2017, no . 16, s . 211–218 .

7 Initiative for Europe, Sorbonne Speech of Emmanuel Macron, 29 .09 .2017, http://inter-
national .blogs .ouest-france .fr/archive/2017/09/29/macron-sorbonne-verbatim-europe-18583 .
html (12 .02 .2020) .
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w obliczu wstrząsów zewnętrznych, czego poszczególne państwa członkowskie 
unii walutowej indywidualnie nie są w stanie zagwarantować .

Źródłami finansowania tego budżetu, według prezydenta Francji, byłyby 
m .in . podatki od usług cyfrowych i podatki ekologiczne (od zużycia zasobów 
naturalnych), a także udział w dochodach z podatku od zysków korporacji 
transnarodowych . Polityczny nadzór nad wspólnym budżetem miałby spra-
wować wspólnotowy minister finansów, podlegający kontroli Parlamentu 
Europejskiego . Zarazem E . Macron bardzo mocno podkreślał, że zgoda na tak 
szeroki zakres finansowania zadań budżetowych musi iść w parze ze zwięk-
szoną odpowiedzialnością za przestrzeganie wspólnie uzgodnionych reguł 
dyscypliny fiskalnej oraz podjętych zobowiązań dotyczących przeprowadze-
nia niezbędnych reform .

Należy zauważyć, że te wcześniejsze koncepcje wspólnego budżetu dla 
strefy euro szły znacznie dalej niż projekt uzgodniony ostatecznie przez euro-
grupę; można nawet powiedzieć, że przyjęty projekt stanowi w istocie zaledwie 
cień wcześniejszych ambitnych propozycji . Główną przeszkodą była obawa, że 
bez uprzedniego wzmocnienia dyscypliny budżetowej poszczególnych państw 
wspólny budżet zamieni się w mechanizm permanentnych transferów fiskal-
nych od oszczędnych krajów Północy do rozrzutnych krajów Południa . Pań-
stwa eurogrupy zapewne uznały, że lepszą strategią jest w tej sytuacji zacząć od 
projektu na bardzo ograniczoną skalę, który nie budzi tak dużych kontrowersji, 
i stopniowo posuwać się do przodu, budując poparcie dla wspólnego budżetu .

Wspólną cechą propozycji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europej-
skiej i wizji prezydenta E . Macrona była przede wszystkim znacznie większa 
skala zadań i związanego z nią niezbędnego finansowania . Przewidywano (nie-
oficjalnie), że aby skutecznie pełnić funkcję makrostabilizacyjną, uzupełnia-
jąc wspólną politykę pieniężną jako mechanizm reagowania na niekorzystne 
zewnętrzne wstrząsy gospodarcze zarówno symetryczne, jak i asymetryczne, 
wielkość wspólnego budżetu powinna sięgać co najmniej 2–3% PKB . Zakła-
dano też, że istotnym elementem wypłat z tego budżetu byłby – obok inwesty-
cji w dostarczanie wspólnotowych dóbr publicznych – unijny system zasiłków 
dla bezrobotnych, pełniący funkcję automatycznego stabilizatora koniunktury 
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na szczeblu całej UE . Obecna propozycja jest znacznie mniej ambitna i ma 
inny zakres . Ogranicza się do wsparcia reform strukturalnych i  inwesty-
cji publicznych o potwierdzonym wpływie na potencjalne tempo wzrostu 
PKB, a początkowa wielkość budżetu ma być daleko skromniejsza – mówi 
się o kwocie 25 mld EUR w okresie 7 lat (zgodnie z projektem Wieloletnich 
Ram Finansowych na lata 2021–2027, przedstawionym w maju 2018 r . przez 
Komisję Europejską), z czego do państw strefy euro miałoby trafić zaledwie 
17 mld EUR . Instrument finansowy tej skali jest oczywiście zupełnie niewy-
starczający do wypełniania funkcji stabilizacyjnej (roczne wydatki nie prze-
kraczałyby średnio 0,025% PKB strefy euro), należy więc zakładać, że funkcja 
ta nadal będzie realizowana przez poszczególne państwa członkowskie przede 
wszystkim w ramach narodowych kompetencji fiskalno-budżetowych, przy-
najmniej na obecnym etapie .

Wbrew pozorom nie musi to być zła wiadomość . Można bowiem wyka-
zać, że bardzo ambitne propozycje, które pojawiały się wcześniej, były nie 
tylko bardzo dyskusyjne na gruncie ekonomicznym, ale i w tak dużym stop-
niu oderwane od politycznych realiów, że nie miały żadnych szans na realizację 
w dającej się przewidzieć przyszłości . Niosły też ryzyko pogłębienia podziału 
Unii na dwie grupy państw członkowskich, ze szkodą dla dalszej integracji 
naszego kontynentu .

Zacznijmy od argumentów ekonomicznych . Zgodnie z propozycją Par-
lamentu Europejskiego, która częściowo pokrywa się z inicjatywą prezydenta 
E . Macrona, wspólny budżet miałby realizować trzy główne zadania . Ma on 
zatem być instrumentem wspierania reform strukturalnych w państwach 
członkowskich strefy euro w celu poprawy konkurencyjności ich gospoda-
rek . Według tej koncepcji, państwa podejmujące trudne reformy, pociągające 
za sobą znaczne koszty ekonomiczne i społeczne (np . reformy systemu eme-
rytalnego czy reformy rynku pracy), otrzymywałyby „marchewkę” w postaci 
finansowego wsparcia na pokrycie części tych kosztów . Propozycja taka jest jed-
nak kontrowersyjna, ponieważ osłabia bodźce do samodzielnego prowadzenia 
odpowiedzialnej polityki i rodzi pokusę nadużycia (moral hazard) . Reformy 
strukturalne mają przecież z  istoty swej służyć poprawie konkurencyjności 
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i przyspieszeniu wzrostu gospodarczego i poszczególne państwa same powinny 
być żywotnie zainteresowane ich przeprowadzeniem . Stworzenie instrumentu 
zewnętrznego wsparcia zaburza ten mechanizm . Państwa członkowskie miałyby 
w takiej sytuacji pokusę, aby zwlekać z podjęciem niezbędnych reform aż do 
momentu otrzymania pomocy finansowej ze wspólnego budżetu . Oznaczałoby 
to nagradzanie „maruderów” za to, że nie robią sami tego, co do nich należy, 
kosztem innych państw członkowskich, które przeprowadziły trudne reformy 
bez żadnej pomocy z zewnątrz (np . państwa skandynawskie) .

Podobnie wygląda sprawa z finansowaniem ważnych inwestycji publicznych 
ze wspólnego budżetu . Stworzenie takiej możliwości może skłaniać poszcze-
gólne państwa do przeznaczania jeszcze większych środków na  finansowa-
nie bieżących wydatków kosztem niezbędnych inwestycji, co może przynieść 
doraźne korzyści polityczne, ale zarazem obniża potencjalne tempo wzrostu 
PKB . W takim przypadku mamy do czynienia ze zniekształceniem struktury 
bodźców na niekorzyść wydatków rozwojowych .

Drugim celem budżetu strefy euro miałoby być neutralizowanie skutków 
wstrząsów asymetrycznych, które dotykają poszczególne państwa członkow-
skie w zróżnicowany sposób (np . napływ uchodźców czy wzrost bezrobocia 
w niektórych państwach) . Chodzi więc o mechanizm dzielenia się ryzykiem 
(risk-sharing) między poszczególnymi krajami . Tu pojawia się jeszcze więcej 
wątpliwości . Przede wszystkim w ramach strefy euro taki mechanizm już ist-
nieje w postaci europejskiego rynku kredytowego i kapitałowego . Ułatwia on 
transgraniczne przepływy kapitału prywatnego między poszczególnymi pań-
stwami, co pozwala na łagodzenie skutków szoków asymetrycznych . Mecha-
nizm ten jest intensywnie rozwijany w ramach powstającej unii bankowej 
i unii kapitałowej .

Zadaniem wspólnego budżetu byłoby zatem uzupełnienie systemu ryn-
kowego publicznym mechanizmem dzielenia się ryzykiem . Pomoc państwom 
dotkniętym wstrząsem asymetrycznym miałaby przyjmować formę pożyczek 
udzielanych ze wspólnego budżetu, np . w ramach scentralizowanego sys-
temu zasiłków dla bezrobotnych czy specjalnego funduszu uruchamianego 
w czasie kryzysu – tzw . Rainy-Day Fund (fundusz na „trudne czasy”) . Jednak 
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te funkcje może i powinna w pierwszej kolejności spełniać krajowa polityka 
fiskalno-budżetowa . Przypomnijmy, że strefa euro została zbudowana przy 
założeniu, że w warunkach braku własnej polityki pieniężno-kursowej głów-
nym instrumentem reagowania na wstrząsy asymetryczne w poszczególnych 
krajach staje się polityka fiskalno-budżetowa . Dlatego właśnie w ramach paktu 
stabilności i wzrostu przyjęto, że państwa członkowskie powinny w średnim 
okresie utrzymywać równowagę budżetową na poziomie strukturalnym, aby 
zapewnić sobie przestrzeń fiskalną (fiscal space) w postaci możliwości zwięk-
szenia deficytu do wysokości 3% PKB w sytuacji kryzysowej spowodowanej 
wstrząsem asymetrycznym .

Zwolennicy wspólnego budżetu twierdzą jednak, że system ten nie spraw-
dził się w praktyce, bo kraje wysoko zadłużone, takie jak Grecja, Portugalia 
czy Włochy, nie miały możliwości reagowania na szoki asymetryczne zwiększe-
niem wydatków rządowych ze względu na brak niezbędnej przestrzeni fiskal-
nej . Dlatego potrzebny jest nowy instrument polityki stabilizacyjnej w postaci 
wspólnego budżetu . Taki wniosek jest oczywiście bardzo dyskusyjny . Przede 
wszystkim pomija się oczywisty fakt, że gdyby zadłużone kraje przestrzegały 
ustalonych reguł fiskalnych, nie byłyby tak zadłużone i miałyby dostatecznie 
dużą swobodę manewru, aby przeciwdziałać skutkom szoków asymetrycznych 
przy pomocy zwiększenia wydatków budżetowych . Ponieważ jednak wiele kra-
jów poszło drogą nieodpowiedzialnego zwiększania wydatków publicznych 
w czasach dobrej koniunktury, naruszając przy tym reguły fiskalne paktu, 
to  skutkiem takiej polityki były nadmiernie wysokie deficyty i narastające 
zadłużenie . W efekcie, gdy nastąpiło pogorszenie koniunktury, wywołane asy-
metrycznym wstrząsem, kraje te – ze względu na brak potrzebnej przestrzeni 
fiskalnej – nie miały już możliwości zwiększenia wydatków budżetowych, aby 
podtrzymać gospodarkę .

W takiej sytuacji utworzenie nowego instrumentu wsparcia finansowego 
dla krajów dotkniętych negatywnym wstrząsem nie ma większego sensu, jeśli 
uprzednio nie dopilnuje się, aby przestrzegały one reguł dyscypliny budżetowej . 
Wdrożenie jakiegokolwiek dodatkowego mechanizmu dzielenia się ryzykiem 
wymaga więc uprzednio obniżenia ryzyka możliwości beztroskiego zadłużania 
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się (risk reduction) . Obecny system zapewnia margines swobody w wysoko-
ści 3% PKB (a w szczególnych sytuacjach nawet więcej) – pod warunkiem 
utrzymania zrównoważonego budżetu w średnim okresie . Jest to margines 
dostatecznie duży, aby skutecznie niwelować skutki szoku asymetrycznego . 
Należy podkreślić, że zwolennicy dużego budżetu dla strefy euro nie przedsta-
wili żadnych silnych argumentów, które dowodziłyby, że 3-procentowy mar-
gines bezpieczeństwa w polityce fiskalnej danego kraju jest niewystarczający 
do neutralizowania skutków wstrząsów asymetrycznych . Kluczowe jest więc 
przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł . Jeśli reguły są notorycznie łamane, 
wsparcie ze wspólnego budżetu będzie marnowaniem pieniędzy, bo przeobrazi 
się w jednokierunkowe transfery pieniędzy z krajów odpowiedzialnych finan-
sowo do krajów naruszających reguły . A na to nikt się nie zgodzi .

Jest jeszcze jeden istotny argument, który podważa potrzebę wspólnego 
budżetu do celów stabilizacyjnych . Dotyczy on stopnia rzeczywistej dywer-
gencji krajów strefy euro, a zatem stopnia potencjalnego zagrożenia wstrząsem 
asymetrycznym . Można wykazać, że częstotliwość występowania wstrząsów asy-
metrycznych w krajach strefy euro w latach 1995–2016 była w rzeczywistości 
mniejsza, niż wynikałoby to z bezpośrednich obserwacji dotyczących zmian 
w tempie wzrostu PKB poszczególnych krajów . Wynika to stąd, że kraje z dużą 
przestrzenią fiskalną (fiscal space), czyli kraje z niskim poziomem zadłużenia, 
były w stanie neutralizować wpływ szoków symetrycznych na wzrost PKB 
w przeciwieństwie do krajów pozbawionych niezbędnej przestrzeni fiskalnej, 
czyli krajów z wysokim poziomem zadłużenia . W efekcie w tej drugiej gru-
pie krajów część wstrząsów symetrycznych była błędnie interpretowana jako 
wstrząsy asymetryczne . Oznacza to, że prawdziwa liczba wstrząsów asyme-
trycznych była niższa, niż wynikałoby to z danych opisujących zmiany PKB, 
a to z kolei oznacza, że odpowiednio mniejsza jest też potrzeba stworzenia 
wspólnego budżetu jako instrumentu niwelowania skutków wstrząsów asy-
metrycznych w krajach strefy euro8 .

8 Więcej na ten temat zob . D . K . Rosati, Asymmetric Shocks in the Euro Area: Convergence 
or Divergence?, „International Journal of Management and Economics” 2017, vol . 53, issue 3, 
s . 7–25 .



Dariusz K. Rosati 

362

Nie ma również obecnie potrzeby tworzenia funduszu na „trudne czasy” . 
Funkcję tę spełnia istniejący już Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS), 
z którego finansowane są pożyczki dla krajów z trudnościami finansowymi . 
Jest to mechanizm antykryzysowy, działający na zasadzie ubezpieczenia wza-
jemnego i wspierany gwarancjami wszystkich państw członkowskich, dyspo-
nujący kapitałem pożyczkowym w wysokości 500 mld EUR . Pożyczki z EMS 
są udzielane pod określonymi warunkami dotyczącymi dokonania niezbęd-
nych oszczędności i przeprowadzenia koniecznych reform . Z takich pożyczek 
korzystała Grecja .

Trzecim zadaniem budżetu strefy euro miałoby być absorbowanie wstrząsów 
symetrycznych, czyli dotykających jednocześnie wszystkie państwa członkow-
skie . W tej roli wspólny budżet miałby pełnić klasyczną funkcję stabilizacyjną . 
Jednak to zadanie w normalnych warunkach skutecznie wypełnia wspólna 
polityka pieniężna . Natomiast gdy skuteczność polityki pieniężnej staje się 
ograniczona w warunkach stóp procentowych bliskich zeru, powinna ją wes-
przeć ekspansywna polityka fiskalna w poszczególnych państwach . To jednak 
znowu wymaga posiadania odpowiedniej przestrzeni fiskalnej, co z kolei zależy 
od tego, czy dany kraj przestrzega ustaleń paktu stabilności i wzrostu, w tym 
reguły zrównoważonego budżetu w średnim okresie (medium term objective) . 
Jeśli przestrzega, powinien sam być zdolny do zaabsorbowania skutków szoku 
symetrycznego, i w takiej sytuacji wspólny budżet nie jest potrzebny .

Reasumując: bez uprzedniego zapewnienia dyscypliny fiskalnej wspólny 
budżet sprowadzi się do wyrzucania pieniędzy w błoto . Jednocześnie jednak, jeśli 
państwa członkowskie będą przestrzegać przyjętych reguł fiskalnych, wspólny 
budżet – przynajmniej do celów stabilizacji makroekonomicznej – po prostu 
nie będzie potrzebny . Zamiast więc tworzyć nowe instytucje i mnożyć wydatki, 
trzeba lepiej wykorzystać system, który już istnieje .

Ale jeśli – mimo tych wątpliwości – decyzja o utworzeniu odrębnego 
budżetu dla strefy euro zostanie podjęta, stworzy ona poważne zagrożenie dla 
politycznej spójności UE . Jeśli wspólny budżet strefy euro miałby rzeczywiście 
pełnić funkcje stabilizacyjne, a także wspierać reformy strukturalne, musiałby 
dysponować kilkukrotnie większymi środkami niż obecny budżet całej Unii 
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(stanowiący ok . 1% PKB) . Trudno sobie wyobrazić, aby państwa członkowskie 
zgodziły się obecnie na tak duże zwiększenie swoich obciążeń finansowych . 
Dlatego utworzenie odrębnego budżetu strefy euro musiałoby dokonać się 
kosztem ograniczenia obecnego budżetu całej UE . Po prostu zwiększona soli-
darność finansowa w ramach strefy euro spowodowałaby nieuchronnie ogra-
niczenie solidarności finansowej z państwami nienależącymi do strefy euro . 
W ten sposób istniejący już podział na dwie grupy krajów uległby dalszemu 
pogłębieniu: państwa strefy euro korzystałyby w znacznie większym zakresie 
z unijnej solidarności finansowej niż pozostałe państwa członkowskie UE . 
A to oznaczałoby poważne osłabienie wewnętrznej spójności w UE .

Przedstawiona wyżej krytyczna ocena pomysłu utworzenia obecnie odręb-
nego wspólnego budżetu dla strefy euro nie oznacza oczywiście, że taki budżet 
nie powinien powstać w przyszłości . Zależy to jednak od tego, na ile strefa euro 
będzie w stanie zapewnić przestrzeganie ustalonych przez siebie reguł dyscy-
pliny fiskalnej przez poszczególne państwa oraz na ile postępująca integracja 
ekonomiczna i finansowa skłoni państwa członkowskie do pogłębienia integra-
cji politycznej, w tym do stworzenia unii fiskalnej . Tak długo, jak te warunki 
nie są spełnione, idea utworzenia wspólnego budżetu obejmującego funkcję 
stabilizacji makroekonomicznej wydaje się przedwczesna .

Październikowa decyzja eurogrupy stawia przed Polską strategiczne wyzwa-
nie . Jak wiadomo, obecny rząd nie planuje wejścia do strefy euro w dającej 
się przewidzieć przyszłości . Jednak strefa euro kontynuuje działania na rzecz 
dalszej integracji . Decyzja o utworzeniu BICC bynajmniej nie zamyka sprawy 
wspólnego budżetu; wręcz przeciwnie – w komunikacie z październikowego 
posiedzenia eurogrupy podkreśla się, że w przyszłości należy się liczyć ze 
zwiększeniem skali i zakresu działania nowego instrumentu . Oznacza to, że 
pozostawanie poza obszarem wspólnej waluty istotnie ograniczy nasz dostęp 
do środków unijnych i wypchnie nas z głównego nurtu polityki europejskiej . 
Taka perspektywa wymaga ponownego, rzetelnego spojrzenia na kwestię wej-
ścia Polski do strefy euro .
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20JANUSZ ROWIŃSKI*

KILKA UWAG O PROCESIE 
INTEGRACJI HANDLOWEJ POLSKIEJ 

GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ 
Z GOSPODARKĄ ŻYWNOŚCIOWĄ 

UNII EUROPEJSKIEJ W OKRESIE 
POPRZEDZAJĄCYM POLSKIE 

CZŁONKOSTWO

Polska Rzeczpospolita Ludowa należała do państw, które ignorowały ist-
nienie Wspólnot Europejskich, w tym Europejskiej Wspólnoty Gospodar-
czej (EWG), poprzedniczki Unii Europejskiej (UE) . Stosunki dyplomatyczne 
zostały nawiązane dopiero w 1988 r ., a pierwszą umową gospodarczą zawartą 
przez Polskę z EWG była dwustronna umowa w sprawie handlu oraz współ-
pracy handlowej i gospodarczej (wejście w życie 1 grudnia 1989 r .1) . Jej zawar-
cie zmieniło pozycję Polski w stosunkach handlowych z EWG i państwami 

* Dr Janusz Rowiński – Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz 
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie na emeryturze), e-mail: bjrowinscy@gmail .com .

1 Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Europejską Wspólnotą Gospodarczą 
w sprawie handlu oraz współpracy handlowej i gospodarczej sporządzona w Warszawie dnia 
19 września 1989 r ., Dz . U . z 1990 r . Nr 38, poz . 214 .
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członkowskimi . Polska do momentu wejścia w życie umowy miała taką samą 
pozycję w stosunkach gospodarczych z państwami członkowskimi (w 1989 r . 
było ich 12) jak wszyscy pozostali członkowie Układu Ogólnego w sprawie 
Taryf Celnych i Handlu (GATT), którym EWG nie przyznała korzystniej-
szych warunków handlowych w umowach o współpracy lub stowarzyszeniu .

W dwustronnej umowie znalazły się postanowienia o obniżeniu ceł lub cłach 
zerowych nakładanych na niektóre artykuły rolne, wyprodukowane na obsza-
rze Polski lub EWG . Zakres udzielonych przez każdą ze stron koncesji był 
wręcz symboliczny, chociaż w umowie zawarto sformułowanie (art . 16 pkt 1): 
„Strony uczynią wszystko dla promowania, rozwijania i dywersyfikacji wymiany 
handlowej w oparciu o zasady niedyskryminacji i wzajemności”2 . Wydaje się, 
że preferencje handlowe udzielone przez Polskę miały większą „wartość” dla 
niektórych państw unijnych niż udzielone Polsce przez EWG, zwłaszcza że 
obniżki ceł na niektóre produkty były ograniczone kwotami ilościowymi .

Tymczasem dostęp do rynków rolnych EWG, mimo dotkliwego braku 
niektórych artykułów żywnościowych na rynku krajowym, miał na przełomie 
lat 80 . i 90 . poważne znaczenie dla Polski, ponieważ eksport rolno-spożywczy 
stanowił ok . 10% wartości eksportu do państw EWG . Eksportowano m .in . 
zwierzęta rzeźne i do dalszego opasu, mięso gęsi i kaczek, niektóre asortymenty 
innych mięs, skóry zwierząt futerkowych, a także warzywa, przetwory owoco-
wo-warzywne, ziarno rzepaku i olej rzepakowy . Obniżki przynajmniej niektó-
rych ceł mogły zatem spowodować wzrost eksportu lub co najmniej wzrost 
cen eksportowych . Jednak lobby rolnicze państw członkowskich, obawiając się 
konkurencji, od początku istnienia EWG starało się minimalizować preferen-
cje handlowe udzielane rolnikom tych państw trzecich, z którymi zawierano 
umowy o współpracy i umowy stowarzyszeniowe .

Strona unijna zadeklarowała w umowie gotowość szerokiej współpracy 
gospodarczej . Rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy i produkcja maszyn rol-
niczych znalazły się na liście najważniejszych objętych współpracą dziedzin, 
a katalog przewidzianych wspólnych działań był bardzo szeroki . Natomiast nie 

2 Ibidem .
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zobowiązała się do udzielania Polsce pomocy finansowej . Jednakże już w grud-
niu 1989 r ., niemal natychmiast po wejściu umowy w życie, uruchomiła dla 
Polski i Węgier środki pomocowe w wysokości 300 mln ECU do wykorzysta-
nia w 1990 r .3 Środki te, wspierające proces reform, mogły być wykorzystane 
przede wszystkim w sektorze prywatnym jako dotacje, wspomagające projekty 
służące przebudowie gospodarczej m .in . rolnictwa, przemysłu (a zatem także 
rolno-spożywczego) oraz chroniące środowisko naturalne . Stanowiły zaczątek 
programu PHARE . Polska była jego największym beneficjentem i w latach 
1990–2003 otrzymała z tego źródła 3,9 mld EUR4 .

Reasumując: umowa o współpracy miała charakter deklaracji i zawierała 
niewiele konkretnych decyzji liberalizacyjnych . Jeżeli uznaje się ją za początek 
procesu, którego zakończeniem było członkostwo Polski w UE, to niewątpli-
wie w dziedzinie gospodarki żywnościowej nie był to wstęp zachęcający, przede 
wszystkim ze względu na znikomy postęp w sprawach handlowych . Jednak 
wkrótce nastąpiły ważne działania integrujące . Polska niemal natychmiast 
po wejściu w życie umowy rozpoczęła nieformalne rozmowy w sprawie stowa-
rzyszenia . Formalne negocjacje rozpoczęły się 22 grudnia 1990 r ., a zakończyły 
16 grudnia 1991 r . podpisaniem układu o stowarzyszeniu, znanego również jako 
Układ Europejski . Ponieważ wiadomo było, że ratyfikacja układu przez państwa 
członkowskie będzie procesem kilkuletnim, jego część handlowa została jako 
Umowa Przejściowa5 podpisana równocześnie z Układem Europejskim i weszła 
w życie 1 marca 1992 r . (umowy handlowe nie wymagają zgody państw człon-
kowskich; upoważnienie do ich zawierania ma Komisja Europejska) .

Wejście w życie Umowy Przejściowej rozpoczęło formalnie proces tworze-
nia spełniającej wszystkie wymagania art . XXIV GATT (z 1947 r .) strefy wol-
nego handlu obejmującej Polskę i EWG (od 1 listopada 1993 r . Polskę i Unię 
Europejską) . W tym okresie powinna następować stopniowa redukcja ceł 

3 Rozporządzenie Rady nr 3906 z dnia 18 grudnia 1989 r . w sprawie pomocy gospodarczej 
dla Republiki Węgierskiej i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Dz . Urz . UE L 375, 23 .12 .1989 .

4 http://www .dsc .kprm .gov .pl/strona .php?id=48&rd2+23 (05 .02 .2020) .
5 Umowa Przejściowa dotycząca handlu i spraw związanych z handlem między Rzeczą-

pospolitą Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Europejską Wspólnotą Węgla i Stali, 
Załącznik do Dz . U . z 1992 r . Nr 17, poz . 69 .
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i innych opłat importowych o skutkach podobnych do ceł oraz redukcja ist-
niejących barier pozacelnych, w tym przede wszystkim ograniczeń ilościowych, 
ale również barier weterynaryjnych, fitosanitarnych i sanitarnych . W momen-
cie powstania strefy, co miało nastąpić nie później niż 10 lat od dnia wejścia 
w życie Umowy Przejściowej (czyli nie później niż 1 marca 2002 r .), w handlu 
między Polską a Wspólnotą nie powinny istnieć cła i inne opłaty importowe 
podobne do ceł oraz bariery pozacelne . W Umowie Przejściowej znajdują się 
harmonogramy ich znoszenia, odrębne dla artykułów rolnych (CN 01–24) 
i przemysłowych (CN 25–97) . Produkty rybołówstwa wyłączono z umowy 
do dalszych negocjacji .

Według harmonogramu, do końca siódmego roku od daty wejścia w życie 
umowy (do 31 grudnia 1998 r .) miała nastąpić pełna liberalizacja handlu artyku-
łami przemysłowymi . Dochodzenie do niej miało być asymetryczne, ponieważ 
postanowiono, że eksport z Polski zostanie w pełni zliberalizowany do końca 
piątego roku (do końca 1996 r .), a eksport Wspólnoty do Polski 2 lata później .

Natomiast w umowie brakuje postanowienia o pełnej liberalizacji handlu 
artykułami rolnymi . Różnicę podejścia próbowano łagodzić zapowiedzią libe-
ralizacji w terminie późniejszym: „(…) biorąc pod uwagę wielkość wzajem-
nego handlu produktami rolnymi, ich szczególną wrażliwość, zasady Wspólnej 
Polityki Rolnej Wspólnoty, rolę rolnictwa w polskiej gospodarce oraz wyniki 
wielostronnych rokowań handlowych w ramach Układu Ogólnego w Sprawie 
Taryf Celnych i Handlu, Polska i Wspólnota będą we Wspólnym Komite-
cie regularnie analizować możliwości wzajemnego udzielania sobie w spo-
sób uporządkowany oraz w oparciu o zasadę wzajemności dalszych koncesji 
na poszczególne produkty” .

Niemal wszystkie postanowienia umowy liberalizujące handel artykułami 
rolnymi miały być zrealizowane w ciągu 5 lat od wejścia jej w życie (do końca 
1996 r .) . Przy braku decyzji o dalszych obniżkach cła i inne opłaty o podob-
nych skutkach pozostałyby w roku szóstym i latach następnych na poziomie 
roku piątego .

Jedną z decyzji liberalizujących eksport Polski do UE było zobowiązanie 
zniesienia z dniem wejścia w życie umowy ograniczeń ilościowych importu 
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polskich produktów rolnych, obowiązujących na podstawie rozporządzenia 
Rady (EWG) 3420/836 . Włączenie tego jednostronnego postanowienia do 
umowy jest niezrozumiałe, gdyż rozporządzenie to reguluje zasady importu 
z państw mających państwowy monopol handlu zagranicznego (state-trading 
countries) i już wcześniej nie powinno obowiązywać w imporcie z Polski .

Szczegóły liberalizacji polskiego eksportu rolnego do państw UE znalazły 
się w pięciu załącznikach do umowy oraz w protokole 3, regulującym wymianę 
towarów rolnych przetworzonych . Kryterium, na podstawie którego produkt 
włączano do jednego z pięciu załączników, był mechanizm liberalizujący . 
Wyodrębnienie przez Wspólnotę aż sześciu grup liberalizowanych produktów 
rolnych świadczyło o niezwykłym wręcz zbiurokratyzowaniu ochrony rynków 
rolnych Wspólnoty przed konkurencją państw nieczłonkowskich .

Polskie zobowiązania były znacznie prostsze . Polska zobowiązała się do znie-
sienia nie później niż do końca piątego roku od dnia wejścia w życie umowy 
zakazu importu alkoholu etylowego nieskażonego o obj . 80% lub więcej oraz 
wódki niearomatyzowanej, a także kontyngentów importowych lub pozwo-
leń przywozu na różne napoje alkoholowe . Podstawowe zobowiązania Polski 
polegały jednak na obniżce o 10 pkt proc . ceł na dużą grupę artykułów rol-
nych z dniem wejścia umowy w życie .

Polska zobowiązała się również do zmiany systemu celnego obowiązu-
jącego przy imporcie przetworzonych produktów rolnych, a następnie do 
zniesienia „części nierolnej” cła najpóźniej z dniem 1 stycznia 1999 r . Było 
to  jedyne liberalizujące handel rolny postanowienie umowy wykraczające 
poza 31 grudnia 1996 r .

Postanowienia umowy były przez obie strony sprawnie i bez kontrowersji 
wprowadzane w życie . Po jej zawarciu UE kilkakrotnie redukowała cła i inne 
środki o skutkach podobnych nakładane na niektóre artykuły rolne impor-
towane z Polski, ale liberalizacja handlu tą grupą towarów miała aż do dnia 
członkostwa charakter selektywny i cząstkowy .

6 Council Regulation (EEC) No 3420/83 of 14 November on import arrangements for 
products originating in State – trading countries not liberalized at the Community level, OJ L 
346, 08 .12 .1983 .
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Jedyne znajdujące się w Umowie Przejściowej ważne postanowienie, które 
nie zostało zrealizowane, dotyczy strefy wolnego handlu . Z jej tworzenia zrezy-
gnowano najprawdopodobniej, gdy państwa członkowskie UE podjęły na szczy-
cie w Kopenhadze (21–22 czerwca 1993 r .) decyzję o rozszerzeniu Wspólnoty 
o państwa Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW) po spełnieniu określonych 
warunków, tzw . kryteriów kopenhaskich . Było to uznane za duży, nie tylko 
dyplomatyczny sukces państw EŚW, ponieważ niektóre państwa członkowskie 
długo były niechętne rozszerzeniu . Warto przypomnieć wręcz jako anegdotę 
fakt, że negocjatorzy unijni z ogromną niechęcią zgodzili się na umieszcze-
nie w preambule jednostronnej deklaracji Polski, stanowiącej, że „końcowym 
celem Polski jest członkostwo we Wspólnocie” .

Oceniając efektywność wprowadzonych w okresie poprzedzającym człon-
kostwo mechanizmów integracji handlowej gospodarek żywnościowych Polski 
i UE polegających na liberalizacji dostępu do rynku, należy przeanalizować, 
jak kształtowały się obroty tą grupą towarów między Polską a UE-15 w okre-
sie poprzedzającym członkostwo (lata 1994–20037) i w okresie członkostwa 
(lata 2004–2018), w tym zwłaszcza jak liberalizacja dostępu do rynku rolnego 
UE-15 wpływała na polski eksport .

Okazuje się, że w  latach 1994–2002 polski eksport rolny do państw 
UE-15 wzrósł o ok . 40% (o 0,5 mld USD; z 1,1 mld do 1,6 mld USD) . Pewne 
przyspieszenie nastąpiło dopiero w 2003 r . (2,3 mld USD) . Polska zatem jeszcze 
przez cały okres poprzedzający członkostwo była niemal nieobecna na więk-
szości rynków rolnych UE . Natomiast członkostwo, które oznaczało swo-
bodny dostęp polskich artykułów rolnych do rynków unijnych, spowodowało 
utrzymujący się przez wszystkie lata wzrost eksportu do starych państw człon-
kowskich, przekraczający 1 mld USD rocznie . W 2018 r . (danych za 2019 r . 
jeszcze nie ma) polski eksport rolny (HS01-HS24) do starych państw człon-
kowskich wyniósł 22 mld USD . Polska jest więc obecnie poważnym konku-
rentem na rynku UE-15 .

7 Dane pochodzą z bazy WITS (World Integrated Trade Solution), zarządzanej przez Bank 
Światowy . W bazie tej nie ma m .in . danych o handlu zagranicznym Polski w latach 1990–1993 .
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Intensywny proces integracji handlowej polskiej gospodarki żywnościowej 
z gospodarką żywnościową UE rozpoczął się więc dopiero z dniem członko-
stwa, gdy w handlu rolnym między Polską a Wspólnotą nastąpiła likwidacja 
ceł, innych opłat i kontyngentów ilościowych, a także ujednolicenie przepisów 
sanitarnych, weterynaryjnych i  fitosanitarnych . Dlatego 1 maja 2004 r . jest 
datą początku rzeczywistej integracji handlowej polskiej gospodarki żywnościo-
wej z gospodarką żywnościową UE, w tym także z pominiętymi w tej analizie 
nowymi członkami . Polska gospodarka żywnościowa szybko zaczęła dobrze 
funkcjonować w warunkach wspólnego rynku . Nie sprawdziły się zatem opinie, 
często formułowane w okresie poprzedzającym członkostwo, że polskie rolnic-
two i polski przemysł rolno-spożywczy przegrają walkę konkurencyjną z sil-
niejszym kapitałowo i sprawniejszym organizacyjnie rolnictwem i przemysłem 
rolno-spożywczym starych, a także niektórych nowych państw członkowskich .

Integrację handlową powszechnie uważa się za najważniejszą dziedzinę 
integracji ekonomicznej8 . W handlu żywnością, w tym przede wszystkim arty-
kułami pochodzenia zwierzęcego, jej wstępna faza, polegająca na spełnieniu 
wymagań państwa importującego, może być bardzo trudna zwłaszcza, gdy 
w państwie eksportującym obowiązują znacznie łagodniejsze przepisy wete-
rynaryjne, fitosanitarne i sanitarne . Wymagania UE wobec Polski w tej spra-
wie zostały sformułowane już w czterech artykułach Układu Europejskiego . 
W art . 68 stwierdzono: „Strony uznają, że istotnym warunkiem wstępnym 
integracji gospodarczej Polski ze Wspólnotą jest zbliżanie istniejącego usta-
wodawstwa Polski do ustawodawstwa istniejącego we Wspólnocie . Polska 
podejmie wszelkie starania w celu zapewnienia zgodności jej przyszłego usta-
wodawstwa z ustawodawstwem Wspólnoty” . W art . 69 m .in . ochronę zdrowia 
i życia ludzi, zwierząt i roślin wymieniono jako te dziedziny, w których zbliże-
nie przepisów jest konieczne . Z kolei w art . 74 sformułowano zakres współ-
pracy w dziedzinie przepisów i norm obowiązujących w przemyśle i rolnictwie . 
Współpraca miała doprowadzić do stosowania przez Polskę m .in . „przepisów 

8 Por . m .in . E . Kawecka-Wyrzykowska, Effects of the Europe Agreement on Polish Economy 
and Pre-Accession Challenges, „Biuletyn Informacyjny Centrum Europejskiego Uniwersytetu 
Warszawskiego” 1997, nr 1 .
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technicznych Wspólnoty oraz europejskich norm dotyczących jakości artyku-
łów przemysłowych, rolnych i spożywczych”, a także „przepisów technicznych 
Wspólnoty oraz europejskich norm i procedur oceny zgodności” . Wreszcie 
obszerny art . 77 układu poświęcono środkom, za pomocą których miał nastą-
pić wzrost efektywności polskiej gospodarki żywnościowej . Współpraca w tej 
dziedzinie miała obejmować poza modernizacją gospodarstw prywatnych 
i instytucji obsługujących rolnictwo również modernizację infrastruktury wsi 
i zasad planowania przestrzennego obszarów wiejskich . W odrębnym punk-
cie wymieniono współpracę mającą na celu rozwój i modernizację zakładów 
przetwórczych . Szczególne znaczenie miał jednak punkt ostatni, w którym 
zapowiedziano rozwój „współpracy w dziedzinie sanitarnej, stanu sanitarnego 
produkcji roślinnej i zwierzęcej, w tym ustawodawstwa w dziedzinie wetery-
narii i inspekcji, ustawodawstwa dotyczącego stanu sanitarnego roślin, w celu 
osiągnięcia – poprzez pomoc w kształceniu i organizowanie kontroli – stop-
niowej harmonizacji z normami Wspólnoty” .

Przytoczone obszerne cytaty świadczą o tym, że Polska, podpisując Układ 
Europejski, zobowiązała się m .in . do daleko posuniętej harmonizacji przepisów 
regulujących funkcjonowanie polskiej gospodarki żywnościowej z przepisami 
obowiązującymi gospodarkę żywnościową UE, a także do przyjęcia unijnych 
norm sanitarnych i weterynaryjnych oraz unijnego systemu inspekcji . Zobo-
wiązania te niewątpliwie wykraczały poza instytucję stowarzyszenia, które nie 
musi polegać na ujednoliceniu przepisów . Jednolite przepisy są konieczne 
dopiero w przypadku integracji typu wspólnego rynku, choć bardzo ułatwiają 
funkcjonowanie mniej zaawansowanych form integracji, takich jak strefa 
wolnego handlu . Nie może być jednak zaskoczeniem przyjęcie kosztownych 
i trudnych zobowiązań przez Polskę, ponieważ zadeklarowała w układzie, że 
członkostwo we Wspólnocie jest jej „końcowym celem” . Rozsądne było zatem 
jak najszybsze uruchomienie procesu ujednolicania i możliwie spokojne jego 
przeprowadzenie przy życzliwej pomocy technicznej i finansowej Wspólnoty . 
Takiej decyzji sprzyjała zresztą sytuacja polityczna lat 90 . Wiadomo było od 
ogłoszenia w czerwcu 1993 r . kryteriów kopenhaskich, że członkostwo jest 
tylko kwestią czasu .
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Ujednolicenie przepisów i ich rygorystyczne wprowadzenie w życie najpóź-
niej w dniu członkostwa było warunkiem sformułowanym przez UE, ponieważ 
przyjęcie państw nie w pełni przygotowanych poważnie zaburzyłoby funkcjono-
wanie wspólnego rynku . Równocześnie powszechny był w państwach unijnych 
pogląd, że obciążone bagażem systemu gospodarki planowej państwa EŚW nie 
będą w stanie bez pomocy UE dokonać w ciągu kilku lat niezbędnych zmian 
dostosowawczych . Zapewne dlatego już w pierwszym pięcioleciu lat 90 . pod-
jęto decyzje o znacznie większym zaangażowaniu UE w proces dostosowań . 
Jednym z efektów tego było przygotowanie strategii dostosowawczej, opu-
blikowanej w maju 1995 r . w postaci białej księgi (white paper), znanej jako 
Biała Księga z Cannes9 . W dokumencie tym przystępnie wyjaśniono władzom 
państw stowarzyszonych, jak funkcjonuje rynek wewnętrzny (internal market) 
oraz jak powinien przebiegać proces dostosowawczy . W obszernym aneksie 
omówiono acquis communautaire regulujące rynek wewnętrzny . Znajduje się 
w nim ok . 1 tys . przepisów regulujących swobodny handel artykułami rol-
nymi, w tym ok . 200 podstawowych . Przepisy mające wpływ na gospodarkę 
żywnościową (m .in . o farmaceutykach weterynaryjnych, ochronie środowi-
ska i przede wszystkim prawo żywnościowe) znajdują się również w innych 
częściach aneksu10 .

Unijna strategia dostosowawcza, zaprezentowana w Białej Księdze, jest 
dość przejrzysta i nie odbiegała od przyjętej w Układzie Europejskim . Polegała 
na możliwie szybkiej integracji tych dziedzin, w których UE miała wyraźne 
przewagi komparatywne, oraz możliwie powolnej tych, w których miała 
przewagi niewielkie albo ich nie miała (przykładem takim jest gospodarka 
żywnościowa) . Wpływ tej strategii jest wyraźnie widoczny w traktacie akce-
syjnym, przede wszystkim w postanowieniu o wypłacaniu w pierwszym roku 
członkostwa polskim rolnikom 25% płatności bezpośrednich, wynikających 

9 European Commission, White Paper – preparation of the associated countries of Central 
and Eastern Europe for integration into the internal market of the Union, COM(95) 163 final, 
03 .05 .1995 .

10 Szczegóły zob . J . Rowiński, Biała Księga z Cannes o warunkach uczestnictwa w jednolitym 
rynku rolnym UE, „Wspólnoty Europejskie” 1997, nr 10 .
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z ogólnych zasad, a pełnych płatności dopiero w dziesiątym roku członkostwa . 
Identycznie zresztą potraktowano rolników pozostałych dziewięciu państw, 
które zostały członkami UE wraz z Polską, a następnie rolników Bułgarii, 
Rumunii i Chorwacji .

Po opublikowaniu Białej Księgi powstało kilka ważnych dokumentów unij-
nych i polskich poświęconych m .in . procesowi dostosowawczemu polskiej gospo-
darki żywnościowej . Są one jedynie konkretyzacją zobowiązań przyjętych przez 
Polskę w Układzie Europejskim . Na ich treść niewątpliwie wpływał zbliżający 
się termin rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych (30 marca 1998 r .), a postano-
wienia w nich zawarte były realizowane przeważnie już w okresie negocjacji .

Z dokumentów polskich najważniejszy jest opublikowany w 1998 r . Naro-
dowy Program Przygotowania do Członkostwa w Unii Europejskiej (NPPC), 
w którym ustalono sześć następujących priorytetów, czyli spraw do rozwiąza-
nia w okresie poprzedzającym członkostwo: 1) ustanowienie spójnej polityki 
strukturalnej i  rozwoju obszarów wiejskich oraz jej wprowadzenie w życie; 
2) harmonizacja prawa i  struktur administracji weterynaryjnej z prawem 
wspólnotowym i strukturami administracyjnymi UE oraz wprowadzenie zhar-
monizowanych przepisów w życie; 3) harmonizacja fitosanitarnej kontroli gra-
nicznej oraz przepisów regulujących problemy fitosanitarne; 4) modernizacja 
niektórych segmentów gospodarki żywnościowej (mleczarstwo i gospodarka 
mięsna) oraz wykonujących testy laboratoryjne służb diagnostyczno-badaw-
czych; 5) ekologiczne aspekty rolnictwa; 6) przygotowania do wprowadzania 
w życie wspólnej polityki rolnej (WPR) . Te sprawy wymieniła również w lipcu 
1997 r . Komisja w stanowiącej część dokumentu Agenda 2000 pozytywnej 
opinii o wniosku Polski o członkostwo w UE . Opinia ta stanowiła podstawę 
podjętej na szczycie w Luksemburgu (12–13 grudnia 1997 r .) decyzji Rady 
o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych m .in . z Polską .

Zupełnie niezrozumiałe są  zapisane w NPPC zamiary przygotowania 
w latach poprzedzających członkostwo i wprowadzenia w życie nowej polityki 
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz polityki ekologizacji rolnictwa, 
ponieważ z dniem członkostwa niezbędna byłaby ich korekta, gdyż kwestie 
te są przedmiotem WPR . Wydaje się, że problematyka ta, o czym świadczą 
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sformułowania umieszczone w raportach z wykonania NPPC, została wprowa-
dzona na żądanie strony unijnej, natomiast nie prowadzono poważnych prac 
w tym zakresie . Cztery pozostałe priorytety wymagały intensywnej pracy, która 
– o czym dalej – nie zawsze kończyła się z dniem członkostwa .

Z dokumentów unijnych najważniejsze było Rozporządzenie Rady11 
ustanawiające zasady pomocy udzielanej państwom kandydującym . Na jego 
podstawie powstała również nowa instytucja wspierająca – Partnerstwo dla 
Członkostwa (PdC), mająca wyraźne cechy instytucji kontrolnej . Najprawdo-
podobniej władze UE nie miały pewności, czy informacje, które otrzymywały 
od państw kandydujących, są rzetelne, a ponadto uznały, że procesy dostoso-
wawcze przebiegają zbyt powoli . Zdecydowana interwencja przybrała postać 
zaleceń, które państwa kandydujące były zobowiązane wykonać . Uzgodnione 
z zainteresowanymi państwami zalecenia były formalnymi decyzjami Rady, 
które mogły być w razie potrzeby co rok nowelizowane .

Pierwsza decyzja Rady została wydana 30 marca 1998 r . (w dniu rozpoczę-
cia negocjacji akcesyjnych) . W części dotyczącej rolnictwa znajdują się nastę-
pujące zalecenia krótkoterminowe, które Polska miała wykonać w 1998 r .: 
„(…) ustanowienie będącej logiczną całością (coherent) polityki struktur rol-
nych i rozwoju wsi; przyjęcie przepisów wykonawczych regulujących proble-
matykę weterynaryjną i fitosanitarną, a następnie wprowadzenie ich w życie 
i przestrzeganie, ze szczególnym uwzględnieniem problemów inspekcji gra-
nicznej, w tym konieczności lepszego jej wyposażenia w urządzenia kontrolne 
na granicach będących zewnętrzną granicą Wspólnot; poprawa stanu sani-
tarnego niektórych zakładów przetwórstwa spożywczego (przemysły mię-
sny i mleczarski) oraz dofinansowanie niektórych laboratoriów kontrolnych 
i diagnostycznych”12 .

11 Rozporządzenie Rady (WE) nr 622/98 z dnia 16 marca 1998 r . w sprawie pomocy dla 
państw ubiegających się o członkostwo w Unii Europejskiej w ramach strategii przedakcesyj-
nej, w szczególności w sprawie ustanowienia Partnerstwa dla Członkostwa, Dz . Urz . UE L 85, 
20 .03 .1998 .

12 Council Decision of 30 March 1998 on the principles, priorities, intermediate objec tives 
and conditions contained in the Accession Partnership with the Republic of Poland, OJ L 121, 
23 .04 .1998, no . 98/260/EC. Własne tłumaczenie obu fragmentów.
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Ponadto w części tej znajdują się następujące zalecenia, które miały być 
wykonane w średnim okresie: „Konieczność dostosowania polskich przepisów 
do części rolnej acquis (również przepisów weterynaryjnych i fitosanitarnych, 
w tym zwłaszcza regulujących problem kontroli na granicy zewnętrznej); zwró-
cenie uwagi na problemy środowiskowe rolnictwa i kwestie bioróżnorodności; 
wprowadzenie w życie polityki strukturalnej i rozwoju obszarów wiejskich; roz-
wijanie umiejętności wprowadzania w życie wspólnej polityki rolnej, w tym 
zwłaszcza podstawowych umiejętności menadżerskich i  administracyjnych 
niezbędnych do analizy rynków rolnych oraz wprowadzania w życie środków 
służących poprawie struktur rolnych i rozwojowi obszarów wiejskich; przy-
jęcie i wprowadzenie w życie przepisów weterynaryjnych i  fitosanitarnych; 
poprawa stanu sanitarnego niektórych zakładów przetwórstwa spożywczego 
oraz jednostek kontrolnych i diagnostycznych; restrukturyzacja gospodarki 
żywnościowej (agri-food sector)”13 .

Przyspieszenie procesu dostosowawczego, które było celem PdC, wyma-
gało pomocy technicznej i finansowej Wspólnoty . Ta jednak nie przyznała 
w 1998 r . dodatkowych środków finansowych państwom kandydującym . 
Mogły one zatem korzystać, tak jak poprzednio, jedynie ze środków programu 
PHARE . Dodatkowym wsparciem dostosowań gospodarki żywnościowej 
miał być program SAPARD . Wprawdzie polityczną decyzję o jego ustano-
wieniu podjęto już na szczycie w Luksemburgu (12–13 grudnia 1997 r .), ale 
miał być uruchomiony w 2000 r . Jednakże w 2000 r . Komisja opublikowała 
kończące unijny etap legislacyjny rozporządzenie dopiero regulujące zasady 
finansowe14, a procesy akredytacji i audytu zakończyły się w Polsce 2 lipca 
2002 r . Niezależnie od opóźnień SAPARD, który realizowano do 2006 r . 
włącznie, przynajmniej w Polsce okazał się bardzo efektywnym, wspierającym 
rolnictwo i przemysł rolno-spożywczy programem przedakcesyjnym, a łączna 

13 Ibidem .
14 Rozporządzenie Komisji 2222/2000 z dnia 7 czerwca 2000 r . ustanawiające zasady finan-

sowe dla stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1268/2000 w sprawie wspólnotowych środ-
ków pomocowych na rzecz działań przedakcesyjnych w dziedzinie rolnictwa i rozwoju obszarów 
wiejskich w państwach Europy Środkowej i Wschodniej ubiegających się o członkostwo w Unii 
Europejskiej w okresie przedakcesyjnym, Dz . Urz . L 253, 07 .10 .2000 .
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kwota środków unijnych, które przyznano Polsce, wyniosła w cenach bieżą-
cych ok . 710 mln EUR15 .

Pomocy technicznej, przede wszystkim w postaci „misji”, udzielała Komi-
sja, która równocześnie zaczęła szczegółowo kontrolować, jak funkcjonują 
w państwach kandydujących niektóre instytucje, m .in . weterynaria, kon-
trole graniczne, w jakim stadium znajdują się przygotowania do uruchomie-
nia programów unijnych (np . programu identyfikacji i rejestracji zwierząt), 
a także jak przebiega organizacja instytucji, które po uzyskaniu członkostwa 
będą realizowały WPR (np . agencji płatniczej) . Niekiedy kontrole kończyły 
się niezbyt przychylnymi dla kontrolowanych wnioskami, jednakże były bar-
dzo skuteczną metodą pozwalającą na uniknięcie różnych błędów i przyspie-
szającą proces dostosowawczy .

Proces ten był bardzo trudny przede wszystkim dlatego, że wprowadzenie 
przepisów unijnych do polskiego systemu prawnego stanowiło dopiero pierw-
szą jego fazę . Drugą było ich wprowadzenie w życie we wszystkich obszarach 
polskiej gospodarki żywnościowej: począwszy od rolnictwa, na handlu deta-
licznym produktami rolno-spożywczymi skończywszy . Dlatego też w ostatnim 
raporcie Komisji, charakteryzującym stan dostosowań polskiej gospodarki 
żywnościowej, znajdują się następujące stwierdzenia: „Dalsze przekształcenia 
polityczne, prawne i strukturalne są konieczne w sektorze rolnym, w którym 
zapóźnienia występują w dostosowaniach prawnych, a zwłaszcza możliwości 
działania struktur administracyjnych . Pewien postęp nastąpił w podstawowych 
przepisach prawnych . Szczególnej uwagi wymaga weterynaria . Wprawdzie 
dokonano starań, aby zlikwidować wyraźną słabość jej struktur administra-
cyjnych, ale żeby osiągnąć wyraźne efekty, należy dokonać znacznie większego 
wysiłku, zwłaszcza na szczeblu regionalnym . Niezbędne są dalsze działania, 
które spowodują poprawę pracy zakładów weterynaryjnych i zapewnią właściwe 
wyposażenie granicznych punktów weterynaryjnych . Jeśli Polska ma skutecz-
nie zarządzać programami wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej, musi działać 

15 Szczegóły zob . J . Rowiński, SAPARD – programowanie i realizacja, „Program Wieloletni 
2005–2009”, nr 14, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2005 .
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zintegrowany system administracji i kontroli (ang . IACS) . Jest to oczywiste 
mimo wysiłków podejmowanych przez polskie władze . Obecna sytuacja musi 
ulec zdecydowanej poprawie”16 .

W raporcie zwrócono uwagę na wiele mankamentów, ale – moim zdaniem 
– kluczowe znaczenie miała sytuacja w przemyśle rolno-spożywczym . W okre-
sie gospodarki centralnie planowanej w gałęziach „wrażliwych” uprawnienia 
eksportowe na rynki państw członkowskich miały tylko nieliczne zakłady, sys-
tematycznie kontrolowane przez inspekcje sanitarne i weterynaryjne państw 
importujących . Pozostałe mogły lokować swe produkty (przede wszystkim zwie-
rzęce) tylko na polskim rynku, ponieważ produkowały w warunkach sanitar-
nych niezgodnych ze standardami państw importujących . Wiadomo było, że 
sytuacja ta, tolerowana w okresie stowarzyszenia, nie będzie możliwa w warun-
kach członkostwa . Jedną z podstawowych zasad funkcjonowania wspólnego 
rynku jest bowiem zasada znana jako Cassis du Dijon, stanowiąca, że produkt 
dopuszczony do obrotu w jednym państwie członkowskim musi być również 
dopuszczony do obrotu we wszystkich pozostałych .

Dostosowanie przemysłu rolno-spożywczego, polegające m .in . na produkcji 
zgodnie z unijnymi standardami, było trudnym i kosztownym przedsięwzięciem 
również dlatego, że standardy sanitarne i weterynaryjne UE są niezwykle wyso-
kie . Wymagało to zresztą nie tylko poważnych inwestycji i zmian w procesach 
produkcji, ale niekiedy również zmiany mentalności polskich służb sanitar-
nych i weterynaryjnych (znany jest przypadek zakwestionowania przez unij-
nych inspektorów pozytywnej oceny wystawionej przez inspektorów polskich) .

W polskim przemyśle mięsnym, poza nielicznymi przedsiębiorstwami, 
zlekceważono przygotowania do członkostwa i rozpoczęto je bardzo późno . 
W NPPC sytuację najprawdopodobniej istniejącą w 1997 r . scharakteryzo-
wano następująco: „Szacuje się, że spośród 6000 ubojni i zakładów przemy-
słu mięsnego w Polsce tylko 25–30 dużych byłych zakładów państwowych 
oraz około 80–120 prywatnych firm spełnia wymogi UE . Wynika to głównie 

16 European Commission, Toward the enlarged Union. Strategy Paper and Report of the Euro-
pean Commission on the progress towards accession by each of the candidate countries, COM(2002) 
700 final, 09 .10 .2002 . Tłumaczenie własne .
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z aktualnego poziomu technicznego i higienicznego oraz wydajności techno-
logicznej . Ich potencjał produkcyjny stanowi 50–60% potencjału produkcyj-
nego gospodarki mięsnej ogółem, lecz jedynie 2% ogólnej liczby zakładów”17 .

Problemy dostosowawcze przemysłu mleczarskiego nie wynikały z  jego 
poziomu technicznego i higienicznego, ale z niskiej jakości mleka surowego 
dostarczanego przez gospodarstwa rolne . Unijne normy zezwalały na produk-
cję mleka spożywczego i artykułów mleczarskich z mleka surowego zawiera-
jącego w 1 ml nie więcej niż 100 tys . drobnoustrojów i nie więcej niż 400 tys . 
komórek somatycznych, natomiast polskie normy były znacznie łagodniejsze . 
Wielu polskim mleczarniom groziło więc bankructwo ze względu na brak 
surowca do produkcji . Proces dostosowawczy polegał zatem przede wszyst-
kim na poprawie stanu higienicznego gospodarstw mleczarskich i zapobiega-
niu zapaleniu wymion krów .

Ponieważ państwom kandydującym, w tym Polsce, nie udało się zakoń-
czyć procesów dostosowawczych w przedsiębiorstwach przemysłu rolno-spo-
żywczego przed 1 maja 2004 r ., w Traktacie Akcesyjnym zamieszczono art . 24, 
dopuszczający w takich przypadkach zastosowanie środków przejściowych . 
Szczegóły podano w załącznikach do traktatu, w których wymieniono uchy-
bienia stwierdzone w poszczególnych przedsiębiorstwach, podano ostateczne 
terminy ich usunięcia, określono sankcje za ich niedotrzymanie oraz sprecyzo-
wano szczegóły organizacyjne i techniczne . W załącznikach znalazły się tylko 
te przedsiębiorstwa, które miały możliwości dostosowania się do przepisów 
unijnych . Przed usunięciem uchybień mogły lokować swą produkcję jedynie 
na rynku krajowym . Zakłady, które w ocenie inspektorów nie miały możli-
wości dostosowania się do standardów unijnych, musiały zrezygnować z dzia-
łalności z dniem członkostwa .

Podstawowe szczegóły techniczne i organizacyjne regulujące funkcjono-
wanie polskich przedsiębiorstw, które nie zakończyły dostosowania w okre-
sie poprzedzającym członkostwo, zostały sformułowane w załączniku XII do 

17 Rada Ministrów, Narodowy Program Przygotowań do Członkostwa w Unii Europejskiej, 
23 .06 .1998, s . 2020–2042 (rozdz . 20 Rolnictwo) . 
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Traktatu Akcesyjnego (część „Polska”, pkt 6 „Rolnictwo”) . Natomiast lista 539 
polskich przedsiębiorstw zobowiązanych do usunięcia uchybień znajduje się 
w innym dokumencie18 . Wpisano na nią: 323 zakłady przemysłu mięsnego, 
169 mleczarskiego (w tym 56 mających uprawnienia do produkcji na osob-
nych liniach mleka i artykułów mleczarskich zgodnie i niezgodnie ze standar-
dami unijnymi), 40 rybnego i 7 chłodniczego .

Poszczególne zakłady miały różne terminy zakończenia dostosowań, ale 
najdalszą datą był 31 grudnia 2007 r . Wynika stąd, że dopiero po 43 miesią-
cach od wstąpienia do UE wszystkie zakłady polskiego przemysłu rolno-spo-
żywczego pracowały zgodnie ze standardami unijnymi . Dostosowanie ich było 
najtrudniejszym przedsięwzięciem integracyjnym, wymagającym poważnych 
nakładów finansowych . Jednakże równocześnie było to działanie, które musiało 
być wykonane, jeśli Polska chciała zostać członkiem UE .

Analizując proces dostosowawczy przemysłu rolno-spożywczego, należy pod-
kreślić rolę kapitału zagranicznego, który w latach 90 . uczestniczył w procesie 
jego prywatyzacji . Po przejęciu zakładu następowała z reguły jego moderniza-
cja i dostosowanie do standardów unijnych . Z analiz wykonanych w Instytu-
cie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej m .in . przez R . Urbana 
i jego zespół wynika, że przejmowane zakłady często w krótkim czasie spełniały 
wymagania unijne19 . Niewątpliwie bez kapitałów zagranicznych i wysokich 
umiejętności kadry zarządzającej przejmowanymi zakładami procesy moder-
nizacji i dostosowania trwałyby znacznie dłużej, a ich efekty byłyby znacznie 
skromniejsze . Polski przemysł rolno-spożywczy miałby wówczas na wspólnym 
rynku znacznie słabszą pozycję niż ta, którą obecnie zajmuje .

18 Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repu-
bliki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki 
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostosowań 
w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej – Wykaz, o którym mowa w artykule 
24 Aktu Przystąpienia: Polska – Dodatek B, Dz . Urz . C 227E, 23 .09 .2003 .

19 Por . np .  I . Szczepaniak, Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do 
Unii Europejskiej, w: Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE, „Program Wielo-
letni 2005–2009”, nr 57, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, War-
szawa 2007, s . 33.
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Sprawa ma jeszcze jeden ważny aspekt . Spełniający standardy unijne polski 
przemysł rolno-spożywczy uzyskał niemal automatycznie znacznie silniejszą 
pozycję na rynkach pozaunijnych, ponieważ przepisy weterynaryjne, fitosa-
nitarne i sanitarne obowiązujące w UE należą do najbardziej rygorystycznych 
na świecie . Taki sam charakter mają również przepisy dotyczące rolnictwa (m .in . 
zakaz stosowania hormonów wzrostu, drobiazgowe kontrole poprzedzające 
dopuszczenie odmian genetycznie zmodyfikowanych) . Jest zatem oczywiste, 
że polskie artykuły rolno-spożywcze spełniają obecnie jedne z najostrzejszych 
na świecie kryteriów żywności bezpiecznej .

Reasumując: w okresie przygotowań do członkostwa i w pierwszych latach 
członkostwa rozwiązano wiele ważnych problemów funkcjonowania polskiej 
gospodarki żywnościowej . Natomiast pominięte w artykule problemy nieefek-
tywnych struktur rolnych istnieją nadal i będą w nadchodzących latach nieko-
rzystnie wpływać na konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku unijnym20 .
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21RENATA STAWARSKA*

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 
– KILKA REFLEKSJI

W tym krótkim tekście pragnę skupić się głównie na okresie, kiedy marzy-
liśmy o  integracji z Europejską Wspólnotą Gospodarczą i kiedy marzenia 
te w ówczesnym systemie politycznym wydawały się niemal utopijne . Europa 
została bowiem po II wojnie światowej skutecznie podzielona żelazną kurtyną, 
co oznaczało, że obie części kontynentu wiedziały o sobie za mało, często też 
informacje, np . na temat Polski, były nieprawdziwe czy wyolbrzymione .

Kiedy studiowałam w Kolegium Europejskim w Brugii (jako jedyna repre-
zentantka Wschodu w tym roczniku), nie mogłam się pogodzić z  tym, że 
określenie „Europa” było traktowane jako synonim Wspólnoty Europejskiej . 
Nieśmiałe protesty, że Polska od zawsze jest w Europie, spotykały się z uprzej-
mym uśmiechem . Byliśmy częścią Europy zależną od imperium radzieckiego . 
Nie uwierzyłabym wtedy, że kiedykolwiek będzie możliwe powstanie filii Kole-
gium Europejskiego w Polsce, w Warszawie – w Natolinie .

Marzenie – bo jeszcze nie plan – o integracji z Europą Zachodnią było 
obecne w wielu ośrodkach akademickich . Tu pozwolę sobie przypomnieć, 
poza Poznaniem, uczelnie m .in . z Gdańska, Warszawy, Łodzi czy Krakowa . 

* Dr Renata Stawarska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (obecnie na emerytu-
rze), e-mail: renata_stawarska@hotmail .com .
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W trudnych latach 80 ., gdy skończył się krótki „karnawał Solidarności”, spoty-
kaliśmy się na seminariach i konferencjach naukowych organizowanych przez 
poszczególne ośrodki . Chcieliśmy, aby nasza wiedza o integracji europejskiej 
mogła się przydać w praktyce w bliższej czy bardziej odległej przyszłości .

Przełom lat 80 . i 90 . przyniósł „pierestrojkę” na Wschodzie, obalenie muru 
berlińskiego i zjednoczenie Niemiec . O tym, jak krucha była ówczesna równo-
waga polityczna, może świadczyć tzw . pucz Janajewa w Moskwie (w sierpniu 
1991 r .), który mógł zagrozić zmianom wprowadzonym przez M . Gorbaczowa . 
Na terenie Polski stacjonowały jeszcze wojska radzieckie (zostały do września 
1993 r .) . Mimo delikatnej sytuacji politycznej Polska starała się kuć żelazo póki 
gorące . Na arenie wewnętrznej trwała transformacja gospodarcza, w wariancie 
„Big Bang”, z planem L . Balcerowicza, z hiperinflacją i znacznymi kosztami 
społecznymi . Równocześnie uwolniono ducha przedsiębiorczości, który kom-
pensował braki byłej gospodarki centralnie planowanej .

Już w 1991 r . zostały podjęte negocjacje dotyczące traktatu stowarzyszenio-
wego ze Wspólnotami Europejskimi, który podpisano 16 grudnia 1991 r . jako 
Układ Europejski . Brałam udział w tych negocjacjach, które dla wielu osób 
z naszej strony miały charakter pionierski – prosto z uczelni rzuceni na głę-
boką wodę, dlatego niełatwe było zetknięcie z doświadczonymi urzędnikami 
europejskimi . Pamiętam boje o zapis w preambule, który ostatecznie mówił, 
że członkostwo we Wspólnotach jest celem Polski (a nie obu stron – na czym 
nam zależało) . Pamiętam też pewne zdumienie rozwiniętym instrumentarium 
ochrony rynku wspólnotowego, szczególnie rolnego . Okazało się, że wszystkie 
instrumenty poznane jeszcze z podręczników, m .in . profesora Z . Kameckiego 
o międzynarodowych stosunkach gospodarczych, były stosowane, występowały 
również nowe, mniej znane .

Nasza słabsza i mniej konkurencyjna gospodarka uzyskała „klauzulę asy-
metrii”, dzięki czemu cła handlowe były obniżone w większym stopniu i szyb-
ciej przez Wspólnoty niż przez Polskę . Nie pozwoliło to jednak skutecznie, 
na krótką metę, walczyć z deficytem bilansu handlowego .

Ciekawe może dziś być zderzenie teorii z rzeczywistością na przykładzie 
zawartych w Układzie Europejskim zapisów o ochronie własności intelektualnej 
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i znakach towarowych . W tym czasie na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie 
kwitł handel, który tych wymogów na pewno nie brał pod uwagę .

Ostatecznie Układ Europejski wszedł w życie 1 lutego 1994 r ., z 10-letnim 
okresem przejściowym . Pamiętam, że wtedy wydawało się nam, że to bardzo 
długi okres . Był jednak potrzebny zarówno na dostosowania czynione w trans-
formowanej gospodarce, jak i na stopniowe wdrażanie zmieniających się zapi-
sów acquis communautaire do polskiego prawa, w ramach negocjacji na temat 
pełnego członkostwa i zamykania kolejnych rozdziałów w negocjacjach .

Trzeba pamiętać, że Wspólnoty to był moving target, chwilami znikający 
cel . Sytuacja zmieniała się bardzo dynamicznie . Już w 1992 r . wszedł w życie 
traktat z Maastricht, tworzący Unię Europejską i wprowadzający m .in . kry-
teria konwergencji, warunkujące uczestnictwo państw w unii gospodarczej 
i walutowej . Od tego momentu na konferencjach międzynarodowych poja-
wił się dylemat widening vs deepening . Byliśmy zwolennikami poszerzenia 
Unii, by wejść w jej skład jak najszybciej, choć dostosowania miały trwać 
jeszcze długo .

Kwestia pogłębiania integracji i wejścia w skład strefy euro była zadaniem 
bardziej odległym, choć zdarzały się w Polsce ambitne plany wejścia do niej, 
motywowane raczej politycznie . Pamiętam konferencję, na której przedstawiono 
konkretny kalendarz zmiany waluty . Gotówkę euro wprowadzono w 2002 r . 
i zdaniem niektórych należało to zrobić także w Polsce . Parametry makroeko-
nomiczne na to nie pozwalały, a wybuch kryzysu finansowego lat 2007–2009 
skłonił do zachowania swobody kształtowania kursu walutowego .

Na uczelniach konieczne było wprowadzenie do programów nauczania 
wiedzy o teorii integracji gospodarczej i o charakterystyce oraz mechanizmach 
funkcjonowania Unii Europejskiej . Tymczasem nie było na ten temat polskich 
podręczników, brakowało też dobrych polskich podręczników z makroekono-
mii . Na potrzeby wykładu z teorii i praktyki integracji, przeznaczonego dla 
studentów europeistyki (nowopowstałego kierunku), tłumaczyłam fragmenty 
książki W . Mollego The Economics of European Integration . Autor był zaprzyjaź-
niony z kręgiem polskich ekonomistów i prawników zajmujących się integra-
cją . Spotykaliśmy się na konferencjach organizowanych przez Polish European 
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Community Studies Association i prowadziliśmy burzliwe dyskusje . Książka 
ta została przetłumaczona na język polski i wydana w Gdańsku w 1995 r .

Przełomowe znaczenie dla literatury przedmiotu miał podręcznik Unia 
Europejska. Integracja Polski z Unią Europejską, wydany w Warszawie w 1996 r . 
pod redakcją profesor E . Kaweckiej-Wyrzykowskiej i doktor E . Synowiec . 
Poszczególne rozdziały – niezwykle przydatne do prowadzenia zajęć dydak-
tycznych – zostały napisane przez polskich autorów będących specjalistami 
w wybranych dziedzinach . Była to bezcenna pozycja zawierająca poza teorią 
również wiedzę na temat koniecznych dostosowań gospodarczych, prawnych 
i instytucjonalnych Polski do integracji w świetle zarówno wymagań zapisa-
nych w Układzie Europejskim, jak i otwierających się procedur w ramach 
negocjacji akcesyjnych .

Tamte czasy to już historia . Kolejne publikacje książkowe i artykuły były 
i są poświęcone pogłębionej analizie wybranych polityk UE oraz kwestii zmian 
traktatowych . Powstaje wiele pozycji dotyczących m .in . polityki handlowej, 
w której to tematyce specjalizuje się Pani Profesor E . Kawecka-Wyrzykowska . 
Dzięki Jej wielkiemu zaangażowaniu zorganizowano w Szkole Głównej Han-
dlowej szereg konferencji, w których trakcie na bieżąco analizowano zacho-
dzące zmiany .

Nasze doświadczenia i udane negocjacje akcesyjne oraz ważne referendum 
doprowadziły do członkostwa Polski w UE od 1 maja 2004 r . Oda do radości 
rozbrzmiewała wówczas w całym kraju, a najtwardsi krytycy stopniowo prze-
konywali się o korzyściach z członkostwa .

Uwieńczeniem tego procesu stało się wejście Polski do strefy Schengen, 
zapewniające swobodę przepływu osób . Nastąpiło to równolegle z wejściem 
w życie w grudniu 2007 r . traktatu lizbońskiego, reformującego podstawy 
funkcjonowania Unii Europejskiej . Naszej radości z tego faktu nie zrozumie 
ten, kto nie stał w kolejkach, aby otrzymać wizę .

Będziemy w tym roku świętować 16 lat członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej . Podsumowanie tego okresu to temat na kolejny esej . W przedstawio-
nym tekście pragnęłam zawrzeć subiektywne refleksje obserwatora i uczestnika 
procesów integracyjnych . Chciałabym bardzo podkreślić zasługi niestrudzonej 
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Pani Profesor E . Kaweckiej-Wyrzykowskiej, która na gruncie akademickim 
odegrała nieocenioną rolę w prowadzeniu w Szkole Głównej Handlowej debat 
naukowych na temat integracji europejskiej i miejsca Polski w tych procesach . 
Docenić też należy Jej rolę w procesie integracji naszego, akademickiego śro-
dowiska europejskich „integracjonalistów” .
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22ANDRZEJ STĘPNIAK*

OŚRODEK BADAŃ 
INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ1

* Prof. dr hab. Andrzej Stępniak – Uniwersytet Gdański . Profesor A . Stępniak zaakcep-
tował propozycję przygotowania artykułu – nie zdążył – zmarł 19 grudnia 2019 r . w USA .

1 Profesor A . Stępniak był prekursorem badań dotyczących integracji europejskiej oraz 
zainicjował współpracę Uniwersytetu Gdańskiego z Komisją Europejską, kierował Ośrodkiem 
Badań Integracji Europejskiej (w latach 1994–2019) – wcześniej Ośrodkiem Badań EWG, który 
powstał w 1983 r . z inicjatywy grupy pracowników byłego Instytutu Teorii Ekonomii Uniwer-
sytetu Gdańskiego .
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23EWA SYNOWIEC*

GŁÓWNE KIERUNKI POLITYKI 
HANDLOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ 

W NOWYM CYKLU 
INSTYTUCJONALNYM1

Wstęp

Piętnastolecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE) oraz począ-
tek nowej, 5-letniej kadencji Komisji Europejskiej (2019–2024) skłaniają do 
podsumowań i refleksji na temat wyzwań i priorytetów w polityce handlo-
wej, a co za tym idzie – ich znaczenia dla Polski . Należy przypomnieć w tym 
kontekście, że polityka handlowa to jedna z dziedzin należących do wyłącznej 

* Dr Ewa Synowiec, e-mail: ewa7171@gmail .com .
1 Poglądy i oceny przedstawione w artykule przez autora niekoniecznie odzwierciedlają 

oficjalne stanowisko Komisji Europejskiej . Artykuł ten został napisany w styczniu 2020 r ., tuż 
przed wybuchem pandemii COVID- 19 . Na etapie jego redakcji wiele państw świata pozosta-
wało wciąż w stanie blokady, mającej na celu walkę z koronawirusem, koszty społeczno-gospo-
darcze (w tym dla handlu międzynarodowego) walki z tym bezprecedensowym kryzysem wciąż 
były szacowane, strategie wychodzenia z niego w krótkim i dłuższym okresie zaś dopiero zaczęły 
być dyskutowane i przyjmowane przez przywódców politycznych w skali globalnej i krajowej 
– por . zakończenie artykułu .
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kompetencji UE2 . Nie oznacza to jednak, że państwa członkowskie Unii nie 
mają wpływu na  jej kierunki poprzez swoich przedstawicieli zasiadających 
w Radzie Unii Europejskiej (na szczeblu technicznym w Komitecie ds . Handlu, 
ang . Trade Policy Committee, o którym mowa w art . 207 .3 Traktatu o funk-
cjonowaniu Unii Europejskiej, oraz na szczeblu politycznym – w Radzie UE 
w składzie ministrów ds . handlu), a także w Parlamencie Europejskim, zwłasz-
cza w Komisji Handlu Międzynarodowego (ang . Committee on Internatio-
nal Trade) . Z uwagi na ograniczoną objętość niniejszego artykułu jego celem 
nie jest analiza aktywności czy skuteczności negocjacyjnej Polski w sprawach 
handlu na szczeblu unijnym, czy też implementowania instrumentów poli-
tyki handlowej na poziomie krajowym w minionym piętnastoleciu . Nie ulega 
wątpliwości, że jest to temat bardzo ciekawy dla wnikliwych badaczy mechani-
zmów uczestnictwa państwa członkowskiego w UE oraz jego wpływu na kształt 
wspólnej polityki handlowej, a także jej znaczenia dla gospodarki krajowej . 
Mając jednak na względzie skomplikowaną sytuację w systemie handlu mię-
dzynarodowego, krytyczne postrzeganie handlu zagranicznego przez obywateli 
UE oraz polityczne deklaracje nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej 

2 W art . 207 (Wspólna polityka handlowa) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
określono zasady tej polityki: „1 . Wspólna polityka handlowa jest oparta na jednolitych zasa-
dach, w szczególności w odniesieniu do zmian stawek celnych, zawierania umów celnych i han-
dlowych dotyczących handlu towarami i usługami oraz do handlowych aspektów własności 
intelektualnej, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ujednolicenia środków liberalizacyj-
nych, polityki eksportowej, a także handlowych środków ochronnych, w tym środków podej-
mowanych w przypadku dumpingu lub subsydiów . Wspólna polityka handlowa prowadzona 
jest zgodnie z zasadami i celami działań zewnętrznych Unii . 2 . Parlament Europejski i Rada, 
stanowiąc w drodze rozporządzeń zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą, przyjmują środki 
określające ramy realizacji wspólnej polityki handlowej . 3 . Jeżeli istnieje potrzeba wynegocjo-
wania i zawarcia umów z jednym lub większą liczbą państw trzecich lub organizacji między-
narodowych, stosuje się artykuł 218, z  zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszego 
artykułu . Komisja przedstawia zalecenia Radzie, która upoważnia ją do rozpoczęcia koniecz-
nych rokowań . Rada i Komisja są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności umów będących 
przedmiotem rokowań z wewnętrznymi politykami i zasadami Unii . Komisja prowadzi te roko-
wania w konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę w celu wsparcia jej 
w tym zadaniu i w ramach wytycznych, które Rada może do niej kierować . Komisja regular-
nie składa specjalnemu komitetowi i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z postępu 
w rokowaniach” . Por . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana, 
Dz . Urz . UE C 326, 26 .10 .2012, s . 139–141 .
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(KE) U . von der Leyen, warto zasygnalizować najważniejsze zagadnienia, 
na których w najbliższych latach skupi się KE w ramach inicjatyw politycz-
nych czy regulacyjnych .

W związku z  tym, że artykuł ten jest częścią jubileuszowej monografii 
podsumowującej dorobek naukowy prof . dr hab . E . Kaweckiej-Wyrzykow-
skiej3, warto również krótko przypomnieć drogę Polski do UE . Opracowania 
autorstwa lub współautorstwa Pani Profesor dotyczące wszystkich etapów tej 
drogi, jak również procesu integracji w ramach UE4 doskonale ilustrują genezę 
obecnego miejsca Polski w polityce handlowej Unii, jak również w Świato-
wej Organizacji Handlu5 (ang . World Trade Organization – WTO), co może 
być interesujące zwłaszcza dla studentów oraz badaczy młodszego pokolenia .

3 Profesor E . Kawecka-Wyrzykowska była promotorem mojej pracy doktorskiej o wpływie 
procesu tworzenia jednolitego rynku wewnętrznego na zewnętrzne stosunki handlowe Polski 
jeszcze przed jej członkostwem w UE . Potem miałam przyjemność pracować pod kierownic-
twem Pani Profesor w Zakładzie Badań Wspólnot Europejskich w Instytucie Koniunktur i Cen 
Handlu Zagranicznego (IKCHZ) . Nasza współpraca zaowocowała kilkoma wspólnymi publika-
cjami na temat procesów integracyjnych w UE oraz integracji Polski z UE (od stowarzyszenia do 
członkostwa) i przyczyniła się do pogłębienia mojej wiedzy na temat procesów integracyjnych 
UE, w tym w dziedzinie polityki handlowej, i wykorzystania jej w praktyce, najpierw w admi-
nistracji polskiej, a obecnie unijnej .

4 Por . m .in .: E . Kawecka-Wyrzykowska, Stosunki Polski ze Wspólnotami Europejskimi od 
1989 r., Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 1997; Ocena stopnia realizacji Układu Europejskiego 
ustanawiającego stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami człon-
kowskimi, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 
1998; Unia Europejska. Przygotowania Polski do członkostwa, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, 
E . Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2001; Unia Euro-
pejska, t . 1, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, E . Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu 
Zagranicznego, Warszawa 2004; Polska w Unii Europejskiej, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, 
E . Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004; E . Kawec-
ka-Wyrzykowska, Wpływ członkostwa w UE na podejmowanie decyzji w sferze polityki handlo-
wej, w: Zagraniczna polityka ekonomiczna Polski 2003–2004. Raport roczny, red . J . Kotyński, 
Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004; E . Kawecka-Wyrzykowska, 
Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej – obawy i rzeczywistość, w: Polityka gospo-
darcza Polski w integrującej się Europie 2004–2005 . Raport roczny, red . J . Kotyński, Instytut 
Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2005 .

5 Por .: Od GATT do WTO: Skutki Rundy Urugwajskiej dla Polski, red . E . Kawecka-Wyrzy-
kowska, J . Kaczurba, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1995; Pol-
ska w WTO, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, J . Kaczurba, Instytut Koniunktur i Cen Handlu 
Zagranicznego, Warszawa 2002 .
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1.  Od stanu bezumownego w handlu  
do członkostwa Polski w UE

Do dnia członkostwa w UE Polska była zewnętrznym partnerem, wobec 
którego najpierw z powodu politycznego podziału Europy Europejska Wspól-
nota Gospodarcza (EWG) stosowała instrumenty polityki handlowej jedno-
stronnie (nie licząc technicznych umów sektorowych dotyczących tekstyliów 
i odzieży oraz wyrobów stalowych) . Ten stan bezumowny trwał do 19 września 
1989 r .6, kiedy obie strony podpisały 5-letnią umowę o handlu oraz współpracy 
handlowej i gospodarczej7 . To pozytywne otwarcie EWG na współpracę han-
dlową z Polską wynikało z rozpoczęcia w tym samym roku głębokich reform 
prowadzących do demokratyzacji i urynkowienia gospodarki . 1 stycznia 1990 r . 
Polska zliberalizowała swój system handlu zagranicznego oraz wprowadziła 
istotne zmiany regulacyjne (w tym wymienialność złotego), zgodnie z deklara-
cją renegocjacji swego statusu w Układzie Ogólnym w sprawie Ceł i Handlu8 
(ang . General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) . Umowa z 1989 r . 
miała charakter niepreferencyjny w dziedzinie taryf celnych (strony tylko przy-
znały sobie klauzulę największego uprzywilejowania na zasadzie wzajemności), 
ale należy odnotować, że przewidywała stopniowe zniesienie ograniczeń ilo-
ściowych wobec importu z Polski (w efekcie zawieszono je już z początkiem 
1990 r .) . Jednocześnie – wraz z finansowym programem wsparcia PHARE9 
– 18 grudnia 1989 r . EWG przyznała Polsce jednostronnie korzyści taryfowe 

6 W 1988 r . Polska i EWG nawiązały stosunki dyplomatyczne .
7 Agreement on Trade and Commercial and Economic Cooperation, OJ L 339, 22 .11 .1989 .
8 Polska była członkiem GATT od 18 października 1967 r . Jako gospodarka nierynkowa nie 

miała wówczas taryfy celnej, złożyła więc inne zobowiązania niż pozostałe państwa członkow-
skie, tj . w miejsce obniżek ceł zobowiązała się do zwiększenia importu z państw stron układu .

9 PHARE (ang . Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) 
to program, który powstał w 1989 r . z myślą o państwach przygotowujących się do wstąpie-
nia do Wspólnot Europejskich . Początkowo jego beneficjentami były tylko Polska (najwięk-
szy beneficjent) i Węgry, jednak z upływem lat do programu włączono inne przyszłe państwa 
członkowskie. Phare – co to za program i do kogo jest skierowany?, https://www .funduszephare .
pl/phare-co-to-za-program (10 .01 .2020) .



23. Główne kierunki polityki handlowej Unii Europejskiej w nowym cyklu instytucjonalnym

399

w ramach Zgeneralizowanego Systemu Preferencji Celnych (ang. Generalized 
Scheme of Preferences – GSP10) najpierw na 1990 r ., a potem na 1991 r . Celem 
tych dwóch inicjatyw – umowy handlowej tzw . pierwszej generacji oraz GSP 
– było wsparcie rozwoju i dywersyfikacji handlu, a tym samym wzrostu gospo-
darczego i reform w Polsce . Postęp tychże reform skłonił KE do zainicjowania 
negocjacji nad kompleksową umową, tj . Układem Europejskim o stowarzy-
szeniu Polski ze Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, 
który został podpisany 16 grudnia 1991 r ., a wszedł w życie 1 lutego 1994 r .11 
Jego część handlowa, niewymagająca ratyfikacji przez parlamenty narodowe, 
weszła w życie w formie umowy przejściowej już 1 marca 1992 r . W ten spo-
sób zostały skonsolidowane wcześniejsze koncesje handlowe oraz rozpoczęło 
się tworzenie na zasadzie asymetrycznej (Wspólnota Europejska otwierała swój 
rynek dla polskich eksporterów, zwłaszcza towarów przemysłowych, o wiele 
szybciej) strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi w ciągu kolej-
nych 10 lat (liberalizacja handlu rolnego była tylko selektywna i częściowa) .

W międzyczasie Polska wzięła udział w Rundzie Urugwajskiej GATT 
(1986–1995), której efektem było utworzenie WTO . Polska została członkiem 
tej organizacji 1 lipca 1995 r .12 Był to ważny fakt w kontekście przyszłych nego-
cjacji w sprawie członkostwa Polski w UE, ponieważ dostosowania regulacyjne 
do wymogów WTO zapewniły szybkie zakończenie rokowań z UE w obsza-
rze przejęcia prawa w zakresie wspólnej polityki handlowej . W rezultacie od 
1 maja 2004 r . jako pełnoprawny kraj członkowski Polska zaczęła być aktyw-
nym uczestnikiem i beneficjentem polityki handlowej UE13 .

10 Relation between the European Community and Poland, MEMO/91/16, 03 .04 .1991 .
11 Oświadczenie Rządowe z dnia 23  grudnia 1993 r . w  sprawie wejścia w  życie Układu 

Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, 
a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonego 
w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r ., Dz . U . z 1994 r . Nr 11, poz . 38 (tekst Układu Europejskiego 
w załączniku) . 

12 WTO, Poland and the WTO, Member Information, https://www .wto .org/english/the-
wto_e/countries_e/poland_e .htm (10 .01 .2020) .

13 Traktat Akcesyjny o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Dz . U . z 2004 r . Nr 90, 
poz . 864 .
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2.  Nowa Komisja Europejska – czas nowego otwarcia 
czy kontynuacji w polityce handlowej?

W minionej kadencji KE kierunki wspólnej polityki handlowej i inwesty-
cyjnej UE zostały określone w komunikacie14 zatytułowanym Handel z korzyścią 
dla wszystkich (ang . Trade for All) z października 2015 r .15 Ówczesna komisarz 
UE ds . handlu C . Malmström powiedziała przy okazji przyjęcia komunikatu: 
„Wysłuchaliśmy debaty . Mieszkańcy Europy wiedzą, że handel to miejsca pracy, 
wzrost gospodarczy i inwestycje – dla konsumentów, pracowników i dla małych 
przedsiębiorstw . Dlatego oczekują jeszcze lepszych wyników w tym zakresie . Nie 
chcą jednak żadnych ustępstw, jeżeli chodzi o najważniejsze zasady, takie jak 
prawa człowieka, zrównoważony rozwój na świecie czy też regulacje na wyso-
kim poziomie i usługi publiczne w ich państwach . Chcą ponadto wiedzieć 
więcej o negocjacjach, jakie prowadzimy w ich imieniu . Polityka handlowa 
musi więc stać się skuteczniejsza, bardziej przejrzysta i lepiej dostosowana do 
naszych wartości . Krótko mówiąc, musi stać się bardziej odpowiedzialna”16 . 
Wypowiedź ta doskonale oddaje to, jakie zasady przyświecały osobom odpo-
wiedzialnym za politykę handlową w trakcie poprzedniej kadencji KE .

W ostatnich latach UE, jako jeden z głównych partnerów handlowych 
w skali globalnej, osiągnęła wiele w dziedzinie polityki handlowej i dzięki niej . 
Ma największą sieć – 41 porozumień handlowych z 72 państwami17 . Utrzy-
mała swą pozycję w skali globalnej, czego wyrazem jest 15-procentowy udział 

14 Komisja Europejska, Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej strategii handlowej i inwestycyj-
nej Komisji – „Handel z korzyścią dla wszystkich”, https://ec .europa .eu/commission/presscorner/
detail/pl/MEMO_15_5807 (10 .01 .2020) .

15 Por . Komisja Europejska, Handel z korzyścią dla wszystkich. W kierunku bardziej odpo-
wiedzialnej polityki handlowej i inwestycyjnej, COM(2015) 497 final, 14 .10 .2015 .

16 Por . Komisja Europejska, Handel z korzyścią dla wszystkich: Komisja Europejska przedsta-
wia nową strategię handlową i inwestycyjną, Komunikat prasowy, 14 .10 .2015, https://ec .europa .
eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_15_5806 (10 .01 .2020) .

17 Por . European Commission, EU trade agreements: delivering new opportunities in times 
of global economic uncertainties, 14 .10 .2019, https://trade .ec .europa .eu/doclib/press/index .
cfm?id=2071 (10 .01 .2020) .
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w światowym handlu (2018 r .) oraz fakt, że jest największym rynkiem eks-
portowym dla 80 krajów . Udział handlu zewnętrznego w PKB Unii wynosi 
prawie 35% (2017 r .), a liczba miejsc pracy dzięki handlowi z zagranicą wzro-
sła do 36 mln  (2018 r .)18 . Nadwyżka w handlu wyrobami przemysłowymi 
kompensuje deficyt w handlu surowcami, w tym energetycznymi, w zakresie 
handlu towarami rolnymi zaś po strukturalnym deficycie handlowym Unia 
notuje nadwyżkę (ok . 20 mld EUR) dzięki specjalizacji w eksporcie artyku-
łów o wysokiej wartości dodanej, w tym wielu o chronionej wartości inte-
lektualnej w postaci oznaczeń geograficznych (ang . geographical indications) . 
W wyniku zmniejszania roli ceł w handlu międzynarodowym i wzrostu zna-
czenia barier pozataryfowych, w tym regulacyjnych, polityka ta ewoluowała . 
Oznacza to m .in ., że stała się bardziej transparentna, a nastąpiło to pod naci-
skiem społeczeństwa obywatelskiego, domagającego się informacji o tym, jak 
handel dobrami i usługami oraz inwestycje wpływają na bezpieczeństwo kon-
sumentów i szeroko pojęty zrównoważony rozwój, uwzględniający nie tylko 
aspekty ekonomiczne, ale również socjalne, a także ochronę środowiska i kli-
matu . Rezultaty sondażu Eurobarometru z końca 2019 r . na temat polityki 
handlowej UE pokazują, że ok . 60% obywateli Unii uważa, że odnosi korzyści 
z handlu międzynarodowego (16 pkt proc . więcej niż w sondażu sprzed 10 lat) . 
Jednocześnie 71% respondentów stwierdziło, że Unia jest bardziej skuteczna 
w ochronie ich interesów krajowych niż państwa działające samodzielnie19 .

Należy podkreślić, że w ostatnich dwóch dekadach zaszły też poważne 
zmiany w otoczeniu międzynarodowym . Wynikają one z: dynamicznego roz-
woju tzw . gospodarek wschodzących20 (jednocześnie wciąż zaliczanych do 

18 Por . U . von der Leyen, My Agenda for Europe . Political Guidelines for the Next European 
Commission (2019–2024), 16 .07 .2019, s . 17, https://ec .europa .eu/commission/sites/beta-politi-
cal/files/political-guidelines-next-commission_en .pdf (10 .01 .2020) .

19 Przegląd opinii publicznej na  temat handlu można znaleźć w:  Special Eurobarometer 
491. Europeans’ attitude towards Trade and EU trade policy, Fieldwork: May 2019, Publication: 
November 2019, https://trade .ec .europa .eu/doclib/press/index .cfm?id=2084 (30 .12 .2019) .

20 Chodzi tu o grupę BRICS (od pierwszych liter angielskich nazw uczestniczących państw), 
do której należą: Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki (RPA) . Obej-
muje ona 2/5 światowej populacji i 1/6 globalnego PKB . Por . China refuses to give up ‘developing 
country’ status at WTO despite US demands, „South China Morning Post”, 06 .04 .2019, https://
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grona państw rozwijających się), zmian kierunków handlu w rezultacie glo-
balnych łańcuchów wartości, rozwoju technologii mających wpływ na nowe 
formy handlu (np . handel elektroniczny), a także geostrategicznej rywalizacji 
ekonomicznej i technologicznej między USA i Chinami . W takim otoczeniu 
WTO, którą powołano w 1995 r . (w styczniu 2020 r . liczy 164 członków) 
i która uosabia podstawy prawne międzynarodowego systemu handlu, ma 
coraz większe trudności w sprostaniu wyzwaniom na scenie globalnej i prze-
żywa głęboki kryzys, którego najważniejsze elementy to:

 § brak zdecydowanego postępu w reformowaniu organizacji, które miało być 
odpowiedzią na impas w negocjacjach wielostronnych w ramach Rundy 
Dauhańskiej, rozpoczętej w 2001 r .; runda ta, zwana rozwojową (ang . 
Doha Development Agenda), miała zmienić reguły w handlu międzyna-
rodowym, aby wesprzeć państwa słabiej rozwinięte w odnoszeniu więk-
szych korzyści z wymiany międzynarodowej;

 § trwający od grudnia 2019 r . paraliż funkcjonowania Organu Odwoław-
czego (ang . Appellate Body) w systemie rozstrzyganiu sporów handlowych 
WTO z powodu blokowania przez USA (od 2017 r .) decyzji (wymaga-
jącej konsensusu) w sprawie nominacji nowych sędziów na miejsce tych, 
których kadencja wygasła .
Kryzys wielostronnego systemu handlu wpłynął na destabilizację wymiany 

handlowej wskutek podejmowania unilateralnych działań przez niektórych człon-
ków WTO, zwłaszcza USA podczas prezydentury D . Trumpa . Cła na import 
stali i aluminium nałożone przez Stany Zjednoczone w marcu 2018 r . urucho-
miły kroki odwetowe podjęte przez niektórych partnerów handlowych, w tym 
przez UE, która odpowiedziała środkami na mocy klauzuli ochronnej WTO . 
Jednocześnie nasiliły się zakłócenia w konkurowaniu w skali międzynarodo-
wej, spowodowane nierynkowymi i nieuczciwymi praktykami, wobec których 
brakuje odpowiednich reguł i instrumentów w ramach WTO . Polityka Chin 
– gospodarki o  tzw . kapitalizmie państwowym – stanowi tu przykład, jeśli 

www .scmp .com/economy/china-economy/article/3004873/china-refuses-give-developing-co-
untry-status-wto-despite-us (12 .01 .2020) .
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weźmie się pod uwagę subsydiowanie przedsiębiorstw państwowych rywali-
zujących na rynkach międzynarodowych, a także wymuszanie transferu tech-
nologii od zagranicznych firm w zamian za dostęp do chińskiego rynku . Co 
więcej, Chiny wciąż korzystają ze specjalnego i zróżnicowanego traktowania 
(ang . special and differential treatment21), przysługującego krajom rozwijającym 
się, i domagają się kontynuacji stosowania tego – ich zdaniem – „podstawo-
wego prawa”22 . Status ten pozwala Chinom stosować subsydia w rolnictwie 
i ograniczać dostęp do swego rynku firmom z państw wysoko rozwiniętych . 
Budzi to sprzeciw wielu członków WTO, zwłaszcza USA, które warunkują 
reformę WTO właśnie zmianą zasad korzystania z tego statusu .

W takiej sytuacji UE musi wykorzystywać wszystkie dostępne narzędzia 
do ochrony swych interesów gospodarczych . Jednolity rynek ze znaczącą liczbą 
konsumentów o relatywnie wysokiej sile nabywczej, jak również wyłączna 
kompetencja w zakresie polityki handlowej pomagają jej w odgrywaniu istot-
nej roli w dyskusji międzynarodowej w tym zakresie .

3.  Główne cele polityki handlowej w obliczu 
istniejących wyzwań23

Wspomniane wyżej wyzwania, które pojawiły się w zewnętrznym otoczeniu 
UE, wymagają kontynuacji, ale i pewnej adaptacji kierunków i instrumentów 
polityki handlowej . W swych wytycznych politycznych24 zaprezentowanych 
Parlamentowi Europejskiemu w lipcu 2019 r . przewodnicząca KE U . von der 

21 Więcej o tym statusie i planach jego reformy: WTO, Special and differential treatment 
provisions, https://www .wto .org/english/tratop_e/devel_e/dev_special_differential_provision-
s_e .htm (12 .01 .2020) .

22 China refuses to give up…, op .cit .
23 W tej części artykułu pominięto wpływ pandemii COVID-19 na kształt polityki han-

dlowej w  najbliższych latach, niemniej jednak aspekty wymienione w  analizie nie straciły 
na znaczeniu, choć można zakładać, że wskutek lekcji wyciągniętych z kryzysu społeczno-go-
spodarczego wywołanego pandemią mogą się zmienić akcenty i priorytety w polityce handlo-
wej, która powinna wspierać wychodzenie z tego kryzysu .

24 Por . U . von der Leyen, op .cit ., s . 4 .
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Leyen uwzględniła „mocniejszą Europę w świecie” jako jeden z sześciu głów-
nych obszarów działania nowej, „geopolitycznej” Komisji i nawiązała jedno-
cześnie do roli Unii jako odpowiedzialnego lidera i promotora standardów 
w skali globalnej, ambitnego i asertywnego w swym działaniu, które powinno 
być strategiczne . Polityka handlowa jest istotnym elementem tego globalnego 
przywództwa, w związku z tym powinna mieć mocny, otwarty i sprawiedliwy/
uczciwy (ang . fair) charakter . Implementacja środków polityki handlowej (w tym 
umów o wolnym handlu) oraz egzekwowanie prawa i podjętych zobowiązań 
przez partnerów handlowych będzie w centrum uwagi . Te ogólne wytyczne 
zostały skonkretyzowane w liście do nowo mianowanego komisarza ds . han-
dlu Ph . Hogana, dotyczącym jego misji (ang . mission letter)25 .

Na początku sprawowania swojego mandatu KE zwykle przyjmuje komu-
nikat polityczny w sprawie strategii handlowej, za której wdrażanie odpowiada 
komisarz ds . handlu . Warto w tym kontekście podkreślić, że polityka han-
dlowa nie jest celem samym w sobie, ale przyczynia się do realizacji szerszych 
celów polityki unijnej, takich jak: zrównoważony wzrost gospodarczy, nowe 
miejsca pracy, bezpieczeństwo ekonomiczne UE, cele „Agendy Cyfrowej” oraz 
„Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030” itp . Z tego względu nie 
może być ona wdrażana bez interakcji i spójności z innymi dziedzinami unijnej 
polityki wewnętrznej i zagranicznej UE, zwłaszcza w kontekście nowej stra-
tegii zawartej w komunikacie Europejski Zielony Ład (ang . European Green 
Deal), przyjętym przez KE 11 grudnia 2019 r . W strategii tej – w odpowie-
dzi na obecne wyzwania wynikające ze zmian klimatycznych – UE aspiruje 
do uzyskania statusu obszaru neutralnego dla klimatu do 2050 r .26 Realizacja 

25 Mission letter for Commissioner-designate for Trade, Phil Hogan, 10 .09 .2019, https://ec .europa .
eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-phil-hogan-2019_en .pdf (12 .01 .2020) .

26 Aby osiągnąć ten cel, KE przedstawiła ambitny pakiet środków, które powinny umożliwić 
europejskim obywatelom i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści ze zrównoważonej zielonej 
transformacji . Plan najważniejszych działań zakłada m .in . istotne ograniczenie emisji, inwe-
stowanie w nowatorskie badania, innowacje i technologie ekologiczne oraz ochronę środowi-
ska naturalnego w Europie . Dzięki takiemu podejściu „Europejski Zielony Ład” może stać się 
nową strategią wzrostu gospodarczego dla UE . Por . Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład, 
COM(2019) 640 final, 11 .12 .2019, https://ec .europa .eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/PL/
COM-2019-640-F1-PL-MAIN-PART-1 . PDF (07 .04 .2020) .
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tego ambitnego celu wymaga skoordynowanej kontrybucji ze strony wszyst-
kich dziedzin polityki unijnej .

3.1. Reforma wielostronnego systemu handlu

Ponieważ UE – jak podkreślają jej polityczni przywódcy – „ma multilate-
ralizm w swoim DNA”, oczywisty jest fakt, że reformowanie i unowocześnie-
nie dorobku prawnego oraz zasad funkcjonowania WTO, łącznie z jej funkcją 
negocjacyjną, znajduje się na początku listy priorytetów UE, zwłaszcza w obli-
czu kolejnej, 12 . Konferencji Ministerialnej (MC12) WTO27 . Unia popiera 
reformowanie WTO, które ma ją uczynić bardziej skuteczną, i w tym celu 
zgłasza swe propozycje w następujących obszarach:

 § przywrócenie pełnej funkcjonalności WTO w zakresie podejmowania decy-
zji, negocjowania (ułatwienie zawierania porozumień plurilateralnych), 
a przede wszystkim przywrócenie w pełni systemu rozstrzygania sporów 
handlowych28 oraz jego usprawnienie;

 § aktualizacja niektórych reguł, dyscyplin i porozumień w ramach WTO;
 § wzmocnienie roli monitorującej WTO poprzez: usprawnienie systemu 

notyfikacji środków polityki handlowej stosowanych przez państwa człon-
kowskie, zwiększenie skuteczności działania różnych organów/komitetów 
WTO oraz wzmocnienie mechanizmu przeglądu polityki handlowej;

 § większe zaangażowanie WTO w osiągnięcie celów zrównoważonego roz-
woju (ang . sustainable development goals), określonych przez Organizację 

27 Wybuch pandemii COVID-19 spowodował, że 12 . Konferencja Ministerialna WTO, zapla-
nowana na początek czerwca 2020 r . w Nur-Sultan w Kazachstanie, została przełożona o rok .

28 W międzyczasie 24 stycznia 2020 r . w Davos udało się UE doprowadzić do kierunkowego 
uzgodnienia politycznego, 27 marca 2020 r . zaś do podjęcia decyzji na szczeblu ministerialnym 
o zawarciu przez UE i 15 państw członkowskich WTO wielostronnego porozumienia w sprawie 
przejściowego arbitrażowego systemu odwoławczego (ang . Multi-party Interim Appeal Arbitra-
tion Arrangement) . European Commission, China, EU and other WTO members decided to esta-
blish a Multi-Party Interim Appeal Arbitration Arrangement, Press Release, 31 .03 .2020, https://
eeas .europa .eu/delegations/china_en/76788/China,%20EU%20and%20other%20WTO%20
members%20decided%20to%20establish%20a%20Multi-party%20Interim%20Appeal%20
Arbitration%20Arrangement (04 .04 .2020) .
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Narodów Zjednoczonych w „Agendzie na rzecz Zrównoważonego Roz-
woju 2030” .

W związku z tym w liście dotyczącym misji komisarza ds . handlu znalazł się 
zapis o przygotowaniu szerokiej inicjatywy dotyczącej reformy WTO do końca 
2020 r . i pracy na rzecz osiągnięcia porozumienia w tej sprawie do 2022 r .

Jeśli chodzi o wielostronną agendę negocjacyjną, celem UE podczas MC12 
jest osiągnięcie porozumienia dotyczącego zasad subsydiowania rybołówstwa, 
a w tym kontekście wyeliminowanie subsydiów dla nielegalnych, nieraporto-
wanych i nieuregulowanych połowów (ang . illegal unregulated and unreported 
fishing) . Jednocześnie Unia proponuje porozumienie się co do dalszych prac 
nad subsydiami zwiększającymi moce połowowe i związane z tym przełowie-
nia zasobów . Biorąc pod uwagę postęp negocjacji w ostatnich 2 latach nad 
plurilateralną umową dotyczącą krajowych regulacji w sektorze usług (ang . 
services domestic regulation), należy stwierdzić, że jest również szansa na osią-
gnięcie finałowego etapu w tej dziedzinie . Wraz z postępami w negocjacjach 
nad dwoma innymi porozumieniami – odnośnie do handlu elektronicznego 
(ang . e-commerce) i ułatwień inwestycyjnych (ang . investment facilitation) – sta-
nowiłoby to solidny pakiet na MC12 . Cele do osiągnięcia w dłuższym okresie 
to przede wszystkim uzgodnienie na forum WTO wzmocnionych reguł dla 
subsydiów przemysłowych (UE, Japonia i USA współpracują nad propozy-
cjami w tym zakresie) .

3.2. Aktywna polityka wobec głównych partnerów handlowych

Unia Europejska, niezależnie od statusu orędownika multilateralnego sys-
temu handlowego regulowanego przez WTO, pozostanie aktywnym graczem 
w relacjach handlowych z indywidualnymi partnerami lub regionami . Będzie 
do tego wykorzystywać swe instrumenty bilateralne (umowy wolnego handlu, 
umowy inwestycyjne) lub narzędzia jednostronne w ramach Zgeneralizowanego 
Systemu Preferencji Celnych . Kilka umów o wolnym handlu weszło w życie 
(ostatnio z Kanadą, Japonią, Singapurem), umowa z Wietnamem zacznie zaś 
obowiązywać w połowie 2020 r . W procesie ratyfikacji znajduje się umowa 
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z Mercosurem . Unia przywiązuje coraz większą wagę do monitoringu wdra-
żania tych porozumień pod kątem terminowego i właściwego wykonywania 
podjętych zobowiązań przez obie strony, ale również pod względem wpływu 
liberalizacji handlu na wzrost gospodarczy, miejsca pracy, a także na standardy 
pracy, ochronę środowiska i klimat . Ocenę wdrażania zobowiązań umownych 
w handlu KE prezentuje w corocznych raportach29 .

W ramach bilateralnej agendy negocjacyjnej będą kontynuowane rokowa-
nia m .in . nad umowami o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią oraz 
inicjowane nowe, jeśli to będzie uzasadnione . Oczywiście wystąpienie Wielkiej 
Brytanii z UE z końcem stycznia 2020 r . oznacza, że w tymże roku prioryte-
tem dla UE będzie wynegocjowanie kompleksowego porozumienia na temat 
relacji z tym krajem, w tym w zakresie stosunków handlowych .

Niezwykle istotne będzie pozytywne i konstruktywne zaangażowanie się 
wraz ze Stanami Zjednoczonymi w proces mający pomóc w uniknięciu eska-
lacji konfliktów handlowych i administrowaniu handlem poza ramami WTO . 
W tym celu we wspólnej deklaracji z lipca 2018 r ., podpisanej przez prezy-
denta D . Trumpa i ówczesnego przewodniczącego KE J .-C . Junckera, prze-
widziano m .in . rozpoczęcie negocjacji nad zniesieniem ceł oraz wzajemnym 
uznawaniem zgodności z wymogami bezpieczeństwa (ang. conformity assess-
ment) w przypadku wyrobów przemysłowych, a także uruchomienie współpracy 
regulacyjnej w przypadku farmaceutyków i wyrobów medycznych . Niestety 
wyłączenie z negocjacji kwestii liberalizacji handlu rolnego spowodowało, że 
administracja USA opóźnia rozpoczęcie tego procesu . Co więcej, chcąc zredu-
kować swój deficyt w handlu z Unią, zapowiada wprowadzenie dodatkowych 
ceł na import samochodów (uzasadniając to zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
narodowego), jeśli UE nie zastosuje samoograniczenia w eksporcie . Nie trzeba 
dodawać w tym kontekście, że ciągnące się równolegle od 15 lat spory na forum 

29 14 października 2019 r . Komisja opublikowała trzecie roczne sprawozdanie w sprawie 
implementacji 35 największych umów o wolnym handlu UE . Por . Komisja Europejska, Spra-
wozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
łecznego i Komitetu Regionów z wdrażania umów o wolnym handlu 1 stycznia 2018 r. – 31 grudnia 
2018 r., COM(2019) 455 final, 14 .10 .2019 .
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WTO o subsydiowanie produkcji samolotów Airbus i Boeing nie poprawiają 
atmosfery we wzajemnych relacjach handlowych .

Chiny są  jedną z  trzech największych gospodarek i partnerów handlo-
wych świata, obok USA i UE, dlatego też zaangażowanie w relacje z Państwem 
Środka pozostaje w centrum zainteresowania UE . Głównym celem UE jest 
zakończenie negocjacji nad kompleksową umową w sprawie inwestycji (ang . 
comprehensive agreement on investment) . W komunikacie z kwietnia 2019 r .30 
UE uznała Chiny za „strategicznego rywala” i „gospodarczego konkurenta” . 
Z tego powodu narzędzia polityki handlowej wobec tego partnera będą ukie-
runkowane na zapewnienie uczciwych warunków konkurowania .

Unia Europejska jest największym partnerem handlowym oraz inwestycyj-
nym, dającym największą pomoc rozwojową, dlatego też istotne będzie dalsze 
rozwijanie partnerstwa handlowego i inwestycyjnego z Afryką, która jest natu-
ralnym sąsiadem i partnerem UE, a jednocześnie kontynentem pełnym możli-
wości, jeśli chodzi o współpracę w wielu dziedzinach (najszybciej powiększająca 
się młoda klasa średnia, relatywnie szybki wzrost gospodarczy i przewidywany 
przyrost konsumpcji prywatnej w skali 2 bln EUR rocznie do 2025 r .) . Inwe-
stycje unijne są w Afryce niezwykle pożądane w związku z potrzebą tworzenia 
nowych miejsc pracy w obliczu rosnących trendów demograficznych . W ramach 
Sojuszu z Afryką na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy 
(ang . Africa-Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs), zapropo-
nowanego przez KE w komunikacie z września 2019 r .31, UE wzmocniła nie 
tylko zewnętrzny plan inwestycyjny (ang . external investment plan), ale rów-
nież uruchomiła instrumenty, które mają zredukować ryzyko inwestowania 
i poprawić klimat inwestycyjny . Handel i inwestycje są więc istotnym elemen-
tem tego sojuszu, jak również komunikatu W kierunku kompleksowej strategii 

30 EU–China – A strategic outlook, Joint Communication to the European Parliament, the 
European Council and the Council, JOIN(2019) 5 final, 12 .03 .2019, https://ec .europa .eu/com-
mission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook .pdf (24 .01 .2020) .

31 Komisja Europejska, Komunikat w sprawie nowego sojuszu Afryka–Europa na rzecz zrów-
noważonych inwestycji i  tworzenia miejsc pracy: kolejny etap naszego partnerstwa sprzyjającego 
inwestycjom i tworzeniu miejsc pracy, COM(2018) 643 final, 12 .09 .2018 .
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z Afryką, przyjętego przez KE 9 marca 2020 r .32 Wzmocnionemu wdrażaniu 
umów o wolnym handlu w Afryce Północnej oraz pięciu umów o partnerstwie 
gospodarczym (ang . economic partnership agreements) w Afryce Subsaharyjskiej, 
obejmujących liberalizację handlu towarami i współpracę rozwojową z 14 kra-
jami, będzie towarzyszyć proces rozszerzania obszarów zobowiązań w celu ich 
zbliżenia do kompleksowych umów wolnohandlowych, a także rozszerzania ich 
zakresu geograficznego (w tym o aspekty ułatwiania i otwierania rynku dla inwe-
stycji) – umożliwiają to specjalne klauzule zawarte w tych porozumieniach33 . 
Ponadto innym ważnym partnerom handlowym w Afryce, jeśli tylko będą tego 
chcieli, UE zaproponuje zawarcie umów inwestycyjnych, których zakres będzie 
zależał od zainteresowania danego kraju . Umowy o partnerstwie gospodarczym 
są swoistym kamieniem milowym w procesie tworzenia Afrykańskiej Konty-
nentalnej Strefy Wolnego Handlu (ang . African Continental Free Trade Area), 
którego pierwszy etap w zakresie handlu towarami rozpocznie się – z uwagi na 
pandemię COVID-19 – prawdopodobnie w 2021 r . (zamiast 1 lipca 2020 r .) . 
Unia Europejska wspiera Unię Afrykańską (ang . African Union) w koordy-
nowaniu tego procesu pod względem zarówno politycznym, finansowym, jak 
i technicznym, mając na względzie dalekosiężny, strategiczny cel zawarcia poro-
zumienia o strefie wolnego handlu obejmującej oba sąsiadujące kontynenty .

3.3. Zapewnienie uczciwych warunków konkurowania w skali globalnej

Przewodnicząca KE upoważniła komisarza ds . handlu do działań zmie-
rzających do ochrony UE przed nieuczciwymi praktykami jej partnerów han-
dlowych i zapewnienia równych warunków działania (ang . level playing field) . 

32 European Commission, High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, 
Joint Communication to the European Parliament and the Council, Towards Comprehensive 
Strategy with Africa, JOIN(2020) 4 final, 09 .03 .2020, https://eur-lex .europa .eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0004&from=FR (04 .04 .2020) .

33 Proces negocjacji nad pogłębieniem obecnej umowy o partnerstwie gospodarczym z pię-
cioma państwami Afryki Wschodniej i Południowej (Komorami, Madagaskarem, Mauritiu-
sem, Seszelami i Zimbabwe) rozpoczął się oficjalnie w październiku 2019 r ., a w styczniu 2020 r . 
odbyła się pierwsza runda negocjacji na podstawie pierwszych pięciu części przyszłej umowy .
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Oznacza to intensywniejsze stosowanie instrumentów ochronnych w handlu, 
zapewnienie równych warunków dostępu do rynków zamówień publicznych, 
a także wdrożenie z początkiem 2021 r . systemu monitorowania bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych pod kątem bezpieczeństwa i ochrony porządku 
publicznego w UE34 . Wzmocnienie zestawu narzędzi polityki handlowej ma 
również zapewnić nowelizacja rozporządzenia w sprawie egzekwowania polityki 
handlowej (ang . Enforcement Regulation), pozwalająca na zastosowanie sankcji 
w przypadku, gdy partnerzy wykorzystują środki handlowe niezgodnie z pra-
wem międzynarodowym i jednocześnie blokują system rozstrzygania sporów 
w ramach WTO (propozycja zmian w rozporządzeniu została przyjęta przez 
KE w grudniu 2019 r . i skierowana do Rady i Parlamentu Europejskiego35) . 
Wyrazem asertywności we wdrażaniu polityki handlowej ma być również 
utworzenie nowego stanowiska – tzw . głównego oficera ds . wdrażania polityki 
handlowej (ang . Chief Trade Enforcement Officer), którego funkcjonowanie 
zapewniłoby lepsze egzekwowanie zobowiązań bilateralnych oraz wypełnia-
nia warunkowości w jednostronnych koncesjach handlowych UE w ramach 
GSP, w tym odnośnie do ochrony klimatu, środowiska, praw pracowniczych 
oraz wyeliminowania pracy dzieci . Wyrazem dążenia do zapewnienia równych 
warunków konkurowania ma być również włączanie rozdziałów o handlu 
i zrównoważonym rozwoju (ang . trade and sustainable development chapters) 
do każdej umowy handlowej . W związku z faktem, że UE stawia przed sobą 
ambitniejsze cele klimatyczne niż wielu jej partnerów handlowych, komisarz 
ds . handlu ma współpracować przy tworzeniu i wdrożeniu (w zgodzie z zasa-
dami WTO i innymi zobowiązaniami międzynarodowymi) tzw . mechanizmu 
dostosowywania cen towarów na granicach, uwzględniającego emisje dwutlenku 
węgla (ang . carbon border adjustment mechanism) w wybranych sektorach36 . 

34 Por . rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/452 z dnia 19 marca 
2019 r . ustanawiające ramy monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii, 
Dz . Urz . UE L 79, 21 .03 .2019 .

35 Więcej na ten temat zob . European Commission, Commission reinforces tools to ensure 
Europe’s interests in international trade, Press Release, 12 .12 .2019, https://ec .europa .eu/commis-
sion/presscorner/detail/en/ip_19_6748 (30 .01 .2020) .

36 Por . Komisja Europejska, Europejski Zielony Ład…, op .cit ., s . 6 .
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Ta propozycja legislacyjna KE (planowana na 2021 r .) będzie miała na celu 
zmniejszenie ryzyka tzw . ucieczki emisji, tj . przemieszczania produkcji z obszaru 
UE do państw, w których obowiązują mniejsze obostrzenia w tej kwestii .

Zakończenie

Wszystkim tym działaniom w zakresie polityki handlowej mają towarzy-
szyć wysiłki na rzecz dalszego wzmocnienia jej przejrzystości, komunikowania 
o niej, a także zaangażowania w dyskusję społeczeństwa obywatelskiego . Tylko 
w taki inkluzywny sposób UE ma szanse przezwyciężenia trudności w postrze-
ganiu polityki handlowej w debacie publicznej .

Po ukończeniu przeze mnie w styczniu 2020 r . tego artykułu szybko oka-
zało się, że debata publiczna na temat międzynarodowego handlu stała się bar-
dziej skomplikowana w kontekście zakaźnej choroby COVID-19, przeniesionej 
z Chin do Europy, i uznania jej 11 marca 2020 r . przez Światową Organizację 
Zdrowia za pandemię . Jest to bezprecedensowa sytuacja dla UE i całego świata, 
ponieważ oprócz dramatycznych skutków dla zdrowia społeczeństw będzie miała 
poważne konsekwencje dla globalnej oraz unijnej gospodarki i handlu (wielu 
ekonomistów przewiduje najgłębszy kryzys gospodarczy od II wojny światowej) .

W związku z globalnym wymiarem COVID-19 współpraca międzyna-
rodowa jest więc nieodzowna, dlatego też 26 marca 2020 r . szefowie państw 
i rządów w Radzie Europejskiej potwierdzili zobowiązanie państw członkow-
skich UE nie tylko do współpracy w ramach rynku wewnętrznego, ale rów-
nież do współpracy międzynarodowej i do przyjmowania wielostronnych 
rozwiązań na rzecz walki z pandemią i jej skutkami . Podkreślili jednocześnie, 
że UE będzie dokładać wszelkich starań, aby wzmocnić zrównoważony roz-
wój globalnych zintegrowanych łańcuchów wartości oraz łańcuchów dostaw 
i dostosować je do łagodzenia negatywnych skutków pandemii dla sytuacji 
społeczno-ekonomicznej37 . Nie ulega wątpliwości, że handel będzie ważnym 

37 Por . Wspólne oświadczenie członków Rady Europejskiej, 26 .03 .2020, https://www .consi-
lium .europa .eu/media/43093/26-vc-euco-statement-pl .pdf (04 .04 .2020) .
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elementem w ramach działań prowadzących do zażegnania kryzysu oraz w stra-
tegii wychodzeniu z niego w krótkim i dłuższym okresie .

Także liderzy polityczni grupy G20 w czasie dyskusji prowadzonej w dniach 
2638 i 3039 marca 2020 r . podjęli zobowiązanie wprowadzania ułatwień w mię-
dzynarodowym handlu i koordynowania walki z pandemią w taki sposób, 
aby uniknąć niepotrzebnego ingerowania w przepływy handlowe, zwłaszcza 
jeśli chodzi o ważne dostawy produktów medycznych i żywności, jak również 
aby zapobiegać ewentualnym zakłóceniom w łańcuchach dostaw . Podkreślili 
oni, że wyjątkowe środki podejmowane w związku z walką z koronawirusem 
powinny być adekwatnie adresowane, proporcjonalne, przejrzyste i tymcza-
sowe, aby nie tworzyły niepotrzebnych przeszkód w handlu i były zgodne 
z regułami WTO .

Szacowanie skutków pandemii w dłuższym okresie jest trudne, ponieważ 
rządy wciąż koncentrują się na walce z jej bezpośrednimi konsekwencjami . Na 
pewno odpowiednia lekcja z tego kryzysu zostanie wyciągnięta, także w kon-
tekście odporności (ang . resilience) łańcuchów dostaw . Choć recepta na wyjście 
z kryzysu gospodarczego to nie tylko ułatwianie handlu międzynarodowego, 
ale wiele innych elementów polityki ekonomicznej, pojawiają się głosy o nad-
miernym uzależnieniu UE od długich łańcuchów dostaw z wąskiej grupy kra-
jów . Z tego względu uważa się np ., że pewne rodzaje produkcji (np . sprzętu 
i artykułów medycznych oraz farmaceutyków) powinny powrócić do Europy 
(przy czym państwa UE powinny koordynować strategiczne moce produk-
cyjne – mając na względzie otwartą strategiczną autonomię, ang . open strategic 
autonomy), kierunki importu zaś powinny być dywersyfikowane, zwłaszcza jeśli 
chodzi o bezpieczeństwo dostaw niektórych komponentów i towarów (w czasie 
pandemii zaczęło brakować sprzętu ochrony osobistej i sprzętu medycznego, gdy 
załamała się produkcja w Chinach, a wiele krajów wprowadziło licencjonowanie 

38 Extraordinary G20 Leaders’ Summit Statement on COVID-19, 26 .03 .2020, https://www .
consilium .europa .eu/media/43072/final-g20-leaders-statement-26032020 .pdf (04 .04 .2020) .

39 G20 Trade and Finance Ministers’ Statement, 30 .03 .2020, https://g20 .org/en/media/Docu-
ments/G20_Trade%20&%20Investment_Ministerial_Statement_EN .pdf (04 .04 .2020) .
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eksportu tych towarów40) . Kryzys spowodowany przez COVID- 19 i wnio-
ski z niego niewątpliwie wpłyną więc na  formułowanie polityki handlowej 
w nowym cyklu instytucjonalnym UE .
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PRZESTRZENNE ASPEKTY POLITYKI 
UNII EUROPEJSKIEJ

Celem tego opracowania jest określenie konsekwencji ewoluowania prze-
strzennych aspektów polityki Unii Europejskiej (UE) . Są one przede wszyst-
kim związane z przestrzennym wymiarem europejskiej polityki spójności 
oraz z kolejnymi agendami terytorialnymi UE . Realizacji zamierzenia badaw-
czego służy analiza dotychczasowych doświadczeń związanych z tą polityką 
na poziomie europejskim, a także ocena konsekwencji dla modelowania poli-
tyki przestrzennej najważniejszych zmian, które dokonały się w skali świata 
i kontynentu w ostatnich latach . Towarzyszy temu ocena znaczenia polityki 
przestrzennej dla rozwoju społeczno-gospodarczego UE i jej państw członkow-
skich oraz identyfikacja najważniejszych wyzwań, które stoją przed kolejną 
generacją długookresowej i  średniookresowej polityki makroprzestrzennej 
UE . Zakłada się, że kolejna agenda terytorialna UE do 2030 r . zostanie przy-
jęta przez kraje członkowskie w drugiej połowie 2020 r ., w trakcie prezydencji 
Niemiec . Elementem tego tekstu są rozważania dotyczące przyszłości w zakre-
sie przestrzennych aspektów polityk unijnych oraz na temat pozycjonowania 
interesów Polski w tym zakresie .

* Prof. dr hab. Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, e-mail: jacek .
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Procesy rozwoju społeczno-gospodarczego są zróżnicowane w układach 
terytorialnych . Decydują o tym różnorodne przesłanki, m .in .: gospodarcze, 
społeczne, kulturowe, polityczne, środowiskowe, a także historyczne . Mają one 
istotny wpływ na trajektorie rozwojowe rejestrowane na poziomach: konty-
nentalnym, krajowym, regionalnym i lokalnym . Znaczące zróżnicowania prze-
strzenne są poważnym zagrożeniem dla integralności i spójności na poziomie 
państw, dlatego w wielu krajach świata zauważamy interwencję strukturalną 
na poziomie regionalnym, np . we: Włoszech (Mezzogiorno), Niemczech (była 
NRD) i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (Appalachy)1 .

Jako podstawowy kierunek interwencji strukturalnej służącej integracji 
europejskiej UE przyjęła politykę spójności . W wyniku reformy J . Delorsa 
UE zasadniczo poszerzyła zakres działań na rzecz spójności gospodarczej i spo-
łecznej podejmowanych na poziomie państw członkowskich i regionów od 
początku lat 90 . XX w . Wyrazem tego stała się europejska polityka spójności, 
która skupia ok . 1/3 wydatków budżetowych UE, a w  jej ramach posługi-
wano się przede wszystkim funduszami strukturalnymi i Funduszem Spójno-
ści . Podstawowym obszarem aktywności polityki spójności stały się regiony 
o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, w których produkt 
krajowy brutto na mieszkańca według parytetu siły nabywczej wynosi poniżej 
75% średniej UE . Obszary te skupiają ok . 74–75% alokacji funduszy struk-
turalnych i Funduszu Spójności . Rzeczowy i terytorialny zakres interwencji 
w kolejnych wieloletnich perspektywach finansowych był stopniowo posze-
rzany, obejmował ostatecznie nie tylko sferę polityki regionalnej, ale także 
politykę miejską i politykę rozwoju obszarów wiejskich .

Polityka przestrzenna, zgodnie z zapisami kolejnych traktatów europej-
skich, w  tym także traktatu lizbońskiego, jest kompetencją państw człon-
kowskich2 . W związku z tym dominującą rolę w kształtowaniu tej polityki 
publicznej odgrywają państwa członkowskie . Dlatego strategie przygotowywane 

1 D . Wojtowicz, Pomoc rozwojowa. Sukces czy porażka? Krytyczna analiza wpływu polityki 
spójności UE na rozwój regionalny i lokalny w Polsce, Poltext, Warszawa 2019 .

2 J . Barcz, Przewodnik po Traktacie z Lizbony. Traktaty stanowiące Unię Europejską. Stan 
obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony, LexisNexis, Warszawa 2008 .



24. Przestrzenne aspekty polityki Unii Europejskiej

419

na poziomie europejskim mają jedynie indykatywny charakter oraz powstają 
z inicjatywy państw członkowskich . Podczas gdy niektóre kraje były animato-
rami takich działań (przede wszystkim Austria, Francja, Niderlandy, Niemcy), 
inne krytycznie oceniały taką aktywność na poziomie europejskim (Zjedno-
czone Królestwo) . Ze względu na cechę struktur przestrzennych, polegającą 
na wolnozmienności, dokumenty te dotyczą wieloletniego horyzontu czasowego: 
średnio- i długookresowego . W wyniku braku podstaw traktatowych polityki 
przestrzennej często w debacie publicznej pojawiało się pytanie dotyczące legi-
tymizacji aktywności instytucji europejskich w kształtowaniu terytorium UE .

Pierwszym takim dokumentem programowym stała się Europejska per-
spektywa rozwoju przestrzennego (European Spatial Development Perspective 
– ESDP), przyjęta przez 15 państw członkowskich UE w 1999 r . w Poczda-
mie w wyniku prac prowadzonych w wieloletnim okresie programowania, 
obejmującym lata 1994–19993 . W trakcie półrocznych prezydencji państw 
członkowskich były przedstawiane i akceptowane kolejne etapy prac służące 
konceptualizacji ESDP . Dokument składa się z dwóch części: pierwszej, zaty-
tułowanej Osiągnięcie zbilansowanego i zrównoważonego rozwoju UE – polityka 
rozwoju przestrzennego (w której znalazły się następujące rozdziały: Wkład poli-
tyki rozwoju regionalnego: podejście terytorialne na poziomie europejskim, Wpływ 
polityk europejskich na terytorium UE, Cele polityki i opcje dla terytorium UE, 
Wdrożenie ESDP, a także Planowane poszerzenie UE dodatkowym wyzwaniem 
dla wdrażania ESDP), oraz drugiej, zatytułowanej Terytorium UE, trendy, moż-
liwości i wyzwania (zawiera następujące rozdziały: Warunki rozwoju przestrzen-
nego i trendy dla UE, Problemy rozwoju przestrzennego o znaczeniu europejskim, 
a także Wybrane programy i wizje zintegrowanego rozwoju przestrzennego) .

Jednym z wniosków zawartych w ESDP było zidentyfikowanie potrzeby 
przygotowywania kolejnych edycji agend terytorialnych UE . Pierwszy taki 
dokument został przyjęty 24/25 maja 2007 r . w Lipsku4 . Dotyczył całego 

3 German Presidency in EU, European Spatial Development Perspective. Towards Balanced 
and Sustainable Development of the Territory of the EU, Potsdam 1999 .

4 German Presidency in EU, Territorial Agenda of the European Union – Towards a more 
Competitive and Sustainable Europe of Diverse Regions, Leipzig, 24/25 May 2007 .
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terytorium UE po rozszerzeniu o nowe kraje członkowskie . Nie został w nim 
określony horyzont czasowy tej średniookresowej agendy . Jako wiodące zada-
nie określono w nim poprawę spójności terytorialnej, a kluczowe znaczenie 
nadano wzmocnieniu identyfikacji regionalnej oraz lepszemu wykorzystaniu 
różnorodności terytorialnej Europy . Zagadnienia te były rozpatrywane na tle 
nowych wyzwań, które dotyczą terytorium Europy, czyli: zmian klimatycznych, 
rosnących cen energii, przyspieszonej integracji regionów, wpływu rozszerzenia 
UE, nadmiernej eksploatacji zasobów kulturowych i środowiskowych, a także 
terytorialnych efektów zmian demograficznych . Priorytety agendy przejęte 
z ESDP były następujące: rozwój zbilansowanego i policentrycznego systemu 
osadniczego, zabezpieczenie parytetu w dostępie do infrastruktury i wiedzy, 
a  także zrównoważony rozwój, ostrożne zarządzanie i ochrona naturalnego 
i kulturowego dziedzictwa . Dlatego istotne jest wzmocnienie policentrycz-
nego rozwoju Europy i wspieranie innowacji dzięki sieciowaniu regionów 
miejskich i miast . Według wytycznych tej agendy, UE potrzebuje: rozwijania 
nowych form partnerstwa i zarządzania w układach terytorialnych pomiędzy 
miejskimi i wiejskimi obszarami; promowania konkurencyjnych i innowacyj-
nych klastrów regionalnych w Europie; wzmocnienia transeuropejskich sieci 
infrastrukturalnych, będących warunkiem wysokiej dostępności terytorialnej; 
wprowadzenia transeuropejskiego zarządzania ryzykiem, które uwzględnia 
hamowanie zmian klimatycznych . Niezbędne jest także wzmocnienie struk-
tur ekologicznych i zasobów kulturowych, jako wartości dodanej w procesie 
dynamizowania rozwoju społeczno-gospodarczego Europy . W końcowej czę-
ści, dotyczącej wdrożenia agendy, wymieniono niezbędne akcje, które powinny 
odbywać się na poziomie instytucji europejskich, a także te wymagające współ-
pracy Komisji Europejskiej i państw członkowskich oraz służące wzmocnieniu 
spójności terytorialnej w ramach państw członkowskich .

Agenda terytorialna UE obowiązująca obecnie (do 2020 r .) została przy-
jęta przez państwa członkowskie w maju 2011 r . w Godollo w trakcie prezy-
dencji Węgier5 . W dokumencie tym określono następujące zagrożenia istotne 

5 Hungarian Presidency in EU, Territorial Agenda of EU 2020, Godollo 2011 .
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w kontekście rozwoju terytorium Europy: zwiększona ekspozycja na glo-
balizację – zmiany strukturalne występujące wskutek światowego kryzysu; 
wyzwania związane z integracją europejską i rosnąca współzależność regionów; 
terytorialne zróżnicowania demograficzne i społeczne, których wyrazem jest 
przestrzenna segregacja grup wrażliwych; zmiany klimatyczne i różne rodzaje 
ryzyka środowiskowego o zróżnicowanym geograficznie wpływie; wyzwania 
energetyczne stanowiące zagrożenie dla regionalnej konkurencyjności gospoda-
rek; utrata bioróżnorodności oraz naturalnego, krajobrazowego i kulturowego 
dziedzictwa . Jako priorytety dotyczące terytorialnego rozwoju UE wskazano: 
promowanie policentrycznego i zbilansowanego pod względem terytorialnym 
rozwoju społeczno-gospodarczego; zachęcanie do zintegrowanego podejścia 
do rozwoju w miastach, na obszarach wiejskich oraz obszarach specyficznych; 
wspieranie terytorialnej integracji przygranicznych i transnarodowych regionów 
funkcjonalnych; zabezpieczenie globalnej konkurencyjności regionów bazu-
jącej na silnych gospodarkach lokalnych; poprawę terytorialnej dostępności 
dla obywateli, jednostek terytorialnych i przedsiębiorstw; zarządzanie i inte-
growanie ekologicznych, krajobrazowych i kulturowych zasobów regionów . 
Ostatnim elementem agendy są tezy dotyczące wdrożenia spójności terytorial-
nej poprzez koordynację polityczną na poziomie UE i państw członkowskich 
oraz wzmocnienie mechanizmów tej spójności w UE i państwach członkow-
skich . Krytyczna ocena tej agendy nie dotyczy warstwy intelektualnej, która 
jest generalnie oceniana pozytywnie, ale przede wszystkim braku przełożenia 
na poszczególne polityki UE i państw członkowskich, co oznacza niską sku-
teczność jej wdrażania6 .

Wpływ na dowartościowanie polityki przestrzennej miały także zmiany 
kształtujące rosnące zainteresowanie państw członkowskich tego typu dzia-
łalnością interwencyjną . Współpraca transgraniczna pomiędzy państwami 
UE, pomimo relatywnie niewielkich alokacji budżetowych, jest powszechnie 
uznawana za kluczowy element polityki spójności . Programy te dotyczą przede 

6 D . Martin et al ., Towards a European Territorial Agenda post 2020: What Should It Con-
sider and Include? Conceptual Proposals and Ideas, Territorial Thinkers, Brussels 2018 .
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wszystkim współpracy wzdłuż granic pomiędzy państwami członkowskimi (nurt 
transgraniczny), a współpraca transnarodowa i międzyregionalna ma mniej-
sze znaczenie . Udokumentowano, że na skuteczność podejmowanych wyzwań 
o charakterze transgranicznym wpływają programy typu Interreg . W związku 
z wyzwaniami powstającymi na obszarach państw sąsiadujących z UE pojawiły 
się także programy służące podjęciu współpracy o charakterze terytorialnym 
również wzdłuż zewnętrznych granic UE . Nowym elementem tej palety działań 
interwencyjnych stało się programowanie rozwoju przestrzennego na poziomie 
makroregionalnym, a sztandarowym przykładem są państwa regionu Morza 
Bałtyckiego . Niezależnie od zróżnicowania wielkości i  struktury międzyna-
rodowy charakter tych jednostek terytorialnych skłaniał do konceptualizacji, 
a następnie wykorzystywania transgranicznych potencjałów terytorialnych .

Kolejną istotną przesłanką były inspiracje wynikające z doświadczeń nie-
których państw członkowskich UE . Warto pamiętać, że w kilku z nich, m .in . 
w Austrii, Francji, Niderlandach i Niemczech, planowanie przestrzenne w skali 
krajowej odgrywa istotną rolę i stanowi merytoryczną podstawę polityki prze-
strzennej uprawianej w skali regionalnej i  lokalnej . Wymienione kraje były 
promotorami dowartościowania wymiaru przestrzennego na poziomie euro-
pejskim . Ważnym elementem prowokującym zmiany na rzecz polityki prze-
strzennej w UE jest znacznie szersze akcentowanie polityki miejskiej . Jeszcze 
kilkanaście lat temu miasta były traktowane przede wszystkim jako problem 
rozwojowy, który rodzi koszty . Jednak w XXI w . sytuacja miast (szczególnie 
największych) zmieniła się zasadniczo, zaczęły być one ponownie biegunami 
rozwojowymi, które dynamizują rozwój społeczno-gospodarczy UE, jej państw 
członkowskich oraz regionów w różnych skalach przestrzennych .

Jeszcze inna przesłanka to makroprzestrzenny wymiar wielu megatren-
dów, czyli np . zmiany klimatyczne oraz podejmowanie problemów niebieskiej 
gospodarki i zagospodarowania przestrzeni morskiej .

W 2009 r . wszedł w życie traktat lizboński, zasadniczo korygujący pod-
stawy funkcjonowania UE7 . Jako jeden z celów wprowadzono, obok spójno-

7 J . Barcz, op .cit .
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ści społecznej i gospodarczej, spójność terytorialną . Oznaczało to potrzebę 
rozszerzenia zagadnienia spójności terytorialnej w ramach polityki spójności 
realizowanej w latach 2007–2013 oraz w kolejnej edycji europejskiej polityki 
spójności na lata 2014–2020 . Wyrazem tego są instrumenty takie, jak: Zinte-
growane Inwestycje Terytorialne, Rozwój Lokalny Kierowany przez Społecz-
ność, Analiza Oddziaływania Terytorialnego (Territorial Impact Assessment) 
oraz zbiór instrumentów dotyczących polityki miejskiej .

Także w raportach kohezyjnych wprowadzono (poszerzono) segment 
poświęcony kwestiom terytorialnym . W szóstym raporcie (z 2014 r .) był to roz-
dział zatytułowany Zrównoważony rozwój, w którym zaakcentowano kwestie: 
zmian klimatycznych, bardziej zrównoważonego transportu, zwiększającego 
efektywność energetyczną i poprawiającego jakość powietrza, czynienia miast 
atrakcyjniejszymi, poprawy ekosystemów oraz ograniczenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze8 . W siódmym raporcie kohezyj-
nym (z 2017 r .) był to rozdział zatytułowany Spójność terytorialna, a znalazły 
się w nim punkty dotyczące: unii energetycznej i zmian klimatycznych, stanu 
środowiska przyrodniczego, zrównoważonego rozwoju miast, współpracy trans-
granicznej, a także terytorialnych aspektów polityki spójności9 .

Istotne znaczenie dla konceptualizacji terytorialnych aspektów rozwoju 
Europy miał program ESPON (European Spatial Planning Observation 
Network), stworzony w perspektywie programowej na lata 2000–2006 w wyniku 
realizacji ustaleń zawartych w ESDP . W programie tym uczestniczą nie tylko 
wszystkie państwa członkowskie UE, ale także inne kraje europejskie z rozwi-
niętą gospodarką rynkową: Islandia, Norwegia, Szwajcaria oraz Liechtenstein . 
W kolejnych unijnych wieloletnich podstawach finansowych (Multiannual 
Financial Framework – MFF) następowały modyfikacje dotyczące celu ESPON, 
jednak zarówno w latach 2007–2013, jak i w latach 2014–2020 program ten 

8 Komisja Europejska, Inwestowanie na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promo-
wanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności 
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2014 .

9 Komisja Europejska, Mój region, moja Europa, nasza przyszłość . Siódmy raport na temat 
spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Bruksela 2017 .
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był ukierunkowany przede wszystkim na: monitorowanie terytorialnych aspek-
tów rozwoju społeczno-gospodarczego Europy, wykorzystanie terytorialnych 
potencjałów kontynentu, pokonywanie barier o charakterze przestrzennym, 
a także wzmacnianie terytorialnego ukierunkowania polityk publicznych UE .

W ramach tego programu w 2007 r . zostały przygotowane scenariusz 
bazowy i trzy scenariusze rozwoju przestrzennego Europy do 2030 r ., zbudo-
wane na podstawie wniosków i rekomendacji związanych z realizacją ESDP 
oraz założeń polityki spójności UE10 . W kolejnych pracach prowadzonych 
w ramach ESPON opublikowanych w latach 2014 i 2015 horyzont czasowy 
zorientowanych przestrzennie wniosków i rekomendacji dotyczących polityk 
UE został wydłużony do 2050 r .11 W dokumencie dotyczącym przyszłości tery-
torium europejskiego do 2050 r . określono potrzebę zbudowania długookreso-
wej wizji . Udokumentowano, że jej osiągnięcie jest grą o sumie dodatniej dla 
wszystkich partnerów na poziomie krajowym i regionalnym . Następnie został 
opisany najbardziej prawdopodobny rozwój przestrzenny Europy do 2030 r . 
w sytuacji, gdyby aktualne polityki nie były modyfikowane . Zwrócono uwagę 
na megatrendy, które generalnie nie są korzystne dla naszego kontynentu: niską 
dynamikę zmian systemów przestrzennych Europy; rosnące wewnętrzne nierów-
nowagi; starzenie się społeczeństwa jako trend uniwersalny; rosnące i bardziej 
zróżnicowane terytorialnie migracje; spowolnioną na poziomie regionalnym 
konwergencję przechodzącą w dywergencję; rosnące zróżnicowanie regionalne; 
zbyt wolną redukcję bezrobocia i presję na poziom płac; nowe prawidłowości 
w geografii handlu światowego; szybko rozwijającą się turystykę; wolno zmniej-
szającą się energochłonność gospodarek i wysokie zapotrzebowanie na węgiel; 
rosnącą urbanizację, w tym suburbanizację; zmiany klimatyczne, które doty-
kają różnych obszarów Europy nierównomiernie .

10 ESPON, Spatial Scenarios in Relation to the ESDP and EU Cohesion Policy, Luxembourg 
2007 .

11 ESPON, Making Europe Open and Polycentric. Vision and Scenarios for the European Ter-
ritory towards 2050, Luxembourg 2014; ESPON, Territorial Scenarios for Europe towards 2050, 
„Working Paper”, Luxembourg 2015 .
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Na tej podstawie zostały zbudowane trzy alternatywne scenariusze obej-
mujące okres do 2050 r .: A . Bazujący na procesach rynkowych wzrost fawory-
zujący duże metropolie, B . Polityki publiczne promujące sieć miast drugiego 
rzędu (kluczowe miasta kontynentu poza stolicami), C . Lokalne i europejskie 
inicjatywy promujące małe miasta i słabiej rozwinięte obszary . Dla każdego 
z  tych trzech scenariuszy określono demograficzne i  ekonomiczne założe-
nia (ludność i produkt krajowy brutto) oraz rezultaty i oddziaływanie każ-
dego scenariusza w okresie do 2050 r . Jako cel perspektywicznego rozwoju 
Europy określono otwarty i policentryczny rozwój . Następnie przedstawiono, 
co pozwoli osiągnąć taki rozwój . Konieczne jest m .in .: globalne powiązanie 
Europy ze światem; zintegrowany rozwój koordynowany z regionami sąsia-
dującymi z UE; odblokowanie przewag naszego kontynentu wynikających 
z regionalnej różnorodności oraz endogenicznych potencjałów rozwojowych 
różnych obszarów; wspieranie zrównoważonej struktury miejskiej sieci osad-
niczej; takie zarządzanie zasobami naturalnymi, które promuje trwały i zrów-
noważony rozwój, konsekwentne odświeżanie długookresowej wizji rozwoju 
terytorium Europy . Jako instrumenty zbliżające Europę do realizacji takiej 
wizji wskazano: opracowanie po 2020 r . europejskiej polityki spójności nowej 
generacji, uczynienie wizji długookresowego rozwoju terytorialnego Europy 
dostępną dla inwestorów, polityków oraz innych interesariuszy procesów roz-
wojowych (promocja i  informacja), a także osiągnięcie lepszej koordynacji 
polityk przestrzennych uprawianych na różnych poziomach – europejskim, 
krajowym, regionalnym i lokalnym12 .

Niezależnie od zmian doktrynalnych, które nastąpiły w samej UE, a które 
dotyczą wymiaru przestrzennego procesów rozwojowych oraz uprawianej 
na różnych poziomach polityki przestrzennej, istotne znaczenie miały zmiany 
w teorii oraz inspiracje ze strony instytucji międzynarodowych . Zmiany dok-
tryny polityki rozwoju regionalnego są związane m .in . z dorobkiem: nowej 
geografii ekonomicznej, wprowadzającej wymiar terytorialny do głównego 

12 ESPON, Territorial Reference Framework for Europe, „Discussion Papers”, no . 1, 2, 3, 4, 
Luxembourg 2018 .
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nurtu ekonomii13, polityki bazującej na miejscach (place based policy)14 oraz 
przestrzeni przepływów (space of flows)15 . Wspólnym intelektualnym mianow-
nikiem tych wszystkich nurtów naukowych są przyjmowane przez ich autorów 
założenia o  istotności uwarunkowań terytorialnych dla rozwoju społeczno-
-gospodarczego (territory matters) . Także w Polsce pojawiły się prace naukowe 
stanowiące ważny głos w tej dyskusji16 .

Kluczowe znaczenie dla skutecznego przełożenia tych nowych inspiracji 
teoretycznych na politykę publiczną, podejmowaną w różnych skalach prze-
strzennych (międzynarodowej, krajowej, regionalnej i lokalnej), miały orga-
nizacje międzynarodowe, przede wszystkim Bank Światowy i Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) . Skupiająca blisko 40 naj-
bardziej rozwiniętych państw świata OECD zaproponowała w 2009 r . nowy 
paradygmat rozwoju regionalnego, który został przyjęty także w UE . Według 
OECD, mamy obecnie do czynienia z zasadniczo zmodyfikowanym kontek-
stem polityki regionalnej w zakresie głównych jej elementów: celów, jednostek 
terytorialnych interwencji, cech strategii, stosowanych narzędzi oraz kluczo-
wych aktorów17 . Rosnąca terytorializacja polityk publicznych staje się w tej 
sytuacji promowanym i niemal obowiązującym standardem18 .

Bank Światowy również w 2009 r . opublikował bardzo ważny raport, w któ-
rym zwrócono uwagę na zasadniczo zmieniony w XXI w . kontekst rozwojowy 
państw świata w układach terytorialnych19 . Zaproponowano w nim m .in . 

13 P . Krugman, Development, Geography and Economic Theory, The Massachusetts Institute 
of Technology Press, Cambridge 1995; M . Fujita, P . Krugman, A . J . Venables, The Spatial Econ-
omy. Cities, Regions and International Trade, The Massachusetts Institute of Technology Press, 
Cambridge–London 2001 .

14 F . Barca, An Agenda for a Regional Cohesion Policy. A Place Based Approach to Meeting 
European Union Challenges and Expectations, Independent Report prepared at the request of 
D . Huebner, Commissioner for Regional Policy, Brussels 2009 .

15 M . Castells, Siła tożsamości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008; M . Castells, 
Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008 .

16 J . Zaucha et al ., Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju, Difin, Warszawa 2015 .
17 OECD, Regional Policy Challenges, New Issues and Good Practices, Paris, 30–31 March 2009 .
18 OECD, How Regions Grow. Trends and Analysis, Paris, 30–31 March 2009 .
19 The World Bank, World Development Report 2009 . Reshaping Economic Geography, Wash-

ington DC 2009; J . Gill, Regional Development Policies: Place-based or People-centered, The World 
Bank, Washington DC, October 2010 .
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zasadnicze dowartościowanie polityki miejskiej, wskazując na rosnące znaczenie 
największych miast dla generowania rozwoju społeczno-gospodarczego dzięki 
korzyściom aglomeracji20 . Dowiedziono tego dobitnie, wskazując na zróżnico-
waną wielkość produktu krajowego brutto na kilometr kwadratowy powierzchni .

Przesłanki modyfikacji nowej agendy terytorialnej UE wynikają z zasadni-
czo zmienionego kontekstu rozwojowego naszego kontynentu . Najważniejsze 
megatrendy w gospodarce światowej w XXI w . są generalnie niekorzystne dla 
Europy . Towarzyszą temu negatywne zjawiska mające miejsce w samej UE . Kon-
sekwencje tych zmian to: zmniejszenie się wielkości dochodów budżetowych 
na poziomie państw członkowskich i na poziomie europejskim; pojawienie się 
nowych pozycji wydatków, które powinny zostać uwzględnione na poziomie 
europejskim oraz presja na ograniczenie skali i zakresu interwencji struktural-
nej podejmowanej w ramach europejskiej polityki spójności . W konsekwencji 
jako podstawowe rozwiązanie po 2020 r . proponuje się przeniesienie ciężaru 
interwencji strukturalnej z poziomu państw członkowskich (zarządzanie dzie-
lone) na poziom europejski (zarządzanie centralne) .

Oczywiście podstawowe znaczenie mają terytorialne aspekty (wymiary) 
tych megatrendów, które katalizują potrzebę aktywnej polityki ekonomicznej, 
społecznej i przestrzennej . Najważniejsze z nich to:
A . Osłabienie pozycji gospodarczej UE i jej państw członkowskich w relacji 

do innych rozwiniętych państw świata i nowych państw przemysłowych, 
takich jak Chiny i Indie . Szczególnie zagrożone ekspansją takich gospo-
darek są słabiej rozwinięte regiony UE, ich specjalizacja bowiem dotyczy 
najczęściej produktów i usług, które mogą być wytwarzane poza Europą 
przy znacznie niższych kosztach produkcji .

B . Konsekwencje kryzysu dewastującego gospodarkę UE i jej państw człon-
kowskich po 2007 r . Wyrazem tego są m .in .: deficyt budżetowy, narasta-
jący dług publiczny, bezrobocie oraz tąpnięcia finansowe w strefie euro . 
Polska i  jej regiony przebrnęły przez kryzys względnie dobrze, jednak 
przesłanki makroekonomiczne spowodowały ograniczenie zakresu inter-

20 J . Gill, op .cit .
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wencji w słabszych ekonomicznie regionach UE ze względu na zmiany 
doktrynalne i deficyt środków . Dlatego jako ważny kierunek interwencji 
zaproponowano budowanie odporności regionów i miast na zakłócenia 
procesów rozwojowych wynikające z przesłanek zarówno strukturalnych, 
jak i koniunkturalnych .

C . Zmiany związane z rozpowszechnieniem informacyjnych i komunikacyj-
nych technologii . Powiązania i przepływy mają coraz większe znaczenie dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego miast, gmin i regionów . Umożliwiają 
one wykorzystanie przewag wynikających z  sieciowania . Zmiany takie 
mają kluczowe znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionów 
peryferyjnych . Oznacza to, że można pokonać barierę dostępności teryto-
rialnej istotnej dla gospodarki, społeczeństwa, a także samorządów lokal-
nych oraz spowodować obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych 
i funkcjonowania podmiotów gospodarczych .

D . Zmiany klimatyczne i konieczność ich spowalniania . Oznacza to m .in . 
znacznie większą częstotliwość występowania ekstremalnych zjawisk klima-
tycznych oraz wyższe koszty funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki . 
Odpowiedzią na to wyzwanie jest priorytetowe traktowanie gospodarki cyr-
kularnej (bezodpadowej), wspieranie zrównoważonego środowiskowo roz-
woju społeczno-gospodarczego, promowanie technologii nowej generacji .

E . Konflikty zbrojne na obrzeżach UE, w  ich wyniku powstają ogromne 
grupy uchodźców i migrantów . Jest to poważne wyzwanie, które dotyczy 
przede wszystkim regionów Europy Południowej oraz dużych miast Europy 
Zachodniej, będących naturalnymi miejscami koncentracji uchodźców 
i migrantów . Specyfika sytuacji regionów Polski wynika przede wszyst-
kim z położenia wzdłuż wschodniej zewnętrznej granicy UE . Polska zaj-
muje pierwsze miejsce w UE ze względu na liczbę wydawanych pozwoleń 
na pracę, a ich beneficjentami są przede wszystkim obywatele Ukrainy .

F . Odmienny przebieg procesów demograficznych w świecie i w UE . Eksplo-
zji demograficznej w wielu krajach świata towarzyszą zasadniczo odmienne 
tendencje demograficzne w Europie, w tym także w UE . Charakterystyczne 
dla UE zjawiska to m .in .: niskie stopy przyrostu naturalnego, starzenie się 
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społeczeństwa, a  także zniekształcone piramidy wiekowe ludności . Pro-
wadzi to do problemów w sferze świadczeń i ubezpieczeń społecznych, 
wyludniania się najsłabszych ekonomicznie obszarów, a także trudności 
w równoważeniu budżetów lokalnych .

G . Kryzys tożsamości UE, który jest wyzwaniem dla przyszłości tego ugrupo-
wania . Rodzi to tendencje odśrodkowe, izolacjonistyczne, a nawet nacjo-
nalistyczne, a także dążenia do autarchii gospodarczej . To z kolei oznacza 
zagrożenie dla trwałości wielu korzyści, które osiągają miasta i  regiony 
UE z integracji europejskiej . Unaocznia to brexit, będący przykładem gry 
o  sumie ujemnej, gdy wszystkie regiony i kraje UE tracą na procesach 
dezintegracyjnych .
Warto także zwrócić uwagę na autorskie propozycje dotyczące przyszłej 

agendy terytorialnej UE21 . Wskazuje się w nich, że powinna ona służyć m .in . 
lepszemu wykorzystaniu potencjałów terytorialnych oraz pokonaniu barier 
terytorialnych, które spowalniają rozwój społeczno-gospodarczy UE .

Można sformułować następujące wnioski dotyczące przyszłej interwen-
cji strukturalnej UE podejmowanej w ramach polityki spójności: 1) zróżni-
cowanie jest w dalszym ciągu istotne; produkt krajowy brutto, zatrudnienie, 
oszczędności osobiste, deprywacja wskazują na zróżnicowane perspektywy 
rozwojowe; 2)  stabilność ma znaczenie – przyszłe perspektywy są  istotne, 
podstawy muszą być stabilne, przewidywalne, radykalne zmiany powinny 
być starannie planowane; 3) polityki wrażliwe na uwarunkowania miejscowe 
są w dalszym ciągu niezbędne; definiowanie różnego rodzaju specyfiki teryto-
rialnej wymaga dialogu i nie może być wprowadzane top-down; 4) koopera-
cja pomiędzy różnymi obszarami powinna być w większym stopniu wspierana 
w ramach polityki spójności UE; 5) rośnie znaczenie koordynacji pomiędzy 
funduszami i programami; koordynacja powinna być wrażliwa na uwarunko-
wania terytorialne; 6) solidarność powinna pozostać fundamentem polityki 
spójności UE; „jazda na gapę” zagraża podstawom UE; 7) subsydiarność jest 

21 D . Martin et al ., op .cit .
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kluczowym elementem efektywności europejskiej polityki spójności; 8) nie-
zbędne są duże projekty polityczne i idee22 .

Obok tych niejako zewnętrznych wyzwań związanych z polityką prze-
strzenną musimy skuteczniej niż dotąd podjąć wyzwania strukturalne . Są one 
następujące23:
A .  Ryzyko fragmentacji . Społeczna fragmentacja ma istotne konsekwencje 

na  różnych poziomach terytorialnych . W regionach poszkodowanych 
w wyniku globalizacji populizm, nacjonalizm i niezadowolenie z integra-
cji europejskiej rosną . To wymaga uwzględniającej warunki przestrzenne 
i dostosowanej do miejscowego kontekstu rozwojowego (place based) poli-
tyki wzmacniającej regionalne i lokalne społeczności .

B .  Rosnące współzależności pomiędzy miejscami . Konsekwencje dyfuzji prze-
strzennej procesów rozwojowych i efekty zewnętrzne interwencji czynionej 
w jednym miejscu mają często istotny wpływ (pozytywny lub negatywny) 
na rozwój społeczno-gospodarczy w innych miejscach, często odległych . 
Wymaga to przyjęcia szerszej geograficznej perspektywy przez decydentów 
politycznych i uwzględnienia w większym stopniu wymiaru terytorialnego 
w politykach publicznych zarówno europejskich, jak i krajowych .

C .  Funkcjonalne niedopasowania o charakterze terytorialnym . Istnieje niedo-
pasowanie przestrzenne pomiędzy obszarami funkcjonalnymi a obszarami 
administracyjnymi . Polityki publiczne są adresowane do układu admini-
stracyjnego, który najczęściej różni się od układów funkcjonalnych . Dla-
tego niezbędne jest tworzenie podstaw współpracy pomiędzy różnymi 
jednostkami terytorialnymi na wszystkich poziomach administracyjnych 
i w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej i krajowej .
Te aktywności związane z nową agendą terytorialną mają istotne znacze-

nie dla Polski . Położenie geograficzne Polski nie uprzywilejowuje jej, nasz kraj 
bowiem znajduje się na peryferiach UE, poza obszarem najbardziej intensyw-
nego zagospodarowania przestrzennego, przynoszącego efekty zewnętrzne . 

22 ESPON, Territorial Reference Framework for Europe, Final Report, Luxembourg 2019 .
23 Ibidem .
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Gospodarka centralnie planowana prowadziła do dewastacji środowiska przy-
rodniczego oraz do niedorozwoju infrastruktury technicznej . W Polsce blisko 
30 lat dominacji peryferyjnej gospodarki rynkowej spowodowało utrwalenie 
bezładu przestrzennego, generującego wysokie koszty funkcjonowania gospo-
darki, oznaczającego niską dostępność terytorialną społeczeństwa do usług 
publicznych, rodzącego patologie żywiołowej suburbanizacji, a także utrud-
niającego prowadzenie kompleksowej polityki przestrzennej przez jednostki 
samorządu terytorialnego . Bezład przestrzenny stanowi barierę rozwoju dla 
wielu sektorów gospodarki, nie tylko turystyki . Rosnące znaczenie ma także 
wspomniane już budowanie odporności miast i  regionów na  strukturalne 
i koniunkturalne zakłócenia procesów rozwojowych . Jakość polityk ukierun-
kowanych terytorialnie, do których należą polityka regionalna i polityka prze-
strzenna, oraz terytorialne aspekty (wymiary) polityk sektorowych mają rosnące 
znaczenie nie tylko dla nas . Polska powinna aktywnie włączyć się w prace pro-
gramowe dotyczące kolejnej agendy terytorialnej UE (do 2030 r .), aby dobrze 
pozycjonować swój obszar w przestrzeni europejskiej i makroregionalnej oraz 
wykorzystywać potencjał terytorialny, a także skutecznie pokonywać bariery 
o charakterze przestrzennym24 . Znaczenie zasadniczej sanacji polityki prze-
strzennej w Polsce jest wskazywane także przez Komisję Europejską w reko-
mendacjach dotyczących europejskiej polityki spójności dla Polski .
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25JANUSZ ŚWIERKOCKI*

POLITYKA SPECJALNYCH STREF 
EKONOMICZNYCH W POLSCE

Wstęp

Specjalne strefy ekonomiczne (SSE) są coraz popularniejszym instrumen-
tem polityki inwestycyjnej . Szacuje się, że w 1975 r . w 29 państwach funkcjo-
nowało 79 stref, w 2018 r . zaś już 5400 w 147 państwach . W ciągu ostatnich 
5 lat przybyło ich 1000 i jest zapowiadane uruchomienie w niedalekiej przy-
szłości kolejnych 5001 .

Pojęcie specjalnej strefy ekonomicznej nie jest jednak ani powszechnie 
używane jako ogólny termin, ani jednoznacznie rozumiane, co oznacza, że 
obejmuje całkiem różne reżimy2 . Jego istotę dobrze oddaje definicja Konfe-

* Prof. dr hab. Janusz Świerkocki – Uniwersytet Łódzki, e-mail: janusz .swierkocki@uni .
lodz .pl; ORCID: 0000-0001-5700-3956 .

1 UNCTAD, World Investment Report 2019. Special Economic Zones, United Nations, 
Geneva 2019, s . 129 .

2 F . Bost podaje, że pojawiło się dopiero po 2010 r ., a w różnych krajach występują aż 82 
odmiany reżimów zaliczanych do SSE . Najliczniej występują wolne obszary celne (free zones, 
free trade zones, free commercial zones), do których zresztą autor ten błędnie zalicza polskie SSE 
i które stanowią 42,6% ogółu . Jednocześnie w świetle jego informacji Polska wydaje się prekur-
sorem stosowania terminu SSE . Por . F . Bost, Special economic zones: methodological issues and 
definition, „Transnational Corporations . Investment and Development” 2019, vol . 26, no . 2 
(Special Issue on Special Economic Zones), s . 141–153 . Ten zamęt pojęciowy każe natomiast 
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rencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), 
zgodnie z nią „specjalna strefa ekonomiczna jest geograficznie wydzielonym 
obszarem, gdzie państwo ułatwia prowadzenie działalności gospodarczej za 
pomocą zachęt podatkowych i regulacyjnych oraz wspierania infrastruktury”3 . 
Dzięki temu w strefach są atrakcyjniejsze warunki do inwestowania i produk-
cji w porównaniu z warunkami obowiązującymi w całym kraju .

W państwach rozwiniętych instrument ten służy przeważnie do wspiera-
nia lokalnych społeczności borykających się z bezrobociem i jego konsekwen-
cjami . W państwach rozwijających się zakres zadań stref i ich znaczenie dla 
gospodarki są znacznie większe . Powstają bowiem w celu: ułatwienia handlu 
z zagranicą, zwiększania produkcji dóbr i usług, głównie na eksport, pozyski-
wania zagranicznych inwestorów i modernizacji gospodarki, a także prowa-
dzenia eksperymentów z rozwiązaniami instytucjonalnymi, zanim ewentualnie 
zostaną wprowadzone w całym kraju . Wobec takich możliwości osiągnięcia 
i niepowodzenia związane z funkcjonowaniem stref na świecie budzą rosnące 
zainteresowanie organizacji międzynarodowych zajmujących się rozwojem 
gospodarczym (UNCTAD, Asian Development Bank, Bank Światowy) i, co 
zrozumiałe, licznych badaczy skutków tej polityki .

W Polsce SSE powstały na podstawie kilkakrotnie nowelizowanej ustawy 
z dnia 20 października 1994 r . o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz . U . 
z 1994 r . Nr 123, poz . 600 oraz Dz . U . z 2015 r . poz . 282) i będą funkcjonować 
do końca 2026 r . Ich dalszy rozwój zakończyła ustawa z dnia 10 maja 2018 r . 
o wspieraniu nowych inwestycji (Dz . U . z 2018 r . poz . 1162), która w zasad-
niczy sposób zmienia dotychczasowe regulacje . Specjalne strefy ekonomiczne 
przestaną istnieć, a instytucje nimi zarządzające będą kontynuować działal-
ność w innym reżimie wspierania inwestycji . Dlatego ten tekst jest podsumo-
waniem dotyczącym funkcjonowania polityki, której podlegały strefy, i próbą 
wskazania powodów, dla których zapewne z nich zrezygnowano .

ostrożnie podchodzić do danych statystycznych, porównań międzynarodowych i  wyników 
badań empirycznych dotyczących stref .

3 UNCTAD, op .cit ., s . 128 .
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1.  Teoretyczne uzasadnienie dla tworzenia specjalnych 
stref ekonomicznych

Specjalne strefy ekonomiczne bez wątpienia ingerują w działanie rynku, więc 
sięganie po ten instrument nie jest w oczywisty sposób racjonalne . Mimo to ich 
tworzenie może mieć sens . Przedstawiane w tej kwestii argumenty nawiązują do 
istnienia niedomagań w sferze regulacji, które właśnie na niewielkim obszarze 
łatwiej usunąć niż w całej gospodarce . Natomiast ustanowienie strefy nie jest 
właściwą odpowiedzią na brak kapitału i wykwalifikowanych pracowników, 
nierównowagi makroekonomiczne czy niestabilność polityczną i społeczną4 .

Według D . Rodrika5, strefy są rozwiązaniem second-best w stosunku do 
spektakularnej, ale rzadko spotykanej jednorazowej liberalizacji wymiany 
z zagranicą . Wykorzystywanie stref zabiera więcej czasu, jest bardziej skom-
plikowane i nie zawsze kończy się zbudowaniem konkurencyjnej gospodarki . 
Polityka ta ma jednak przewagę, ponieważ pozwala krajowi stopniowo budo-
wać specjalizacje eksportowe, podczas gdy utrzymywana jest ochrona przed 
importem w stosunku do dotychczasowych dziedzin produkcji . Dzięki temu 
społeczne koszty są mniejsze . Ponadto w okresie przechodzenia do gospodarki 
otwartej państwo zapewnia utrzymanie zatrudnienia, a tym samym nie mar-
notrawi posiadanych czynników produkcji . Jednocześnie za sprawą rosnących 
w strefach inwestycji proeksportowych rząd zyskuje elektorat zainteresowany 
dalszą internacjonalizacją . Coraz większe poparcie społeczne pozwala konty-
nuować reformy .

W raporcie Asian Development Bank6 zwrócono ponadto uwagę, że jed-
norazowe otwarcie gospodarki może się nie powieść z jeszcze innych powodów . 

4 A . Aggarwal, SEZs and economic transformation: towards a developmental approach, „Trans-
national Corporations . Investment and Development” 2019, vol . 26, no . 2 (Special Issue on 
Special Economic Zones), s . 27–47 .

5 D .  Rodrik, Second-best institutions, „American Economic Review” 2008, vol .  98 (2), 
s . 100–104 .

6 Asian Development Bank, How Can Special Economic Zones Catalyze Economic Develop-
ment? Asian Economic Integration Report, Manila 2015 .
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Chodzi o wadliwe regulacje, długotrwałe procedury, niesprawną biurokrację 
i niski poziom usług świadczonych przez firmy z otoczenia biznesu (finansowe, 
doradcze, prawnicze) . Bariery te łatwiej usunąć w mniejszej skali w obrębie 
stref, a zdobyte wówczas doświadczenie pozwoli z czasem upowszechnić dobre 
wzorce w całej gospodarce .

Za tworzeniem SSE przemawiają też doświadczenia zebrane w ramach 
funkcjonowania gospodarki rynkowej wsparte wyjaśnieniami teoretycznymi7 . 
Z wiedzy tej wynika, że geograficzna koncentracja (aglomeracja) działalności 
gospodarczej przynosi firmom wymierne efekty w postaci korzyści skali pro-
dukcji . Z czasem takie skupisko tworzy własną dynamikę i przyciąga kolejne 
przedsiębiorstwa oraz poszukujących pracy . W sytuacji niedostatecznej mobilno-
ści czynników produkcji procesy te może uruchomić i stymulować interwencja 
państwa . Ma ona głębszy sens, gdy korzyści z aglomeracji nie ograniczają się 
do samej strefy, ale przez związki biznesowe z okolicznymi podmiotami roz-
przestrzeniają się na rejony goszczące i sąsiadujące . Aby taka współpraca była 
możliwa, potrzeba: infrastruktury technicznej, transportu, konkurencyjnych 
dostawców usług i materiałów, ośrodków badawczych, specjalistów z różnych 
dziedzin . Oznacza to, po pierwsze, że strefa nie może powstać w dowolnym 
rejonie kraju, a po drugie, że środowisko, w którym funkcjonuje, również 
wymaga wsparcia ze strony państwa .

2. Powody i cele tworzenia stref w Polsce

Pomysł utworzenia SSE narodził się na początku lat 90 . ubiegłego wieku 
w środowisku zwolenników wolnego rynku8 . Głównym powodem było „dąże-
nie do złagodzenia strukturalnego bezrobocia w wybranych regionach kraju 
poprzez skierowanie tam nowych inwestycji dzięki zastosowaniu pakietu zachęt 

7 Np . G .  Duranton, D .  Puga, Micro-foundations of Urban Agglomeration Economies, 
„NBER Working Paper”, 2003, no . 9931; P . Krugman, Geography and Trade, MIT Press, Cam-
bridge 1992 .

8 R . Woś, Szare strefy, „Polityka” 2017, nr 46, s . 38–40 .
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finansowych”9 . W ten sposób rząd zareagował na nieznane wcześniej zjawisko 
– bezrobocie, które ujawniła szokowa transformacja gospodarki rozpoczęta 
w 1990 r .10 Napięcia społeczne z tym związane były widoczne niemal wszędzie . 
Regionom stosunkowo bogatym (np . Śląsk) zagrażał upadek całych przemy-
słów, które okazały się niekonkurencyjne po otwarciu na wymianę z zagranicą, 
mimo że dysponowały zasobami wykwalifikowanych pracowników, uczelniami, 
zapleczem badawczym, infrastrukturą transportową . Problemy pojawiały się 
też tam, gdzie głównym pracodawcą były likwidowane państwowe gospodar-
stwa rolne (np . na Pomorzu Zachodnim), pozbawione tak dużego bogactwa 
czynników produkcji, które jest na Śląsku . Strefy były więc pomyślane jako 
sposób reakcji na doraźne, lokalne trudności społeczne i gospodarcze, a nie 
jako element długofalowej strategii rozwoju regionów i całego kraju .

Z czasem pierwotny powód interwencji stracił na znaczeniu . Wraz z poprawą 
koniunktury, wzrostem dochodów i przyspieszeniem emigracji po wstąpieniu 
w 2004 r . Polski do Unii Europejskiej (UE) malała liczba regionów problemo-
wych11 . Niemniej jednak rząd nie zamierzał rezygnować z tego instrumentu ze 
względu na ogólnie pozytywną ocenę jego wyników12 i rosnące zainteresowanie 
inwestorów, którym akcesja ułatwiła dostęp do jednolitego rynku europejskiego . 
W tej sytuacji postanowiono, że nowe tereny strefowe zostaną przeznaczone 
na inwestycje realizujące „rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje 

9 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Specjalne strefy ekonomiczne stan na dzień 31 grudnia 
2004 r., Warszawa, marzec 2005, s . 1 .

10 S . Gomułka, Poland’s Economic and Social Transformation 1989–2014 and Contemporary 
Challenges, „Nauka” 2014, nr 3, s . 7–16 . Stopa bezrobocia wzrosła z 6,5% w 1990 r . do 14,9% 
w 1995 r ., przy czym w niektórych województwach dochodziła do 28% (GUS, Rocznik Staty-
styczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009) .

11 Produkt narodowy brutto na mieszkańca zwiększył się w Polsce z 2420 USD w 1993 r . 
do 11 970 USD w 2008 r . (D . Cieslikowski, World Development Indicators 2008, World Bank, 
Washington 2009, http://documents .worldbank .org/curated/en/587251468176971009/World-
-development-indicators-2008 (10 .01 .2020); atlas method), w latach 2004–2008 wyemigro-
wało ponad 1 mln osób (P . Kaczmarczyk, Swobodny przepływ pracowników, w: Nasza Europa: 
15  lat  Polski w  Unii Europejskiej. Wartości, instytucje, swobody, polityki sektorowe, problemy 
i kluczowe wyzwania, red . P . Kowalski, S . Golinowska, B . Błaszczyk, CASE, Warszawa 2019, 
s . 33–44), a liczba bezrobotnych zmalała o połowę .

12 NIK, Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania spe-
cjalnych stref ekonomicznych w latach 2006–2008, Bydgoszcz 2009 .
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integrowanie działań na rzecz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki 
i tworzenia nowych miejsc pracy”13 . Za takie uznano m .in . projekty innowa-
cyjne, projekty w sektorach priorytetowych czy projekty wspierające rozwój 
klastrów i parków przemysłowych14 . Tym samym strefy miałyby aktywnie 
współkształtować modernizację całej gospodarki, zamiast jedynie wspomagać 
„wybrane regiony kraju” .

Przewidziane ustawowo środki osiągania głównego celu postawionego przed 
SSE, a więc cele podrzędne, obejmowały m .in .: tworzenie nowych miejsc pracy, 
rozwój nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także eksportu, 
zagospodarowanie istniejącego majątku przemysłowego, infrastruktury gospo-
darczej oraz niewykorzystanych zasobów naturalnych .

3. Zachęty i ograniczenia dla inwestorów

Inwestowanie w polskich SSE daje przedsiębiorcom szereg korzyści, ale 
wiąże się też z poniesieniem rozmaitych kosztów . Kształt jednych i drugich 
zasadniczo się nie zmienił od czasu negocjacji warunków wejścia Polski do 
UE . Konieczność akceptacji reguł pomocy publicznej spowodowała natomiast 
osłabienie wcześniejszych preferencji15 .

Za najważniejszą zachętę inwestorzy uznają zwolnienia w podatku docho-
dowym od osób prawnych i  fizycznych z części działalności prowadzonej 
na obszarze strefy16 . Podstawą do obliczenia kwoty zwolnienia z CIT, stano-
wiącego gros wsparcia, jest wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych 
(wybierana przez zdecydowaną większość inwestorów) lub dwuletni faktyczny 
koszt zatrudnienia nowych pracowników . Zwolnienie przysługuje po rozpo-
częciu działalności, w miarę osiąganych zysków, aż do wyczerpania należnej 

13 Ministerstwo Gospodarki, Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych, Warszawa, 
styczeń 2009, s . 3–4 .

14 Ibidem .
15 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, op .cit .
16 KPMG, 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Przewodnik po SSE, Warszawa 

2014 .
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kwoty . Drugą zachętą są uzbrojone tereny inwestycyjne, na ogół atrakcyjnie 
położone, które inwestor może po korzystnej cenie nabyć lub wydzierżawić 
w wyniku przetargu . Są one przygotowywane przez same strefy, czyli ich spółki 
zarządzające (SZ), lub przez jednostki samorządu terytorialnego . Trzecią zachętą 
jest dostęp do infrastruktury technicznej na terenie strefy . Czwartą stanowi 
pomoc SZ w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z urucho-
mieniem działalności, a także współpraca w poszukiwaniu pracowników czy 
kooperantów . Piątą zachętą mogą być zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści . Ich ewentualne przyznanie leży jednak w gestii władz gminy goszczącej 
strefę, a nie SZ .

Koszty transakcyjne inwestowania w strefach wynikają z wymagań i ogra-
niczeń nakładanych na przedsiębiorców . Po pierwsze, należą do nich warunki 
ubiegania się o zezwolenie . Aby je uzyskać, projekt musi spełniać minimalne 
wymogi co do wielkości zatrudnienia, nakładów kapitałowych i wkładu włas-
nego . Ponadto nie można przenosić do strefy działalności wcześniej prowadzo-
nej przez 2 lata w dowolnym rejonie Europejskiego Obszaru Gospodarczego . 
Duży inwestor musi prowadzić działalność przez co najmniej 5 lat, a mały 
– przez 3 lata . Szereg dziedzin (m .in . gros usług) jest przy tym wykluczonych 
ze strefy17 . Sama procedura starania się o zezwolenie wiąże się z kosztami 
ponoszonymi ze względu na czas i w związku ze zdobyciem koniecznej doku-
mentacji . Obejmuje ona: przygotowanie listu intencyjnego, wykupienie spe-
cyfikacji przetargowej, złożenie oferty, oczekiwanie na przetarg lub rokowania 
na podstawie publicznego zaproszenia, przeprowadzenie rokowań, rozstrzy-
gnięcie przetargu . Może trwać nawet rok – w zależności od strefy, konkretnej 
inwestycji, położenia i własności działki .

Po drugie, w strefie trzeba ponosić dodatkowe koszty operacyjne w formie 
opłat wnoszonych na rzecz SZ . Służą one pokryciu wydatków na: administro-
wanie strefą, promocję, utrzymanie infrastruktury oraz kontrolę wywiązywania 

17 Większość tych ograniczeń UE wprowadziła regulacjami dotyczącymi pomocy państwa . 
Zob . rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r . uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art . 107 i 108 Traktatu, 
Dz . Urz . UE L 187, 26 .06 .2014 .
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się inwestorów ze zobowiązań zapisanych w zezwoleniu . Kontrola oznacza obo-
wiązek zapewnienia dodatkowej sprawozdawczości w stosunku do obowiązu-
jącej przedsiębiorstwa poza strefą .

Po trzecie, jeśli projekt okaże się nieudany, a inwestor nie spełni warunków 
(np . odnośnie do stworzenia deklarowanej liczby miejsc pracy), jego zezwo-
lenie wygaśnie, zostanie cofnięte lub zawieszone . Konsekwencją będzie zwró-
cenie uzyskanej pomocy wraz z odsetkami .

W efekcie funkcjonowania wymagań i ograniczeń tereny stref były na koniec 
2018 r . zagospodarowane w 63%, a 59% wydanych zezwoleń zmaterializowało 
się w postaci inwestycji18 . Dane te sugerują z jednej strony, że strefy nie są zbyt 
atrakcyjne, a z drugiej – że gromadzą tylko najlepsze przedsiębiorstwa . Warto 
więc zauważyć, że inwestor, który nie korzysta ze strefy, niekoniecznie znaj-
duje się w gorszym położeniu . Wprawdzie nie otrzymuje tak dużych zwolnień 
podatkowych, ale ma dostęp do pomocy publicznej (np . środki unijne, ulgi 
w podatku od nieruchomości), może znaleźć ciekawszą lokalizację, szybciej 
pozyskać działkę na wolnym rynku, dowolnie realokować swoją działalność . 
Ponadto władze samorządowe utworzyły komórki, które zajmują się promocją 
regionu i pomaganiem inwestorom w stawianiu pierwszych kroków (wyszuki-
wanie działek, kontaktowanie z potencjalnymi kooperantami, pomoc w rekru-
towaniu pracowników) . Nie dziwi więc, że aż 86% ankietowanych polskich 
przedsiębiorstw zajmujących się przetwórstwem przemysłowym nie działa 
w SSE i nie rozważa podjęcia takiej działalności19 .

4. Realizacja polityki

Na podstawie ustawy z 20 października 1994 r . utworzono najpierw 6 SSE, 
a potem 17 stref na okres 20 lat . W 2001 r . dokonano kilku zmian, polegają-
cych na wygaszeniu jednych i połączeniu innych stref . Pozostałe 14 stref miało 

18 Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Informacja o realizacji ustawy o specjalnych 
strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r., Warszawa 2019 .

19 KPMG, Specjalne Strefy Ekonomiczne. Edycja 2012, Warszawa 2012 .
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funkcjonować do 2020 r ., ale potem przedłużono ten okres finalnie do 2026 r . 
Ich maksymalny obszar kilkakrotnie powiększano: z 6,3 tys . ha do 25 tys . ha . 
Jest on wyodrębniony administracyjnie, nie ma więc jednej cechy powszech-
nie uznawanej za konstytutywną dla SSE, jaką jest delimitacja geograficzna20 . 
W wyniku przyjęcia tego rozwiązania z czasem niemal każda strefa utworzyła 
w różnych częściach kraju działki (podstrefy), nierzadko leżące w dużej od sie-
bie odległości . O ich rosnącym rozproszeniu świadczy to, że o ile między 2004 
a 2018 r . powierzchnia zagospodarowanych terenów strefowych zwiększyła się 
czterokrotnie, o tyle liczba gmin goszczących wzrosła prawie sześciokrotnie . 
W efekcie w 2018 r . w 1/5 wszystkich miast i 1/3 wszystkich gmin (miejskich 
i miejsko-wiejskich) znajdowały się podstrefy .

Taka ekspansja terytorialna była wynikiem zmiany w podejściu polityków 
do wyboru lokalizacji stref . Po pierwsze, na początku decyzje w tej sprawie 
opierały się na założeniu, że silne zachęty finansowe przyciągną przedsiębior-
ców, bo zapewnią przewagę kosztową mimo braków w infrastrukturze technicz-
nej i komunikacyjnej21 . Okazało się ono błędne . Inwestorzy unikali rejonów 
peryferyjnych . Po drugie, rząd ulegał naciskom ze strony władz województw, 
które chciały mieć strefy u siebie bez względu na skalę lokalnych problemów 
społecznych i gospodarczych22 . Dzięki temu powstawały one niekoniecznie 
tam, gdzie byłyby najbardziej pożądane, jeśli chodzi o realizację celów polityki 
regionalnej23 . Podaż terenów strefowych była więc kształtowana w niespójny 

20 Np . UNCTAD, op .cit .; Asian Development Bank, op .cit .; World Bank Group, Special 
economic zones: an operational review of their impacts, Washington 2017, http://documents .
worldbank .org/curated/en/316931512640011812/Special-economic-zones-an-operational-re-
view-of-their-impacts (20 .01 .2020); Special Economic Zones. Progress, Emerging Challenges, and 
Future Directions, red . T . Farole, G . Akinci, The World Bank, Washington 2011; R . Narula, 
J . X . Zhan, Using special economic zones to facilitate development: policy implications, „Transna-
tional Corporations . Investment and Development” 2019, vol . 26, no . 2 (Special Issue on Spe-
cial Economic Zones, s . 1–20 .

21 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, op .cit .
22 R . Woś, op .cit .
23 A . A .  Ambroziak, Problem udzielania pomocy publicznej w  specjalnych strefach ekono-

micznych w ramach negocjacji Polski o członkostwo w Unii Europejskiej, w: Okresy przejściowe 
w traktacie o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red . E . Kawecka-Wyrzykowska, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2003, s . 155–208 .
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sposób i cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem inwestorów . Po 9 latach, 
w 2004 r ., sześć stref zagospodarowało mniej niż połowę posiadanych gruntów24 .

Boom gospodarczy i  inwestycyjny, który rozpoczął się w całym kraju 
po wejściu do UE, spowodował, że rząd coraz częściej zmieniał wcześniejsze 
granice stref i włączał do nich działki wskazywane przez inwestorów . Szcze-
gólnie silnymi argumentami dysponowały korporacje transnarodowe, które 
poszukiwały konkurencyjnych lokalizacji w Europie Środkowej, a więc nie 
tylko w Polsce . Ważni inwestorzy mogli zatem liczyć na objęcie strefą grun-
tów będących własnością publiczną i prywatną, w tym też nieruchomości, 
które sami wcześniej posiadali . W grę wchodziły budynki lub nawet piętra 
po dopuszczeniu w 2005 r . świadczenia w strefach usług business process out-
sourcing . Co istotne, preferowane lokalizacje znajdowały się często w najlepiej 
rozwiniętych aglomeracjach (np . Warszawa, Wrocław), którym z tego powodu 
wcześniej rząd „nie przyznał” własnych stref . Inwestor korzystał więc wtedy 
nie tylko z ulg podatkowych, lecz także z nadzwyczajnych przewag lokaliza-
cyjnych w stosunku do reszty kraju .

O geografii stref zaczął zatem w coraz większym stopniu decydować rynek, 
a nie polityka regionalna, której strefy miały służyć . Sposób kwalifikowania 
działek, w szczególności prywatnych, mógł przy tym sprzyjać korupcji25 . Wydaje 
się też, że rozproszenie gruntów nie ułatwiało osiągania korzyści z aglomeracji 
i powstawania klastrów, co mogłoby stymulować rozwój rejonów goszczących . 
Podobnie nie ułatwiało skutecznego działania spółkom zarządzającym stre-
fami, które były odpowiedzialne za tereny często oddalone od siebie o wiele 
kilometrów (trudniej np . w tej sytuacji zapewnić jednakowy standard infra-
struktury strefowej) .

Do prowadzenia polityki strefowej nie powołano osobnej instytucji . W tej 
sytuacji efekt interwencji zależy od współdziałania polityków i urzędników 

24 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, op .cit .
25 NIK, Informacja o wynikach…, op .cit .; R . Trzciński, J . Stasiowski, J . Konieczna-Sałama-

tin, P . Skórska, S . Bienias, A . Weremiuk, Wpływ specjalnych stref ekonomicznych na zatrudnienie. 
Raport końcowy, 2016, https://www .kozminski .edu .pl/fileadmin/wspolne_elementy/Jednostki/
RAPORT_SSE .pdf (20 .01 .2020) .
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zorganizowanych w kilkuszczeblowej strukturze o znacznym stopniu scen-
tralizowania zapadających decyzji . Na poziomie rządu najwięcej uprawnień 
regulacyjnych i nadzorczych uzyskało ministerstwo właściwe do spraw gospo-
darki . Jego decyzje wymagają uzgodnień z resortem odpowiedzialnym za roz-
wój regionalny, Ministerstwem Finansów oraz Urzędem Ochrony Konkurencji 
i Konsumenta . Niżej w tej hierarchii i ze znacznie mniejszymi kompetencjami 
znajdują się władze województwa . Politykę rządu może też wesprzeć samo-
rząd terytorialny zainteresowany obecnością inwestorów na swoim terenie . Jej 
prowadzenie wymagało więc stałych interakcji w poziomie i w pionie między 
aktorami o niekoniecznie tożsamych interesach i motywacjach . Kluczowy dla 
realizacji decyzji centralnych był szczebel wykonawczy, czyli SZ .

Spółki zarządzające strefami są to spółki handlowe z większościowym udzia-
łem Skarbu Państwa lub samorządu województwa (w  jednym przypadku) . 
Każda odpowiada za otrzymywany z ministerstwa właściwego do spraw gospo-
darki plan rozwoju, w którym są określone cele, środki, obowiązki, regula-
min działania, terminy realizacji i preferowane branże . Jej wynik finansowy 
odzwierciedla koszty (administrowanie, infrastruktura, marketing, usługi dla 
inwestorów, nabywanie nieruchomości) i wpływy (opłaty za korzystanie ze 
strefy, zbywanie nieruchomości, dochody z umów) . Rząd może zwolnić spółki 
z podatku CIT od części wydatków na rozwój strefy, a także powierzyć wyda-
wanie zezwoleń i bieżącą kontrolę działalności inwestorów . Z jego perspektywy 
są pełnomocnikami, których prace kontroluje przez swoich reprezentantów 
w radzie nadzorczej i ewentualnie motywuje ulgami inwestycyjnymi . Jednocze-
śnie SZ mogą ukierunkować decyzje rządu, ponieważ mają najwięcej danych 
o sytuacji na miejscowym rynku inwestycyjnym (np . proponując do zatwier-
dzenia zmianę lokalizacji strefy wnioskowaną przez inwestora po zaopiniowa-
niu przez władze regionalne i samorządowe) . Opisane zależności przypominają 
te, które znamy z modelu centralnego kierowania gospodarką .

Dla rządu wyborem kluczowym jest w tej sytuacji obsada władz SZ . Muszą 
być w nich raczej ludzie zaufani niż profesjonalni menedżerowie, jak w pry-
watnych spółkach . O prymacie tego kryterium zdają się świadczyć liczne fluk-
tuacje wśród kierownictwa . Ich początkiem jest przede wszystkim zwycięstwo 
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wyborcze, a następnie wewnątrzpartyjne przetargi o dobrze płatne posady . Na 
przykład w latach 2006–2011 doszło do tylko jednej zmiany koalicji rządzącej . 
W tym okresie w Suwalskiej SSE pracowało aż sześciu prezesów, zaś w Łódz-
kiej SSE i Warmińsko-Mazurskiej SSE – po pięciu . Jedynie Katowicką SSE 
cały czas kierowała ta sama osoba26 . Wymiana prezesa na ogół pociąga za sobą 
zmiany wśród jego podwładnych . Rodzi się więc pytanie o skłonność zarzą-
dzających do podejmowania decyzji o dłuższym horyzoncie czasu, wykracza-
jącym poza cykl wyborczy .

Możliwości konkurowania przez SZ o inwestorów zostały ograniczone . Na 
pakiet zachęt i wymagań (opisany w punkcie 3 niniejszego opracowania) nie 
mają one wpływu . Natomiast intensywność pomocy publicznej, zróżnicowana 
dla województw, wynika z rozstrzygnięć na poziomie UE . Brak geograficz-
nej delimitacji pozwala kilku strefom ulokować się w jednym województwie 
i uzyskać dostęp do takiego samego poziomu wsparcia . Dla rywalizacji mię-
dzy SZ nabierają zatem znaczenia czynniki miękkie, związane z: profesjonal-
nym administrowaniem, dbałością o infrastrukturę, pomocą w uzyskiwaniu 
zezwoleń, wyjaśnianiem zawiłości prawnych, w tym podatkowych . Z badań 
wynika, że przedsiębiorcy obecni w strefach różnie oceniają jakość współpracy 
z ich władzami27 .

Realizacja polityki wymaga monitorowania jej rezultatów . Z corocznych 
sprawozdań publikowanych przez ministerstwo właściwe do spraw gospodarki 
wynika, że rząd interesuje w strefach liczba zezwoleń i miejsc pracy oraz war-
tość kapitału, jego struktura branżowa i kraj pochodzenia . Brakuje natomiast 
danych o wielkości produkcji i eksportu oraz o ich poziomie technologicznym 
i konkurencyjności, czyli celach niższego rzędu . Priorytetem są zatem efekty 
statyczne, zwłaszcza nowe miejsca pracy, których przyrost najbardziej prze-
mawia do opinii publicznej . Pomija się przy tym np . to, czy przyczyniają się 
do zmniejszenia bezrobocia, czy przeciwnie – przejmują pracowników z firm 

26 NIK, Pomoc publiczna udzielona w latach 2006–2010 przedsiębiorcom działającym w spe-
cjalnych strefach ekonomicznych. Informacja o wynikach kontroli, Bydgoszcz 2012 .

27 KPMG, 20 lat specjalnych stref ekonomicznych…, op .cit .
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w pobliżu stref, co nie poprawia sytuacji na miejscowym rynku pracy28 . Trakto-
wanie efektów w oderwaniu od skutków, które niosą dla rejonów goszczących 
i reszty kraju, jest właściwe enklawom, czyli formule stref wykorzystywanej 
przez kraje najsłabiej rozwinięte .

Zakończenie

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od ćwierćwiecza . Poja-
wiły się jako forma interwencji państwa, łagodząca skutki otwarcia gospodarki 
i transformacji dostosowującej jej instytucje do standardów zachodnich . Mimo 
prób zmian to doraźne podejście okazało się trwałe i stref nie udało się zinte-
grować ze strategią rozwoju całej gospodarki .

Inwestowanie w SSE daje możliwość skorzystania z różnych form pomocy 
publicznej, wymaga jednak poniesienia dodatkowych kosztów o charakterze 

28 Szerzej ujmowane ekonomiczne i społeczne efekty funkcjonowania SSE w Polsce budzą 
spore zainteresowanie polskich i zagranicznych badaczy . Skutki w handlu zagranicznym ocenili 
dotychczas J . M . Nazarczuk i S . Umiński (J . M . Nazarczuk, S . Umiński, Foreign Trade in Spe-
cial Economic Zones in Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsz-
tyn 2019) . Skutki dla rynków pracy z uwzględnieniem sytuacji w rejonach goszczących strefy 
(województwo, powiat, gmina) analizowali m .in .: A . A . Ambroziak (A . A . Ambroziak, Income 
Tax Exemption as a Regional State Aid in Special Economic Zones and Its Impact upon Develop-
ment of Polish Districts, „Oeconomia Copernicana” 2016, vol . 7 (2), s . 245–267), A . A . Ambro-
ziak i Ch . A . Hartwell (A . A . Ambroziak, Ch . A . Hartwell, The impact of investments in special 
economic zones on regional development: the case of Poland, „Regional Studies” 2018, no . 52 (10), 
s . 1322– 1331), P . Ciżkowicz, M . Ciżkowicz-Pękała, P . Pękała, A . Rzońca (P . Ciżkowicz, M . Ciż-
kowicz-Pękała, P . Pękała, A . Rzońca, The effects of special economic zones on employment and 
investment: spatial panel modelling perspective, „NBP Working Paper”, Economic Institute, 2015, 
no . 208) oraz C . Jensen (C . Jensen, The employment impact of Poland’s special economic zones 
policy, „Regional Studies” 2018, no . 52 (7), s . 877–889) . Kompleksową ocenę opartą na bada-
niach ankietowych przedstawili P . Siudak i B . Wątorek (P . Siudak, B . Wątorek, Specjalne strefy 
ekonomiczne w Polsce w latach 1995–2009, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im . Witelona 
w Legnicy, Legnica 2011) . Przegląd badań zob . J . Swierkocki, Effects of Special Economic Zones 
Policy In Poland – A Survey of Empirical Studies, w: New Challenges of Economic and Business Deve-
lopment – 2019: Incentives for Sustainable Economic Growth, Proceedings, University of Latvia, 
Riga, 16–18 May 2019, s .  818–828, https://www .bvef .lu .lv/fileadmin/user_upload/LU .LV/
Apaksvietnes/Fakultates/www .bvef .lu .lv/Konferences/2019/Proceeding_of_Reports_2019 .
pdf (10 .01 .2020) . Wyniki tych badań i związane z nimi oceny roli SSE nie są jednoznaczne .



Janusz Świerkocki 

448

transakcyjnym . Stanowią one czynnik eliminujący przedsiębiorstwa słabsze 
ekonomicznie . W rezultacie strefy stały się czołowymi ośrodkami produkcji 
przemysłowej nie tylko w skali kraju . Odniosły więc sukces, jednak korzyści 
czerpali głównie sami inwestorzy, czyli w większości firmy z kapitałem zagra-
nicznym . Mniej, niż można by oczekiwać, zyskiwali polscy przedsiębiorcy 
i reszta gospodarki .

Jednym z powodów tego było postawienie na ilościowy rozwój stref, mie-
rzony ich rosnącą powierzchnią, wartością napływających inwestycji i powsta-
jącymi miejscami pracy . Konsekwencję tego stanowiło podporządkowywanie 
potrzebom inwestorów lokalizacji działek strefowych, skutkujące ich znacznym 
nieraz rozproszeniem . Przeczyło to koncepcji strefy jako wydzielonego obszaru 
będącego nowoczesnym centrum działalności gospodarczej, które przyczynia 
się do modernizacji rejonu goszczącego, a nawet całego kraju .

Politykę strefową charakteryzuje wysoki stopień centralizacji . Rząd, mający 
uprawnienia regulacyjne i nadzorcze, jest aktywny również na szczeblu wyko-
nawczym za pośrednictwem kontrolowanych przez siebie spółek zarządzających 
strefami . W ten sposób doszło do powstania dodatkowej struktury admini-
stracyjnej zajmującej się rozwojem regionów . Funkcjonuje ona obok jedno-
stek samorządu terytorialnego i terenowej administracji rządowej, mających 
pewne środki i kompetencje w tym zakresie . Stąd dla sukcesu polityki ważne 
jest współdziałanie tych struktur . Mogą je utrudniać podziały polityczne, które 
zdarzają się między szczeblem rządowym a samorządami .
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Wstęp

Pierwszego maja 2019 r . minęła 15 . rocznica wydarzenia o historycznym 
znaczeniu dla naszego kraju, jakim była akcesja Polski oraz dziewięciu innych 
państw Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej (UE) . Nie towa-
rzyszyło jej jednak wzmożone zainteresowanie ani mediów, ani społeczeństw 
państw członkowskich (w tym polskiego) . Za istotny powód tego zjawiska 
można uznać fakt, że ta rocznica tzw . wschodniego rozszerzenia UE zaistniała 
w zupełnie odmiennych warunkach niż samo rozszerzenie oraz – co warto 
podkreślić – że towarzyszyły jej zupełnie inne nastroje wśród społeczeństw 
państw unijnych .

Większość społeczeństw krajów wchodzących do Unii w 2004 r . cha-
rakteryzowała euforia . Akcesja miała stanowić zakończenie wieloletniego, 
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zapoczątkowanego co najmniej w 1989 r ., procesu wyzwalania się z podległo-
ści wobec Związku Radzieckiego i dołączania do grupy wysoko rozwiniętych, 
demokratycznych i suwerennych państw Europy Zachodniej . Obie te kwestie 
łączono w popularnym haśle „Powrotu do Europy”, które miało sugerować cią-
głość dziejów regionu Europy Środkowo-Wschodniej i ich łączność z dziejami 
Europy Zachodniej, sztucznie przerwaną przez II wojnę światową i będący jej 
następstwem podział Europy na dwa bloki polityczno-militarne . W przypadku 
państw UE-15 wschodniemu rozszerzeniu nie towarzyszyła euforia, lecz raczej 
obawy odnośnie do jego kosztów oraz przyszłości ugrupowania, powiększo-
nego do 25 państw wysoce zróżnicowanych pod względem zarówno rozwoju 
gospodarczego, jak i rozwoju oraz funkcjonowania instytucji demokratycznych . 
Jednocześnie jednak rozszerzenie było dowodem na siłę projektu integracji 
europejskiej oraz jego atrakcyjność dla państw Europy Środkowo-Wschodniej . 
W 2004 r . państwa Europy Zachodniej mogły zakładać, że model ich relacji 
wypracowany w ramach UE będzie punktem odniesienia dla wszystkich państw 
sąsiedzkich, co będzie się przekładać na zainteresowanie tych krajów dołącze-
niem do UE w przyszłości . Należy jednak pamiętać, że był to niezwykle trudny 
okres konfrontacji stanowisk dotychczasowych członków ugrupowania doty-
czących przyszłego kształtu UE i modelu jej funkcjonowania . Trwała bowiem 
batalia o przyjęcie traktatu ustanawiającego konstytucję dla Europy, zakończona 
niepowodzeniem . Przyszły kształt projektu europejskiego był więc niewiadomą 
zarówno dla ówczesnych, jak i dla nowych członków tego ugrupowania .

Sytuacja UE w 2019 r . jest zupełnie inna . W społeczeństwach większo-
ści nowych państw członkowskich rośnie przekonanie o trwałej odmienności 
tychże społeczeństw od społeczeństw państw Zachodu . Przekonanie to prze-
kłada się m .in . na: rosnącą niechęć do UE (Czechy), wysokie poparcie dla 
partii podkreślających rolę suwerenności państwa, będącego emanacją etnicz-
nie rozumianego narodu, i dystansujących się od projektu europejskiego 
(Węgry, Polska) czy też utrzymujące się problemy ze spełnianiem unijnych 
norm dotyczących zwalczania korupcji i zorganizowanej przestępczości (Buł-
garia, Rumunia) . Dla starych państw członkowskich powyższe zjawisko wraz 
z innymi wyzwaniami w otoczeniu wewnętrznym (kryzys strefy euro, brexit) 
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oraz zewnętrznym (kolejne fale migracyjne z Afryki i Bliskiego Wschodu, 
rosyjska agresja na Ukrainę) stanowi bolesny dowód na potwierdzenie tezy, że 
projekt integracji europejskiej realizowany w ramach UE znajduje się w ostat-
nich latach w poważnym kryzysie .

W przypadku Polski w przekazie medialnym dotyczącym bilansu członko-
stwa w UE widoczne są obie przedstawione powyżej perspektywy . Satysfakcji 
z poprawy materialnego poziomu życia Polaków towarzyszy krytyka negatyw-
nych następstw integracji europejskiej, np . związanych z masowymi migra-
cjami zarobkowymi Polaków oraz obawy dotyczące przyszłości Unii, zagrożonej 
przez zjawiska wewnętrzne i zewnętrzne . Dlatego warto podjąć próbę analizy 
uwarunkowań i okoliczności, które towarzyszyły temu historycznemu wyda-
rzeniu, jakim była akcesja Polski do UE . Celem tego artykułu jest prezentacja 
nadziei i obaw formułowanych 15 lat temu oraz ocena efektów niwelowania 
przez Polskę zapóźnienia w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego .

1. Trudne początki

Analizując historię relacji Polski ze Wspólnotami Europejskimi (WE), 
należy pamiętać, że dopiero w 1988 r . Rada Wzajemnej Pomocy Gospodar-
czej uznała Wspólnoty, a co za tym idzie – uznał je również rząd Polski . Przed 
tym rokiem stosunki były antagonistyczne, a Wspólnoty były uważane za 
twór burżuazyjny, wrogi ideom socjalistycznym, narzuconym przez Związek 
Radziecki . W 1988 r . została wynegocjowana umowa handlowa pomiędzy 
Polską a Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG), podpisana we wrześniu 
1989 r . już w nowych warunkach systemowych . W tym też czasie Wspólnoty 
ustanowiły program PHARE, wspierający transformację systemową i reformy 
w Polsce i na Węgrzech, a później również w  innych państwach Europy 
Środkowo-Wschodniej .

W grudniu rozpoczęto trwające rok negocjacje dotyczące stowarzysze-
nia Polski ze Wspólnotami . Polska nalegała, aby w preambule Układu Euro-
pejskiego była zawarta deklaracja dotycząca przyszłego członkostwa Polski . 
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Sformułowanie to zostało nieco złagodzone i ujęte w tym dokumencie w for-
mie stwierdzenia, że celem Polski jest pełne członkostwo we Wspólnotach, 
a stowarzyszenie ma doprowadzić do osiągnięcia tego celu . Ważnym elemen-
tem Układu Europejskiego były zapisy dotyczące dialogu politycznego oraz 
instytucji monitorujących przebieg procesu stowarzyszenia, w tym praworząd-
ności, pluralizmu demokratycznego i poszanowania praw człowieka .

2. Asymetryczny charakter umowy przejściowej

W kontekście polskiej gospodarki największe znaczenie miała III część 
układu, czyli umowa handlowa, przewidująca utworzenie strefy wolnego handlu 
artykułami przemysłowymi w ciągu 10 lat . Umowa ta miała w założeniu cha-
rakter asymetryczny, co oznacza, że WE miały się otwierać na towary pocho-
dzące z Polski szybciej niż Polska na towary pochodzące z WE ze względu na 
znaczącą różnicę w poziomach konkurencyjności partnerów . Państwa członkow-
skie WE obawiały się napływu tanich towarów pochodzących z Europy Środ-
kowo-Wschodniej . W praktyce okazało się, że umowa była bardzo korzystna 
dla Wspólnot i bardzo niekorzystna dla Polski, która została zalana zachod-
nimi produktami, a krajowi producenci nie byli w wielu przypadkach gotowi 
sprostać konkurencji . Umowa zakładała, że z dniem wejścia w życie (1 marca 
1992 r .) Wspólnota zniesie cła na 55% wartości polskiego eksportu artyku-
łów przemysłowych . Strona polska miała dokonać zniesienia ceł na 25% war-
tości wspólnotowego eksportu artykułów przemysłowych . Jednak znaczenie 
obu partnerów w handlu wzajemnym było diametralnie różne . Import z Pol-
ski stanowił 0,6% globalnego importu WE, natomiast import z WE stanowił 
53,2% globalnego importu Polski . Liberalizacja dostępu do rynku dotyczyła 
więc 0,2% całkowitego importu WE oraz 8,2% całkowitego importu Polski . 
Oznacza to, że polski rynek został otwarty na produkty wspólnotowe 41 razy 
bardziej niż rynek wspólnotowy na produkty polskie . Czarny scenariusz pro-
gnoz wieszczących zalanie wspólnotowego rynku produktami pochodzącymi 
z Polski nie sprawdził się . Natomiast polski rynek po długim okresie bardzo 
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ograniczonej podaży dóbr konsumpcyjnych, reglamentacji wielu z nich oraz 
zupełnego braku luksusowych artykułów konsumpcyjnych stał się niezwykle 
chłonnym rynkiem dla zachodnich producentów i eksporterów .

3. Oczekiwania i opinie związane z procesem integracji

Od 1992 r . CBOS prowadził badania opinii Polaków o UE i przystąpie-
niu Polski do tego ugrupowania . W czerwcu 1994 r . 77% obywateli naszego 
kraju opowiedziało się za przystąpieniem do UE, zaledwie 6% było przeciw, 
a 17% nie miało zdania na ten temat . W maju 1996 r . 80% Polaków popie-
rało integrację, a 7% było jej przeciwnych1 .

Nadzieje i oczekiwania Polaków związane z członkostwem Polski w UE 
dotyczyły przede wszystkim pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu . Niwelowanie 
dystansu między nami a wysoko rozwiniętymi państwami Europy Zachodniej 
było jednym z głównych motywów integracji . Największy odsetek responden-
tów oczekiwał rozwoju kulturowego i cywilizacyjnego, rozwoju przedsiębior-
czości i gospodarności, rozwoju sektora prywatnego, poprawy systemu ochrony 
zdrowia, opieki społecznej i edukacji oraz wzrostu materialnego poziomu życia .

W czerwcu 1993 r . 41% Polaków opowiadało się za natychmiastowym 
przystąpieniem Polski do UE . Po przyjęciu deklaracji podpisanej w czasie 
szczytu w Kopenhadze w czerwcu tegoż roku, potwierdzającej gotowość przy-
jęcia do ugrupowania państw Europy Środkowo-Wschodniej, które spełnią 
określone warunki, tzw . kryteria kopenhaskie, rozgorzała burzliwa dyskusja 
na temat tempa i zakresu akcesji . Rozważane były głównie dwa scenariusze 
– R . Baldwina i J . D . Sachsa .

Pierwszy z badaczy prezentował pogląd, że członkostwo tych krajów będzie 
możliwe najwcześniej za 20–30 lat, co wynika zarówno z liczby kandydatów, 

1 B . Rogulska, M . Gwiazda, Opinie Polaków o integracji Polski z Unią Europejską, w: Polska 
droga do Unii Europejskiej, red . H . Tendera-Właszczuk, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 1997, s . 17 . Wyniki badań zleconych przez Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju wskazują, że w 2018 r . poparcie dla integracji wyrażało 78% Polaków .
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jak i ze skali różnic politycznych, ekonomicznych i społecznych, które dzielą 
je od państw członkowskich UE . Szacował, że państwa grupy wyszehradz-
kiej zdołają osiągnąć 75% średniego unijnego poziomu PKB per capita, jeżeli 
w ciągu 20 lat tempo wzrostu gospodarczego osiągnie 6%, podczas gdy w UE 
nie przekroczy 2%2 .

Z kolei J . D . Sachs twierdził, że opóźnianie terminu akcesji może wyhamo-
wać w państwach Europy Środkowo-Wschodniej proces transformacji i w dal-
szej perspektywie uniemożliwić członkostwo w UE ze względu na pogłębiający 
się dystans3 . Postulował jednak 10-letni okres przejściowy oraz wyłączenie kwe-
stii socjalnych i możliwości migracji siły roboczej przez kilka kolejnych lat . 
Głosił również, że nowe państwa członkowskie nie mogą stać się beneficjen-
tami wspólnej polityki rolnej w ciągu 5 pierwszych lat członkostwa, a redukcja 
barier w swobodnym przepływie produktów rolnych powinna trwać 10 lat . 
Sugerował ponadto, aby nowe państwa członkowskie nie były beneficjentami 
funduszy strukturalnych w okresie przejściowym . Ta koncepcja również była 
nie do przyjęcia przez państwa stowarzyszone, ponieważ oznaczała de facto, że 
to rozszerzenie będzie miało przede wszystkim wymiar polityczny, podczas gdy 
obywatele oczekiwali oprócz bezpieczeństwa geopolitycznego również poprawy 
warunków i poziomu życia poprzez niwelowanie dystansu ekonomiczno-spo-
łecznego pomiędzy ich państwami a rozwiniętymi zachodnimi gospodarkami 
(o czym szerzej w dalszej części rozważań) .

4.  Dystans pomiędzy Polską a Unia Europejską mierzony PKB 
per capita oraz liczbą i długością okresów przejściowych

Polska, jako największe państwo wschodniego rozszerzenia (z liczbą miesz-
kańców równą 38,63 mln w 2004 r ., co stanowiło ponad 51% nowych oby-
wateli UE), była jednym z największych państw tego ugrupowania (8,45% 

2 R . E . Baldwin, Towards an Integrated Europe, CEPR, London 1994, s . 168 .
3 A . De Crombrugghe, Z . M . Beddoes, J . D . Sachs, EU Membership for Central Europe. Commit-

ments, Speed and Conditionality, „Dept . of Economics Working Papers”, University of Namur, 1995 .
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ludności UE-25) . Była równocześnie, obok Litwy i Łotwy, jednym z państw 
najbiedniejszych i wytwarzała zaledwie 1,9% PKB UE-25 . Należy pamiętać, 
że 10 nowych państw członkowskich wytwarzało łącznie jedynie 4,5% PKB 
całego ugrupowania . W 1990 r . poziom PKB per capita w Polsce w cenach 
bieżących w stosunku do średniej EWG-12 był równy 9,08%4, a w 1992 r . 
– według różnych szacunków – od 12% do 14% analogicznego poziomu 
EWG-12 . Luka rozwojowa pomiędzy Polską a EWG była w tym czasie sza-
cowana na 40–50 lat . Oceniano również, że przy założeniu, iż poziom wyj-
ściowy Polski stanowił 12,5% poziomu EWG i Polska w długim okresie uzyska 
4-procentowe roczne tempo wzrostu, a EWG 2-procentowe, za 100 lat Polska 
osiągnie poziom 87,1% średniej EWG5 . Na szczęście te czarne scenariusze nie 
zrealizowały się, a proces konwergencji przebiega znacznie szybciej (o czym 
w dalszej części tego opracowania) .

Skala różnic pomiędzy Polską i EWG spowodowała, że mimo deklaracji 
i politycznego poparcia dla akcesji Polski negocjacje okazały się bardzo trudne 
i długotrwałe . Początkowo zakładano, że akcesja może nastąpić już w 2000 r . 
Skala rozszerzenia oraz poziom zróżnicowania rozwoju gospodarczego krajów 
kandydujących w stosunku do UE-15 sprawiły, że były to najtrudniejsze i naj-
bardziej skomplikowane negocjacje akcesyjne w całej historii rozszerzeń . Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że w avis, dokumencie przedstawiającym gotowość 
Polski do podjęcia negocjacji akcesyjnych, Komisja Europejska wskazywała, że 
stopa inflacji w 1996 r . wynosiła w Polsce 19,9% . Sektor rolniczy zatrudniał 
27% ludności aktywnej zawodowo i wytwarzał 6,6% PKB . Potwierdziły się 
więc oceny R . E . Baldwina, że Polska jest państwem dużym, biednym i rolni-
czym . To przełożyło się na długość i wyniki negocjacji .

4 H . Tendera-Właszczuk, J . Biolik, K . Koj, Polska na tle Wspólnoty Europejskiej, Wydaw-
nictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 1994, s . 13 .

5 Procesy integracyjne i  stowarzyszeniowe w  Europie Zachodniej i  Środkowo-Wschodniej, 
red . K . Szaflarski, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, Katowice 1996, 
s . 101–102 .
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5. Długość procedury akcesji

Warunki członkostwa były znane państwom kandydującym . Musiały one 
przyjąć w całości dorobek prawny Wspólnot, czyli acquis communautaire. Przed-
miotem negocjacji był okres potrzebny do jego wdrożenia . Obszary negocjacyjne 
możemy podzielić na dwie kategorie . Pierwsza dotyczy tych obszarów, w których 
Polska i inne państwa kandydujące nie ubiegały się o okresy przejściowe, ponie-
waż w okresie przedakcesyjnym na mocy umowy stowarzyszeniowej nastąpiło 
pełne dostosowanie do prawa wspólnotowego . Druga kategoria to obszary pro-
blemowe, w których wdrożenie wspólnotowego dorobku prawnego wymagało 
dłuższego czasu, a co za tym idzie – istniała konieczność ubiegania się o okresy 
przejściowe . Polska wynegocjowała najwięcej spośród państw Europy Środko-
wo-Wschodniej okresów przejściowych (43), w największej liczbie obszarów 
negocjacyjnych (12) . Nawet najbiedniejsze państwa kandydujące, Bułgaria 
i Rumunia, uzyskały mniej okresów przejściowych . W Polsce najtrudniejsze 
okazało się przyjęcie wspólnotowego prawa w zakresie rolnictwa i ochrony śro-
dowiska . Najdłuższe okresy przejściowe wynegocjowano na zakup ziemi przez 
cudzoziemców (12 lat) oraz dwa okresy długości 11 lat w obszarze środowisko .

Początkowo podczas negocjacji akcesyjnych obowiązywała tzw . metoda 
regat . Do UE miały stopniowo wchodzić państwa najlepiej przygotowane do 
członkostwa . Celem przyjęcia takiej strategii było rozciągnięcie procesu w cza-
sie, aby nie doszło do jednoczesnej akcesji 12 kandydatów . Chodziło również 
o złamanie solidarności państw negocjujących członkostwo, gdy ustępstwa ze 
strony jednego z nich mogły uchodzić za precedens w rozmowach z innymi . 
Później zdecydowano się jednak na zmianę strategii na metodę „big bang”, która 
zakładała jednoczesne rozszerzenie o 10 nowych członków, w tym 8 z Europy 
Środkowo-Wschodniej . Wprowadzenie tej zasady uniemożliwiało blokowanie 
członkostwa jednego państwa tego regionu przez inne państwo z tego regionu 
obawiające się ograniczenia dostępu do unijnych funduszy w przypadku przyję-
cia innego biednego kandydata . Wprowadzenie tej zasady spowodowało jednak 
większą presję na państwa kandydujące mające mniejszą liczbę zamkniętych 
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rozdziałów negocjacyjnych niż inne . To wymusiło na nich liczne ustępstwa, 
ponieważ jeden kraj mógł opóźnić przyjęcie całej grupy .

Skala problemów związanych z koniecznością dostosowania się do wymo-
gów unijnych zadecydowała o długości procedury akcesyjnej . Od dnia podpi-
sania Układu Europejskiego do dnia podjęcia przez Radę Europejską decyzji 
o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Polską upłynęło 6 lat . Od momentu 
złożenia wniosku o członkostwo do dnia akcesji upłynęło w przypadku Pol-
ski, podobnie jak i Węgier, 121 miesięcy, czyli ponad 10 lat .

6. Niwelowanie dystansu społeczno-ekonomicznego

Jednym z kluczowych wyzwań w polityce gospodarczej UE jest rozwar-
stwienie społeczno-ekonomiczne społeczeństw państw członkowskich . Problem 
konieczności niwelowania tego dystansu został rozpoznany w prawie traktato-
wym jako jedna z fundamentalnych wartości procesu integracji europejskiej . 
Rozwarstwienie społeczne stanowi zagrożenie zarówno dla jedności społeczeństw, 
jak i dla spójności projektu europejskiego . Niwelowanie dysproporcji społecz-
no-ekonomicznych oraz osiągnięcie dobrostanu wszystkich obywateli powinny 
być postrzegane jako główny cel stymulowania wzrostu gospodarczego6 .

Wskaźnikiem odzwierciedlającym nierówności w UE jest PKB per capita 
(PPS). Najwyższym poziomem tego wskaźnika charakteryzuje się Luksemburg . 

6 Por .: J . K . Galbraith, Godne społeczeństwo. Program troski o ludzkość, Dom Wydawniczy 
Bellona, Warszawa 1999; J . E . Stiglitz, Whiter socialism?, MIT Press, Cambridge 1994; A . Sen, 
Nierówności. Dalsze rozważania, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000; H . Tendera-Właszczuk, 
Ocena nierówności społeczno-ekonomicznych państw członkowskich z Europy Środkowo-Wschod-
niej na tle UE-15, w: Aktualna kondycja integracji europejskiej w obliczu wyzwań zewnętrznych 
i wewnętrznych, red . H . Tendera-Właszczuk, R . Prostak, Difin, Warszawa 2019, s . 102–103; 
P . Zwiech, Eliminacja nierówności społeczno-ekonomicznych jako cel polityki spójności, „Studia 
Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 310, Kato-
wice 2017, s . 128–136; M . Tusińska, Rozwój społeczno-ekonomiczny krajów peryferyjnych Unii 
Europejskiej, „Ekonomia i Prawo” 2012, t . 9, nr 2, s . 47–63; B . Kasprzyk, Nierówności ekono-
miczne: ich postrzeganie i skala akceptacji społecznej, „Studia Ekonomiczne”, Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 180, Katowice 2014, s . 110–120 .
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Jego wartość w 2004 r . była 2,4 razy większa od średniej unijnej, a w 2018 r . 
2,58 razy . W Polsce w 2004 r . wartość wskaźnika była 4,78 razy niższa niż 
w Luksemburgu i wynosiła 50% średniej dla UE-28 . W 2018 r . PKB per 
capita Polski był 3,65 razy niższy niż w Luksemburgu, w którym nadal war-
tość wskaźnika była najwyższa, i stanowił 70,86% średniej unijnej . Porównując 
średni wzrost PKB per capita (PPS) w UE w latach 2004 i 2018 ze wzrostem 
tego wskaźnika w Polsce, należy podkreślić znacznie szybsze tempo jego wzro-
stu w naszym kraju: podczas gdy w analizowanym okresie w UE-28 PKB per 
capita wzrósł o 37%, w Polsce nastąpił wzrost o 94% .

Kolejnym syntetycznym wskaźnikiem pomagającym analizować nierówności 
społeczne w państwach członkowskich UE-28 jest HDI (Human Development 
Index), który pozwala ocenić warunki rozwoju społeczno-gospodarczego . Uzu-
pełnia on informacje zawarte w PKB per capita o te odzwierciedlające sytuację 
społeczną państwa . Wskaźnik ten w analizowanym okresie rośnie . Polska, mimo 
że zajmuje niższe niż państwa członkowskie UE-15 pozycje w rankingu, jest 
zaliczana do państw o bardzo wysokim poziomie rozwoju społecznego . War-
tość HDI na poziomie powyżej 0,8 potwierdza, że w naszym kraju warunki 
rozwoju społeczno-gospodarczego są bardzo dobre, a w analizowanym okresie 
uległy poprawie z 0,802 do 0,865 .

Jeśli chodzi o współczynnik Giniego, sytuacja Polski również uległa popra-
wie, mimo stosunkowo niewielkiego dystansu pomiędzy nią a państwami 
członkowskimi UE-15 . Współczynnik Giniego nie odzwierciedla dobrobytu 
w danym kraju, ale równomierność bądź nierównomierność rozkładu docho-
dów w społeczeństwie . Im niższa jest jego wartość, tym bardziej sprawiedliwy 
jest podział dochodów w społeczeństwie . W latach 2005–2018 wartość współ-
czynnika Giniego dla Polski spadła z poziomu 35,6 do 27,8, czyli z poziomu 
Portugali do poziom Danii czy Holandii .

Kolejnym interesującym wskaźnikiem jest oczekiwana dalsza długość trwa-
nia życia, która charakteryzuje warunki życia i zdrowia obywateli . Wartość tego 
wskaźnika w państwach członkowskich UE jest wysoka w porównaniu z więk-
szością regionów świata . W analizowanym okresie w UE-28 rosła, co ozna-
cza poprawę warunków życia i zdrowia obywateli, a różnice w jego wysokości 
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pomiędzy państwami o najwyższej jego wartości a Polską malały . W 2004 r . 
w UE-28 wynosił on 78,4 roku, przy czym kobiety żyły przeciętnie 6,3 roku 
dłużej niż mężczyźni . Wskaźnik dla kobiet wynosił 81,5, a dla mężczyzn 75,2 . 
Polacy żyli przeciętnie o 3,5 roku krócej niż obywatele UE . W 2017 r . w UE-28 
przeciętna długość trwania życia wynosiła 80,9, w Polsce natomiast 77,8, co 
oznacza, że Polacy żyli przeciętnie o 3 lata krócej niż obywatele UE . Pozytyw-
nym zjawiskiem jest zmniejszanie się różnicy pomiędzy przeciętną długością 
trwania życia mężczyzn i kobiet, szybsze w Polsce niż w UE-28, dzięki wydłu-
żaniu się średniej długości trwania życia mężczyzn .

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym rów-
nież wskazuje na zmniejszanie się nierówności społecznych pomiędzy Polską 
i państwami członkowskimi UE-15 o najniższym poziomie tego wskaźnika . 
W 2005 r . Polska była obok Łotwy państwem o najwyższym poziomie zagro-
żenia ubóstwem ze wskaźnikiem równym 45,3% . W tym czasie w Szwecji 
wskaźnik ten wynosił 14,4%, czyli był ponad trzykrotnie niższy niż w Polsce . 
Redukcja poziomu ubóstwa następowała znacznie szybciej w nowych państwach 
członkowskich i obejmowała największą liczbę obywateli . Liderem okazała się 
Polska, w której przypadku nastąpił spadek do 18,9%, czyli o 26,4 pkt proc . 
Innym ważnym wskaźnikiem jest stopa zatrudnienia osób w wieku 20–64 lat . 
W 2004 r . jego wartość w Polsce kształtowała się na poziomie 57% i była 
o 10,2 pkt proc . niższa od średniej unijnej . W 2018 r . sytuacja uległa diame-
tralnej poprawie: w UE-28 stopa zatrudnienia wynosiła 73,1%, w Polsce była 
jedynie o 0,9 pkt proc . niższa .

Z kolei stopa bezrobocia w 2004 r . była w Polsce o 9,8 pkt proc . wyższa niż 
w UE-28 i wynosiła 19,1%7 . W 2018 r . spadła do 3,9% i była o 2,9 pkt proc . niż-
sza od średniej we wszystkich państwach członkowskich UE .

Badania dotyczące zmian w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 
Polski na tle UE-27 w latach 2004 i 20188 potwierdzają powyższe wnioski . 

7 Należy pamiętać, że jednym z największych problemów Polski w okresie przedczłonkow-
skim był bardzo wysoki poziom bezrobocia wśród ludzi młodych, sięgający ponad 41% w 2003 r .

8 Por . H . Tendera-Właszczuk, W . Bąba, K . Cymbranowicz, G . Żaba, 15 lat członkostwa 
Polski w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa 2020, s . 5–28 .
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Wyniki analizy taksonomicznej (pomiar odległości euklidesowych od wzorca) 
pozwalają stwierdzić, że w analizowanym okresie nastąpił w Polsce wyraźny 
względny (tj . w  stosunku do pozostałych analizowanych krajów) wzrost 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego . W pierwszym podokresie ana-
lizy, tzn . w 2004 r ., Polska znajdowała się bowiem na odległym, 26 . miejscu 
rankingu względnego poziomu rozwoju (mierzonego odległością od wzorca 
poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego) krajów UE . W drugim podokre-
sie, tzn . w 2018 r ., było to natomiast miejsce 17 ., co oznacza największy spo-
śród wszystkich krajów Unii awans . Polska była tym państwem członkowskim 
UE, w którego przypadku odległość od obiektu wzorcowego uległa najwięk-
szej redukcji w analizowanym okresie . Teza o wyraźnym wzroście poziomu 
rozwoju Polski w latach 2004–2018 znalazła potwierdzenie również w dru-
giej części analizy taksonomicznej (grupowanie obiektów podobnych w sku-
pienia) . W pierwszym podokresie analizy Polska należała bowiem do grupy 
najsłabiej rozwiniętych krajów Unii i tworzyła jedno skupienie z Chorwacją, 
Słowacją oraz Litwą i Łotwą . Natomiast w drugim podokresie znalazła się 
w grupie wysoko rozwiniętych krajów Unii i tworzyła jedno skupienie m .in . 
z: Irlandią, Cyprem, Francją i Wielką Brytanią9 .

Zakończenie

W Polsce utrzymuje się wysokie poparcie dla członkostwa w UE . Wynosi 
ono obecnie 87%, co stanowi znaczny, blisko 10-punktowy wzrost w stosunku 
do wyników referendum akcesyjnego, które odbyło się 7–8 czerwca 2003 r . 
Poparcie wyniosło wtedy 77,45% . Oznacza to, że Polacy po 15 latach wysoko 
oceniają korzyści z integracji .

Od 1989 r ., kiedy zrodziła się idea integracji Polski z EWG, do daty akcesji 
upłynęło 15 lat, co okazało się zgodne ze scenariuszem J . D . Sachsa .

9 Por . ibidem, s . 27 .
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Z członkostwem w UE wiązało się przystąpienie do NATO w 1999 r ., co 
zapewniło bezpieczeństwo naszemu krajowi, wzrost znaczenia i  stabilizację 
na arenie międzynarodowej . Ten ogromny sukces geopolityczny był realizacją 
nadziei i oczekiwań Polaków .

Również oczekiwania związane z niwelowaniem luki cywilizacyjnej i zmniej-
szaniem dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski 
w stosunku do średniej unijnej okazały się realne . Badania pokazują, że nie 
istnieje podział na centrum i peryferie UE w znaczeniu – stare i nowe państwa 
członkowskie . Podziały obecnie przebiegają wewnątrz Unii inaczej – do jej 
centrum należą dzisiaj również niektóre nowe państwa członkowskie, podczas 
gdy peryferie tworzą niektóre stare państwa członkowskie . Najlepiej świadczą 
o tym zaprezentowane wskaźniki . Polska jest jednym z najszybciej rozwijających 
się państw UE . Realizując unijną strategię „Europa 2020”, stawia na rozwój 
gospodarki opartej na wiedzy i wypracowuje własny model państwa dobrobytu .
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27JAN TRUSZCZYŃSKI*

EDUKACJA EUROPEJSKA 
A PROCESY ROZSZERZENIA 

I BUDOWY UNII EUROPEJSKIEJ

Polska już od ok . 16 lat jest państwem członkowskim Unii Europejskiej 
(UE) . Przystąpienie do niej poprzedził blisko 15-letni okres przygotowań i ada-
ptacji prawno-instytucjonalnej do wymogów uczestnictwa w tej organizacji, 
w tym trwające prawie 5 lat negocjacje akcesyjne .

Okres ten przypadł na dobry czas dla kontynentu: przełamania zimnowo-
jennego podziału Europy, demokratycznej i rynkowej transformacji w Europie 
Środkowej i Wschodniej, pogłębienia procesów integracyjnych w UE . Warunki 
brzegowe spełnienia unijnych aspiracji Polski były zatem korzystne . Jednocześnie 
wśród parunastu ubiegających się o akcesję państw Polska była zdecydowanie 
największa demograficznie i gospodarczo . Ten potencjał był czasem w Warszawie 
pożywką dla pokusy, aby wykorzystać go jako dźwignię w negocjacjach z UE 
i grać o maksymalizację korzyści z akcesji pod hasłem „Nie będzie rozszerze-
nia bez Polski” . Państwa UE nadały wszakże procesowi akcesyjnemu charak-
ter „regat” i egzekwowały zindywidualizowany tryb oceny stopnia gotowości 
poszczególnych kandydatów . To rodziło ryzyko, że rozszerzenie obejmie tylko 

* Ambasador Jan Truszczyński – urzędnik polskiej administracji rządowej i Komisji Euro-
pejskiej (obecnie na emeryturze), e-mail: truszczynskijan@gmail .com .
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te parę państw, które równolegle i najszybciej spełnią wymogi członkostwa, 
a Polska nie znajdzie się w tej wybranej grupie i uchylone na chwilę drzwi do 
Unii zamkną się ponownie na wiele lat .

Uzyskanie wraz z dziewięcioma innymi kandydatami w 2004 r . członko-
stwa w UE było dla Polski optymalnym rozwiązaniem . Proces rozszerzeniowy 
toczył się – co prawda – dalej, ale w wolniejszym tempie i w mniej sprzyjają-
cych politycznie warunkach . Rumunia i Bułgaria, członkowie UE od 2007 r ., 
13 lat później nadal są poddawane (w ramach tzw . mechanizmu współpracy 
i weryfikacji) okresowej kontroli stanu i wyników swoich działań w zakresie 
reformy sądownictwa oraz walki z korupcją, ponadto wciąż jeszcze pozostają 
poza obszarem Schengen . Chorwacja (w UE od lipca 2013 r .) w szeregu kluczo-
wych obszarów negocjacyjnych musiała spełnić konkretne warunki wyjściowe 
(tzw . benchmarks) otwarcia rokowań . Czarnogóra (negocjująca od czerwca 2012 r .) 
i Serbia (start w 2014 r .) zamknęły do początku 2020 r . zaledwie odpowiednio 
3 i 2 z 35 obszarów negocjacyjnych . Postęp dostosowawczy tych dwóch kan-
dydatów jest minimalny, a ich zaawansowanie niższe niż np . Północnej Mace-
donii, która wprawdzie jest formalnie kandydatem już od 2005 r ., lecz zgodę 
państw UE na otwarcie negocjacji akcesyjnych uzyskała dopiero 15 lat później, 
wiosną 2020 r . Tu proces rozszerzeniowy nie spełnia zatem swojej podstawowej 
funkcji, polegającej na stymulacji efektywnych działań dostosowawczych oraz 
konsekwentnej kontynuacji wdrażania niezbędnych reform . Państwa UE, świa-
dome niskiej skuteczności swego rozszerzeniowego instrumentarium w krajach 
Bałkanów Zachodnich, przeprowadziły na przełomie lat 2019 i 2020 dyskusję 
na temat stosowanych dotąd narzędzi i procedur (zainicjowaną przez Francję, 
która zaproponowała m .in . bardziej precyzyjny podział procesu na etapy i towa-
rzyszące im warunki, a także zasadę odwracalności procesu w przypadku zejścia 
kandydata z drogi umacniania demokratycznych instytucji) .

Politycznego klimatu wokół rozszerzania Unii nie poprawia, rzecz jasna, 
odchodzenie części państw Europy Środkowo-Wschodniej (Polski i Węgier, 
w znacznie mniejszym stopniu Rumunii i Chorwacji) od modelu demokracji 
liberalnej, które wyraża się w podważaniu państwa prawa i trójpodziału wła-
dzy oraz w próbach ograniczenia wpływów niezależnych mediów i organizacji 
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społeczeństwa obywatelskiego przez rządzące obecnie w tych państwach partie 
polityczne . Populizm polityczny i autorytarne inklinacje w ostatniej dekadzie 
występują, co prawda, z różnym nasileniem w większości państw UE, jednak 
jak dotąd nigdzie nie opanowały one władz państwowych i nie spowodowały 
tak silnego nadwyrężenia demokracji liberalnej, jak w Polsce i na Węgrzech . 
Daje się uzasadnić pogląd, że gdyby te dwa państwa starały się dziś o człon-
kostwo w UE, nie zostałyby uznane za kandydatów, nie spełniają bowiem 
wystarczająco politycznych kryteriów członkostwa, stosowanych przez UE 
w ramach tzw . kryteriów kopenhaskich już od wczesnych lat 90 . ubiegłego 
wieku . Prostym tego testem jest porównanie dokonanych przez Komisję Euro-
pejską w 1997 r . ocen funkcjonowania demokratycznych instytucji w Polsce 
i Słowacji . Pierwsza z tych ocen była pozytywna i w efekcie Polska wkrótce 
potem mogła podjąć negocjacje akcesyjne . Inna natomiast była ocena Słowa-
cji („Instytucje nie funkcjonują właściwie: rząd nie respektuje wystarczająco 
uprawnień, nadanych przez konstytucję innym ciałom . (…) Podobnie, spo-
sób, w jaki rząd ostatnio zlekceważył decyzje Trybunału Konstytucyjnego (…), 
stanowi bezpośrednie zagrożenie dla stabilności instytucji . (…) Duże wysiłki 
będą konieczne dla zapewnienia sądownictwu większej niezależności, tak by 
mogło funkcjonować na zadowalających warunkach”) i dlatego zaproszenie do 
negocjacji Słowacja otrzymała znacznie później, po zmianie rządu oraz prak-
tyki politycznej w Bratysławie .

Jeżeli uznać, że autorytarny populizm w działaniu machiny państwowej 
zagraża wspólnocie prawa ukształtowanej w Unii Europejskiej, osłabia efek-
tywność procesów integracyjnych w Unii oraz podważa spolegliwe funkcjono-
wanie mechanizmów demokratycznych w państwie członkowskim, to należy 
postawić pytanie o możliwości i sposoby neutralizowania wpływów populizmu 
na zachowania, postawy i polityczne decyzje obywateli . Jednym z oczywistych 
obszarów działania jest krzewienie i ugruntowywanie wiedzy o instytucjach 
prawnych i wzorcach kulturowych regulujących życie dużych społeczności . 
Wiedza o funkcjonowaniu systemów i mechanizmów politycznych na poziomie 
lokalnej społeczności, regionu, kraju i kontynentu ewidentnie sprzyja racjo-
nalnemu uczestnictwu w życiu publicznym oraz kształtuje pożądane proporcje 
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między rozumowymi a emocjonalnymi motywami indywidualnych wyborów 
politycznych . Obok nieformalnych źródeł tej wiedzy (rodzina, znajomi, media) 
głównym miejscem jej pozyskiwania są i pozostaną formalne systemy eduka-
cyjne . W tym kontekście bardzo istotna jest rola i udział edukacji obywatelskiej 
i wychowania obywatelskiego w programach nauczania, zwłaszcza w zakresie 
wiedzy o innych krajach i narodach Europy oraz o sposobach budowy współ-
pracy między tymi narodami w ramach integracji europejskiej .

Pytanie o edukację europejską pojawiło się na stosunkowo wczesnym eta-
pie powojennego procesu integracji . Uczestnicy pierwszego w historii spotka-
nia szefów państw i rządów założycielskiej szóstki Wspólnoty Europejskiej, 
które odbyło się w Hadze 2 grudnia 1969 r ., w pkt 16 swej deklaracji wezwali 
instytucje WE do zajęcia się kwestią szerszego udziału młodzieży w budowie 
Europy . Dwa lata później po raz pierwszy spotkali się jako formacja Rady WE 
ministrowie edukacji państw Wspólnoty, którzy zlecili Komisji Europejskiej 
analizę uwarunkowań i możliwości uruchomienia narzędzi polityki edukacyj-
nej na szczeblu wspólnotowym . W efekcie w lipcu 1972 r . Komisja powołała 
grupę ekspercką, która miała opracować raport na ten temat .

Przedłożony w lutym 1973 r . raport (Pour une politique communau taire de 
l’education) w części analitycznej zawierał m .in . rozważania w sprawie tzw . wymiaru 
europejskiego wśród treści przekazywanych w szkole, jednocześnie w części wnio-
skowej formułowano warunki brzegowe oraz zestaw konkretnych propozycji 
dotyczących włączenia tego wymiaru do programów nauczania . Interesujący jest 
fakt, że eksperci z Francji, RFN i krajów Beneluksu, którzy byli konsultantami 
w tej kwestii, opowiadali się generalnie za proaktywnym promowaniem idei 
integracyjnych, natomiast specjaliści z Wielkiej Brytanii i krajów skandynaw-
skich obawiali się nadużywania wymiaru europejskiego jako środka służącego 
narzuceniu szkołom „oficjalnej doktryny wspólnotowej”, a nawet kształtowaniu 
„nacjonalizmu europejskiego” . Wobec tak wyraźnych różnic zalecano w raporcie 
ostrożne, etapowe podejście: wspieranie oddolnych inicjatyw w sferze transgra-
nicznej edukacyjnej wymiany osobowej, a także wprowadzanie do programów 
szkolnych zwiększającej się dawki wiedzy o innych narodach Europy w celu 
przełamywania narosłych historycznie stereotypów . Wśród zaleceń znajdujemy 
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jednak także „ostrożne i stopniowe wprowadzanie nauki o europejskiej »oby-
watelskości«, opartej zasadniczo na praktykach i instytucjach wspólnotowych, 
na pluralizmie i na demokracji”, oraz zbadanie możliwości utworzenia na szcze-
blu WE agencji zajmującej się produkcją materiałów dydaktycznych dla stu-
diów pedagogicznych i szkół „w celu pobudzenia lub umocnienia pozytywnych 
i kompetentnych postaw wobec Europy” .

Nawet tak wstrzemięźliwy tekst okazał się zbyt ambitny politycznie, nie 
stał się więc składnikiem programowania prac Komisji Europejskiej (KE), 
która na wszelki wypadek publicznie odżegnała się od jakichkolwiek zamia-
rów wpływania na harmonizację struktur i treści programów w narodowych 
systemach edukacyjnych . Projekt rezolucji dotyczącej tematów transgranicz-
nej współpracy edukacyjnej, przygotowany przez Komisję na posiedzenie 
ministrów edukacji WE w czerwcu 1974 r ., nie obejmował już europejskiej 
edukacji obywatelskiej . Nie było jej również na  liście priorytetów ujętych 
w przyjętym w lutym 1976 r . pierwszym programie działań KE w dziedzinie 
edukacji, ale wśród przedstawionych wówczas ważnych tematów znalazło się 
wspieranie współpracy między uczelniami wyższymi, które przyniosło pierwsze 
wspólne programy studiów (Joint Study Programmes), będące prekursorami 
późniejszego programu „Erasmus” . Trzeba jednak odnotować, że w ramach 
wyżej omówionych działań zrobiono przynajmniej jedno: państwa WE przy-
gotowały raporty o miejscu tematyki europejskiej w szkołach podstawowych 
i średnich, a KE na tej podstawie przedstawiła Radzie w 1978 r . komunikat 
Educational activities with a European context: the study of the European Com-
munity in schools, COM(1978) 241 final, 08 .06 .1978 .

Okazja do stworzenia kolejnego impulsu w sprawie edukacji europejskiej 
nadeszła w połowie lat 80 . Rada Europejska w Fontainebleau podjęła decyzję 
o utworzeniu komitetu ad hoc (znanego jako tzw . komitet Adonnino) z zada-
niem wypracowania propozycji służących „promocji i umocnieniu wizerunku 
Wspólnoty wśród jej obywateli i w innych krajach świata” . W drugim raporcie 
komitetu Adonnino, zaaprobowanym przez Radę Europejską w Mediolanie 
w czerwcu 1985 r ., znalazła się m .in . propozycja uruchomienia transgranicz-
nej współpracy „adresowanej do studentów, w szczególności uczęszczających 
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na  studia lingwistyczne i  europejskie, tak by część studiów mogli odbyć 
na uczelni w kraju innym niż kraj ich zamieszkania” .

Raport Adonnino posłużył do opracowania przez Komisję projektu pro-
gramu „Erasmus”, mającego wspierać transgraniczną mobilność studentów, 
której jednym z oczekiwanych efektów miałoby być kształtowanie pozytyw-
nych postaw wobec integracji europejskiej . Trzyletni projekt (1987–1989) miał 
mieć budżet 175 mln ECU . Negocjacje w Radzie okazały się nadspodziewanie 
trudne . Niemcy, Francja i Wielka Brytania domagały się okrojenia budżetu do 
50 mln ECU, usunięcia instrumentów mobilności i ograniczenia projektu do 
wsparcia dla międzyuniwersyteckich sieci współpracy . Takie zakwestionowa-
nie podstawowego celu „Erasmusa” skłoniło Komisję do bezprecedensowego 
kroku: wycofania projektu spod obrad Rady . Jednocześnie Komisja skutecz-
nie wykorzystała kolejną sesję Rady Europejskiej w Londynie do przełamania 
impasu politycznego . W efekcie 5 miesięcy później osiągnięto kompromis 
– program wszedł w życie 1 lipca 1987 r . wraz z grantami na indywidualną 
mobilność, choć z budżetem zredukowanym do 85 mln ECU . Sprawnie wdra-
żany program szybko zyskał dużą popularność i pozytywny wizerunek: nie było 
trudności z jego przedłużeniem na okres 1990–1994, tym razem z budżetem 
192 mln ECU .

Pierwsze lata funkcjonowania „Erasmusa” (oraz innych programów WE 
w dziedzinie edukacji) synergicznie współgrały z pracami Wspólnoty nad 
stworzeniem traktatowych podstaw dalszego pogłębienia integracji europej-
skiej . Państwa członkowskie były zgodne, że w nowym traktacie powinny się 
znaleźć elementy sprzyjające umocnieniu świadomości obywatelstwa europej-
skiego i wspierające współpracę w obszarach najbliższych obywatelowi . W toku 
rokowań traktatu z Maastricht w 1991 r . bez większych trudności uzgodniono 
treść art . 126 i 127, regulujących zasady i warunki wsparcia przez Wspólnotę 
działań państw w dziedzinie edukacji, polityki młodzieżowej oraz kształcenia 
zawodowego . W dyspozycjach tych w pełni uwzględniono zasadę subsydiar-
ności oraz wyłączną kompetencję państw do kształtowania swoich systemów 
oświatowych i zawartości programów nauczania; wykluczona expressis verbis 
jest jakakolwiek harmonizacja prawna tych kwestii na szczeblu wspólnotowym . 
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Jednakże nawet jeśli kompetencje wspólnotowe ograniczają się do zachęcania 
do współpracy między państwami członkowskimi oraz do wspierania i uzu-
pełniania ich działalności, to przecież od wejścia w życie traktatu z Maastricht 
rozpoczął się nowy jakościowo i ilościowo etap w stymulowaniu i zacieśnianiu 
europejskiej współpracy w sferze edukacji .

Ta pozytywna dynamika okazała się korzystna także dla Polski już na samym 
początku demokratycznych przemian rozpoczętych w połowie 1989 r . Rząd 
T . Mazowieckiego zdefiniował wsparcie reform szkolnictwa wyższego oraz 
rozwoju współpracy między uczelniami w Polsce i w krajach WE jako jeden 
z priorytetów do finansowania z  instrumentu PHARE, przygotowywanego 
przez Wspólnotę od sierpnia 1989 r . jako wsparcie dla powstającego w Pol-
sce i na Węgrzech procesu demokratyzacji państwa oraz budowy gospodarki 
rynkowej . Autor niniejszego tekstu, pracujący podówczas w polskiej placówce 
dyplomatycznej przy WE, miał okazję kilkakrotnie uczestniczyć w roboczych 
kontaktach z Komisją służących wypracowaniu koncepcji i parametrów takiego 
wsparcia z PHARE . Efektem tych konsultacji stał się inspirowany „Erasmusem” 
program TEMPUS, przyjęty przez Radę WE w maju 1990 r . Program ten, 
funkcjonujący w Polsce do 2000 r ., przyniósł łączne finansowanie na pozio-
mie 223 mln EUR dla 580 projektów współpracy międzyuczelnianej, w któ-
rych wzięło udział ponad 100 uczelni polskich (do tych projektów należały 
zarówno wyjazdy nauczycieli akademickich i studentów do państw WE, jak 
i zakupy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla uczelni w  Polsce) . 
TEMPUS spełnił swoją funkcję, gdy Polska w 1998 r . uzyskała dostęp do 
wszystkich ówczesnych programów edukacyjnych UE („Socrates/Erasmus”, 
„Leonardo da Vinci”, „Młodzież”) .

W okresie starań Polski o akcesję do UE nastąpił skokowy wręcz wzrost 
zainteresowania edukacją europejską, którą często postrzegano jako odrębną 
ścieżkę edukacyjną, a nie jako integralny składnik edukacji obywatelskiej . Już 
w pierwszej połowie lat 90 . mnożyły się oddolne inicjatywy: zajęcia na temat 
integracji europejskiej w szkołach podstawowych i średnich, kluby europej-
skie tworzone przy szkołach (pomysł zapożyczony od Portugalii), specjalizacje 
w dziedzinie studiów europejskich na wielu uczelniach . Rosła także rynkowa 
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podaż materiałów dydaktycznych i informacyjnych o integracji europejskiej . 
W reakcji na to powołano w 1996 r . Radę ds . Edukacji Europejskiej, mającą 
funkcjonować jako organ doradczy Ministerstwa Edukacji Narodowej . Dzia-
łalność Rady efektywnie wspomogła – w ramach przygotowań do reformy 
oświatowej – prace nad ścieżką europejską w podstawach programowych dla 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych . Rada przyczyniła się także do tworze-
nia systemu dokształcania nauczycieli prowadzących zajęcia z integracji euro-
pejskiej i wspomogła produkcję materiałów dydaktycznych o odpowiedniej 
jakości (na czele ze specjalnym pakietem edukacyjnym Europa na co dzień) . 
Intensywne wprowadzanie edukacji europejskiej straciło impet po przystąpie-
niu Polski do UE w 2004 r ., siłą inercji ścieżka ta była kontynuowana w pro-
gramach, jednak z roku na rok malała jej widoczność i liczba przeznaczanych 
na nią godzin . Można także mieć wątpliwości, czy integracja europejska jest 
jako temat wystarczająco i synergicznie wkomponowana w całość zajęć, któ-
rych nominalnym celem jest krzewienie wiedzy o demokracji i ugruntowy-
wanie postaw obywatelskich . Motywacje i zaangażowanie dziesiątek tysięcy 
edukatorów z okresu preakcesyjnego zostały w znacznym stopniu roztrwo-
nione i zmarnowane .

A jak w tym samym przedziale czasu kształtowano sprawy edukacji euro-
pejskiej w UE? Utrzymywały się olbrzymie różnice między systemami edu-
kacyjnymi państw członkowskich, jeśli chodzi nie tylko o kwestie obecności 
i usytuowania tych spraw w programach szkolnych, lecz także o całość kształ-
cenia oraz wychowania obywatelskiego . Jednocześnie na szczeblu UE podej-
mowano programy i działania obiektywnie sprzyjające wzrostowi znaczenia 
tej tematyki w państwach członkowskich .

Pierwszym takim przedsięwzięciem stała się podjęta w 1990 r . akcja „Jean 
Monnet”, czyli wsparcie z budżetu UE dla tworzonych przez uczelnie wyższe 
kursów w dziedzinie integracji europejskiej przez pierwsze 3 lata funkcjono-
wania takiego kursu, katedry czy programowego modułu nauczania . Warun-
kiem wsparcia było zobowiązanie uniwersytetu do kontynuacji funkcjonowania 
tej działalności przez kolejne 4 lata . Akcja ta trafiła na duży i rosnący przez 
lata popyt, od 2007 r . stanowi nieprzerwanie integralną część programów 
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edukacyjnych UE . Można powiedzieć, że w  ten sposób zrealizowano – co 
prawda z dużym opóźnieniem, ale i z dużym sukcesem – ideę uniwersyteckich 
katedr europejskich, powstałą na Kongresie Europejskim w Hadze w 1948 r .

Wśród inicjatyw obliczonych na stymulację modernizacji systemów oświa-
towych znalazły się przyjęte w 2006 r . zalecenia Rady UE w sprawie kluczo-
wych kompetencji w procesie uczenia się przez całe życie (lifelong learning) . 
Za jedną z ośmiu kluczowych kompetencji uznano aktywną postawę oby-
watelską . Te zalecenia Rady zmodyfikowano stosunkowo niedawno, w maju 
2018 r ., aby uwzględnić ewolucję gospodarczo-społeczną w Europie i świecie 
(w aktualnych zaleceniach czytamy m .in ., że dla kompetencji obywatelskich 
zasadnicze znaczenie ma „wiedza o integracji europejskiej, a także świadomość 
zróżnicowania i tożsamości kulturowych w Europie i w świecie”) . Treść zale-
ceń stała się osnową koncepcyjną dla wsparcia różnorodnych działań refor-
matorskich, podejmowanych przez państwa członkowskie i wspieranych ze 
szczebla europejskiego .

Jeśli chodzi o wspieranie reform, to od kilkunastu lat również w dziedzi-
nie edukacji stosowana jest w UE tzw . Otwarta Metoda Koordynacji (OMK) . 
W jej ramach ministerstwa edukacji i Komisja Europejska używają, ze zmienną 
intensywnością i zmiennym powodzeniem, całego powstałego w ramach OMK 
instrumentarium, czyli:

 § uzgadniania przez państwa UE w konkretnych dziedzinach współpracy 
wytycznych politycznych oraz głównych celów wraz z kalendarzem dojścia;

 § ustalania ilościowych oraz jakościowych wskaźników i benchmarków 
pozwalających na indywidualne i zbiorowe mierzenie tempa zmian oraz 
porównywanie wyników z rezultatami globalnych konkurentów Unii;

 § przenoszenia ogólnych unijnych wytycznych na szczebel polityki krajowej 
i regionalnej w każdym z państw członkowskich;

 § okresowego monitoringu, ewaluacji oraz przeglądów o charakterze peer 
review, organizowanych jako proces wzajemnego uczenia się przez admi-
nistrację oświatową i organizacje oświatowe w państwach UE .
Nie ma efektywności OMK bez dobrej jakości danych, pozwalających 

na pogłębione analizy porównawcze oraz formułowanie zaleceń co do zakresu 
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i  trybu wdrażania reform uznanych za priorytetowe i niezbędne . Jednym 
z instrumentów służących takiemu podejściu w Unii już od lat 80 . ubiegłego 
wieku jest sieć Eurydice, aktualnie grupująca krajowe jednostki badawcze 
w dziedzinie edukacji, które funkcjonują we wszystkich 38 państwach uczest-
niczących w programie „Erasmus+” .

Dzięki Eurydice w ciągu ostatnich kilkunastu lat powstały trzy raporty 
– w latach 2005, 2012 i 2017 – prezentujące porównawcze dane o edukacji 
obywatelskiej w państwach UE oraz w nienależących do Unii krajach uczest-
niczących w unijnych programach edukacyjnych . Na przestrzeni tego dłu-
giego okresu można zaobserwować pewną ograniczoną konwergencję modeli 
edukacji obywatelskiej, w tym: celów edukacyjnych (na czele z wiedzą i umie-
jętnościami obywatelskimi), praktyk w zakresie demokracji szkolnej, ocen 
i ewaluacji edukacji obywatelskiej oraz wsparcia dla nauczycieli i dyrektorów 
szkół . Rosła liczba krajów UE, w których edukacja obywatelska uzyskała rangę 
oddzielnego obowiązkowego przedmiotu . Utrzymują się jednak nadal dosyć 
głębokie różnice:

 § czas trwania edukacji obywatelskiej jako odrębnego przedmiotu naucza-
nia mieści się w przedziale między 12 latami (Francja) a zaledwie jednym 
rokiem (Chorwacja, Cypr);

 § państwa UE istotnie różnią się pod względem zalecanej rocznie liczby 
godzin przeznaczanych na edukację obywatelską;

 § jedynie w nielicznych państwach UE przedmiot ten nauczany jest zarówno 
w szkołach podstawowych (szczebel ISCED 1), jak i w ramach kształcenia 
ogólnego ponadpodstawowego (szczeble ISCED 2 i 3); te państwa to Fran-
cja, Grecja, Estonia, Rumunia i Finlandia;

 § tylko w 1/3 państw członkowskich w ocenach z edukacji i wychowania 
obywatelskiego uwzględniane jest zaangażowanie uczniów w życie szkoły 
lub społeczności lokalnej;

 § tylko w sześciu państwach UE oraz w dwóch systemach edukacyjnych szcze-
bla regionalnego (Walia i Niemieckojęzyczna Wspólnota Belgii) zdefinio-
wano kompetencje związane z edukacją obywatelską, które powinni posiąść 
przyszli nauczyciele; jeszcze kilka lat temu jedynie w Anglii nauczyciele 
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mogli wybrać specjalizację „edukacja obywatelska”, ale obecnie możliwość 
taka istnieje również w: Danii, Irlandii, Luksemburgu, Holandii i Wspól-
nocie Francuskiej Belgii .
Omawiane trzy raporty Eurydice nie oferują danych porównawczych 

w zakresie struktury tematycznej programów nauczania, w szczególności miejsca 
przeznaczanego na integrację europejską oraz wiedzę kulturową o innych kra-
jach Unii . Autor pamięta jednak, że z kontaktów roboczych z ministerstwami 
oświaty w ramach przygotowań Komisji (Dyrekcji Generalnej ds . Edukacji 
i Kultury – DG EAC) do nieformalnej sesji Rady UE na temat edukacji oby-
watelskiej w trakcie przewodnictwa Węgier w 2010 r . wyłonił się i w tej kwe-
stii obraz silnego zróżnicowania . Zorganizowana przez DG EAC rok później 
wewnętrzna dyskusja w Komisji na temat stopnia wykorzystania przez państwa 
członkowskie wytwarzanych w Komisji pomocniczych materiałów dydaktycz-
nych dla szkół wykazała, że popyt na takie materiały jest ograniczony, a od 
prób ich aktywnego promowania należy się powstrzymać w obawie przed 
zarzutami o ingerowanie w treści nauczania, czyli w wyłączne kompetencje 
państw członkowskich .

Oczywiście błędne byłoby wrażenie, że mamy do czynienia ze stagnacją 
i minimalną efektywnością edukacji obywatelskiej i europejskiej . Brakuje, co 
prawda, całościowej ewaluacji stanu spraw w całej Unii, ale odcinkowe dane 
zawierają szereg zachęcających wskaźników . Tytułem przykładu można przytoczyć 
opublikowane w maju 2019 r . studia dotyczące wpływu programu „Erasmus+”, 
mierzące obok umiejętności i zatrudnialności także postawy uczestniczących 
w programie studentów szkół wyższych . Ponad 90% uczestników uważa, że 
program zwiększył ich umiejętności współpracy z ludźmi z innych obszarów 
kulturowych oraz umocnił ich poczucie tożsamości europejskiej, przy czym 
największe zmiany in plus wystąpiły u tych, którzy przed udziałem w progra-
mie mieli krytyczny stosunek do integracji europejskiej .

Od 2014 r . uczelnie wyższe korzystające z działania „Jean Monnet” są wspie-
rane przez Komisję Europejską w przedsięwzięciach informacyjno-populary-
zacyjnych w sferze integracji europejskiej kierowanych do szerokiego grona 
odbiorców i realizowanych poprzez współpracę ze szkołami i organizacjami 
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pozarządowymi . Widać także, że instytucje europejskie konsekwentnie wspierają 
szkolną i obywatelską edukację europejską, nieprzerwanie adaptując i rozsze-
rzając podaż materiałów informacyjnych i dydaktycznych na temat integracji . 
Potwierdza to np . kwerenda dotycząca zakładki „Edukacja” na stronie dowolnie 
wybranego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w kraju członkowskim .

Sprawnie funkcjonuje w ramach „Erasmus+” i cieszy się dużym popytem 
(w tym w Polsce) program „eTwinning”, czyli bezpieczna platforma inter-
netowa dla szkół, która umożliwia kierowanym przez nauczycieli zespołom 
uczniowskim realizowanie wspólnych projektów wraz z podobnymi zespołami 
ze szkół w innych państwach UE . Ewaluacje „eTwinningu” potwierdzają, że 
jednym z głównych efektów jest wyraźny przyrost kompetencji międzykultu-
rowych i obywatelskich .

Najświeższym przykładem stymulowania edukacji europejskiej w szkołach 
jest uruchomiona w listopadzie 2019 r . akcja pilotażowa „Nagroda im . Jana 
Amosa Komeńskiego”, przyznawana szkołom ponadpodstawowym za „wyso-
kiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej” . W puli jest 28 nagród, każda 
o wartości 8000 EUR (po jednej na każde państwo UE) .

Jednocześnie na szczeblu politycznym państwa UE dały w ostatnich latach 
kolejne dowody tego, że przywiązują do edukacji obywatelskiej dużą wagę . Acz-
kolwiek przyjęte przez nie dokumenty miały charakter deklaratywny, to jednak 
szereg zawartych w nich deklaracji ma wymiar zobowiązań wymagających reali-
zacji w praktycznych działaniach . Na pierwszym miejscu można tu wymienić 
przyjętą 17 marca 2015 r . po terrorystycznych zamachach w Paryżu i w innych 
miastach Europy deklarację ministrów edukacji państw UE w sprawie promo-
wania poprzez edukację postaw obywatelskich oraz wspólnych wartości wol-
ności, tolerancji i niedyskryminacji . W deklaracji tej ministrowie podkreślili 
m .in . „pilną potrzebę współpracy i koordynacji, wymiany doświadczeń oraz 
dzielenia się w całej Europie najlepszymi pomysłami i praktykami” w celu 
rozwijania kompetencji obywatelskich, umiejętności krytycznego korzysta-
nia z mediów oraz wspierania dialogu międzykulturowego . Drugim godnym 
wzmianki dokumentem jest zalecenie Rady UE z 22 maja 2018 r . w sprawie 
promowania wspólnych wartości, edukacji włączającej i europejskiego wymiaru 
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nauczania . W tej ostatniej sprawie w zaleceniu stwierdzono, że państwa człon-
kowskie powinny „promować europejski wymiar nauczania poprzez sprzyjanie: 
a) rozumieniu europejskiego kontekstu, wspólnego dziedzictwa i wspólnych 
wartości oraz świadomości jedności i różnorodności – społecznej, kulturalnej 
i historycznej – Unii i państw członkowskich Unii; b) rozumieniu początków, 
wartości i funkcjonowania Unii; c) uczestnictwu uczniów i nauczycieli w sieci 
eTwinning, mobilności transgranicznej i w projektach transnarodowych, szcze-
gólnie dla szkół; d) oddolnym projektom służącym poprawie wiedzy o Unii 
Europejskiej i lepszemu jej zrozumieniu w kontekście edukacyjnym” .

Reasumując: w Unii Europejskiej nie brakuje ani dobrych intencji, ani 
korzystnych praktycznych efektów działań na szczeblu krajowym i europej-
skim w sprawach edukacji oraz wychowania obywatelskiego wraz z ich kompo-
nentem europejskim . Pamiętajmy wszakże, że całość współpracy w dziedzinie 
edukacji dokonuje się w ramach OMK . Trzeba przyznać, że metoda oparta 
na dobrowolności i pozbawiona możliwości skutecznego egzekwowania realizacji 
przy użyciu środków prawnych i/lub finansowych ma oczywiste ograniczenia . 
Zobowiązania przyjmowane przez państwa UE w ramach zaleceń Rady mają 
charakter best efforts: jeśli potem ktoś nie robi nic albo robi o wiele za mało, 
nie można od niego nic skutecznie wyegzekwować, nie ma bowiem instrumen-
tów presji . Doświadczenia wynoszone z udziału w peer learning i peer reviews 
rzadko są efektywnie przetwarzane i multiplikowane w systemach edukacyj-
nych państw członkowskich, zatem wiedza o tym, co i dlaczego udaje się gdzie 
indziej, nie jest wystarczająco importowana oraz w zbyt małym stopniu przy-
czynia się do poprawy jakości/skuteczności w procesach modernizacji i zmian . 
Ponadto państwa członkowskie energicznie i skrupulatnie przeciwstawiają się 
wszelkim koncepcjom i sugestiom formułowanym na szczeblu europejskim, 
które mogłyby być interpretowane jako „podmywanie” zasady subsydiarności 
lub jako ingerencja z zewnątrz w krajowe sposoby organizowania systemów 
edukacji czy w treści procesu nauczania . Znaczna część państw sprzeciwia się 
nawet zbyt dogłębnym porównaniom ich funkcjonowania . Nigdy nie była 
w ramach OMK możliwa technika naming and shaming . Autor niniejszego 
tekstu pamięta, że na pierwszej naradzie kierownictwa DG EAC, w której 
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wziął udział po dołączeniu do zespołu latem 2009 r ., uczestnicy zastanawiali 
się, czy spełnić żądanie dużego państwa UE, które domagało się wycofania 
z projektu raportu Komisji tabeli zawierającej mało korzystne dla tego pań-
stwa porównawcze dane liczbowe .

Niemniej nawet ograniczone ramy OMK można i należy maksymalnie 
wykorzystywać, ponieważ w zakresie edukacji obywatelskiej i  europejskiej 
wszystkim potrzebne jest równanie do najlepszych . Tymczasem pułap ambicji 
państw członkowskich pozostaje zbyt niski, a ich zobowiązania zbyt mało kon-
kretne . Pożyteczne są oczywiście nawet ogólne apele polityczne o uczynienie 
spraw obywatelskich priorytetowymi, ale po nich zbyt mało energii i uwagi 
poświęca się implementacji, czego niedawnym przykładem jest przywołane 
wyżej zalecenie Rady UE z maja 2018 r . w sprawie promowania wspólnych 
wartości . Nie chodzi o to, aby w całej UE edukacja obywatelska trwała przez 
12 lat obowiązkowego nauczania, jak we Francji . Nie ma jednak racjonalnego 
uzasadnienia dla gigantycznej rozpiętości okresu nauki między Francją a tymi 
państwami, w których czas ten jest najkrótszy . Nie ma również uzasadnienia 
dla utrzymujących się między krajami UE dużych różnic, jeśli idzie o: przy-
gotowanie zawodowe i dydaktyczne nauczycieli, możliwość wyboru edukacji 
obywatelskiej jako specjalizacji, indukcję zawodową, ofertę w zakresie uzu-
pełniania specjalizacji i dokształcania zawodowego . Nie ma też powodu, dla 
którego obywatelska aktywność uczniowska nie miałaby być w całej Unii ele-
mentem oceny z przedmiotu edukacja obywatelska . Nie są znane argumenty 
przeciwko dalszej konwergencji między systemami edukacyjnymi w zakresie 
treści tego przedmiotu, jego celów edukacyjnych oraz funkcji i miejsca edu-
kacji europejskiej w przygotowaniu obywatelskim .

Oczywiście nawet bardziej przemyślana, zaplanowana i energicznie wdra-
żana konwergencja byłaby długofalowym procesem o mocno odłożonych w cza-
sie efektach . Jak we wszystkim, co dotyczy jednostek ludzkich, nie ma także 
prostej korelacji przyczynowo-skutkowej między funkcjonowaniem systemu 
edukacyjnego a wynikami, które on przynosi . Dobrym na to przykładem jest 
częste u działaczy polskiej nacjonalistycznej skrajnej prawicy wykształcenie 
wyższe na kierunkach politologia lub europeistyka . Żaden proces reform nie 
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daje zatem gwarancji sukcesu . Niemniej w obliczu utrzymujących się populi-
stycznych zagrożeń w Europie warto i trzeba przeznaczyć więcej energii oraz 
czasu na  lepszą edukację obywatelską na wszystkich poziomach kształcenia 
obowiązkowego – lepszą, czyli cechującą się zbliżeniem między systemami edu-
kacyjnymi państw członkowskich w takich kwestiach, jak: okres nauki i zale-
cana liczba godzin lekcyjnych, treść podstawowych modułów tematycznych 
i efektywne narzędzia dydaktyczne, kształtowanie aktywnych postaw obywa-
telskich oraz tolerancji i umiejętności interakcji międzykulturowej, sposoby 
przekazywania wiedzy o integracji europejskiej i łączenie tej wiedzy z ogólną 
nauką o demokracji i wartościach europejskich, parametry tematyczne i jako-
ściowe kształcenia nauczycieli edukacji obywatelskiej . Do tego wszystkiego 
potrzeba konsekwentnej woli reformatorskiej na szczeblu politycznym . Pod-
stawa w postaci OMK istnieje, trzeba jej tylko lepiej używać . Nadchodząca 
„Konferencja o Przyszłości Europy” stwarza doskonałe forum do dyskusji 
o tym, jak poprawiać edukację obywatelską w państwach UE .
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Wstęp

W nowej strategii Unii Europejskiej (UE) na lata 2020–2030 W kierunku 
zrównoważonej Europy 2030 akcentuje się przewagi konkurencyjne UE i dąże-
nie do zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia1 . Jednocześnie zostały 
wyznaczone bardziej ambitne cele dotyczące przekształcenia gospodarki line-
arnej w gospodarkę o obiegu zamkniętym i gwarantujące transformację spra-
wiedliwą społecznie . Wpisują się one w teoretyczną koncepcję zrównoważonej 
konkurencyjności . Powstaje więc pytanie: jak na takie wyzwania przygotowana 
jest Europa Środkowa i Wschodnia (EŚW)? Niniejsze opracowanie ma na 
celu określenie pozycji konkurencyjnej 11 państw członkowskich UE z EŚW 
w latach 2010–2018 przy przyjęciu jako podstawy koncepcji konkurencyjności 

* Prof. dr hab. Marzenna Anna Weresa – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, e-mail: 
marzenna .weresa@sgh .waw .pl; ORCID: 0000-0003-3112-3460 .

1 Komisja Europejska, W kierunku zrównoważonej Europy, COM(2019) 22, 30 .01 .2019, s . 6 .
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z uwzględnieniem jej zrównoważonego wymiaru, który obejmuje czynniki 
społeczne i stan środowiska naturalnego .

Konkurencyjność jest rozumiana jako szeroka kategoria odwołująca się do 
dobrobytu społeczeństwa i jego poprawy2, a jej wyznaczenie oparto na nastę-
pujących kryteriach: 1) stan gospodarki mierzony zmianami produktu kra-
jowego brutto (PKB); 2) poziom życia, którego odzwierciedleniem jest PKB 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) oraz 
wskaźniki rozwoju społecznego, takie jak oczekiwana długość życia, eduka-
cja i nierówności dochodowe; 3) zrównoważenie środowiska naturalnego 
mierzone wydajnością wykorzystywanych zasobów, definiowaną jako relacja 
PKB danego kraju do krajowego zużycia materiałów oraz wartością dodaną 
wytworzoną przez branże zaliczające się do gospodarki o obiegu zamkniętym .

1. Czym jest konkurencyjność?

Termin „konkurencyjność narodów” pojawił się ponad 30 lat temu w pracy 
M . E . Portera Competitive Advantage of Nations3 . Zaproponowana interpreta-
cja konkurencyjności na poziomie makroekonomicznym i sposobu konkuro-
wania narodów na arenie międzynarodowej wzbudziła pewne kontrowersje 
wśród naukowców, czego przykładem są słynne artykuły noblisty P . Krugmana 
– Competitiveness: A Dangerous Obsession4 oraz Proving My Point5, w których 
autor zawarł krytykę postrzegania konkurencyjności w kategoriach walki kon-
kurencyjnej na  rynkach międzynarodowych . Dyskusja dotycząca koncepcji 
konkurencyjności gospodarek narodowych prowadzona w  literaturze eko-
nomicznej została wzbogacana o nowe wątki . Ta wielowymiarowa kategoria 
ekonomiczna jest rozumiana i  interpretowana na wiele różnych sposobów . 

2 M . E . Porter, The Competitive Advantage of Nations, The Free Press, New York 1990 .
3 Ibidem .
4 P . Krugman, Competitiveness: A Dangerous Obsession, „Foreign Affairs” 1994, vol . 73, 

no . 2, s . 28–44 .
5 P . Krugman, Proving My Point, „Foreign Affairs” 1994, vol . 73, no . 4, s . 198–203 .
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W ostatnich latach pojawiły się nowe wymiary tego zjawiska – konkurencyj-
ność instytucjonalna, cyfrowa, technologiczna, zrównoważona6 . Te różnorodne 
wymiary konkurencyjności są wyznaczane przez pryzmat cen, produktywno-
ści, przewag technologicznych, struktury gospodarki7 . Większość badaczy tego 
zjawiska jest zgodna co do tego, że konkurencyjność kraju wiąże się z produk-
tywnością, która z kolei jest związana z systemem gospodarczym specyficznym 
dla lokalizacji8 . W szerokim znaczeniu konkurencyjność można zdefiniować 
jako zdolność kraju do zapewnienia poprawy dobrobytu oraz zrównoważenia 
społecznego i ekologicznego dzięki bardziej produktywnemu wykorzystaniu 
krajowych i zagranicznych czynników produkcji .

Do opracowania tej nowej definicji konkurencyjności, która nie tylko 
akcentuje wzrost gospodarczy, ale także obejmuje nowe cele, takie jak zmniej-
szanie nierówności dochodowych, i wykluczenia społecznego oraz poprawę 
w obszarze ochrony środowiska, przyczyniły się prace prowadzone przez Świa-
towe Forum Ekonomiczne . Pojęcie zrównoważonej konkurencyjności zostało 
zdefiniowane jako „zestaw instytucji, polityk i czynników, które sprawiają, że 
naród jest produktywny w dłuższej perspektywie, zapewniając jednocześnie 
zrównoważony rozwój społeczny i  ekologiczny”9 . Zrównoważony rozwój 

6 A . M . Kowalski, M . A . Weresa, Polska. Raport o konkurencyjności 2019. Konkurencyjność 
międzynarodowa w kontekście rozwoju przemysłu 4.0, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2019, s . 13–26 (rozdz . Pojęcie i wymiary konkurencyjności międzynarodowej – wybrane aspekty 
teoretyczne) . 

7 K . Aiginger, S . Bärenthaler-Sieber, J . Vogel, Competitiveness under New Perspectives, „Wor-
king Paper”, WWWforEurope, 2013, no . 44, s . 11 .

8 Konkurencyjność Polski na tle zmian gospodarczych w krajach OECD, red . W . Bieńkow-
ski, M . A . Weresa, M .-J . Radło, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010; M . Delgado, 
Ch . Ketels, M . E . Porter, S . Stern, The determinants of national Competitiveness, „NBER Working 
Paper”, 2012, no . 18249; ibidem; J . Misala, Theoretical Grounds of the Development of Long-Term 
Competitive Advantages in International Trade, w: Innovation, Human Capital and Trade Com-
petitiveness. How Are They Connected and Why Do They Matter?, red . M . A . Weresa, Springer, 
Cham–Heidelberg–New York–Dordrecht–London 2014, s . 3–51; Global Competitiveness Report 
2019: How to end a lost decade of productivity growth, red . K . Schwab, World Economic Forum, 
Geneva 2019 .

9 G . Corrigan, R . Crotti, M . Drzeniek Hanouz, C . Serin, Assessing Progress toward Sus-
tainable Competitiveness, w: Global Competitiveness Report 2014–15, red . K . Schwab, World 
Economic Forum, Geneva 2014, s . 55 .
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społeczny jest rozumiany w kategoriach zmniejszania nierówności dochodo-
wych, zapewnienia bezpieczeństwa oraz szerokiego dostępu do systemu opieki 
zdrowotnej . Zrównoważenie ekologiczne oznacza efektywne zarządzanie zaso-
bami w celu zapewnienia dobrobytu obecnym i przyszłym pokoleniom . Jego 
przejawy to m .in . zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, właściwe oczyszcza-
nie ścieków, poprawa czystości wód oraz cały szereg innych elementów, które 
sprzyjają poprawie jakości środowiska naturalnego10 .

Nowe wymiary konkurencyjności, w tym konkurencyjność zrównoważona, 
pociągają za sobą zmiany znaczenia czynników, które wpływają na przewagi 
konkurencyjne krajów . W analizach konkurencyjności gospodarek zaczynają być 
uwzględniane wskaźniki rozwoju społecznego oraz ekologicznego, co przekłada 
się na dostosowania metodyki porównywania pozycji konkurencyjnej krajów . 
W związku z tym zasadne wydaje się szersze podejście do wyznaczenia konku-
rencyjności gospodarek i takie ujęcie zastosowano w niniejszym opracowaniu .

2.  Konkurencyjność krajów z Europy Środkowej i Wschodniej 
należących do Unii Europejskiej – perspektywa 
makroekonomiczna

W tej części opracowania zostanie przeprowadzona analiza porównawcza 
pozycji konkurencyjnych krajów z EŚW należących do UE przy wykorzysta-
niu ram zrównoważonej konkurencyjności . Analizowana grupa składa się z 11 
krajów, które przystąpiły do UE w trzech etapach rozszerzenia: w 2004 r . (Pol-
ska, Czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Litwa i Estonia), w 2007 r . 
(Rumunia i Bułgaria) i 2013 r . (Chorwacja) . W celu określenia konkurencyj-
ności tych krajów i zmian, do których doszło w latach 2010–2018, zostanie 
przeanalizowany zestaw wskaźników gospodarczych, społecznych oraz tych 

10 Ibidem; M . A .  Weresa, Toward Sustainable Competitiveness: An Overall Assessment of 
Changes in  the Innovative Position and Competitiveness of the Polish Economy in 2007–2014, 
w: Poland: Competitiveness Report 2015. Innovation and Poland’s Performance in 2007–2014, 
red . M . A . Weresa, Warsaw School of Economics Publishing, Warsaw 2015, s . 345–355 .
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związanych z ochroną środowiska, a wyniki zostaną ponadto porównane z ich 
średnimi wartościami dla całej UE . Punktem wyjścia do tej oceny jest poten-
cjał gospodarek EŚW wynikający z wielkości dochodu narodowego (tabela 1) .

W 2018 r . PKB 11 państw z EŚW należących do UE obliczony w cenach 
bieżących stanowił 8,7% całkowitego PKB UE-28; od 2010 r . ten udział wzrósł 
o 1 pkt proc . O ile łącznie potencjał 11 państw UE jest duży, o tyle pozycja 
poszczególnych krajów rozpatrywana osobno jest niezbyt silna, udziały więk-
szości państw to zaledwie niewielki odsetek PKB całej Unii (poniżej 1%) . 
Na tym tle wyróżnia się jedynie Polska, która w 2018 r . charakteryzowała się 
udziałem na poziomie 3,1% . Jednakże udział ten wzrósł zaledwie nieznacznie 
w analizowanym okresie, tylko o 0,3 pkt proc . Wśród 11 państw EŚW Cze-
chy i Rumunia zajmują ex aequo drugie miejsce pod względem wielkości PKB 
z udziałem po 1,3% w łącznym PKB UE-28 .

Tabela 1.  Wielkość PKB państw z EŚW należących do UE – porównanie lat 2010, 
2015 i 2018 (w cenach bieżących)

Kraj

Produkt krajowy brutto

ceny bieżące (w mln EUR) procent ogółu UE-28

2010 2015 2018 2010 2015 2018

Unia Europejska (28 krajów) 12 845 663,4 14 854 107,2 15 907 594,2 100,0 100,0 100,0

Bułgaria 38 044,1 45 675,8 56 086,9 0,3 0,3 0,4

Czechy 156 718,2 168 473,3 207 570,3 1,2 1,1 1,3

Estonia 14 863,1 20 782,2 26 035,9 0,1 0,1 0,2

Chorwacja 45 111,8 44 616,4 51 625,1 0,4 0,3 0,3

Łotwa 17 817,7 24 426,0 29 151,0 0,1 0,2 0,2

Litwa 27 955,3 37 321,8 45 264,4 0,2 0,3 0,3

Węgry 98 986,8 112 210,3 133 782,2 0,8 0,8 0,8

Polska 361 803,9 430 258,1 496 360,9 2,8 2,9 3,1

Rumunia 125 408,8 160 297,8 204 640,5 1,0 1,1 1,3

Słowenia 36 363,9 38 852,6 45 754,8 0,3 0,3 0,3

Słowacja 68 093,0 79 758,2 89 721,0 0,5 0,5 0,6

EŚW (11 krajów) 991 166,6 1 162 672,5 1 385 993,0 7,7 7,8 8,7

Źródło: opracowanie własne na  podstawie danych Eurostatu, http://ec .europa .eu/eurostat/data/
database (08 .02 .2020) .
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Bardziej precyzyjny obraz konkurencyjności krajów EŚW i  jej zmian 
w latach 2010–2018 można uzyskać przez porównanie PKB na mieszkańca 
według parytetu siły nabywczej (PSN) ze średnią wartością w UE-28 (tabela 2) . 
W 2018 r . Czechy dzielił najmniejszy dystans w stosunku do unijnej średniej, 
PKB per capita mierzony według parytetu siły nabywczej wyniósł tam 91% 
średniego poziomu w UE . Na drugim miejscu uplasowała się Słowenia (88%), 
a na kolejnym Estonia (82%) . Bułgaria miała natomiast najniższy PKB per 
capita (zaledwie 50% średniej w UE) . Jednakże należy podkreślić, iż wszystkie 
analizowane państwa regionu EŚW poprawiły swoją względną pozycję konku-
rencyjną w stosunku do 2010 r ., przy czym największy postęp w tym zakresie 
odnotowały kraje bałtyckie (tabela 2) .

Tabela 2.  Zmiany PKB na mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) 
w krajach EŚW w stosunku do średniej w UE-28  
w okresie 2010–2018 (UE-28 = 100)

2010 2015 2018

Bułgaria 45 48 50

Czechy 84 88 91

Estonia 65 77 82

Chorwacja 60 60 63

Łotwa 53 65 71

Litwa 61 76 81

Węgry 65 69 71

Polska 63 69 71

Rumunia 52 57 65

Słowenia 84 83 88

Słowacja 75 78 78

Źródło: opracowanie własne na  podstawie danych Eurostatu, http://ec .europa .eu/eurostat/data/
database (8 .02 .2020) .

Na konkurencyjność można spojrzeć również z perspektywy wzrostu PKB 
w powiązaniu z poziomem PKB na mieszkańca i wówczas widać znaczne róż-
nice między krajami EŚW . Polska, Estonia i Litwa były w 2018 r . na czele 
grupy państw EŚW pod względem wzrostu PKB, choć przy stosunkowo niskim 
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poziomie PKB na mieszkańca (według parytetu siły nabywczej PPS) . W Czechach 
i Słowenii PKB rósł w stosunkowo wolniejszym tempie, ale państwa te miały 
najwyższą pozycję konkurencyjną mierzoną PKB na mieszkańca (wykres 1) .

Wykres 1.  Konkurencyjność państw z EŚW należących do UE mierzona 
wskaźnikiem tempa wzrostu PKB w zestawieniu  
z poziomem PKB na mieszkańca
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Źródło: opracowanie własne na  podstawie danych Eurostatu, http://ec .europa .eu/eurostat/data/
database (08 .02 .2020) .

Przy ocenie dobrobytu, oprócz poziomu dochodów i ich tempa wzrostu, 
należy wziąć pod uwagę nierówności dochodowe . Wskaźnikiem, który mierzy 
nierówności dochodów gospodarstw domowych, jest współczynnik Giniego . 
Przyjmuje on wartości od 0 do 10011: im wyższa jest wartość wskaźnika, tym 
większy jest stopień koncentracji dochodów i większe jest ich zróżnicowanie .

W latach 2010–2018 nastąpił nieznaczny wzrost zróżnicowania docho-
dów w całej UE mierzonego średnimi wartościami indeksu Giniego (tabela 3) . 
Od 2010 r . tylko 3 z 11 państw członkowskich UE z regionu EŚW odnoto-
wały taki wzrost: Bułgaria, Rumunia oraz Węgry . W pozostałych państwach 

11 Wskaźnik osiągnąłby wartość 0 (rozkład jednorodny), gdyby wszystkie osoby miały ten 
sam dochód, wartość 100 zaś, gdyby cała ludność (poza jedną osobą) miała dochód zerowy . GUS, 
Pojęcia stosowane w statystyce publicznej – współczynnik Giniego, https://stat .gov .pl/metainforma-
cje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3078, pojecie .html (11 .02 .2020) .
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regionu EŚW dysproporcje dochodowe zmniejszyły się (Polska, Słowacja, 
Estonia, Chorwacja) lub pozostawały na niezmienionym poziomie (Cze-
chy, Łotwa, Litwa, Słowenia) . Największy wzrost dysproporcji dochodowych 
można zauważyć w Bułgarii, a największy spadek w Polsce . W przypadku Pol-
ski przyczyniły się do tego programy socjalne, zwłaszcza wdrożony od 2016 r . 
program „Rodzina 500+”12 .

Tabela 3.  Nierówności dochodowe w krajach EŚW mierzone współczynnikiem 
Giniego – porównanie lat: 2010, 2015 i 2018

2010 2015 2018

UE-28 30,5 31,0 30,9

Bułgaria 33,2 37,0 39,6

Czechy 24,9 25,0 24,0

Estonia 31,3 34,8 30,6

Chorwacja 31,6 30,4 29,7

Łotwa 35,9 35,4 35,6

Litwa 37,0 37,9 36,9

Węgry 24,1 28,2 28,7

Polska 31,1 30,6 27,8

Rumunia 33,5 37,4 35,1

Słowenia 23,8 24,5 23,4

Słowacja 25,9 23,7 20,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych Eurostatu, http://ec .europa .eu/eurostat/data/
database (25 .01 .2020) .

Przy porównaniu poziomu różnic w dochodach w regionie EŚW do 
średniej w UE można zaobserwować, iż w okresie 2010–2018 dokonała się 
zmiana . W 2010 r . tylko cztery państwa z EŚW miały mniejsze zróżnicowanie 
dochodów niż średnio w UE, a mianowicie Czechy, Węgry, Słowenia i Sło-
wacja . W 2018 r . do tej grupy dołączyły również Polska, Chorwacja i Estonia 
(tabela 3) . Jest to rezultatem prowadzonej w tych krajach polityki zmierzającej 

12 Ustawa z dnia 11  lutego 2016 r . o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, Dz . U . 
z 2016 r . poz . 195 .
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do spłaszczenia struktury dochodowej, jak np . wspomniany powyżej program 
„Rodzina 500+”, wprowadzony w Polsce .

Jednym z celów strategii UE W kierunku zrównoważonej Europy 2030 
jest trwały rozwój i poprawa jakości życia13 . Cel ten w pełni odpowiada kon-
cepcji zrównoważonej konkurencyjności . Jakość życia w 11 krajach z EŚW 
należących do UE mierzona wskaźnikami takimi jak średnia długość życia, 
wskaźnik scholaryzacji i odsetek ludności z wykształceniem średnim znacznie 
się różni . W większości analizowanych krajów EŚW wskaźniki edukacyjne 
(np . odsetek ludności z wykształceniem wyższym, osób przedwcześnie porzu-
cających naukę) są wyższe niż średnia w UE, podczas gdy wskaźniki związane 
ze stanem zdrowia (np . oczekiwana długość życia) kształtują się nieco poni-
żej unijnej średniej14 .

Rozwój społeczno-gospodarczy mierzy się również wskaźnikiem Human 
Development Index (HDI) . Pozycja konkurencyjna krajów EŚW oceniana 
za pomocą tego wskaźnika jest lepsza niż w przypadku, gdy bierze się pod 
uwagę wyłącznie dochód narodowy per capita . Największe różnice w sto-
sunku do średniej w UE występują w Słowenii, Polsce, Czechach, Estonii i na 
Łotwie, a najmniejsze odnotowano na Węgrzech i Słowacji (tabela 4) . Cho-
ciaż w odniesieniu do wartości HDI analizowane kraje EŚW nadal pozostają 
w tyle za większością innych krajów UE, to powoli następuje zmniejszanie 
tego dystansu . Wszystkie analizowane państwa EŚW zostały zaklasyfikowane 
jako kraje o bardzo wysokim wskaźniku rozwoju społecznego15 .

Miarą rozwoju społecznego, który w ogóle nie uwzględnia wielkości 
dochodu per capita, tylko opiera się na pozadochodowych elementach roz-
woju społecznego, jest wskaźnik postępu społecznego (Social Progress Index 
– SPI) . Obejmuje on dwa kluczowe elementy zrównoważonej konkurencyj-
ności, a mianowicie – zaawansowanie rozwoju społecznego oraz ochronę śro-
dowiska naturalnego . Trzy składowe indeksu opisują: podstawowe potrzeby 

13 Komisja Europejska, op .cit .
14 A . M . Kowalski, M . A . Weresa, op .cit .
15 United Nations Development Programme, Human Development Report 2019, New York 

2019, s . 300 .
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człowieka, podstawy dobrobytu oraz możliwości rozwoju osobistego16 . Wskaź-
nik ten opracowano w 2015 r . Jest on bardzo dobrym uzupełnieniem tych miar 
dobrobytu, w których bierze się pod uwagę przede wszystkim tempo wzrostu 
PKB oraz PKB per capita .

Tabela 4.  Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) i jego komponenty 
w krajach EŚW w 2018 r.

M
ie

jsc
e 

w
 ra

nk
in

gu
 

w
g 

H
D

I

Kraj

W
sk

aź
ni

k 
H

D
I

(w
ar

to
ść

 in
de

ks
u)

 

O
cz

ek
iw

an
a 

dł
ug

oś
ć ż

yc
ia

(w
 la

ta
ch

) 

Pr
ze

w
id

yw
an

e 
la

ta
 

na
uk

i s
zk

ol
ne

j
(w

 la
ta

ch
) 

M
ed

ia
na

 –
 la

ta
 n

au
ki

 
sz

ko
ln

ej
(w

 la
ta

ch
) 

D
oc

hó
d 

na
ro

do
w

y 
br

utt
o 

pe
r c

ap
ita

(2
01

1 
PP

P 
w

 U
SD

) 

Ró
żn

ic
a 

m
ię

dz
y 

m
ie

jsc
em

 
w

 ra
nk

in
gu

 w
g 

H
D

I 
i w

 ra
nk

in
gu

 w
g 

PK
B

24 Słowenia 0,902 81,2 17,4 12,3 32 143 13

26 Czechy 0,891 79,2 16,8 12,7 31 597 12

30 Estonia 0,882 78,6 16,1 13,0 30 379 10

36 Słowacja 0,857 77,4 14,5 12,6 30 672 3

32 Polska 0,872 78,5 16,4 12,3 27 626 13

34 Litwa 0,869 75,7 16,5 13,0 29 775 7

43 Węgry 0, 845 76,7 15,1 11,9 27 144 4

39 Łotwa 0,854 75,2 16,0 12,8 26 301 10

46 Chorwacja 0,837 78,3 15,0 11,4 23 061 9

52 Rumunia 0,816 75,9 14,3 11,0 23 906 5

52 Bułgaria 0,816 74,9 14,8 11,8 19 646 9

Świat 0,731 72,6 12,7 8,4 15 745 –

Źródło: United Nations Development Programme, Human Development Report 2019, New York 
2019, s . 300–303 .

Pod względem wartości SPI liderem wśród krajów z EŚW należących do 
UE była w 2019 r . Słowenia . Drugie miejsce zajmowały Czechy, a kolejno 

16 M . Porter, S . Stern, M . Green, Social Progress Index 2017, Social Progress Imperative, 
Washington 2017, s . 16–18, https://www .socialprogressindex .com/assets/downloads/resources/
en/English-2017-Social-Progress-Index-Findings-Report_embargo-d-until-June-21–2017 .pdf 
(20 .03 .2018) .
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uplasowały się Estonia, Litwa i Polska17 . Większość analizowanych krajów 
stopniowo poprawia swoją pozycję w tym rankingu . W rankingu według PKB 
per capita kraje te zajmują niższą pozycję niż wtedy, gdy ocenia się je właśnie 
według indeksu SPI . Wynik ten potwierdza, że wypadają one relatywnie lepiej, 
gdy uwzględnia się społeczne aspekty rozwoju, niż wówczas, gdy podstawą 
oceny ich konkurencyjności są wyłącznie aspekty ekonomiczne .

Jeśli chodzi o filar ochrony środowiska na rzecz zrównoważonej konku-
rencyjności, to jedną z jego miar może być wydajność zasobów . Wskaźnik ten 
oblicza się jako stosunek PKB danego kraju do krajowego zużycia materia-
łów18 . Można wyrazić wydajność zasobów w euro w przeliczeniu na kilogram 
(co umożliwia porównanie tego samego kraju w różnych okresach) oraz przez 
wyrażenie tej wartości według parytetu siły nabywczej na kilogram (w celu 
porównywania różnych krajów w tym samym roku) . Inną perspektywę daje 
zestawienie bieżącej wartości z wynikami z wcześniejszych okresów – umożli-
wia to porównywanie krajów w różnych latach .

Słowenia, Czechy, Chorwacja oraz Słowacja były wiodącymi krajami z EŚW 
pod względem poziomu wydajności zasobów w 2018 r ., ale nie osiągnęły śred-
niego poziomu w UE . Najniższy wskaźnik miały Bułgaria, Rumunia oraz Esto-
nia . Natomiast najszybszy wzrost wydajności zasobów odnotowały w okresie 
2010–2018 Słowenia i Czechy, co pozwoliło im powoli nadrabiać dystans do 
unijnej średniej . Jedynym krajem z EŚW, w którym spadł poziom wydajności 
zasobów w 2018 r . w porównaniu z 2010 r ., były Węgry (wykres 2) .

Innym miernikiem zrównoważenia w zakresie środowiska naturalnego 
są wydatki na ten cel ponoszone z budżetu państwa . Porównania tych wydat-
ków można dokonać przez zestawienie ich z PKB (wykres 3) .

17 Social Progress Index 2019. Executive Summary, https://www .socialprogress .org/
assets/downloads/resources/2019/2019-Social-Progress-Index-executive-summary-v2 .0 .pdf 
(01 .02 .2020) .

18 Eurostat, Wydajność zasobów –  definicja, http://ec .europa .eu/eurostat/data/database 
(01 .02 .2020) .



Marzenna Anna Weresa 

494

Wykres 2.  Wydajność zasobów w 11 państwach z EŚW należących do UE – zmiany 
w latach 2010–2018 w porównaniu ze średnimi wartościami w UE
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Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych Eurostatu, http://ec .europa .eu/eurostat/data/
database (11 .02 .2020) .

Wykres 3.  Wydatki z budżetu państwa na ochronę środowiska w stosunku  
do PKB w latach 2010–2017 (w %)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych Eurostatu, http://ec .europa .eu/eurostat/data/
database (11 .02 .2020) .
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Kraje członkowskie UE wydają średnio z budżetu państwa na ochronę śro-
dowiska 0,8% PKB . W państwach regionu EŚW odsetek ten waha się między 
0,8% (w Czechach) a 0,4% (w Polsce, na Litwie i Węgrzech) . Mimo coraz więk-
szego nacisku na kwestie ekologiczne wydatki na ochronę środowiska w sto-
sunku do PKB były mniejsze w 2017 r . w porównaniu z ich poziomem w 2010 r . 
w aż 7 z analizowanych 11 państw, przy czym najbardziej spadek ten można 
zauważyć na Litwie oraz Węgrzech . Wskaźnik ten pokazuje, iż zrównoważe-
nie w zakresie środowiska naturalnego i dążenie do poprawy konkurencyjności 
w tym obszarze nie wydają się priorytetem w większości analizowanych państw .

Jednym z efektów dążenia do zrównoważenia środowiska naturalnego 
jest powstanie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)19 . War-
tość dodana w branżach gospodarki obiegu zamkniętego to kolejny wskaźnik 
zrównoważonej konkurencyjności pozwalający porównywać efekty działań 
poszczególnych państw na rzecz ochrony środowiska . Okazuje się, że liderem 
w EŚW pod względem wartości dodanej wytwarzanej w branżach zaliczonych 
do gospodarki obiegu zamkniętego jest Słowenia, a następnie plasują się Chor-
wacja, Bułgaria, Litwa i Polska . Co więcej, kraje te mają wyższy wskaźnik niż 
średnia w UE, natomiast wyniki poniżej średniej unijnej osiągnęły Słowacja, 
Rumunia i Węgry (tabela 4) . Brak danych dla Czech niestety nie pozwala 
na analizę pozycji tego kraju, który najlepiej wypada wśród państw EŚW pod 
względem wydatków na ochronę środowiska w relacji do PKB .

Podsumowując analizę dotyczącą ważnego filaru konkurencyjności, jakim 
jest zrównoważenie w zakresie ochrony środowiska, w państwach EŚW, należy 
stwierdzić, iż nie jest to w większości tych krajów niestety ich mocna strona . Na 
tle tej grupy krajów pozytywnie wyróżniają się Czechy oraz Słowenia – dzieli 
je najmniejszy dystans w stosunku do średnich wartości dla całej UE wskaź-
ników uwzględnionych w tym opracowaniu jako miary konkurencyjności 
w obszarze środowiska naturalnego .

19 Gospodarkę o obiegu zamkniętym definiuje się jako zamknięty obieg surowców i mate-
riałów, który można osiągnąć dzięki oszczędnemu wykorzystaniu surowców i energii oraz odzy-
skiwaniu surowców wtórnych . E . Franklin-Johnson, F . Figge, L . Canning, Resource Duration 
as a Managerial Indicator for Circular Economy Performance, „Journal of Cleaner Production” 
2016, no . 133, s . 589–598 .
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Tabela 5.  Wartość dodana brutto w branżach gospodarki o obiegu zamkniętym 
w relacji do PKB (w %)

Kraj 2010 2015 2016 2017

UE-28 b.d. 0,98 0,98 1,00

Bułgaria 1,16 1,14 1,11 1,22

Czechy b.d. b.d. b.d. b.d.

Estonia b.d. b.d. 1,11 b.d.

Chorwacja 1,33 1,24 1,22 1,27

Łotwa 1,21 0,98 1,00 1,09

Litwa 0,80 0,95 1,05 1,12

Węgry 0,83 0,76 0,90 0,98

Polska 1,12 1,10 1,13 1,11

Rumunia 0,81 0,71 0,75 0,79

Słowenia 1,22 1,30 1,31 1,30

Słowacja 1,02 0,74 0,77 0,79

Źródło: opracowanie własne na podstawie  danych Eurostatu, http://ec .europa .eu/eurostat/data/
database (11 .02 .2020) .

Zakończenie

Czy i na ile kraje UE z regionu EŚW zmierzają do poprawy zrównowa-
żonej konkurencyjności? Jak wpisują się w nową strategię UE zarysowaną 
na lata 2020–2030, która wytycza cel zrównoważonego rozwoju? W którym 
z obszarów składających się na zrównoważoną konkurencyjność – społecznym 
czy ekologicznym – można zauważyć w latach 2010–2018 większe postępy 
państw EŚW? Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania przyświecało rozważa-
niom przedstawionym w niniejszym opracowaniu .

Podsumowując analizę porównawczą państw EŚW prowadzoną pod kątem 
zrównoważenia społecznego i środowiskowego, można sformułować wnioski 
na temat postępu tych państw w kształtowaniu konkurencyjności w jej zrów-
noważonym wymiarze . W latach 2010–2018 pozycja konkurencyjna krajów 
EŚW należących do UE mierzona wskaźnikami ekonomicznymi opartymi 
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na PKB stopniowo poprawiała się, jednak postęp dokonuje się powoli i nie 
znajduje to znacznego odzwierciedlenia w pozycji ekonomicznej tej grupy 
państw w UE . Potencjał 11 analizowanych państw mierzony wielkością ich 
PKB stanowił w 2018 r . 8,7% całkowitego PKB UE-28 i od 2010 r . ten udział 
wzrósł o 1 pkt proc . Ekonomiczny wymiar konkurencyjności to również PKB 
na mieszkańca (według parytetu siły nabywczej) . W latach 2010–2018 wszyst-
kie analizowane państwa poprawiły tak mierzoną względną pozycję konkuren-
cyjną, przy czym największy postęp w tym zakresie odnotowały kraje bałtyckie . 
Na tle grupy EŚW wyróżniają się Czechy, które w 2018 r . osiągnęły ponad 
90% średniego poziomu PKB per capita w UE .

Poprawa konkurencyjności państw EŚW jest nieco większa, jeśli uwzględ-
nia się zrównoważenie społeczne, którego przejawem jest m .in . zmniejszanie 
się różnic w dochodach . W większości państw EŚW dysproporcje dochodowe 
zmniejszyły się w latach 2010–2018 – najsilniej w Polsce . Co więcej, pozycja 
konkurencyjna krajów EŚW oceniana za pomocą HDI jest lepsza niż w przy-
padku, gdy bierze się pod uwagę wyłącznie dochód narodowy per capita .

Nie widać natomiast większych postępów w regionie EŚW, jeśli chodzi 
o dążenie do zrównoważenia w zakresie środowiska naturalnego . Wydatki 
na ochronę środowiska ponoszone z budżetu państwa w relacji do PKB są we 
wszystkich analizowanych państwach, z wyjątkiem Czech, niższe od unijnej 
średniej . Znacznie niższa od średniej unijnej jest też wydajność zasobów . 
Pozytywnym sygnałem jest natomiast pewne zaawansowanie, jeśli chodzi 
o dążenie do tego, aby gospodarka stała się gospodarką o obiegu zamkniętym . 
Spośród 11 analizowanych państw EŚW, 5 osiągnęło lepsze niż unijna śred-
nia wyniki pod względem wartości dodanej wytwarzanej w branżach zaliczo-
nych do gospodarki obiegu zamkniętego . Liderem w tym zakresie w regionie 
EŚW jest Słowenia .

Trzeba jednak odnotować, że prowadzona w tym opracowaniu analiza 
porównawcza obejmuje tylko kilka wybranych wskaźników zrównoważonej 
konkurencyjności, dlatego należy ją traktować jako wstępną eksplorację tego 
zagadnienia, wymagającą dalszych pogłębionych badań . Analiza ta wskazuje 
na to, że zrównoważona konkurencyjność jest dla większości państw EŚW dość 
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odległym celem, więc sformułowanie nowej strategii UE na lata 2020–2030 
może być ważnym sygnałem do projektowania i wdrażania w tych krajach pro-
konkurencyjnej polityki gospodarczej na szczeblu narodowym i regionalnym .
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POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 
– PRZEPŁYWY BEZPOŚREDNICH 
INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

Wstęp

Celem niniejszego artykułu jest reasumpcja doświadczeń Polski jako kraju 
członkowskiego Unii Europejskiej (UE) i osiągniętych przez nią efektów 
w zakresie ustanawiania swobody przepływu kapitału w formie bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz ocena dostosowań Polski do zmieniających 
się uwarunkowań funkcjonowania tej swobody w UE . Od czasu przystąpie-
nia Polski do UE nastąpiło bowiem w tej sferze – na mocy traktatu z Lizbony 
z 2009 r . – poszerzenie kompetencji instytucji unijnych dotyczące wspólnej 
polityki inwestycyjnej . Punktem wyjścia w niniejszym opracowaniu jest więc 
przedstawienie zmian zachodzących w postrzeganiu tej swobody w UE oraz 
próba oceny efektów, które osiągnęła Polska z włączenia się w ten segment 
jednolitego rynku europejskiego w wyniku członkostwa .
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1.  Funkcjonowanie swobody przepływu kapitału 
w Unii Europejskiej

Unia Europejska ustanowiła swobodę przepływu kapitału między krajami 
członkowskimi i w stosunkach z krajami trzecimi w wyniku długotrwałego pro-
cesu integracyjnego rynków kapitałowo-finansowych krajów członkowskich . 
Usunięcie barier w przepływie kapitału przez długi czas było bowiem traktowane 
jako wtórny cel integracji europejskiej1 . Kolejne dyrektywy z lat 1960–1988 
stopniowo liberalizowały warunki poszczególnych typów transakcji kapitało-
wych między krajami członkowskimi: poczynając od transakcji najbardziej 
bezpiecznych dla stabilności płatniczej krajów członkowskich (np . bezpośred-
nich inwestycji zagranicznych, krótko- i średnioterminowych kredytów han-
dlowych, transferów osobistych), na najbardziej kontrowersyjnych i trudnych 
do wprowadzenia, tj . liberalizacji przepływów krótkoterminowych, kończąc . 
Z formalnego punktu widzenia proces liberalizacji przepływów kapitałowych 
zakończył się wraz z przyjęciem traktatu z Maastricht, który potwierdził swobodę 
przepływu kapitału i dał jej trwałą podstawę prawną (art . 56) . Postanowienia 
traktatowe są bezpośrednio skuteczne, tzn . do ich realizacji nie są potrzebne 
żadne dodatkowe akty prawne2 .

W traktacie z Lizbony potwierdzono powyższe postanowienia dotyczące libe-
ralizacji przepływów kapitałowych i płatności (art . 63 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, wersja skonsolidowana, Dz . Urz . UE C 326/47, 26 .10 .2012 
– TFUE) . Celem ustanowienia swobody przepływu kapitału jest zapewnienie 
otwartości krajów członkowskich UE na przepływy kapitałowe nie tylko z innych 

1 Szerzej na ten temat zob .: J . Witkowska, Kształtowanie się jednolitego rynku kapitałowego 
w Unii Europejskiej, „Gospodarka Narodowa” 1994, nr 10, s . 37–40; Z . Wysokińska, J . Witkow-
ska, Integracja europejska. Rozwój rynków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Łódź 1999, 
s . 128 i n .; J . Witkowska, Rynek czynników produkcji w procesie integracji europejskiej. Trendy, współ-
zależności, perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001, s . 35 i n .

2 Por . W . Postulski, Swoboda przepływu kapitału i płatności, w: Wprowadzenie do prawa 
Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej), red . A . Wróbel, Kantor Wydawniczy Zakamycze, 
Zakamycze 2002, s . 382–396 .
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krajów członkowskich, ale także z krajów trzecich . W art . 63 TFUE zabroniono 
stosowania wszelkich restrykcji w zakresie przepływów kapitałowych i płatno-
ści: „(…) jedynie Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną proce-
durą ustawodawczą i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może przyjąć 
środki, które w prawie Unii stanowią krok wstecz w odniesieniu do liberalizacji 
przepływu kapitału do lub z państw trzecich” (art . 64 ust . 3 TFUE) . Na mocy 
tego samego artykułu utrzymano jednak istniejące od 31 grudnia 1993 r . w sto-
sunku do państw trzecich na mocy prawa krajowego lub prawa Unii ogranicze-
nia w odniesieniu do przepływu kapitału do lub z państw trzecich, gdy dotyczą 
inwestycji bezpośrednich, w tym inwestycji w nieruchomości oraz inwestycji 
związanych z przedsiębiorczością, świadczeniem usług finansowych lub dopusz-
czaniem papierów wartościowych na rynki kapitałowe . „W stosunku do ograni-
czeń istniejących na mocy prawa krajowego w Bułgarii, Estonii i na Węgrzech 
odnośną datą jest 31 grudnia 1999 roku” (art . 64 ust . 1 TFUE) .

Jednocześnie w TFUE nie ograniczono praw krajów członkowskich do 
(art . 65 ust . 1):

 § „stosowania odpowiednich przepisów ich prawa podatkowego traktują-
cych odmiennie podatników ze względu na różne miejsce zamieszkania 
lub inwestowania kapitału;

 § podejmowania wszelkich środków niezbędnych do zapobiegania narusze-
niom ich ustaw i aktów wykonawczych, zwłaszcza w sferze podatkowej 
i w dziedzinie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi 
lub ustanowienia procedur deklarowania przepływu kapitału do celów 
informacji administracyjnej bądź statystycznej lub podejmowania środ-
ków uzasadnionych powodami związanymi z porządkiem publicznym lub 
bezpieczeństwem publicznym” .

W traktacie dopuszczono także możliwość stosowania ograniczonych w czasie 
działań ochronnych w odniesieniu do przepływów kapitałowych z i do krajów 
trzecich w sytuacji, gdy przepływy te powodują poważne trudności w działaniu 
unii gospodarczo-walutowej lub grożą ich spowodowaniem (art . 66 TFUE) .

W odniesieniu do przepływów BIZ w okresie przed przyjęciem traktatu 
z Lizbony kraje członkowskie miały prawo do samodzielnego prowadzenia 
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polityki wobec inwestorów zagranicznych . Polityka ta nie należała do kompe-
tencji instytucji unijnych . Niemniej nawet w ówczesnych uwarunkowaniach 
prawnych Komisja Europejska rozwinęła własne formy polityki inwestycyjnej 
przez negocjowanie norm dla dostawców usług (tzw .: „minimalna platforma” 
w odniesieniu do inwestycji w ramach umów o wolnym handlu podpisywa-
nych przez UE)3 .

Wejście w życie traktatu z Lizbony zmieniło kompetencje instytucji UE 
i krajów członkowskich w odniesieniu do polityki wobec inwestorów zagra-
nicznych . Traktat ten daje UE nowe kompetencje w stosunkach zewnętrznych 
poprzez włączenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych do wspólnej poli-
tyki handlowej (art . 206 TFUE) i potwierdza rozdzielenie kompetencji między 
Unię i kraje członkowskie (art . 207 TFUE) . Postanowienia traktatu oceniane 
są jako ważne i wzmacniające kompetencje UE w odniesieniu do inwestycji 
zewnętrznych, ale jednocześnie postrzegane jako połowiczny sukces na drodze 
do stworzenia wspólnej polityki inwestycyjnej4 .

Problemy, które ujawniają się w kontekście ustanawiania wspólnej poli-
tyki inwestycyjnej, to kwestie:

 § ochrony inwestycji, w  tym rozstrzygania sporów między inwestorami 
a krajami przyjmującymi inwestorów (investor-state dispute settlements); 
propozycje UE dotyczące ustanowienia międzynarodowego sądu do spraw 
inwestycji nie mają poparcia ze strony globalnych partnerów;

 § zapewnienia narodowego traktowania na etapie przed przystąpieniem do 
inwestycji zagranicznej/udzielenia gwarancji przedinwestycyjnych, co ozna-
cza, że zagraniczni inwestorzy uzyskują taki sam dostęp do rynku, jaki mają 
krajowi inwestorzy; przy czym UE odróżnia tego typu gwarancje od zasad 
narodowego traktowania inwestorów po dokonaniu inwestycji; w nowo 
wynegocjowanych umowach o wolnym handlu z Singapurem (w 2015 r .), 

3 M . Weiniger, G . Croisant, The European Commission Proposes a Move towards a Multilateral 
Investment Court System, 09 .11 .2017, https://www .law .ox .ac .uk/business-law-blog/blog/2017/11/
european-commission-proposes-move-towards-multilateral-investment (04 .03 .2018) .

4 W . Shan, S . Zhang, The Treaty of Lisbon: Half Way toward a Common Investment Policy, 
„The European Journal of International Law” 2010, vol . 21, no . 4, s . 1049–1073 .
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Kanadą (w 2016 r .) i Wietnamem (w 2016 r .) Unia uzyskała powyższe 
gwarancje dla inwestorów, jednak w przypadku jakichkolwiek konfliktów 
na tym tle wdrożenie podejścia UE będzie zależało od dobrej woli rządów 
zgłoszenia skargi w ramach systemu rozstrzygania sporów pomiędzy pań-
stwami (state-to-state dispute settlement mechanisms);

 § tzw . mieszanych umów, które są nazywane tak z racji tego, że zgodę na ich 
zawarcie wyrażają zarówno UE, jak i państwa członkowskie; jako przykład 
przywołuje się umowę o wolnym handlu z Kanadą, w której przypadku 
zastosowano tę procedurę5 .
Wykorzystując nowe kompetencje w zakresie wspólnej polityki inwesty-

cyjnej, UE podjęła działania w zakresie ustanowienia wspólnych ram moni-
torowania BIZ napływających do UE . Regulacje dotyczące tej kwestii weszły 
w życie w kwietniu 2019 r .6 Uzasadnieniem dla wprowadzenia monitoringu 
była ochrona interesu publicznego w związku z ekspansją inwestorów zagra-
nicznych z krajów trzecich w strategicznych sektorach UE . Procedura ta nie 
jest scentralizowana i kraje członkowskie UE zachowują w tym zakresie swoje 
kompetencje . Wprowadzone zostały jednak mechanizmy koordynacji między 
Komisją Europejską a krajami członkowskimi, w tym obowiązek wymiany 
informacji między stronami uczestniczącymi w procedurze monitoringu, 
obowiązek wyjaśnienia, jeżeli opinia Komisji nie została wzięta pod uwagę, 
jak również obowiązek ustanowienia punktów kontaktowych przez wszystkie 
kraje członkowskie UE i Komisję w celu wdrożenia regulacji . Przyjęcie nowych 
regulacji, oceniane w kontekście wyłaniania się wspólnej polityki inwestycyj-
nej Unii, wskazuje na to, że zostały podjęte wstępne starania na poziomie UE 
w celu utworzenia nowego instrumentu tej polityki .

5 Szerzej zob . J . Witkowska, The Attitudes of the European Union and China Towards For-
eign Direct Investment: Implications for Bilateral Relations, „Comparative Economic Research . 
Central and Eastern Europe” 2019, vol . 22, no . 3, s . 83–98 .

6 Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and the Council of 19 March 
2019 establishing a framework for the screening of foreign direct investments into the Union, 
OJ EU L 79 I, 21 .03 .2019 .
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2.  Proces ustanawiania swobody przepływu bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych w stosunkach Unia 
Europejska–Polska

Proces ustanawiania swobody przepływu kapitału w ramach Wspólnot 
Europejskich/UE był długotrwały i odbywał się z zachowaniem sekwencji, 
którą wskazuje teoria integracji, tj . liberalizowanie przepływów kapitałowych 
następowało od najbezpieczniejszych form przepływów do tych najbardziej 
ryzykownych pod względem stabilności płatniczej krajów oraz zasadniczo 
po zniesieniu barier handlowych między ówczesnymi krajami członkowskimi, 
tj . po utworzeniu unii celnej . Ponadto proces ten dokonywał się między kra-
jami o funkcjonującej gospodarce rynkowej .

Proces ustanawiania swobody przepływu kapitału między Polską a UE miał 
specyficzne cechy . Wynikały one przede wszystkim z faktu, iż Polska proces 
transformacji systemowej przechodziła prawie równolegle z procesem inte-
gracji z UE, co rzutowało na jej możliwości dostosowawcze . Chociaż Układ 
Europejski z 1994 r ., ustanawiający stowarzyszenie między RP a Wspólno-
tami Europejskimi, nakładał na Polskę stosunkowo niewielkie zobowiązania 
w odniesieniu do liberalizacji przepływów kapitałowych, to dostosowania w tej 
sferze dokonywały się paralelnie do ustanawiania swobody przepływu dóbr 
i usług . Wynikało to bowiem ze zobowiązań i warunków członkostwa Polski 
w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) . Sekwencja libe-
ralizacji poszczególnych rodzajów przepływów kapitałowych była natomiast 
zgodna z  tą, którą w przeszłości zastosowały kraje Wspólnot Europejskich . 
W pierwszej kolejności liberalizowane były najbezpieczniejsze formy przepły-
wów kapitałowych (bezpośrednie inwestycje), a w końcowej fazie – przepływy 
kapitału krótkoterminowego .

W odniesieniu do BIZ układ o stowarzyszeniu (art . 60 i 61) stanowił, iż 
państwa członkowskie WE i Polska zapewnią swobodny przepływ kapitału 
związanego z bezpośrednimi inwestycjami w przedsiębiorstwach utworzo-
nych zgodnie z przepisami państwa gospodarza oraz inwestycjami związanymi 
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z tworzeniem przedsiębiorstw przez obywateli na zasadach samozatrudnienia . 
Umowa zobowiązywała obie strony do niewprowadzania żadnych nowych 
ograniczeń dotyczących obrotu dewizowego w odniesieniu do przepływu 
kapitału oraz do niezaostrzania już istniejących uregulowań – z tym że pań-
stwa członkowskie WE przyjęły na siebie takie zobowiązanie z chwilą wej-
ścia w życie układu, a Polska po rozpoczęciu drugiego etapu jego realizacji . 
Układ zobowiązał również obie strony do tworzenia warunków niezbędnych 
do stopniowego wprowadzania wspólnotowych przepisów dotyczących swo-
bodnego przepływu kapitału . Układ nie wyznaczał jednak obligatoryjnego 
terminu zastosowania tychże przepisów . Znaczne przyśpieszenie liberalizacji 
przepływów kapitałowych w  stosunkach między Polską a krajami wysoko 
rozwiniętymi, w tym z krajami UE, dokonało się w latach 1995–1999, co 
wynikało ze wspomnianego wyżej dążenia Polski do przystąpienia do OECD . 
Pomogło to w zasadniczy sposób w przygotowaniu Polski do wprowadzenia 
swobody przepływu kapitału już na etapie przedczłonkowskim . Polska wpro-
wadziła swobodę dokonywania obrotu dewizowego w stosunkach z krajami 
OECD 1 października 2002 r .7

W raporcie z 5  listopada 2003 r . monitorującym przygotowanie Polski 
do członkostwa w UE Komisja Europejska stwierdziła, że zasadniczo spełniła 
ona wymogi członkostwa i powinna być w stanie z chwilą przystąpienia do 
UE wprowadzić w życie acquis communautaire w obszarze przepływów kapi-
tału i płatności oraz systemów płatności8 . Ocena Komisji potwierdziła fakt, że 
Polska w ciągu jednej dekady dokonała poważnego procesu dostosowawczego 
w trudnej, newralgicznej dla każdego kraju sferze9 .

W obszarze negocjacyjnym dotyczącym swobody przepływu kapitału Pol-
ska uzyskała zgodę na dwa okresy przejściowe w odniesieniu do nabywania 
nieruchomości, tj .:

7 Ustawa z 27 lipca 2002 r . – Prawo dewizowe, Dz . U . z 2002 r . Nr 141, poz . 1178 .
8 Komisja Europejska, Kompleksowy raport monitorujący w sprawie przygotowań Polski do 

członkostwa, 05 .11 .2003, tłumaczenie robocze, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, War-
szawa 2003, s . 25 .

9 Także zob . J . Witkowska, Rynek czynników produkcji…, op .cit .
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 § 5 lat, tj . do maja 2009 r ., na usunięcie ograniczeń dotyczących nabywania 
tzw . drugich domów; wyłączone z tej kategorii były nieruchomości o cha-
rakterze rekreacyjnym nabywane w celu prowadzenia działalności gospo-
darczej; okresem przejściowym nie były objęte również osoby zamieszkałe 
na terenie Polski przez okres 4 lat przed nabyciem nieruchomości;

 § 12 lat, tj . do 2016 r ., na usunięcie ograniczeń w odniesieniu do nabywania 
nieruchomości rolnych i leśnych; okres ten nie dotyczył rolników indywi-
dualnych osiedlających się i prowadzących działalność rolniczą na zasadach 
samozatrudnienia w Polsce pod warunkiem dzierżawy i uprawiania przez 
nich nieruchomości przez okres 3 lat, a w województwach warmińsko-
-mazurskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim, 
lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i opolskim 7 lat przed nabyciem 
nieruchomości .
W rezultacie przyjęcia Polski do UE rozpoczęły się głębokie zmiany we 

wszystkich dziedzinach gospodarki . Proces ustanawiania swobody przepływu 
kapitału i swobody zakładania przedsiębiorstw skutkował poważnymi zmianami 
w gospodarce polskiej w sferze mikroekonomicznej . W sektorze przetwórczym 
gospodarki polskiej powstała grupa firm z udziałem kapitału zagranicznego, 
która wywiera wpływ na gospodarkę jako całość i funkcjonowanie krajowych 
przedsiębiorstw – chodzi tu o efekty: demonstracji, współpracy z firmami kra-
jowymi i konkurencji . W polskim sektorze finansowym dominującą pozycję 
zdobyły zagraniczne instytucje finansowe, co również oddziałuje nie tylko 
na parametry makroekonomiczne, ale także przede wszystkim na warunki, 
w jakich przychodzi działać firmom10 . Liberalizacja przepływów kapitałowych 
innych niż BIZ dała krajowym podmiotom szersze możliwości uczestnictwa 
w europejskim rynku kapitałowo-finansowym .

10 Z . Wysokińska, J . Witkowska, Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie 
polityk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 .
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3.  Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
między Polską a krajami członkowskimi UE

Napływ BIZ do Polski miał miejsce już w okresie funkcjonowania gospo-
darki centralnie planowanej, ale jego skala była znikoma w stosunku do potrzeb 
kapitałowych gospodarki . Transformacja systemowa przyniosła ze sobą libe-
ralizację przepisów prawnych, ułatwiającą dostęp kapitałowi zagranicznemu 
w formie BIZ do gospodarki polskiej, aczkolwiek utrzymywano jeszcze pewne 
ograniczenia sektorowe . Dokończenie liberalizacji przepływów kapitałowych 
w ramach procesów dostosowawczych do członkostwa Polski w OECD i UE 
przyniosło zdecydowane zwiększenie napływu BIZ do Polski, przede wszyst-
kim z krajów członkowskich UE .

Analizując przepływy BIZ, należy pamiętać o ich generalnie dużej wrażli-
wości nie tylko na ekonomiczne uwarunkowania globalne i lokalne, ale także 
na uwarunkowanie pozaekonomiczne, w tym polityczne . Skalę dotychczaso-
wego zaangażowania inwestorów zagranicznych w gospodarce polskiej obrazuje 
wielkość skumulowanych napływających BIZ . Według szacunkowych danych 
Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (UNCTAD), 
wyniosła ona w 2018 r . 231,8 mld USD i była bez mała trzykrotnie wyższa niż 
w pierwszym roku członkostwa Polski w UE, a prawie siedmiokrotnie wyższa 
niż w 2000 r .11 Roczne strumienie BIZ napływające do Polski podlegały nato-
miast dużym wahaniom w ostatnim piętnastoleciu . Warto jednak odnotować, że 
wejście Polski do UE przyniosło pozytywną reakcję inwestorów zagranicznych, 
co znalazło wyraz w potrojeniu strumienia napływu kapitału zagranicznego 
w formie BIZ w 2004 r . w porównaniu z rokiem poprzednim (odpowiednio 
12,1 mld USD w 2004 r . wobec 3,9 mld USD w 2003 r .) . Zmiany w napływie 
strumieni BIZ do Polski w latach 2004–2018 przedstawia wykres 1 .

11 Obliczenia własne na podstawie: UNCTAD, World Investment Report 2019. Special Eco-
nomic Zones, Geneva 2019, Annex, s . 216; Beyond 20/20 WDS, https://unctadstat .unctad .org/
wds/TableViewer/tableView .aspx?ReportId=96740 (10 .01 .2020) .
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Wykres 1. Strumienie BIZ napływające do Polski w latach 2004–2018 (w mln USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych UNCTAD .

Istotny jest przy tym fakt, że inwestycje napływające z  innych krajów 
członkowskich UE dominowały zdecydowanie w strukturze geograficznej BIZ 
w Polsce według kraju pochodzenia . W 2017 r . 91,4% kapitału napływającego 
w formie BIZ do gospodarki polskiej pochodziło bowiem z krajów członkow-
skich UE12 . Inwestorzy z Niderlandów, Niemiec i Francji ulokowali w Polsce 
kapitał o największej wartości, tj . odpowiednio 20,1%, 17,7% i 13,6% kapi-
tału zagranicznego ogółem w 2017 r .13 Świadczy to o szczególnej roli wewnątrz-
unijnych BIZ napływających do polskiej gospodarki . Zmiany w skali napływu 
BIZ z krajów członkowskich ugrupowania i zmiany w ich strukturze geogra-
ficznej w kierunku dominacji inwestorów zagranicznych z krajów członkow-
skich UE wskazują, że w integrującym się obszarze ujawnia się efekt w postaci 
poszukiwania optimum lokalizacji dla inwestycji zagranicznych .

Polska w okresie członkostwa w UE stała się również eksporterem kapi-
tału w formie BIZ, co świadczy o: procesach umiędzynarodowienia polskich 
przedsiębiorstw, stopniowym budowaniu przez nie przewag o charakterze 

12 GUS, Działalność gospodarcza podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego w 2017 r., 
Warszawa 2018, s . 37 .

13 Ibidem .
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własnościowym i zdolności do ich połączenia z przewagami lokalizacyjnymi 
krajów przyjmujących . Polska jest jednak nadal importerem netto kapitału 
w formie BIZ . W 2004 r . skumulowany odpływ kapitału w formie BIZ wyniósł 
698 mln USD, a w 2018 r . szacowany był na 28,5 mld USD14 . Roczne stru-
mienie kapitału w formie BIZ wypływających z Polski podlegały natomiast 
w latach 2004–2018 dużym wahaniom, co przedstawia wykres 2 .

Wykres 2. Strumienie BIZ wypływające z Polski w latach 2004–2018 (w mln USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy danych UNCTAD .

Znaczenie kapitału zagranicznego w formie BIZ napływającego do gospo-
darki polskiej można zilustrować niektórymi danymi, np . relacją skumulowa-
nych BIZ do PKB, udziałem inwestorów zagranicznych w tworzeniu miejsc 
pracy, rolą w obrotach handlu zagranicznego Polski . Wskazują one, że kapi-
tał ten odgrywa istotną rolę w polskiej gospodarce . W 2018 r . skumulowane 
BIZ napływające do Polski stanowiły w  stosunku do PKB 39%15 . Nato-
miast wskaźnik intensywności BIZ (stosunek strumieni BIZ napływających 
i BIZ wypływających do PKB) był w 2018 r . raczej niski, tj . 1,1, natomiast 
w UE-28 wyniósł średnio 1,216 .

14 UNCTAD, op .cit .; Beyond 20/20 WDS…, op .cit .
15 https://data .oecd .org/fdi/fdi-stocks .htm#indicator-chart (30 .01 .2020) .
16 GUS, Rocznik Statystyczny RP 2019, Warszawa 2019, s . 754 .
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), w końcu 2017 r . 
w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego pracowało 1929,1 tys . osób, 
co stanowiło 35,5% pracujących w podmiotach składających bilans i objętych 
badaniem GUS . Zauważalny był przy tym wysoki odsetek zatrudnionych 
w niektórych województwach, tj . w mazowieckim (32,4%), wielkopolskim 
(15,8%), śląskim (11,0%) i dolnośląskim (8,9%)17 . Zatrudnienie w podmio-
tach z udziałem kapitału zagranicznego stanowiło 18,5% zatrudnienia ogółem 
w polskiej gospodarce w 2017 r .18

Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego działające w Polsce inten-
sywnie uczestniczą również w wymianie handlowej z zagranicą . W 2017 r . 
49% z nich uzyskało przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materia-
łów na eksport, a 51,5% wszystkich podmiotów z kapitałem zagranicznym 
dokonywało importu19 . Podmioty te są jednak eksporterami netto, przychody 
z eksportu kształtowały się bowiem na poziomie 514,9 mld PLN w 2017 r ., 
a wydatki na import – 473,6 mld PLN20 . W odniesieniu do obrotów han-
dlowych Polski z zagranicą ogółem w tym samym roku eksport podmiotów 
z udziałem kapitału zagranicznego stanowił 58,3%, a  import odpowiednio 
53,8%21 . Dane te potwierdzają decydującą rolę inwestorów zagranicznych 
w polskim handlu zagranicznym .

Zakończenie

Ustanowienie swobody przepływu kapitału w ramach UE determinowało 
procesy dostosowawcze w krajach ubiegających się o członkostwo w tym ugru-
powaniu . W przypadku Polski stopniowa liberalizacja przepływów kapitałowych 
dokonała się na skutek wypełniania przez nasz kraj warunków członkostwa 

17 GUS, Działalność gospodarcza podmiotów…, op .cit ., s . 14 .
18 Obliczenia własne na podstawie: ibidem; GUS, Rocznik Statystyczny RP 2019…, op .cit .
19 GUS, Działalność gospodarcza podmiotów…, op .cit ., s . 53 .
20 Ibidem, s . 56–57 .
21 Obliczenia własne na podstawie: ibidem; GUS, Rocznik Statystyczny RP 2019…, op .cit .
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w OECD . Pomogło to w zasadniczy sposób w przygotowaniu Polski do wpro-
wadzenia swobody przepływu kapitału już na etapie przedczłonkowskim .

Ustanowienie w traktacie z Lizbony nowych kompetencji instytucji unij-
nych w zakresie wspólnej polityki inwestycyjnej i próby jej wdrażania stawiają 
przed krajami członkowskimi UE, w tym Polską, nowe wyzwania w sferze 
definiowania własnych interesów w tym zakresie . Dotyczy to zwłaszcza nego-
cjowanych przez UE wszechstronnych umów o współpracy handlowej i inwe-
stycyjnej . Jednocześnie konieczne jest jak najlepsze wykorzystanie możliwości, 
jakie daje prowadzenie polityki inwestycyjnej na szczeblu UE .

Ustanowienie swobody przepływu kapitału między Polską a krajami człon-
kowskimi UE nie tylko nie spowodowało zakłóceń w jej gospodarce, ale także 
przyczyniło się do stabilizacji sfery ekonomicznej i społecznej . Przypadek Polski 
potwierdza tezę, iż w integrującym się obszarze ujawnia się efekt poszukiwania 
przez inwestorów zagranicznych optimum lokalizacyjnego . Wewnątrzunijne 
BIZ ułatwiły przeprowadzenie procesów restrukturyzacji polskiej gospodarki . 
Rola inwestorów zagranicznych w sferze zatrudnienia i handlu zagranicznego 
jest znacząca dla stabilizacji sytuacji ekonomicznej Polski .
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WYBRANE EKONOMICZNE EFEKTY 
CZŁONKOSTWA POLSKI 
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Wstęp

Celem integracji Polski z Unią Europejską (UE) było dążenie do przyspie-
szenia rozwoju społeczno-gospodarczego, wzrostu konkurencyjności polskiej 
gospodarki oraz poziomu i jakości życia obywateli naszego kraju . Integracja stwo-
rzyła bowiem szanse na utrwalenie budowanej od początku lat 90 . gospodarki 
rynkowej oraz zmniejszenie dystansu w stosunku do krajów wysoko rozwinię-
tych gospodarczo dzięki przeprowadzeniu modernizacji struktur gospodarczych 
i przyspieszeniu tempa wzrostu gospodarczego . Procesom tym sprzyjał zarówno 
napływ kapitału zagranicznego do Polski (głównie w formie bezpośrednich inwe-
stycji zagranicznych), jak i wyższa dynamika obrotów handlowych z zagranicą 
(głównie krajami europejskimi) oraz otrzymywana pomoc w ramach programu 
PHARE, funduszy przedakcesyjnych i – po wejściu do Unii – funduszy struk-
turalnych, ukierunkowanych w znacznej mierze na nadrobienie przez Polskę 
cywilizacyjnego dystansu w stosunku do państw Europy Zachodniej .

* Prof. dr hab. Zofia Wysokińska – Uniwersytet Łódzki, e-mail: zofia .wysokinska@uni .
lodz .pl; ORCID: 0000-0002-8052-794X .
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Integracja Polski z UE wynikała z długofalowych interesów Polski zorien-
towanych na likwidację zapóźnienia gospodarczego, głównie technologicznego, 
jak również na współuczestnictwo w procesach integracyjnych w Europie . Pozo-
stanie poza nurtem integracji innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej 
z UE nie było w przypadku Polski ani możliwe, ani korzystne .

Integracja objęła zarówno główne sektory gospodarki (przemysł, rolnictwo, 
usługi), jak i te obszary, od których zależy sprawne i efektywne funkcjonowa-
nie gospodarki jako całości (tzn . unowocześnienie infrastruktury gospodar-
czej, ochronę środowiska naturalnego, ochronę granic, dostosowanie systemu 
legislacyjnego do prawa europejskiego, dostosowanie norm i standardów tech-
nicznych, weterynaryjnych, sanitarnych oraz socjalnych do obowiązujących 
na jednolitym rynku europejskim oraz w gospodarce globalnej) .

Proces integracji oznaczał nie tylko korzyści, ale też wynikające z niego 
koszty . Poniżej zostały przedstawione głównie efekty ekonomiczne, chociaż 
proces integracji wiązał się również z korzyściami i kosztami w sferze poli-
tycznej oraz społecznej . Wiele z tych efektów jest trudno mierzalnych i do ich 
przedstawienia można posługiwać się prezentacją doświadczeń innych krajów 
członkowskich UE, zwłaszcza będących na niższym poziomie rozwoju gospo-
darczego . Jednak zawsze należy się liczyć z tym, że okres ich przystępowania 
do Unii był inny niż w przypadku krajów Europy Środkowej i Wschodniej, 
a ich gospodarki w momencie uzyskania członkostwa cechowały się innymi 
niż nasza gospodarka wskaźnikami . Przede wszystkim jednak bariery na ich 
drodze do pełnej integracji nie wynikały z konieczności pokonywania proble-
mów związanych z wychodzeniem z gospodarki centralnie planowanej w kie-
runku gospodarki rynkowej .

Korzyści i koszty integracji są rozpatrywane w kontekście efektów libera-
lizacji handlu i kapitału na skutek zniesienia barier ograniczających ich prze-
pływ między zintegrowanymi krajami . Efekty integracji gospodarczej oznaczają 
bowiem otwarcie granic i swobodny dostęp do wzajemnych rynków, na czym 
korzystają wszyscy partnerzy w zależności od ich konkurencyjności . W przy-
padku gospodarki polskiej integracja gospodarcza z UE i działania na rzecz 
poprawy konkurencyjności naszych firm na  jednolitym rynku europejskim 
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oznaczały konieczność zarówno modernizacji, jak i restrukturyzacji, co pocią-
gnęło za sobą upadek wielu niekonkurencyjnych firm, a w ślad za tym nastą-
pił wzrost bezrobocia . Firmom, które są w stanie dostosować się do unijnych 
norm i standardów obowiązujących na jednolitym rynku europejskim, dało 
to z kolei możliwość rozwoju i wynikające z tego procesu korzyści .

Wejście Polski do UE oznaczało jednak ograniczenie suwerenności gospo-
darczej w wielu dziedzinach objętych wspólnymi politykami UE, jak np . poli-
tyka handlowa, rolna, monetarna, ale jednocześnie zapewniło Polsce współudział 
w decyzjach podejmowanych w tych dziedzinach przez Unię . W okresie przedak-
cesyjnym staliśmy się coraz bardziej zależni od Unii i jej polityki gospodarczej, 
a także polityki zagranicznej i bezpieczeństwa bez jednoczesnego istotnego na nie 
wpływu . W interesie Polski leżały więc: możliwie szybki termin akcesji na dobrych 
warunkach, pełne wykorzystanie funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, 
objęcie rolnictwa i wsi beneficjami wspólnej polityki rolnej od momentu akce-
sji, uzyskanie okresów przejściowych w zakresie wybranych a szczególnie kosz-
townych dostosowań w ochronie środowiska i rolnictwie, jeśli chodzi o składkę 
i rezerwy paliw płynnych . Zagadnienia te stały się więc przedmiotem negocjacji .

1. Efekty polityczne

Kolejne rządy w Polsce po 1990 r . uznały, że w sferze politycznej członko-
stwo Polski w UE będzie stanowić najlepszą gwarancję utrwalenia w naszym 
kraju demokratycznego modelu ustrojowego, gdyż zapewni nieodwracalność 
procesu transformacji . Uważano, że nastąpi to poprzez wartości, które łączą 
Polskę z państwami Unii i całym zachodnim systemem gospodarczym i poli-
tyczno-obronnym, takie jak: demokracja, zasada państwa prawa, poszanowa-
nie praw człowieka i praw mniejszości oraz gospodarka rynkowa .

Ponadto zakładano, że członkostwo w Unii umożliwi Polsce – podobnie 
jak to  się dzieje w przypadku wszystkich państw piętnastki – współuczest-
nictwo w  inicjowaniu i podejmowaniu decyzji na płaszczyźnie stosunków 
międzynarodowych o żywotnym znaczeniu dla naszej racji stanu i polskiego 
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interesu oraz że pozwoli na wywieranie znacznego wpływu na rozstrzyganie 
ważnych kwestii międzynarodowych, co poza Unią nie byłoby w takim zakre-
sie możliwe . Jedną z politycznych korzyści wynikających z członkostwa będzie 
odmienne niż dotychczas postrzeganie Polski przez inne kraje (również kraje 
UE) jako państwa będącego uczestnikiem wielkiego ugrupowania politycz-
nego i gospodarczego .

Przystępując do Unii, Polska stała się pełnoprawnym beneficjentem sta-
bilnej strefy, którą jest obszar UE . Jednocześnie proces integracji przyczynił 
się do rozszerzenia Unii na Wschód . W interesie Polski było połączenie jej 
wschodnich sąsiadów silnymi więzami współpracy z UE .

2. Efekty gospodarcze

Efekty gospodarcze wynikające z członkostwa Polski w UE wyrażały się 
przede wszystkim w możliwościach zwiększenia dynamiki rozwoju gospodar-
czego na skutek uczestnictwa w jednolitym rynku europejskim oraz transfe-
rów funduszy przedakcesyjnych, a po przystąpieniu do UE – strukturalnych .

Szacowano, że członkostwo Polski w UE może przyspieszyć tempo wzro-
stu gospodarczego łącznie o od 0,2 do 1,7 pkt proc . rocznie . Polska w 1998 r . 
osiągnęła 38% średniej poziomu PKB na 1 mieszkańca1 w krajach UE . Zakła-
dano, że jeżeli tempo wzrostu PKB w Polsce będzie wynosić 6% średniorocznie, 
a w UE 2,5%, to osiągniemy obecny średni poziom UE już w 2015 r ., a zrów-
namy się z poziomem w UE w 2028 r . Jeżeli natomiast nasze tempo wzrostu 
wyniesie 5%, to osiągnięcie przez Polskę obecnego poziomu piętnastki nastąpi 
w 2018 r ., a zrównanie – ok . 2039 r .2 Korzyści z rozszerzenia osiągną również 
kraje UE dzięki głębszej specjalizacji, większej skali produkcji i zwiększonej 

1 Wielkość PKB na mieszkańca określona jest na podstawie PPP (siły nabywczej) . 
2 Raport w sprawie korzyści i kosztów integracji Rzeczypospolitej Polskiej z Unią Euro-

pejską, oprac . i red . nauk . Z . Wysokińska na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, 
raport przyjęty przez MG 3 lipca 2000 r ., s . 8 . Raport ten stanowił realizację uchwały Sejmu 
RP z dnia 18 lutego 2000 r . Opierał się on na wykonanych analizach i badaniach odzwiercie-
dlających aktualny stan wiedzy w okresie stowarzyszenia RP z UE . Ostatecznie przedstawione 
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konkurencji . Proces integracji ekonomicznej jest więc grą o sumie dodatniej, 
co oznacza, że wszyscy partnerzy mogą na niej skorzystać .

W wyniku realizacji postanowień Układu Europejskiego na polskim rynku 
zwiększyła się konkurencja, przez co wiele polskich przedsiębiorstw niedosto-
sowanych do niej uległo likwidacji . Zderzenie z konkurencją UE na rynku 
wewnętrznym w Polsce przyczyniło się jednak do poprawienia konkurencyj-
ności wielu polskich przedsiębiorstw, o czym świadczy zarówno utrzymanie ich 
pozycji na rynku krajowym, jak i ok . dwuipółkrotny wzrost eksportu do UE .

Przedsiębiorstwa uzyskały wraz z akcesją bezcłowy i bezkontyngentowy dostęp 
do dużego jednolitego rynku europejskiego, liczącego ponad 400 mln konsu-
mentów . Pozwoliło to firmom na: zwiększenie skali produkcji, obniżkę kosz-
tów jednostkowych, rozwój specjalizacji i kooperacji wewnątrzbranżowej, 
a to sprzyjało zwiększeniu konkurencyjności producentów i eksporterów . Proces 
integracji wspierał tym samym poprawę innowacyjności i konkurencyjności 
produkcji . Skorzystały z tej szansy przedsiębiorstwa, których produkty spełniły 
normy i standardy europejskie (a to z kolei umożliwiło im poprawę jakości 
i nowoczesności produkcji) i które utrzymały jednocześnie konkurencyjność 
cenowo-kosztową . Natomiast przedsiębiorstwa niespełniające tych warunków 
były zagrożone likwidacją .

W okresie 1992–1999 w wyniku niemal całkowitego wzajemnego otwar-
cia rynków krajów UE dla towarów przemysłowych i dzięki pewnej poprawie 
dostępu dla przetworzonych produktów rolno-spożywczych eksportowanych 
z Polski nastąpiło zwiększenie intensywności naszej wymiany z krajami UE 
w postaci ponaddwuipółkrotnego wzrostu eksportu i trzyipółkrotnego wzrostu 
importu . W okresie stowarzyszenia Polski z UE, co potwierdzają też doświad-
czenia innych słabiej rozwiniętych krajów UE z ich wczesnego okresu człon-
kostwa, zaznaczył się silny wzrost deficytu handlowego, któremu towarzyszył 
jednak zwiększony napływ kapitału zagranicznego (niwelujący negatywne 
skutki dla bilansu płatniczego) w stosunkowo najbardziej bezpiecznej formie 
zagranicznych inwestycji bezpośrednich .

w nim oceny (jak w nim zastrzeżono) mogły się jednak zmienić w zależności od wyników nego-
cjacji dotyczących członkostwa Polski w UE .
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Konsumenci zyskali na większej różnorodności produktów i usług, upo-
wszechnieniu unijnych standardów w zakresie jakości i bezpieczeństwa produk-
tów oraz zwiększonej odpowiedzialności producentów za wady towarów i ich 
skutki, poprawił się również zakres przekazywania obowiązkowych informacji 
dla konsumenta . Wzrost konkurencji w sektorze usług finansowych zwiększył 
wymagania wobec dostawców tych usług w Polsce (banków i firm ubezpiecze-
niowych), co w większości przypadków wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa 
i wiarygodności wśród odbiorców tych usług .

3.  Główne efekty ekonomiczne liberalizacji handlu z Unią 
Europejską oraz liberalizacji w ramach Światowej Organizacji 
Handlu po 20 latach integracji (2000–2020)

Pozycja Polski w globalnych rankingach konkurencyjności uległa popra-
wie z 57 . miejsca w roku wejścia do Unii na 41 . w 2015 r ., a następnie na 39 . 
w latach 2017/2018 i na 37 . w 2019 r .3 Udział Polski w światowym eksporcie 
wzrósł z 0,49% w 2000 r . do 1,00% w 2007 r ., a następnie do 1,16% w 2015 r . 
i 1,34% w 2018 r .4

Polski handel zagraniczny w 2017 r . osiągnął wyjątkowo wysoką wartość, 
tj . ponad 405 mld EUR, a tempo wzrostu obu strumieni handlu było naj-
szybsze od 2011 r . W 2017 r . 55% eksportu z Polski trafiało do sześciu krajów 
europejskich (Niemiec, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch 
i Niderlandów), ok . 26% – na rynki 11 krajów europejskich i pozaeuropej-
skich, takich jak: Rosja, Szwecja, Hiszpania, USA, Węgry, Słowacja, Belgia, 
Ukraina, Austria, Rumunia i Dania .

3 World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2004–2005, October 2004; 
World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015–2016, September 2015; World 
Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017–2018, September 2018; World Economic 
Forum, Global Competitiveness Report 2019, October 2019 .

4 Na  podstawie danych z  bazy: UN Comtrade Database, https://comtrade .un .org 
(10 .01 .2020) .
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Korzystną tendencją była też postępująca od 2016 r . i kontynuowana 
w 2017 r . dywersyfikacja polskiego eksportu, co zaznaczyło się szczególnie 
na rynkach pozaunijnych krajów wysoko rozwiniętych (przy jednoczesnym 
zwiększeniu eksportu do krajów UE) . Eksport do pozostałych krajów roz-
winiętych gospodarczo (poza UE) zwiększył się bowiem o ok . 13,5% (do 
13,6 mld EUR), w tym do USA o ok . 27%, Norwegii o ok . 6,5% oraz Szwaj-
carii o 12% . Szybko rósł też eksport m .in . do Chin (o ok . 19%), Serbii (o pra-
wie 16%) oraz Meksyku (o ok . 26%) .

Najważniejszymi pozycjami w polskim eksporcie w 2017 r . były: maszyny 
i urządzenia mechaniczne i elektryczne oraz ich części i akcesoria (ok . 24% 
udziału w łącznym eksporcie), pojazdy oraz ich części i akcesoria (blisko 12%), 
meble (4,8%), tworzywa sztuczne i robione z nich artykuły (4,8%) oraz wyroby 
z żeliwa i stali (3,2%) . Towary zaawansowane technologicznie to 8,6% całko-
witego polskiego eksportu w 2017 r .

W 2017 r . (podobnie jak w roku poprzednim) odnotowano pewną pozy-
tywną tendencję wysokiej i rosnącej w stosunku do lat ubiegłych dynamiki 
eksportu wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia i towarów zaawansowa-
nych technologicznie . Na czołowych pozycjach znalazły się następujące grupy 
towarowe: produkty farmaceutyczne (wskaźnik dynamiki 148%), lokomotywy, 
tabor szynowy, osprzęt torów, urządzenia sygnalizacyjne (wskaźnik dynamiki 
148%), przyrządy i  aparatura optyczna, fotograficzna, kinematograficzna, 
pomiarowa, instrumenty kontrolne, precyzyjne, medyczne i ich części i akce-
soria (wskaźnik dynamiki 132%) . Dodatkowo 10 grup towarowych odnoto-
wało wysoką dynamikę eksportu powyżej 119–131%, a 40 grup towarowych 
osiągnęło dodatnie wskaźniki dynamiki eksportu powyżej 101–118% .

Z różnic istniejących między poziomem rozwoju gospodarczego Polski 
a poziomem w zachodnioeuropejskich krajach członkowskich UE wynikało, że 
przez wiele lat Polska będzie netto biorcą w odniesieniu do budżetu UE . Pro-
gnozowano, że w pierwszych 5 latach wypłaty dla Polski z budżetu Unii będą 
od półtora do czterech razy wyższe niż polska składka do wspólnego budżetu . 
Skala korzyści budżetowych została uzależniona od wyników negocjacji i od 
zdolności Polski do absorpcji środków unijnych . Szacunkowo można ocenić, 
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że Polska otrzymała ok . 160 mld EUR z funduszy europejskich5, głównie na: 
poprawę stanu infrastruktury transportowej i rzeczowej, rozwój kapitału ludz-
kiego, wzrost konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
pobudzenie aktywności regionów opóźnionych w rozwoju gospodarczym, 
w tym na rozwój Polski Wschodniej, który to obszar w roku przystępowania 
Polski do UE należał do słabiej rozwiniętych regionów UE, o czym świadczą 
dwa przyznane przez Komisję Europejską dla Polski programy – „Rozwój Pol-
ski Wschodniej” (program operacyjny na lata 2007–20136) i „Polska Wschod-
nia” (2014–20207) . Wykorzystanie funduszy europejskich przyczyniło się do 
poprawy konkurencyjności gospodarki, co dało wyraźny efekt w poprawie 
pozycji Polski w rankingach międzynarodowych8 .

Do stosunkowo słabiej wykorzystanych funduszy europejskich należały jedy-
nie te, które były skierowane na poprawę innowacyjności gospodarki i przed-
siębiorstw, o czym świadczy fakt, że Polska do tej pory zajmuje w tej dziedzinie 
ostatnie miejsca w rankingach UE, a nasze województwa/regiony UE osiągają 
co najwyżej poziom umiarkowanych (moderate innovators) (7 województw), 
a w większości skromnych (modest innovators) innowatorów (9 województw)9 .

5 https://www .gov .pl/documents/1079560/1080340/TABELA_TRANSFERY_MARZEC_ 
2019__%28plik_PDF_160_KB%29_WM .pdf/f54f0139-cb6f-c15c-d015-03e78f31704f 
(10 .01 .2020) .

6 https://www .polskawschodnia .2007–2013 .gov .pl/Wiadomosci/Strony/PO_RPW_zakon-
czony_050318 .aspx (10 .01 .2020) .

7 Program „Polska Wschodnia” to dodatkowy instrument wsparcia finansowego dla pię-
ciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzy-
skiego i warmińsko-mazurskiego . Stanowi uzupełnienie i wzmocnienie działań prowadzonych 
w ramach regionalnych i krajowych programów na lata 2014–2020, z których są finansowane 
zasadnicze przedsięwzięcia rozwojowe . Jego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyj-
ności makroregionu Polski Wschodniej . https://www .polskawschodnia .gov .pl/strony/o-progra-
mie/dokumenty/program-polska-wschodnia-2014–2020 (10 .01 .2020) .

8 Por . World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2004–2005, October 2004; 
World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2015–2016, September 2015; World 
Economic Forum, Global Competitiveness Report 2017–2018, September 2018; World Economic 
Forum, Global Competitiveness Report 2019, October 2019 .

9 European Commission, Regional Innovation Scoreboard 2019, https://ec .europa .eu/
growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en (10 .01 .2020); European Commission, 
2019 Innovation Scoreboards: The innovation performance of the EU and its regions is increasing, 
https://ec .europa .eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_2991 (10 .01 .2020) .
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Jednocześnie należy również podkreślić sukces UE, w ostatnich rankin-
gach międzynarodowych bowiem UE jako całość odnotowała znaczący wzrost 
poziomu innowacyjności w gospodarce światowej i wyprzedziła w 2019 r . nawet 
Stany Zjednoczone10 . Wpłynęła na to zwłaszcza ogromna aktywność UE we 
wspieraniu technologii i innowacyjności w ramach programów naukowo-ba-
dawczych (programy ramowe UE, w tym „Horyzont 2020”) oraz głównej ini-
cjatywy badawczej – „Unia Innowacji” .
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Wstęp

W licznych publikacjach ekonomicznych, a także w opracowaniach Naro-
dowego Banku Polskiego analizujących równowagę zewnętrzną Polski pojawia 
się określenie kraju jako małej otwartej gospodarki silnie powiązanej z otocze-
niem zewnętrznym, przede wszystkim przez transakcje handlowe i finansowe . 
Relacje z otoczeniem decydują o stabilności zewnętrznej oraz potencjalnych 
(lub realnych) zagrożeniach powstania nierównowag . Bardzo szeroko obszary 
determinujące ryzyko pojawienia się nierównowag zewnętrznych zdefiniowała 
Komisja Europejska w tzw . procedurze kontroli ryzyka powstania nierównowag 

* Prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka – Uniwersytet Gdański, e-mail: anna .zielin-
ska-glebocka@ug .edu .pl; ORCID: 0000-0001-9130-7398 .
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makroekonomicznych (macroeconomic imbalances procedure – MIP), będącej 
reakcją na kryzys finansowy i realny 2008+ . Procedura ta dotyczy nierównowag 
wewnętrznych i zewnętrznych i opiera się na zestawie wskaźników pokazujących 
dla poszczególnych obszarów miary i wartości progowe, których przekroczenie 
(lub nawet zbliżenie się do nich) w krajach strefy euro powinno uruchomić 
mechanizmy ostrzegawcze (alert mechanism), a w szczególnych przypadkach 
– bardziej restrykcyjne postępowanie . Kontrola nierównowag jest nastawiona 
głównie na kraje strefy euro, ale ma znaczenie także dla krajów spoza niej 
(w tym dla Polski), których gospodarki są ściśle powiązane z eurostrefą . Zgod-
nie z MIP, ocena ryzyka powstania nierównowagi zewnętrznej wymaga analizy 
takich obszarów, jak: saldo rachunku bieżącego w relacji do PKB, międzyna-
rodowa pozycja inwestycyjna, realny efektywny kurs walutowy, udział w ryn-
kach eksportowych czy też nominalne jednostkowe koszty pracy (tabela 1) .

Tabela 1.  Procedura unikania nierównowag zewnętrznych UE MIP. Wskaźniki  
(nie)równowagi zewnętrznej wraz z dopuszczalnymi progami

Saldo rachunku obrotów bieżących jako procent PKB (trzyletnia średnia), próg:  
między +6% a –4%

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto jako procent PKB, próg: –35%

Pięcioletnia procentowa zmiana eksportowych udziałów rynkowych mierzona wartością 
eksportu, próg: –6%

Trzyletnia procentowa zmiana nominalnych jednostkowych kosztów pracy, próg: dla krajów 
strefy euro +9%, dla krajów spoza strefy +12%

Trzyletnia procentowa zmiana realnego efektywnego kursu walutowego opartego na deflatorze 
HICP/CPI w relacji do 41 pozostałych krajów uprzemysłowionych, próg: dla krajów strefy euro 
–/+5%, dla krajów spoza strefy –/+11%

Źródło: Komisja Europejska .

Obszary wymienione w MIP w Polsce kształtowały się w długim okresie 
transformacji systemowej i integracji z UE . Decydujące znaczenie w tym zakre-
sie miało pięć kluczowych zjawisk . Pierwszym, najważniejszym jest pełna inte-
gracja z rynkiem wewnętrznym UE w obszarze czterech wolności oraz napływ 
środków z funduszy unijnych . Drugim było pełne upłynnienie kursu złotego 
zgodnie ze standardami Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a trzecim 
–  intensywny napływ kapitału, głównie w  formie zagranicznych inwestycji 
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bezpośrednich (ZIB) . Istotne było również przyjęcie standardów niezależ-
ności banku centralnego i oparcie polityki pieniężnej na formule bezpośred-
niego celu inflacyjnego, a także wprowadzenie stabilizującej reguły wydatkowej 
ograniczającej nadmierne wydatki budżetowe i nadmierną absorpcję krajową 
finansowaną z oszczędności zagranicznych . Warto pamiętać, że Polska weszła 
do Unii jako rynek wschodzący, kraj o średnim poziomie dochodu (rozwoju), 
wymagający zagranicznych oszczędności do finansowania wzrostu gospodar-
czego, co znalazło odzwierciedlenie na rachunkach bieżącym, kapitałowym 
i  finansowym bilansu płatniczego . Konceptualizacji głównych czynników, 
które ukształtowały sytuację Polski w zakresie bieżącej równowagi zewnętrz-
nej, poświęcona jest dalsza część artykułu .

1.  Integracja w ramach rynku wewnętrznego a równowaga 
zewnętrzna. Swoboda przepływu dóbr i usług

Pełne włączenie Polski do unijnego rynku wewnętrznego, które nastąpiło 
1 maja 2004 r ., otworzyło nowe perspektywy przed rozwojem wymiany han-
dlowej z krajami członkowskimi oraz z resztą świata . Kilka czynników miało 
kluczowe znaczenie dla małej otwartej gospodarki, wymagającej uruchomie-
nia procesów konwergencji rozwojowej i doganiania bogatszych krajów człon-
kowskich . Przede wszystkim istotne było pojawienie się nowych rynków zbytu 
i rozszerzenie możliwości wymiany z krajami, z którymi już wcześniej łączyły 
nas relatywnie silne więzi handlowe (Niemcy, Włochy, Czechy) . Efektem tego 
było wyraźne przyspieszenie dynamiki eksportu do krajów UE, zwłaszcza do 
Niemiec, które stały się naszym głównym partnerem handlowym . Ujawniły 
się dynamiczne efekty kreacji handlu z najważniejszymi partnerami, szczegól-
nie silne w handlu produktami rolno-spożywczymi po całkowitym zniesieniu 
ceł w momencie uzyskania członkostwa . Polska skorzystała z cenowo-kosz-
towych przewag konkurencyjności, związanych przede wszystkim z niższym 
poziomem płac charakterystycznym dla krajów doganiających . Udało się 
znacząco zwiększyć udziały rynkowe w głównych grupach produktowych, co 
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umożliwiło włączenie Polski do grupy krajów o wysokim udziale eksportu 
w PKB, silnie powiązanych z rynkami międzynarodowymi (Niemcy, Holandia) . 
Wzrósł udział krajów UE w eksporcie Polski, co wskazywało na silne efekty 
przesunięcia handlu z regionów, które nie znalazły się w ugrupowaniu . Już 
w 2006 r . 76,2% całkowitego polskiego eksportu przypadało na kraje UE . Pro-
cesy realnej konwergencji wymagające dostaw surowców, dóbr inwestycyjnych 
i zaopatrzeniowych (pośrednich) dla szybko rozwijającej się gospodarki, a także 
realizacja tzw . odłożonego popytu konsumpcyjnego gospodarstw domowych 
zdeterminowały wysoką dynamikę importu inwestycyjnego i konsumpcyjnego 
po 2004 r . Udział krajów UE w całkowitym imporcie Polski był mniejszy niż 
udział w eksporcie i wyniósł w 2006 r . ok . 62%, co oznaczało, że duża część 
importu pochodziła z krajów trzecich (głównie z Rosji, Chin i Korei) . W pol-
skim imporcie pojawiły się dostawy nowoczesnych dóbr konsumpcyjnych 
i użytkowych, jak komputery, telefony, urządzenia nadawcze, części elektro-
niczne, telewizory, pochodzących z krajów Azji Południowo-Wschodniej, które 
nazywano w tym okresie krajami nowo uprzemysławiającymi się pierwszej, 
drugiej czy kolejnej generacji i które wygrywały konkurencyjnością kosztową 
w produkcji wielu towarów zaliczanych do grupy wyrobów wysokich techno-
logii (high-tech) . Pojęcie krajów nowo uprzemysławiających się (newly indus-
trialised countries – NICs) pojawiło się w publikacjach Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w których do grupy krajów pierwszej gene-
racji zaliczono m .in . Brazylię, Meksyk, Hongkong, Koreę, Singapur i Tajwan1 . 
W kolejnych okresach do tej grupy włączane były nowe kraje, w tym Chiny 
i Indie, które przechodziły tzw . trzecią falę uprzemysłowienia . W . Rostow2, 
S . Kuznets3 i D . Rodrik4, badający etapowość rozwoju gospodarczego, a także 

1 OECD, The Newly Industrializing countries: Challenges and Opportunities for OECD 
Countries, Paris 1988 .

2 W .  Rostow, The Take-off into Sustained Growth, „Economic Journal” 1956, no .  66, 
s . 25–48 .

3 S . Kuznets, Wzrost gospodarczy narodów: produkt i struktura produkcji, PWE, Warszawa 
1976 .

4 D . Rodrik, Premature Deindustrialization, „NBER Working Paper”, 2015, no . 20935 .
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D . Puga i A . Venables5 czy G . I . P . Ottaviano i D . Puga6, analizujący procesy 
geograficznej działalności gospodarczej, zwrócili uwagę na zjawisko przesuwania 
siły ekonomicznej między różnymi ośrodkami gospodarki światowej ze względu 
na specyficzne fale industrializacji, związane z różnicami kosztów pracy . Zmiany 
relacji płacowych między różnymi krajami prowadzą do przesuwania produkcji 
przemysłowej z krajów grupy pierwszej generacji uprzemysłowienia do krajów 
reprezentujących wyższe generacje . Przesuwanie siły ekonomicznej między kra-
jami i regionami jest także efektem procesów konwergencji, czyli doganiania 
krajów wyżej rozwiniętych przez kraje mniej rozwinięte . Przyspieszenie proce-
sów konwergencji w ostatnich dwóch dekadach zmieniło strukturę gospodarki 
światowej – kraje takie jak Meksyk i Korea, a także osiem krajów Europy Środ-
kowej i Wschodniej (członków UE) zostało włączonych do elitarnego klubu 
36 najbogatszych krajów zrzeszonych w OECD, z kolei Chiny stały się drugą 
po Stanach Zjednoczonych potęgą gospodarczą świata . Jednocześnie kraje zali-
czone w 2001 r . do grupy najszybciej rozwijających się rynków wschodzących 
(obejmującej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki 
– BRICS) poszły w różnych kierunkach: Brazylia i RPA przeżywają trudności 
gospodarcze, Rosja rozwija się wolniej, Chiny stały się potęgą światową, a Indie 
konkurują z Chinami o dominującą pozycję w Azji . Ze względu na gwałtowny 
rozwój sektorów usługowych i  rosnący udział usług w wymianie światowej 
dochodzi do przyspieszonej deindustrializacji wielu krajów zaliczanych wcze-
śniej do NICs, co budzi dyskusję w literaturze z zakresu ekonomii rozwoju . 
Przykładowo D . Rodrik7 pisze o przedwczesnej deindustrializacji wielu krajów 
wschodzących, w których spadek udziału przemysłu przetwórczego w zatrud-
nieniu i wartości dodanej dokonał się przy niskim poziomie dochodów i jakości 
życia, co ograniczyło rolę przemysłu jako czynnika napędzającego produkcyj-
ność i korzyści komparatywne w wymianie międzynarodowej . W literaturze 

5 D . Puga, A . Venables, Agglomeration and Economic Development: Import Substitution ver-
sus Trade Liberalization, „The Economic Journal” 1999, vol . 109, s . 292–311 .

6 G . I . P . Ottaviano, D . Puga, Agglomeration in the Global Economy: A Survey of the „New 
Economic Geography”, Blackwell Publishers Ltd, Oxford 1998 .

7 D . Rodrik, op .cit .
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ekonomicznej została potwierdzona teza o szczególnej roli uprzemysłowienia 
w rozwoju krajów rozwijających się, które stały się rynkami wschodzącymi, jak 
duża grupa krajów Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej, Europy 
Środkowej, Wschodniej i Południowej . Dzięki uprzemysłowieniu liczne rynki 
wschodzące zdobyły doświadczenie w zaawansowanej produkcji przemysłowej, 
udało im się zmniejszyć lukę technologiczną wobec liderów, a także zbudo-
wać bazę przemysłowo-usługową, infrastrukturę społeczną i technologiczną . 
Polska przez długi okres była zaliczana do tych rynków wschodzących, które 
osiągnęły sukces, m .in . dzięki unikaniu przedwczesnej deindustrializacji, co 
znajduje wyraz w relatywnie wysokim jak na standardy krajów OECD udziale 
przemysłu w PKB (na poziomie ponad 20%), umożliwiającym realizację zna-
czącego eksportu produktów przemysłowych do krajów UE i do krajów trze-
cich w formie zarówno gotowych wyrobów, jak i komponentów globalnych 
łańcuchów wartości (global value chains – GVCs) .

Wysoka dynamika eksportu i importu towarów charakteryzowała cały okres 
integracji z UE, przy czym dynamika importu do Polski była nieco wyższa 
niż dynamika eksportu, co w dużym stopniu odzwierciedlało wysokie tempo 
wzrostu gospodarczego i uzależnienie od importu surowców energetycznych, 
zwłaszcza z Rosji . W handlu z UE Polska notowała głównie nadwyżkę eks-
portu nad importem, czyli dodatnie saldo rachunku handlowego, co należy 
traktować jako sukces integracyjny, natomiast w wymianie z resztą świata saldo 
było ujemne (największe z Chinami i Rosją) .

Drugim ważnym efektem integracji z UE stało się włączenie Polski do 
unijnego rynku usług, gwarantującego swobodę świadczenia usług na skalę 
trans europejską . Dynamiczny rozwój eksportu usług był efektem wielu czyn-
ników typowych dla krajów wyżej rozwiniętych, takich jak wzrost udziału 
sektora usług w tworzeniu PKB, związany z bogaceniem się społeczeństwa 
i  zmianą struktury wydatków gospodarstw domowych, a  także dynamicz-
nym rozwojem usług dla biznesu i tworzeniem bazy przemysłowo-usługowej . 
J . Cravino, A . A . Levchenko i M . Rojas8 wykazali także silny wpływ starzenia 

8 J . Cravino, A . A . Levchenko, M . Rojas, Population Aging and Structural Transformation, 
„NBER Working Paper”, 2019, no . 26327 .
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się społeczeństw w Europie i Stanach Zjednoczonych na wzrost udziału usług 
w produkcie i eksporcie krajów . Można to wiązać z wysokim popytem na nie-
które rodzaje usług ze strony osób starszych . Chodzi m .in . o usługi zdrowotne, 
opiekuńcze, transportowe, a także związane z nowymi technologiami komu-
nikacyjnymi i informacyjnymi . Dla rynku wewnętrznego kluczowe znaczenie 
miały regulacje przyjęte w dyrektywach usługowych, zwłaszcza w dyrektywie 
o pracownikach delegowanych w ramach usług agencji pracy tymczasowej 
(96/71/WE) oraz generalnej dyrektywie usługowej 2006/123/WE (zwanej 
dyrektywą Bolkesteina), która stworzyła ogólne ramy pełnej liberalizacji usług 
w UE . Polscy przedsiębiorcy w imponującym stopniu wykorzystali możliwo-
ści eksportu usług na rynek unijny . Najbardziej dynamicznie przez cały okres 
integracji rozwijał się eksport usług transportowych, a od 2015 r . ogromny 
przyrost wartości eksportu dotyczył także usług biznesowych, tj . usług praw-
nych, doradczych, księgowych, informatycznych i telekomunikacyjnych, roz-
wijanych m .in . przez tworzenie centrów usług wspólnych świadczących usługi 
dla europejskich i globalnych korporacji . Najważniejszymi rynkami dla Polski 
w eksporcie usług były Niemcy, Holandia i Wielka Brytania . W 2018 r . sta-
nowiły one 21,6% wartości całego polskiego eksportu, najwięcej od 2004 r ., 
w przypadku importu ten wskaźnik był wyraźnie niższy i wynosił 14,4% . 
W całym okresie członkostwa Polska odnotowała dodatnie saldo międzyna-
rodowego handlu usługami, przy czym w ostatnich latach saldo w handlu 
usługami dla biznesu nieco przewyższyło saldo usług transportowych, tra-
dycyjnie dominujących w naszej wymianie z UE . Wzrost wartości eksportu 
usług dla biznesu ma duże znaczenie dla poprawy jakości rynku pracy, gdyż 
tworzy popyt na pracowników o wyższych kwalifikacjach świadczących eks-
portowane usługi, wymaga też wyższego poziomu kapitału ludzkiego, nie jest 
jednak jednoznaczny z poprawą innowacyjności kraju, którą tworzą m .in . 
nakłady na badania i rozwój, zaangażowanie kapitału ludzkiego o wysokich 
kwalifikacjach, liczba patentów, całkowita produkcyjność nakładów (total fac-
tor productivity) . Dodatnie saldo w międzynarodowym handlu usługami ma 
natomiast istotne znaczenie dla kształtowania się rachunku bieżącego w bilan-
sie płatniczym Polski w całym okresie integracji z UE .
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Trzecim ważnym czynnikiem kształtującym charakter wymiany handlowej 
Polski i wpływającym na równowagę zewnętrzną kraju jest włączenie produ-
centów dóbr i usług do GVCs . Łańcuchy te są oparte na fragmentacji proce-
sów wytwórczych, w których uczestniczą firmy z różnych sektorów i różnych 
krajów i dostarczają wartość dodaną ucieleśnioną w różnego rodzaju nakładach 
czy zadaniach/funkcjach (tasks), materiałach, dobrach pośrednich, specyficz-
nych usługach czy też gotowych produktach . D . Hummels, J . Ishii i K .-M . Yi 
podkreślają, że nowy rodzaj specjalizacji oparty na pionowej integracji róż-
nych etapów wytwarzania tworzy sekwencyjne powiązania krajów polega-
jące na tym, że importowane pośrednie nakłady są wykorzystywane w kraju 
importera do produkcji lub przetworzenia dóbr, które są następnie eksporto-
wane do innego kraju9 . Według tych autorów, pionowa specjalizacja wystę-
puje wtedy, gdy: dobro jest produkowane w dwóch następujących po sobie 
etapach lub w większej ich liczbie; dwa kraje lub większa ich liczba dostarczają 
wartość dodaną w czasie produkcji dobra; co najmniej jeden kraj musi użyć 
importowanych nakładów na swoim etapie produkcji i w efekcie wytworzone 
dobro musi być eksportowane10 . P . Antràs definiuje GVC jako „serię różnych 
etapów wytwarzania produktu lub usługi sprzedawanych klientom przy zało-
żeniu, że na każdym etapie dodawana jest nowa wartość i że realizacja przy-
najmniej dwóch etapów odbywa się w różnych krajach”11 . Z kolei R . Baldwin 
i A . Venables wyróżnili dwie konfiguracje GVCs – konfigurację typu pająk 
(spider-like), w której poszczególne części/segmenty nie są łączone w ściśle okre-
ślonym porządku, oraz konfigurację typu wąż (snake-like), w której ma miejsce 
wyraźna sekwencja etapów, określona przez wymogi procesu przetwórczego12 . 
Podział produkcji na segmenty oznacza, że znacząca część wymiany obejmuje 

9 D . Hummels, J . Ishii, K .-M . Yi, The Nature and Growth of Vertical Specialization in World 
Trade, „Journal of International Economics” 2001, vol . 54, issue 1, s . 77 .

10 A . Zielińska-Głębocka, Dostosowania strukturalne gospodarek do globalizacji, Wydawnic-
two C . H . Beck, Warszawa 2016, s . 51 .

11 P . Antràs, Conceptual Aspects of Global Value Chains, „NBER Working Paper”, 2019, 
no . 26539, s . 3 .

12 R . Baldwin, A . Venables, Spiders and Snakes: Offshoring and Agglomeration in the Global 
Economy, „Journal of International Economics” 2013, vol . 90, issue 2, s . 245–254 .
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nakłady pośrednie, a nie dobra czy usługi finalne, a specjalizacja może opie-
rać się na korzyściach z wykonywania określonych zadań, a nie na klasycznych 
korzyściach komparatywnych . Na wielkość korzyści z wymiany wpływa pozy-
cja producentów w całym łańcuchu wartości, który – według J . K . Dedricka, 
L . Kramera i G . Lindena13 oraz R . Baldwina14 – można przedstawić w formie 
krzywej uśmiechu, pokazującej różne segmenty dostarczające różne zasoby 
wartości dodanej . Segmenty początkowe i końcowe krzywej uśmiechu wska-
zują na wyższy poziom wartości dodanej (wykres 1) .

Wykres 1. Krzywa uśmiechu w przebiegu globalnego łańcucha wartości

Źródło: WTO, World Trade Report, 2014, s . 101, cyt . za: A . Zielińska-Głębocka, Dostosowania struk-
turalne gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C . H . Beck, Warszawa 2016, s . 58 .

Przykładowo krzywa uśmiechu opracowana dla łańcucha wartości sek-
tora półprzewodników (semiconductor value chain) reprezentowanego przez 
21 globalnych firm technologicznych składa się z trzech segmentów: segmentu 

13 J . Dedrick, K . L . Kraemer, G . Linden, Who Profits from Innovation in Global Value Chains? 
A Study of the iPod and Notebook PCs, „Industrial and Corporate Change” 2010, vol . 19, issue 
1, s . 81–116 .

14 R . Baldwin, Global supply chains: Why they emerged, why they matter, and where they are 
going, „CEPR Discussion Papers”, 2012, no . 9103 .
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„w górę” (upstream), obejmującego przedkonkurencyjne i konkurencyjne bada-
nia i prace rozwojowe (B+R), dostarczającego dużo wartości dodanej; segmentu 
środkowego, obejmującego takie procesy jak chip design, przetwórstwo, skła-
danie, testowanie i pakowanie (o mniejszym wkładzie wartości dodanej); seg-
mentu końcowego „w dół” (downstream), również o wysokiej wartości dodanej, 
definiowanego jako wykorzystanie w urządzeniach elektronicznych15 . Cechą 
nowoczesnych łańcuchów wartości jest ścisła integracja produkcji przemy-
słowej i usługowej . W raporcie Światowej Organizacji Handlu (WTO) jako 
przykład usług uczestniczących w GVCs na etapie rozwoju produktu podano 
m .in .: usługi B+R, usługi inżynierskie, usługi wzornictwa, testowanie tech-
niczne, badania rynkowe, usługi telekomunikacyjne, usługi komputerowe16 . 
Na etapie końcowym tzw . usług po sprzedaży wymieniono m .in .: usługi finan-
sowe, usługi ubezpieczeniowe, wynajem, leasing, usługi konserwacji i naprawy 
(tabela 2) . Sektory usługowe uczestniczące w GVCs należą do usług świad-
czonych dla biznesu, których rola zarówno w sprzedaży krajowej, jak i w eks-
porcie znacząco rośnie .

Tabela 2. Przykłady usług uczestniczących w globalnych łańcuchach wartości

Rozwój 
produktu

Przetwórstwo 
przemysłowe Dystrybucja Sprzedaż Usługi 

po sprzedaży

B+R,
usługi 
inżynierskie,
testowanie 
techniczne,
usługi 
wzornictwa,
badania 
rynkowe,
telekomunikacja,
usługi 
komputerowe

usługi 
przetwórstwa,
consulting 
menedżerski,
usługi 
transportowe,
usługi budowlane 
i w zakresie 
oczyszczania,
telekomunikacja,
usługi 
komputerowe

pakowanie,
drukowanie, 
publikowanie,
usługi 
transportowe,
logistyka,
magazynowanie

usługi prawne,
usługi 
rachunkowe,
usługi 
finansowe,
reklama,
handel hurtowy 
i detaliczny

usługi finansowe,
usługi 
ubezpieczeniowe,
wynajem, leasing,
usługi konserwacji 
i naprawy,
testowanie 
techniczne,
usługi 
informacyjne

Źródło: WTO, World Trade Report, 2014, cyt . za: A . Zielińska-Głębocka, Dostosowania strukturalne 
gospodarek do globalizacji, Wydawnictwo C . H . Beck, Warszawa 2016, s . 53 .

15 Measuring distortions in international markets. The semiconductor value chain, „OECD 
Trade Policy Papers”, 2019, no . 234 .

16 WTO, World Trade Report, 2014 .
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Dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w GVCs istotne znaczenie ma 
relacja zagranicznej wartości dodanej zawartej w importowanych nakładach 
wykorzystywanych w produkcji eksportowej do krajowej wartości dodanej, 
pokazującej wkład netto kraju do wytwarzanych i eksportowanych produk-
tów . Im większy jest wkład wartości krajowej, tym większe mogą być korzyści 
ze specjalizacji w ramach GVCs . Szczególne znaczenie ma duży udział war-
tości krajowej w początkowym i końcowym segmencie krzywej uśmiechu, 
ponieważ świadczy o specjalizacji w nowoczesnych ogniwach łańcucha war-
tości i większych frakcjach własnych, a nie importowanych nakładach w eks-
portowanych produktach . Relacja zagranicznej wartości dodanej do krajowej 
wartości dodanej w ramach globalnych czy regionalnych łańcuchów warto-
ści odzwierciedla w dużej mierze charakter powiązań między krajami, a także 
strategie działania korporacji międzynarodowych, które są  istotnym udzia-
łowcem globalnych sieci . Jeśli korporacja z kraju wyżej rozwiniętego prowa-
dzi produkcję i wymianę z krajem rozwijającym się, to z reguły wysoki udział 
krajowej wartości dodanej w jej eksporcie wiąże się z wysokimi wynagrodze-
niami pracowników o wysokich kwalifikacjach, którzy tworzą bardziej war-
tościowe segmenty krzywej uśmiechu . Jednocześnie w importowanej wartości 
dodanej dominuje głównie wynagrodzenie kapitału, czyli dochody z własno-
ści zagranicznej (zyski, dywidendy) . Przykładowo z badań przeprowadzonych 
przez OECD wynikało, że w eksporcie UE do Chin wysoki udział krajowej 
wartości dodanej był aż w 56% wyjaśniany przez wysokie dochody kapitału 
ludzkiego, natomiast aż 51% importowanej wartości dodanej przypadało 
na dochody z kapitału17 . Podobne relacje miały miejsce w europejskich krajach 
transformacji po przystąpieniu do UE, gdy znacząca część nowej wartości była 
tworzona w macierzystych firmach korporacji i następnie eksportowana do 
ich filii . Sytuacja ta wyraźnie poprawiła się w wyniku procesów konwergen-
cji realnej i zmian strukturalnych w tych krajach . Polska znalazła się w lepszej 
sytuacji niż przykładowo Słowacja, gdzie ma miejsce bardzo silna koncentracja 

17 OECD, Interconnected Economies: Benefiting from Global Value Chains – Synthesis Report, 
Paris 2013; A . Zielińska-Głębocka, op .cit .



Anna Zielińska-Głębocka 

536

wytwarzania półproduktów i dóbr pośrednich w kilku gałęziach produkcji 
(środki transportu, sprzęt optyczny i elektryczny), a krajowa wartość dodana 
koncentruje się w „dołku” krzywej uśmiechu przy zagranicznej wartości doda-
nej pochodzącej z wyższych segmentów krzywej . W Polsce struktura udziału 
w sieciach produkcyjnych jest bardziej zróżnicowana i przypomina konfigu-
rację typu pająk, a nie typu wąż, dominującą głównie na Słowacji, ale także, 
chociaż w mniejszym stopniu, w Słowenii i Czechach . Na konfigurację pająka 
złożył się udział w sieciach nie tylko kilku gałęzi przemysłu przetwórczego, jak 
produkcja sprzętu elektrycznego, transportowego, elektronicznego, lecz także 
przetwórstwa rolno-spożywczego oraz wielu branż sektora usług dla biznesu .

Rosnące powiązanie gospodarek wynikające z rozwoju GVCs stworzyło 
problem metodologiczny liczenia strumieni wymiany w sytuacji, gdy ma 
miejsce przepływ wartości dodanej tworzonej w sieci różnych krajów . Niewy-
starczające okazały się dotychczasowe klasyfikacje towarowe i metody liczenia 
eksportu i  importu produktów finalnych według wartości brutto . Dlatego 
zostały opracowane metody liczenia handlu według wartości dodanej na pod-
stawie tablic przepływów międzygałęziowych (input-output). Bazę danych dla 
tych obliczeń stworzyło wiele instytucji międzynarodowych, przy czym naj-
ważniejszą jest baza WIOD (World Input-Output Database), modyfikowana 
i uzupełniana w kolejnych latach18 . Jest ona wykorzystywana przez polskich 
ekonomistów do szacowania wielkości handlu wartością dodaną w porówna-
niu z handlem tradycyjnym mierzonym brutto . Badania takie przeprowadzili 
m .in .: Ł . Ambroziak19, P . Folfas20, M . Olczyk i A . Kordalska21 oraz A . Kuźnar22 . 
Wynika z nich kilka ważnych wniosków . Po pierwsze, wykazano relatywnie 

18 World Input-Output Database, www .wiod .org .
19 Ł . Ambroziak, Wartość dodana w handlu zagranicznym nowych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018 .
20 P . Folfas, Handel międzynarodowy mierzony wartością brutto oraz wartością dodaną – ana-

liza porównawcza, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016 .
21 M . Olczyk, A . Kordalska, Gross Exports versus Value-Added Exports: Determinants and 

Policy Implications for Manufacturing Sectors in Selected CEE Countries, „Eastern European Eco-
nomics” 2017, vol . 55, s . 91–109 .

22 A . Kuźnar, Udział Polski w globalnych łańcuchach wartości, „Horyzonty Polityki” 2017, 
nr 8, s . 49–67 .
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silne, ponad 50-procentowe zaangażowanie Polski w GVCs i wysoki sto-
pień zintegrowania eksportu z międzynarodowymi sieciami . Po drugie, nadal 
dominuje powiązanie produkcji w górę łańcucha, czyli tworzenie wartości 
w niższych segmentach krzywej uśmiechu . Po trzecie, Polska, podobnie jak 
inne kraje Europy Środkowej i Wschodniej (EŚW), jest silnie zintegrowana 
z gospodarką Niemiec, ponieważ uczestniczy w niemieckich sieciach tworzo-
nych w Europie (made in Europe) i na świecie (made in the world), zwłaszcza 
z Chinami . Według Ł . Ambroziaka, zagraniczna wartość dodana w eksporcie 
brutto do Niemiec była w Polsce na poziomie ok . 25%, co oznaczało znacznie 
niższy udział niż w przypadku Słowacji i Węgier, gdzie ten wskaźnik wynosił 
ponad 40%, a także Czech i Słowenii, wykazujących poziom przekraczający 
35%23 . Jak pisze Ł . Ambroziak, „w eksporcie Polski do Niemiec duże znacze-
nie miała natomiast polska wartość dodana, która za pośrednictwem Niemiec 
docierała do krajów trzecich, gdzie była konsumowana” . Z obliczeń procento-
wego udziału Polski w GVCs w eksporcie brutto w latach 2000–2014 wynika, 
że udział ten wzrósł z 50% do 59%, przy czym bardziej wzrósł udział w dół, 
pokazujący zagraniczną wartość dodaną w eksporcie, niż udział w górę, pre-
zentujący krajową wartość dodaną w eksporcie innych krajów24 . Po czwarte, 
na poziomie całej wymiany handlowej Polski salda obrotów liczonych według 
wartości brutto i według wartości dodanej były zbliżone, natomiast występowały 
różnice w układach bilateralnych, największe w handlu między krajami EŚW . 
Liczenie salda handlowego według dwóch metod – wartości brutto i wartości 
dodanej – jest ważne przede wszystkim dla oceny konkurencyjności „jakościo-
wej” kraju, tworzonej przez poprawę innowacyjności, a nie tylko przez czyn-
niki cenowo-kosztowe . Służy tym samym jako narzędzie pomagające władzom 
publicznym w budowaniu i realizacji strategii wspierania endogenicznych źró-
deł wzrostu, tkwiących w zasobach krajowej wartości dodanej z wyższych seg-
mentów krzywej uśmiechu . Dla oceny równowagi zewnętrznej w bieżących 
rachunkach handlowych ma znaczenie pośrednie, pokazuje bowiem relacje 

23 Ł . Ambroziak, op .cit ., s . 77 .
24 Ibidem, s . 96 .
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między wymianą produktów finalnych (eksport brutto) i produktów pośred-
nich (wartość dodana) . Informuje o kierunkach zmian w strukturze wymiany, 
sile powiązań handlowych między krajami i firmami uczestniczącymi w GVCs .

Rozwój GVCs przynosi też wyraźne efekty w zakresie podejścia do protek-
cjonizmu, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych . W literaturze przedmiotu 
przeważa pogląd, iż wielostronne zaangażowanie różnych krajów w globalne 
sieci może sprzyjać liberalizacji handlu światowego, gdyż kraj będący jedno-
cześnie eksporterem i importerem produktów czy usług (pośrednich i final-
nych) z kilku krajów partnerskich będzie raczej dążyć do usuwania barier niż 
do ich nakładania . Praktyka gospodarcza pokazuje jednak, że sytuacja tego 
typu nie zawsze ma miejsce, o czym świadczy np . ostatnia wojna handlowa 
między Stanami Zjednoczonymi i Chinami, a więc krajami silnie zaangażo-
wanymi w GVCs . Argumenty potwierdzające ryzyko wzrostu protekcjoni-
zmu pojawiają się także w związku z możliwością pogłębienia nierówności 
dochodowych w krajach, do których przenoszona jest działalność w formie 
outsourcingu czy offshoringu . P . K . Goldberg i N . Pavenik25, A . B . Bernard, 
A . Moxnes i K . H . Ulltveit-Moe26 oraz P . Antràs27 zwracają jednak uwagę na to, 
że sytuacja krajów rozwijających się jest bardzo zróżnicowana, w niektórych, 
jak np . w Wietnamie, duży udział GVCs sprzyjał redukcji biedy, ale w wielu 
innych krajach efekty dochodowe były niekorzystne, co może rodzić tenden-
cje protekcjonistyczne z wykorzystaniem narzędzi pozataryfowych . Każda 
forma protekcjonizmu odbija się na wolumenie wymiany handlowej i znajduje 
odzwierciedlenie w rachunkach bieżących krajów uczestniczących w obrocie 
towarowym i usługowym . Efekty tego typu mogą potencjalnie pojawić się 
w wyniku niekorzystnego rozwoju stosunków UE ze Stanami Zjednoczonymi, 
głównie jako pokłosie wojny z Chinami .

25 P . K . Goldberg, N . Pavenik, Distributional Effects of Globalization in Developing Coun-
tries, „Journal of Economic Literature” 2007, vol . 45, issue 1, s . 39–82 .

26 A . B .  Bernard, A .  Moxnes, K . H .  Ulltveit-Moe, Two-Sided Heterogeneity and Trade, 
„Review of Economics and Statictics” 2018, vol . 100, issue 3, s . 424–439 .

27 P . Antràs, op .cit .
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Dynamika eksportu i importu, decydująca o saldzie obrotów bieżących, 
pozostaje pod wpływem zmian kursu walutowego, zgodnie z keynesowskim 
podejściem elastycznościowym do zapewnienia równowagi zewnętrznej28 . Zna-
czenie tego podejścia, definiowanego jako przełączanie wydatków krajowych 
na importowane i na odwrót (expenditure-switching) pod wpływem deprecja-
cji lub aprecjacji kursu, w dużej mierze zależy od systemu walutowego kraju . 
W systemie płynnego kursu zmiany kursu dokonują się pod wpływem gry 
rynkowej, zwłaszcza jeśli bank centralny nie traktuje stabilizacji kursu własnej 
waluty wobec innych walut na ściśle określonym poziomie jako celu działa-
nia swojej polityki pieniężnej . Tego typu podejście jest stosowane przez banki 
centralne realizujące strategię bezpośredniego celu inflacyjnego, a zatem przez 
cały Europejski System Banków Centralnych, do którego należy Narodowy 
Bank Polski (NBP) . W strategii NBP przewidziano interwencje walutowe, 
ale tylko w celu łagodzenia nadmiernych wahań kursu, a nie jego stabilizacji 
na określonym poziomie (fundamentalnym czy behawioralnym)29 . W sytuacji 
pełnej płynności kursu polskiego złotego istotna jest pozycja rynkowa polskiej 
waluty, a więc to, jak rynki tę walutę oceniają – czy jako walutę bezpieczną, 
czy też zagrożoną ryzykiem . Znane jest przykładowo zjawisko tzw . zarażania, 
gdy pozycja jednej waluty w dużej mierze jest efektem jednakowego trakto-
wania przez inwestorów kilku walut zaliczanych do wspólnego ryzykownego 
koszyka, nawet jeśli nie ma obiektywnych podstaw do tego typu strategii . Przy 
autonomii polityki pieniężnej płynne kursy działają jako automatyczne stabili-
zatory równowagi zewnętrznej i decydują o wartości eksportu netto, zwłaszcza 
jeśli ma miejsce deprecjacja kursu wobec walut głównych partnerów handlo-
wych . Mechanizm ten zadziałał kilkakrotnie w przypadku polskiego złotego, 
przykładowo w latach 2005–2008 miała miejsce aprecjacja złotego, następnie 

28 E . Najlepszy, K . Sobański, Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się, 
PWE, Warszawa 2010; M . Burda, Ch . Wyplosz, Makroekonomia. Podręcznik europejski, PWE, 
Warszawa 2000 .

29 Strategia polityki pieniężnej NBP po 2003 r . zakłada, że „system płynnego kursu waluto-
wego sprzyja skuteczności strategii BCI, gdyż polityka oddziaływania na kurs walutowy mogłaby 
wymuszać zmiany stóp procentowych niezgodne z przyjętym celem inflacyjnym” . NBP, Raport 
o stanie równowagi polskiej gospodarki, Warszawa 2015, s . 11 .
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po kryzysowym 2009 r . doszło do silnej deprecjacji, która pozwoliła na utrzyma-
nie relatywnie wysokiej dynamiki eksportu i wsparcie wzrostu gospodarczego30 . 
W ostatniej dekadzie nastąpiło pewne ustabilizowanie kursu, a odchylenia od 
kluczowych walut nie były znaczące . Relatywna stabilność dotyczyła przede 
wszystkim kursu złotego wobec euro, odchylenia kursu były znacznie mniej-
sze niż dopuszczalny przedział +/–15% europejskiego mechanizmu kursowego 
– ERM 2 . Można więc przyjąć, że mechanizm expenditure-switching i twier-
dzenie Marshalla–Lernera miały dla Polski znaczenie w niektórych okresach, 
zwłaszcza kryzysowych, wspierały bowiem utrzymanie równowagi wewnętrznej 
i zewnętrznej . Warto jednak podkreślić, że nawet niewielkie wahania płynnego 
kursu tworzą ryzyko kursowe dla przedsiębiorców, co dla wielu ekonomistów 
stanowi argument za przyspieszeniem wejścia Polski do strefy euro .

2.  Pozahandlowe obroty. Zagraniczne inwestycje bezpośrednie 
i transfery unijne

W małej otwartej gospodarce podlegającej trendom globalnym ma miejsce 
silna integracja działalności handlowej z działalnością inwestycyjną, głównie 
w formie ZIB . Zaangażowanie międzynarodowych przedsiębiorstw w transakcje 
handlowe oznacza konieczność uwzględniania podejścia mikroekonomicznego 
w ocenie strumieni handlu, co znalazło wyraz w tzw . nowszej nowej teorii han-
dlu, sformułowanej przez M . Melitza w 2003 r . Według tej teorii, na stopień 
zaangażowania firm w działalność eksportową wpływa ich zróżnicowanie pod 
względem poziomu produkcyjności w ramach danego sektora . Oznacza to, że 
firmy są heterogeniczne, a mechanizm ich selekcji według potencjału konku-
rencyjnego decyduje o możliwościach zdobycia czy utrzymania pozycji na ryn-
kach międzynarodowych . Wprawdzie teoria ta dotyczyła wymiany gotowych 
wyrobów, to koncepcja M . Melitza została przez wielu autorów zaadaptowana 

30 I . Maciejczyk-Bujnowicz, Uwarunkowania wymiany handlowej Polski w latach 2000–2010 
– wybrane zagadnienia, w: Wpływ kursu walutowego na handel zagraniczny, red . J . Bilski, PWE, 
Warszawa 2012, s . 101 .
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wobec firm angażujących się w GVCs31, w tym realizujących handel wewnątrz 
firmy (intra-firm trade) . Przy wysokich kosztach stałych, wymagających dużej 
minimalnej skali produkcji, niektóre mniej efektywne firmy są wyłączane 
z udziału w globalnych sieciach . Z tego względu GVCs są bardzo dynamiczne, 
zmieniają się ich uczestnicy, zmienia się pozycja poszczególnych firm w dra-
binach łańcucha czy krzywej uśmiechu, zmienia się relacja działalności prze-
mysłowej i usługowej w ramach całego łańcucha . Korporacje ponadnarodowe 
(multinational corporations – MNEs) są głównymi motorami napędzającymi 
globalne sieci . W ich ramach następuje integracja inwestycji, handlu oraz czę-
sto także strategicznego partnerstwa opartego na kontraktach, które obejmują 
m .in . licencjonowanie, franczyzę, współpracę w zakresie badań . Jak podkreślają 
A . Andrenelli, I . Lejárraga, S . Miroudot i L . Montinari32, wszystkie firmy sta-
rają się tworzyć miks różnego rodzaju działań, przy czym strategiczne partner-
stwo ma szczególne znaczenie w sektorach naukochłonnych i tych zaliczanych 
do gałęzi wysokich technologii, w których ważna jest elastyczność działania 
związana z postępem technologicznym .

Międzynarodowe korporacje inwestujące w Polsce wykorzystują wszystkie 
możliwe formy działalności: od bezpośrednich nakładów kapitałowych (equity 
investments) w formie inwestycji typu greenfield i brownfield, otwierania nie-
zależnych filii/dostawców, w tym w handlu detalicznym i hurtowym, gdzie 
dostawca usługi jest obecny na terytorium kraju lokaty w celu prowadzenia 
tam działalności komercyjnej (zgodnie z formułą 3 układu GATS/WTO), do 
różnego rodzaju strategicznego partnerstwa . Do ZIB zalicza się także w pol-
skich bilansach płatniczych reinwestowanie zysków na miejscu lokaty . Z obli-
czeń NBP wynika, że z ogólnej wartości środków netto należnych właścicielom 

31 G . Gopinath, B . Neiman, Trade Adjustment and Productivity in Large Crises, „Ameri-
can Economic Review” 2014, vol . 104, issue 3, s . 793–831; P . Antràs, T . Fort, F . Tintelnot, The 
Margin of Global Sourcing: Theory and Evidence from U. S. Firms, „American Economic Review” 
2017, vol . 107, issue 9, s . 2514–2564; H . Nordås, Offshoring of services functions and labour 
market adjustments, „OECD Trade Policy Papers”, 2019, no . 226; A . Andrenelli, I . Lejárraga, 
S . Miroudot, L . Montinari, Micro-Evidence on Corporate Relationships in Global Value Chains. 
The Role of Trade, FDI and strategic Partnerships, „OECD Trade Policy Papers”, 2019, no . 227 .

32 A . Andrenelli, I . Lejárraga, S . Miroudot, L . Montinari, op .cit ., s . 15 .



Anna Zielińska-Głębocka 

542

z tytułu ZIB w Polsce, stanowiącej ok . 3% PKB, mniej więcej 1% przypada 
na reinwestowanie zysków33, które oznacza mniejszy strumień dywidend pły-
nących do zagranicznych właścicieli i mniejszą wartość zadłużenia zagranicz-
nego z  tytułu transferu dochodów pierwotnych, ujmowanego w rachunku 
bieżącym . Specyfiką zaangażowania MNEs w globalne sieci jest także tworze-
nie określonych relacji między nakładami na usługi i na produkcję przemy-
słową . H . Nordås szacuje, że między 25% a 60% zatrudnienia w przemyśle 
przetwórczym stanowi zatrudnienie w usługach dla biznesu, takich jak: trans-
port, marketing, usługi informacyjne i komunikacyjne, badawcze i rozwojowe, 
naprawcze, kształceniowe34 . Dla MNE przedmiotem strategicznego wyboru jest 
decyzja, czy wytwarzać te usługi w ramach firmy, czy też zlecać je na zewnątrz 
w  formie outsourcingu lub offshoringu . Z badań autora wynika, że usługi 
pośrednie świadczone przez lokalnych lub zagranicznych dostawców (offsho-
ring) stanowią tylko 20% wartości brutto przemysłu, ale ten udział wyraźnie 
wzrósł z 13% w 2000 r . do ponad 18% w 2014 r . Oznacza to, że przedsiębiorcy 
przemysłowi zlecają usługi głównie krajowym dostawcom w ramach krajowego 
outsourcingu . Polska jest ważnym rynkiem, na którym zagraniczne korporacje 
przemysłowe lub finansowe zlecają świadczenie wybranych usług lub funkcji 
usługowych na zasadzie zagranicznego offshoringu . Przykładem są wspomniane 
wcześniej usługi finansowe, księgowe, badawcze, w których przypadku przy 
rozpatrywaniu możliwości make or buy przeważa opcja kupowania .

Bez względu na formę realizacji inwestycji przez przedsiębiorstwa ponadnaro-
dowe dokonywane przez nie przepływy kapitału i transfery dochodów związanych 
z własnością kapitału wpływają na międzynarodową pozycję inwestycyjną netto 
kraju oraz na bilans płatniczy . Integracja z UE, oparta na swobodzie przepływu 
kapitału i podejmowaniu działalności gospodarczej na całym rynku wewnętrz-
nym, doprowadziła do wysokiej dynamiki napływu ZIB . W pierwszym okresie 
integracji duże zaangażowanie ZIB było niezbędne do przyspieszenia procesu 
konwergencji przez dostarczanie oszczędności zagranicznych uzupełniających 

33 NBP, op .cit .
34 H . Nordås, op .cit .
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krajową podaż kapitału . Inwestycje bezpośrednie należy traktować jako formę 
zagranicznych oszczędności o prywatnym charakterze, których rola jest nie 
do przecenienia w kraju przechodzącym procesy konwergencji (takim krajem 
jest Polska) . Jeśli chodzi o międzynarodową pozycję inwestycyjną, duży udział 
inwestycji bezpośrednich należy traktować jako czynnik pozytywny – stabili-
zujący pozycję kraju na rynkach międzynarodowych w dłuższych przedziałach 
czasowych . Zagraniczne inwestycje bezpośrednie są istotnym czynnikiem rów-
noważącym deficyty na rachunku bieżącym bilansu płatniczego, a ich wartość, 
zgodnie z europejskimi zasadami budowy bilansów płatniczych, jest ujmowana 
w rachunku finansowym . Z kolei saldo dochodów tzw . nierezydentów z tytułu 
zaangażowania kapitałowego jest ujmowane w pozycji „dochody pierwotne 
rachunku bieżącego” . Saldo dochodów pierwotnych było w Polsce w całym 
okresie integracji ujemne w dużej mierze ze względu na dochody inwestorów 
bezpośrednich, przy czym wielkość ta była zmienna w zależności od ich decy-
zji odnośnie do transferu dywidend lub reinwestowania zysków, a także odno-
śnie do formy napływu kapitału (udziałowej, oznaczającej finansowanie przez 
papiery udziałowe, akcje, lub przez instrumenty dłużne, gdy zagraniczny wła-
ściciel dostarcza swojej spółce zależnej finansowanie w formie długu/pożyczki) . 
Ze względu na duży udział ZIB w napływie kapitału, znacznie przekraczający 
udział inwestycji portfelowych, ten typ zadłużenia zagranicznego o charak-
terze prywatnym nie jest niebezpieczny dla stabilności równowagi zewnętrz-
nej . W rezultacie relacja salda rachunku bieżącego do PKB w Polsce mieściła 
się przez cały okres w granicach wyznaczonych w unijnej procedurze nierów-
nowag makroekonomicznych +6/–4% PKB, liczonych jako 3-letnia średnia 
ruchoma . Według danych NBP, relacja ta na koniec 2018 r . wyniosła –1,3%35 .

Unijne kraje konwergencji, w tym Polska, korzystają – poza zagranicznymi 
oszczędnościami prywatnymi, wspierającymi wzrost gospodarczy i stabilizującymi 

35 Rachunek bieżący polskiego bilansu płatniczego obejmuje obroty towarowe, usługi, 
dochody pierwotne, czyli wynagrodzenia inwestorów zagranicznych oraz wynagrodzenia pra-
cowników z tytułu pracy osiągane przez Polaków pracujących za granicą krócej niż jeden rok, 
oraz dochody wtórne jako część wynagrodzeń przekazywanych do Polski przez pracujących za 
granicą dłużej niż jeden rok . Oczywiście rachunek pokazuje przychody i rozchody oraz salda 
poszczególnych pozycji .
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długookresową równowagę zewnętrzną – z oszczędności publicznych, któ-
rymi są środki finansowe napływające z UE . Kluczowe znaczenie ma w tym 
zakresie saldo przychodów (transfery z Unii) i rozchodów (składki członkow-
skie na rzecz Unii) . Polska jest beneficjentem netto transferów unijnych od 
początku członkostwa w ugrupowaniu . Transfery są księgowane na rachunku 
kapitałowym bilansu płatniczego, który uzupełnia rachunek bieżący, ze względu 
na to, że bezzwrotne środki unijne nie powodują zadłużenia kraju . Należy je 
więc traktować podobnie jak obroty na rachunku bieżącym . Narodowy Bank 
Polski podaje w efekcie nie tylko saldo samego rachunku bieżącego, lecz także 
łączne saldo rachunku bieżącego i rachunku kapitałowego, które ze względu 
na pokaźne kwoty środków unijnych jest w ostatniej dekadzie dodatnie . Przy-
kładowo relacja tego łącznego salda do PKB w 2018 r . wyniosła ok . 2% i była 
korzystniejsza niż relacja samego salda rachunku bieżącego . Transfery środków 
pomocowych z Unii są więc istotnym czynnikiem stabilizującym równowagę 
zewnętrzną Polski . Sytuacja może się zmienić, jeśli Polska ze względu na osiąg-
nięcie wysokiego poziomu konwergencji rozwojowej, ograniczającego napływ 
unijnej pomocy, z kraju beneficjenta netto funduszy unijnych stanie się płat-
nikiem netto . Zapewnienie równowagi zewnętrznej będzie w tych warunkach 
uzależnione od czynników wewnętrznych (eksport netto, konkurencyjność 
itd .) oraz od napływu zagranicznych oszczędności prywatnych i koniunk-
tury światowej . Ważna będzie także stabilność kursu walutowego (zwłaszcza 
wobec euro), którą w pełni może zagwarantować tylko wstąpienie Polski do 
unii gospodarczej i walutowej .

Zakończenie

Polska zaliczana jest do grupy małych otwartych gospodarek silnie uza-
leżnionych od relacji handlowych i finansowych z partnerami zagranicznymi . 
Wysoki stopień otwartości w bezpośredni sposób wpływa na stan równowagi 
zewnętrznej kraju . W całym okresie integracji z UE Polsce udało się utrzymać 
relatywnie stabilną równowagę zewnętrzną, wykazywaną przez salda rachunku 
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bieżącego oraz łącznie przez salda rachunku bieżącego i rachunku kapitało-
wego, na którym są księgowane transfery z UE . Trzy czynniki miały tu klu-
czowe znaczenie . Najważniejszym było pełne włączenie Polski do unijnego 
rynku wewnętrznego w zakresie swobody przepływu dóbr i usług . Na rynku 
dóbr silnie zadziałały efekty kreacji i przesunięcia handlu, polscy producenci 
zostali włączeni do GVCs, a  sam kraj uniknął procesów deindustrializacji, 
ograniczających możliwości dostawy finalnych i pośrednich dóbr przemysło-
wych na obce rynki . Liberalizacja przepływu usług na unijnym rynku umoż-
liwiła polskim usługodawcom wejście na  ten rynek w szerokim spektrum 
branż, szczególnie dynamicznie w dziedzinie usług transportowych i usług 
dla biznesu . Utrzymująca się od wielu lat nadwyżka eksportu usług nad ich 
importem stała się istotnym źródłem dodatniego salda obrotów towarowych 
na rachunku bieżącym kraju .

Drugim czynnikiem wpływającym na równowagę zewnętrzną Polski w całym 
okresie transformacji był silny napływ ZIB, uzupełniających krajową podaż 
kapitału . Ze względu na to, że ich napływ był większy niż inwestycji portfelo-
wych, i na dodatek znaczna część zysków międzynarodowych korporacji była 
reinwestowana w Polsce, a nie transferowana w  formie dywidend dla wła-
ścicieli, ZIB nie tworzyły zagrożenia dla stabilności równowagi zewnętrznej .

Trzeci ważny czynnik to transfer środków pomocowych z UE w sytuacji 
utrzymywania przez Polskę statusu beneficjenta netto tej pomocy . Napływ 
unijnych środków nie powoduje zadłużenia kraju, ma pozycję zbliżoną do 
obrotów bieżących, stąd w statystykach Eurostatu i NBP jest księgowany 
na oddzielnym rachunku kapitałowym . W efekcie dla zobrazowania bieżącej 
sytuacji w zakresie równowagi zewnętrznej można liczyć łączne salda rachunku 
bieżącego i rachunku kapitałowego . Wykazane w bilansach płatniczych Polski 
łączne salda obu rachunków były w całej ostatniej dekadzie dodatnie .

Osiągnięta przez Polskę relatywnie dobra pozycja w zakresie równowagi 
zewnętrznej nie jest jednak wolna od zagrożeń . Mogą nimi być: utrata konku-
rencyjności na rynku dóbr i usług, zewnętrzne szoki podażowe (jak pandemie, 
klęski żywiołowe, zerwanie łańcuchów wartości), szoki popytowe ograniczające 
możliwości eksportu czy też utrata wiarygodności na rynkach finansowych, 
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w tym zagrażająca wartości złotego . Na tego typu zagrożenia kraj członkow-
ski UE powinien być przygotowany poprzez prowadzenie racjonalnej polityki 
makroekonomicznej i stosowanie wspólnych unijnych regulacji .
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32KRYSTYNA ŻOŁĄDKIEWICZ*, RENATA ORŁOWSKA**

STREFA WOLNEGO HANDLU 
AUSTRALIA–UNIA EUROPEJSKA 

(A–UEFTA)

Wstęp

Procesy międzynarodowej integracji ekonomicznej dominują we współ-
czesnej gospodarce światowej już od wielu lat . Kraje integrują się, ponieważ 
mają na względzie korzyści, jakie w przyszłości odniosą1 . Momentem przeło-
mowym w historii regionalizmu handlowego stała się integracja europejska 
i jej intensyfikacja pod względem ilościowym i strukturalnym w XX i XXI w . 
Początkiem było powołanie w 1951 r . przez 6 krajów (Niemcy, Francję, Wło-
chy, Belgię, Holandię i Luksemburg) Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali 
(EWWiS), a następnie doszło do ustanowienia przez te kraje Europejskiej 

* Dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG – Uniwersytet Gdański, e-mail: krystyna .
zoladkiewicz@ug .edu .pl; ORCID: 0000-0002-2034-4615 .
** Dr Renata Orłowska –  Uniwersytet Gdański, e-mail: renata .orlowska@ug .edu .pl; 

ORCID: 0000-0003-0184-6297 .
1 J . Barcz, E . Kawecka-Wyrzykowska, K . Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska, 

Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007, s . 22 . Szerzej zob .: Unia Europejska, t . 1, red . E . Kawec-
ka-Wyrzykowska, E . Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 
2004; S . Ładyka, Z teorii integracji gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, listo-
pad 2000 .
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Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w 1958 r . i jej kolejnych rozszerzeń w XX w . do 
15 krajów członkowskich (kolejno: Dania, Wielka Brytania, Irlandia – 1973 r .; 
Grecja – 1981 r .; Hiszpania, Portugalia – 1986 r .; Austria, Finlandia, Szwecja 
– 1995 r .) oraz powstania Unii Europejskiej (UE) w 1993 r . Dalsze rozszerzenia 
o 13 nowych krajów członkowskich miały miejsce w: 2004 r . (Czechy, Cypr, 
Estonia, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry)2, 2007 r . 
(Bułgaria, Rumunia) i 2013 r . (Chorwacja) . Łącznie UE miała do 31 stycznia 
2020 r . 28 członków3 . Jednocześnie żadne z istniejących porozumień integra-
cyjnych nie osiągnęło tak zaawansowanego stopnia integracji4 .

Unia Europejska rozpoczęła też procedury negocjacyjne z kolejnymi kra-
jami i do 2020 r . podpisała 43 porozumienia integracyjne . Mają one głów-
nie formę stref wolnego handlu (free trade agreement – FTA) . Ich celem jest 
wzrost powiązań handlowych z krajami Azji–Pacyfiku, Ameryki Północnej, 
Ameryki Łacińskiej, Afryki, w tym np . międzyregionalne porozumienia han-
dlowe z Armenią, Japonią, Kanadą, Kolumbią i Peru, Ghaną5 .

Unia Europejska reprezentuje najwyższy poziom integracji ekonomicznej, 
a  jego początkiem było stworzenie jednolitego rynku europejskiego, który 
obowiązuje od 1993 r . Obejmuje on cztery wolności oparte na unii celnej 
– swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału6 . Była to istotna cecha 
zaawansowania integracji, która sprzyjała rozwojowi gospodarczemu krajów 

2 Polska w  Unii Europejskiej, t .  2, red .  E .  Kawecka-Wyrzykowska, E .  Synowiec, Insty-
tut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004; E . Kawecka-Wyrzykowska, 
Ł . Ambroziak, E . Molendowski, W . Polan, Intra-Industry Trade of the New EU Member States. 
Theory and Empirical Evidence, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017 .

3 Liczba krajów członkowskich uległa zmniejszeniu do 27 w efekcie wyjścia Wielkiej Bry-
tanii 1 lutego 2020 r . (brexit) . 

4 J . Barcz, E . Kawecka-Wyrzykowska, K . Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska…, 
op .cit . s . 23 . Zob . także: J . Barcz, E . Kawecka-Wyrzykowska, K . Michałowska-Gorywoda, Inte-
gracja europejska w świetle Traktatu z Lizbony, PWE, Warszawa 2012; J . Barcz, E . Kawecka-
-Wyrzykowska, K . Michałowska-Gorywoda, Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty 
ekonomiczne, PWE, Warszawa 2016 .

5 WTO, Regional Trade Agreements Database, http://rtais .wto .org/UI/PublicMaintainR-
TAHome .aspx (10 .01 .2020) .

6 R . Orłowska, Unia Europejska, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, 
red . R . Orłowska, K . Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, s . 217–218 .
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członkowskich i jego dynamizacji, stanowiła też wzór dla innych integrują-
cych się państw7 .

Integracja europejska objęła również powołanie w 1960 r . innego poro-
zumienia integracyjnego – Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA), które ewoluowało w całym okresie swojego funkcjonowania pod 
względem liczby krajów członkowskich i zakresu działalności . W początko-
wym okresie w EFTA było siedmiu członków, w okresie późniejszym liczba 
ta wzrosła do dziesięciu, a od 1995 r ., w tzw . nowej EFTA, są już tylko cztery 
kraje członkowskie8 . Trzy kraje członkowskie EFTA (Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia, bez Szwajcarii) i kraje członkowskie UE tworzą Europejski Obszar 
Gospodarczy (EOG)9 .

Te dwa europejskie ugrupowania były fundamentem pierwszej fali regio-
nalizmu, która rozwijała się w  latach 1950–1970, i  stanowiły jedyne efek-
tywnie funkcjonujące porozumienia integracyjne w tym okresie . Pozostałe 
ugrupowania, które powstawały w Afryce i Ameryce Łacińskiej, nie odniosły 
sukcesu . Dotyczyło to także utworzonego w 1966 r . porozumienia Strefy Wol-
nego Handlu Australii i Nowej Zelandii (New Zealand Australia Free Trade 
Agreement – NAFTA10), które było oceniane jako „niezbyt efektywne, nad-
miernie sterowane” i w 1983 r . zostało przekształcone w CER (Closer Eco-
nomic Relations; Australia New Zealand Closer Economic Relations Trade 
Agreement – ANZCERTA) .

7 Było to przedstawiane jako szczególne osiągnięcie UE przez współtwórców koncepcji 
powstania i pogłębiania zakresu integracji w Umowie handlowej o bliskich stosunkach ekono-
micznych Australii i Nowej Zelandii (CER, ANZCERTA), zwłaszcza przez wielkiego zwolen-
nika integracji CER – P . J . Lloyda z Uniwersytetu w Melbourne (P . J . Lloyd, Completing CER, 
„CEDA Information Paper”, 1997, no . 52, s . 1–5) . W Polsce Profesor E . Kawecka-Wyrzykow-
ska była jednym z pierwszych badaczy identyfikujących rolę i znaczenie CER oraz odniesienie 
się tego ugrupowania do doświadczeń UE (z dyskusji naukowych autorek z Panią Profesor) . 

8 K . Żołądkiewicz, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, w: Globalizacja i regionali-
zacja w gospodarce światowej, red . R . Orłowska, K . Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, s . 220 .

9 R . Orłowska, Europejski Obszar Gospodarczy, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce 
światowej, red . R . Orłowska, K . Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012, s . 227 .

10 K .  Żołądkiewicz, Integracja ekonomiczna Australii i  Nowej Zelandii jako przykład 
współczes nych procesów integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, 
s . 103– 122 .
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Druga fala regionalizmu miała miejsce od lat 80 . XX w . do zakończenia 
Rundy Urugwajskiej GATT (1994 r .) i cechowało ją włączenie Stanów Zjed-
noczonych do porozumień integracyjnych11 . Był to także okres bardziej aktyw-
nego włączenia się Australii do procesów integracyjnych . W 1983 r . weszła 
w życie Umowa handlowa o bliskich stosunkach ekonomicznych Australii 
i Nowej Zelandii (CER) w miejsce wcześniejszego porozumienia NAFTA . 
Światowa Organizacja Handlu (WTO) ocenia CER jako „realną” (pełną) 
strefę wolnego handlu, rozwijającą atrybuty wyższych form integracji (reali-
zacja czterech wolności, harmonizacja uregulowań różnych polityk) w postaci 
strefy wolnego handlu12 . Od tego czasu Australia zawarła kolejnych 11 poro-
zumień integracyjnych (łącznie 12 ugrupowań handlowych)13 .

Z kolei trzecia fala regionalizmu pojawiła się na przełomie XX i XXI w . 
i oznaczała rozwój regionalizmu azjatyckiego . Ponadto był to okres zdomi-
nowany wzrostem tworzenia – z jednej strony – bilateralnych, z drugiej zaś 
– megaregionalnych ugrupowań handlowych . To okres negocjowania i zawiera-
nia porozumień pomiędzy kilkoma krajami, jak CPTPP (Wszechstronne i Pro-
gresywne Partnerstwo Transpacyficzne – 11 krajów), RCEP (Wszechstronne 
Regionalne Partnerstwo Ekonomiczne – 15 krajów), CETA (Kompleksowa 
umowa gospodarczo-handlowa UE–Kanada, 28 + 1), czy ugrupowań mię-
dzykontynentalnych, integrujących nawet kraje bardzo odległe terytorialnie, 
np . AUSFTA (Strefa Wolnego Handlu Australia–USA) lub próby utworzenia 
ugrupowań FTAAP (Strefa Wolnego Handlu Azji i Pacyfiku – 21 krajów) czy 
TTIP (Partnerstwo Transatlantyckie UE + 1) .

Ewolucja regionalizmu handlowego, zwłaszcza od utworzenia WTO (1995 r .), 
spowodowała proliferację ugrupowań integracyjnych . Do 2020 r . łącznie pod-
pisano 698 porozumień integracyjnych, z czego funkcjonują 303 . Porozumie-
nia integracyjne w przeważającym zakresie (ok . 90%) przyjmują formę FTA14 .

11 T .  Carpenter, A  historical perspective on regionalism, w:  Multilateralizing Regionalism, 
red . R . Baldwin, P . Low, Cambridge University Press, New York–Cambridge 2009, s . 17–22 .

12 K . Żołądkiewicz, Integracja ekonomiczna…, op .cit ., s . 9 i 240–244 .
13 Dane z: WTO, Regional trade agreements, https://www .wto .org/english/tratop_e/region_e/

region_e .htm (20 .01 .2020) .
14 Ibidem .
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1.  Motywy i korzyści powołania Strefy Wolnego Handlu 
Australia–Unia Europejska

W trend regionalizmu handlowego wpisują się trwające od 18 czerwca 
2018 r . rokowania w sprawie utworzenia Strefy Wolnego Handlu Australia–
Unia Europejska (A–UEFTA)15 . Idea powołania takiej strefy została uzgod-
niona już w listopadzie 2015 r ., negocjacje miały rozpocząć się we wrześniu 
2017 r . i trwać najdłużej do końca 2019 r . Dopiero jednak dyrektywa Komisji 
z maja 2018 r . umożliwiła rozpoczęcie 18 czerwca 2018 r . w Canberze formal-
nych negocjacji, które są kontynuowane16 .

Rokowania mają na celu powołanie wszechstronnej, kompleksowej strefy 
wolnego handlu pomiędzy partnerami, aby rozwijać eksport, ułatwiać han-
del produktami przemysłowymi, redukować bariery techniczne i poprawiać 
warunki handlu w obszarze usług i  inwestycji, a tym samym dynamizować 
wzrost ekonomiczny i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy . Australia i UE 
to naturalni partnerzy – kraje wysoko rozwinięte .

Wśród najważniejszych determinant rozpoczęcia procesu negocjowania 
FTA pomiędzy obu partnerami wymienia się poszerzenie wzajemnej współpracy 
gospodarczej . Dla Australii miało to oznaczać – z jednej strony – dostęp do rynku 
z ponad 500 mln konsumentów17, z drugiej natomiast – korzyści wynikające 
z tańszego importu towarów i usług oraz kontaktów z europejskimi przedsię-
biorstwami . Sygnalizuje się także fakt, że zarówno Australia, jak i UE należą do 
krajów „podzielających te same wartości i normy” (like-minded) i powstająca 
strefa  wolnego handlu ma stanowić punkt odniesienia dla innych krajów . Spis 

15 W dokumentach UE występują nazwy Strefa Wolnego Handlu między Unią Europejską 
i Australią (Free Trade Agreement between the European Union and Australia) oraz Umowa 
handlowa UE–Australia (EU–Australia Trade Agreement) . Por . European Commission, Towards 
an EU–Australia Trade Agreement, https://ec .europa .eu/trade/policy/in-focus/eu-australia-tra-
de-agreement (24 .01 .2020) .

16 Delegation of the European Union to Australia, https://eeas .europa .eu/delegations/austra-
lia/610/australia-and-eu_en (24 .01 .2020) .

17 Liczba ta w wyniku brexitu uległa obniżeniu o 66,5 mln .
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ludności w Australii z 2016 r . pokazuje też, że 36% imigrantów (1/3 ludności) 
jest urodzonych w Europie18 . Australia, która jeszcze na początku obecnego 
stulecia należała do krajów niezbyt zainteresowanych tworzeniem ugrupowań 
integracyjnych, negocjuje już kolejną umowę dotyczącą strefy wolnego handlu . 
Zaangażowanie w tym obszarze wynika z wielu powodów . Fiasko negocjacji multi-
lateralnych, zwłaszcza Rundy Doha, oraz inne nieudane próby liberalizacji handlu 
na płaszczyźnie globalnej (np . WTO) skutkują pogłębianiem liberalizacji poprzez 
integrację regionalną, a w ciągu ostatniej dekady poprzez tendencję do powoły-
wania międzykontynentalnych, międzyregionalnych porozumień handlowych .

Tabela 1.  Główne wskaźniki ekonomiczne Australii i UE-28 oraz Wielkiej Brytanii 
w 2019 r.

Partnerzy
PKB  

(w bln 
USD) 

PKB per 
capita 

(w USD) 

Wzrost
PKB (%) 

Populacja
(w mln) 

Eksport
ogółema

(w mld USD) 

Import
ogółema

(w mld USD) 

Australia 1,4 55,421 2,1 25 257 236

UE-28 18,7 22,761 1,6 510 Extra-EU 2309 2337

Wielka Brytania 2,8 42,310 1,3 67 491 672

a Dane za 2018 r .
Źródło: Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, Fact Sheets Australia, 
European Union, www .dfat .gov .au (24 .01 .2020); WTO, World Trade Statistical Review 2019, Geneva 
2019, s . 100–101; https://wits .worldbank .org/CountryProfile/en/GBR (24 .01 .2020) .

Znaczenie rynku unijnego dla Australii wynika z faktu, że UE jest potęgą 
gospodarczą, na którą przypada prawie 17% światowego PKB (18,7 bln USD) 
o obrotach towarowych stanowiących prawie 8% handlu ogółem (tabela 1) . 
Z kolei Australia jest 13 . największą gospodarką świata i ważnym partnerem 
UE w Azji i na Pacyfiku .

Unia Europejska (UE-28) jest drugim (po Chinach) największym partne-
rem handlowym Australii, a Australia zajmuje 19 . pozycję wśród partnerów 
handlowych UE – 15 . miejsce po stronie głównych partnerów w eksporcie 

18 Chociaż po raz pierwszy odnotowano udział ludności pochodzenia azjatyckiego na pozio-
mie 40% . Relacje Unii Europejskiej z Australią: czas na strategiczne partnerstwo, „Biuletyn PISM”, 
25 .07 .2017 .
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(1,8% eksportu ogółem) i 31 . – w  imporcie (0,6% importu UE ogółem) . 
W 2018 r . australijski eksport do UE wzrósł o 1% w porównaniu z 2017 r . 
i kształtował się na poziomie 17,6 mld AUD (dolar australijski)19, a w okresie 
5 lat od 2013 r . wzrastał w tempie 8,9% . Z kolei import z krajów UE wzrósł 
w 2018 r . o 17,5% i miał wartość 55,5 mld AUD, a w okresie 5 lat wzrastał 
o 4,5% średniorocznie20 .

Wartość eksportu usług z Australii do UE w 2018 r . wyniosła 12,5 mld AUD 
(13,5% eksportu usług ogółem), a  importu usług z UE – 32,6 mld AUD 
(odpowiednio 11%) . Z kolei wartość inwestycji australijskich w UE wyno-
siła 713 mld AUD (w tym BIZ – 164 mld AUD), a inwestycji UE w Australii 
– 1,221 mld AUD (w tym BIZ – 226 mld AUD)21 .

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu Australii (Department of 
Foreign Affairs and Trade – DFAT) wskazuje główne korzyści powoływanej 
strefy wolnego handlu: „(…) znaczną poprawę w dostępie do rynku UE dla 
australijskiego eksportu towarowego i usługowego, wzrost dwustronnych prze-
pływów inwestycyjnych, zapewnienie przewidywalnych i płynnych przepły-
wów kapitałowych, wsparcie dla digitalizacji i innowacji, ograniczenie barier 
biurokratycznych, zwłaszcza dla MSE, zwiększenie wyboru dla konsumentów 
oraz zapewnienie wysokich standardów i zrównoważonego rozwoju”22 .

Wśród korzyści ze wzajemnego handlu strona australijska wskazuje na moż-
liwości obniżenia stawek celnych oraz ograniczenie barier pozataryfowych 
na główne towary w handlu . Duże znaczenie ma także zapewnienie nowych 
możliwości w krajach UE dla australijskich usług, zwłaszcza edukacyjnych, 

19 Szacunkowy kurs: 1 AUD = 0,61 EUR .
20 Dane statystyczne UE obejmują 28 krajów członkowskich, włączając Wielką Brytanię. 

Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, Composition of Trade 2018 
Australia, Canberra 2019, s . 73, 78 i 119 .

21 Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, Fact Sheet Euro-
pean Union, https://dfat .gov .au/geo/europe/european-union/Pages/european-union .aspx 
(24 .01 .2020) . Dane statystyczne UE z  2017 r . dotyczące importu usług wskazywały war-
tość 9,5 mld  EUR, a  w  eksporcie UE –  23,5 mld  EUR, natomiast wartość BIZ napływa-
jących z Australii do UE kształtowała się na poziomie 25,8 mld EUR, a  z UE do Australii 
– 162,4 mld EUR . European Commission, Directorate-General for Trade, Countries and regions, 
17 .04 .2019, https://ec .europa .eu/trade/policy/countries-and-regions (24 .01 .2020) .

22 https://dfat .gov .au (12 .01 .2020) .
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finansowych i profesjonalnych . Powołanie strefy wolnego handlu ma też sprzyjać 
zwiększeniu wzajemnej atrakcyjności w przepływach inwestycji, tym bardziej 
że UE należy do największych globalnych inwestorów – jako dostawca 30% 
światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i miejsce lokaliza-
cji 34% światowych BIZ23 .

W Australii DFAT szacuje, że handel międzynarodowy tworzy zatrudnienie 
dla co piątej osoby pracującej, czyli dla ponad 2,2 mln zatrudnionych, z czego 
1,57 mln pracuje w branżach związanych z eksportem, a 671 tys . – z importem .

W analizach australijskiej instytucji Productivity Commission (PC)24 
sygnalizuje się, że światowy trend wzrostu protekcjonizmu (raporty G20) może 
prowadzić do globalnej recesji . Stąd w celu uniknięcia pogorszenia funkcjo-
nowania gospodarki Australii, obniżenia standardu warunków życiowych czy 
wzrostu działań o charakterze protekcjonistycznym najkorzystniejszym roz-
wiązaniem jest kontynuowanie obniżania barier handlowych i zaangażowanie 
w wolny handel . Odnosi się to zarówno do liberalizacji na poziomie unila-
teralnym, jak i przede wszystkim do negocjowania preferencyjnych umów 
handlowych z krajami „podzielającymi te same wartości i normy” . Szacunki 
modelowania opracowane przez PC pokazują, że wzrost dochodów budże-
towych o 1 tys . AUD z tytułu ceł oznacza spadek aktywności gospodarczej 
o 0,64 AUD . Byłoby to równoznaczne ze zmniejszeniem PKB o 1% średnio-
rocznie . Przelicza się to na utratę ok . 100 tys . miejsc pracy i obniżenie docho-
dów gospodarstw domowych średnio o 1,5 tys . AUD w skali roku25 . Stąd też 
duże zainteresowanie strony australijskiej FTA z UE .

Po stronie UE ważnym argumentem na rzecz integracji z Australią jest 
obawa związana z ograniczeniem wzajemnych relacji jako skutek wystąpienia 

23 Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, Fact Sheets European 
Union, Australia, https://dfat .gov .au (24 .01 .2020) .

24 Jest to oficjalna instytucja rządu australijskiego, która zajmuje się badaniami i rekomen-
dacjami rozwiązań dotyczących polityki gospodarczej Australii . Australian Government – Pro-
ductivity Commission, Rising Protectionism: Challenges, threats, and opportunities for Australia, 
Canberra, July 2017, s . 5–8 .

25 Productivity Commission szacuje, że liberalizacja ceł w ramach RCEP będzie powodo-
wać wzrost PKB o 2,5% rocznie, a dochody gospodarstw domowych o średnich tygodniowych 
dochodach w wysokości 1,6 tys . AUD powinny wzrastać o 44 AUD tygodniowo . Ibidem, s . 84 .
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Wielkiej Brytanii z UE (brexit)26 . Wielka Brytania należała do głównych part-
nerów Australii pośród krajów członkowskich, co wynikało z uwarunkowań 
historycznych i tradycyjnych powiązań gospodarczych obu krajów . W 2018 r . 
Wielka Brytania zajmowała 12 . miejsce wśród partnerów handlowych Austra-
lii (1,9% obrotów handlowych ogółem) – 13 . po stronie australijskiego eks-
portu (1,5%) i 10 . po stronie importu Australii (2,3%) . Jednocześnie była 
najważniejszym krajem członkowskim w eksporcie UE do Australii (kolejne 
miejsca należały do Niderlandów, Niemiec, Francji i Belgii) i drugim krajem 
pochodzenia australijskiego importu z UE (po Niemczech, ale przed Wło-
chami, Francją i Niderlandami) . W eksporcie Wielkiej Brytanii dominowały 
samochody osobowe, stanowiące ok . 20% eksportu UE ogółem, leki (w tym 
weterynaryjne) – ponad 12%, napoje alkoholowe – ponad 26%, materiały 
drukowane i instrumenty pomiarowe i analityczne – praktycznie większość eks-
portu, produkty farmaceutyczne (bez leków) – ok . 10% . W przypadku wielu 
innych głównych produktów w eksporcie UE udział eksportu z Wielkiej Bry-
tanii pozostawał na poziomie nieznacznie poniżej 10% . Natomiast po stro-
nie importu Wielka Brytania miała ponad 96% udziału w unijnym imporcie 
złota, ponad 63% – napojów alkoholowych, prawie 100% – ołowiu i kamieni 
szlachetnych, 73% – różnych wyrobów przemysłowych . W przypadku innych 
towarów w imporcie UE ten udział wykazywał również znaczne wartości27 .

Ponadto Wielka Brytania jest ważnym partnerem Australii w eksporcie 
i  imporcie usług, a zwłaszcza podróży (bez usług edukacyjnych) oraz usług 
profesjonalnych, technicznych i dla biznesu . Wartość eksportu usług z Wiel-
kiej Brytanii do Australii w 2018 r . kształtowała się na poziomie 9,2 mld AUD 
(39% eksportu usług z całej UE), a importu – 5,5 mld AUD (44% importu 
usługowego z UE) .

Wielka Brytania odgrywa też szczególnie ważną rolę jako źródło pocho-
dzenia inwestycji zagranicznych w Australii – 574,8 mld AUD (w tym BIZ 

26 A . A . Ambroziak, Single European Market After Brexit, „Studia Europejskie” 2018, nr 85 (1), 
s . 89–116 .

27 Obliczenia własne na podstawie: Australian Government – Department of Foreign Affairs 
and Trade, Composition of Trade Australia 2018, Canberra 2019, s . 110 i 119 .
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98,7 mld AUD), co stanowiło 47% inwestycji UE (44% BIZ), i miejsce lokat 
kapitału australijskiego na poziomie 408 mld AUD (w tym BIZ 118,7 mld AUD), 
tj . 57% inwestycji w UE (73% BIZ) w 2018 r .

Należy zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt w relacjach brytyjsko-austra-
lijskich . We wrześniu 2016 r . Wielka Brytania, jeszcze jako członek UE, roz-
poczęła rozmowy z Australią na temat utworzenia wszechstronnej, wysokiej 
jakości FTA (Australia–United Kingdom Free Trade Agreement) . W tym 
celu została powołana grupa robocza, która odbyła cztery oficjalne spotkania . 
Opuszczenie UE przez Wielką Brytanię umożliwia kontynuowanie już for-
malnych negocjacji w sprawie umowy, które ma sprzyjać wypracowaniu rela-
cji handlowych i inwestycyjnych zgodnych z potencjałem obu partnerów, co 
z kolei może stać w sprzeczności z interesami UE28 .

2. Prawne i handlowe relacje UE i Australii

Relacje dyplomatyczne UE (Wspólnot Europejskich) z Australią się-
gają 1962 r ., ale w drugiej dekadzie XXI w . objęły także w większym stop-
niu kwestie polityczne i bezpieczeństwo . Formalną podstawę współpracy UE 
i Australii stanowiły wspólna deklaracja z 1997 r . (1997 Joint Declaration on 
Relations between the European Union and Australia) i program kooperacji 
z 2002 r ., funkcjonujący do końca 2007 r . („2002 Agenda for Cooperation”) . 
Natomiast wzajemne relacje rozszerzonej UE i Australii zostały uregulowane 
w umowie ramowej o partnerstwie z 2008 r . (2008 EU–Australian Partner-
ship Framework) . Współpracę handlową wspomagają umowa w sprawie wina 
(EU–Australia Wine Agreement) i umowa o wzajemnym uznawaniu dotycząca 
oceny zgodności (Mutual Recognition Agreement on Conformity Assess-
ment), która umożliwia przeprowadzanie testów, inspekcji i certyfikacji pro-
duktów w kraju eksportera zamiast w kraju importera, co pozwala na unikanie 

28 Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, Fact Sheet United 
Kingdom, https://dfat .gov .au, (24 .01 .2020) .
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dodatkowej ingerencji władz krajowych podczas przywozu towarów . Z kolei 
w 2017 r . podpisano kolejną umowę ramową pomiędzy Australią a UE (Austra-
lia–EU Framework Agreement), która przewiduje szeroki zakres współpracy 
w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, kwestii gospodarczych oraz 
kwestii środowiskowych i zrównoważonego rozwoju . W tym kontekście nego-
cjowana FTA wydaje się naturalną konsekwencją długoletnich wzajemnych 
relacji handlowych29 .

Tabela 2.  Wymiana towarowa i bilans handlowy UE-28 z Australią 
w latach 2008–2018

Lata

Import Eksport

Bilans
(w mln 
EUR) 

Obroty 
ogółem
(w mln 
EUR) 

w mln 
EUR zm

ia
na

 
pr

oc
en

to
w

a udział 
w imporcie 

zew. UE 
(w %) 

w mln 
EUR zm

ia
na

 
pr

oc
en

to
w

a udział 
w eksporcie 

zew. UE 
(w %) 

2008 13,791 – 0,9 26,700 – 2,0 12,909 40,491

2009 9,928 –28,0 0,8 21,948 –17,8 2,0 12,019 31,876

2010 12,461 25,5 0,8 26,972 22,9 2,0 14,511 39,433

2011 14,958 20,0 0,9 31,174 15,6 2,0 16,216 46,131

2012 14,533 –2,8 0,8 33,933 8,9 2,0 19,400 48,466

2013 10,172 –30,0 0,6 32,051 –5,5 1,8 21,879 42,223

2014 9,185 –9,7 0,5 29,577 –7,7 1,7 20,392 38,761

2015 9,575 4,3 0,6 31,504 6,5 1,8 21,930 41,079

2016 13,093 36,7 0,8 32,421 2,9 1,9 19,328 45,514

2017 13,013 –0,6 0,7 34,695 7,0 1,8 21,682 47,708

2018 11,594 –10,9 0,6 35,978 3,7 1,8 24,384 47,572

Źródło: European Commission, Directorate-General for Trade, Countries and regions, 17 .04 .2019, 
https://ec .europa .eu/trade/policy/countries-and-regions/countries (20 .01 .2020) .

Wymiana handlowa między UE a Australią na przestrzeni lat 2008–2018 
(pomimo fluktuacji) wzrastała i w 2018 r . osiągnęła ponad 47,5 mld EUR 
(tabela 2) . Ponadto wartość handlu usługami wyniosła w 2018 r . ok . 28 mld EUR . 

29 Article 2 of Council Decision (EU) 2017/1546 of 29 September 2016, OJ EU L 313, 
10 .12 .2018 . Ponadto UE i Australia podpisały wiele innych porozumień, obejmujących kwestie 
obronne, zmian klimatycznych i wielorybnictwa, nauki, współpracy technicznej, edukacji itp .
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W strukturze unijnego eksportu do Australii dominują: sprzęt transportowy, 
maszyny i urządzenia, chemikalia, żywność (tabela 3) i usługi . Szacuje się, że 
porozumienie handlowe między UE i Australią mogłoby zwiększyć handel 
towarami między nimi o ponad 1/330 .

Tabela 3 ilustruje przepływy 20 grup towarowych eksportowanych z Austra-
lii do UE oraz importowanych z UE do Australii w latach 2016–2018 . Na 
szczególną uwagę zasługuje analiza udziału przepływu australijskich towarów 
w ogólnym handlu z UE w 2018 r . Można zauważyć, że największy udział 
w eksporcie do UE mają: węgiel (9,3%), złoto (5,8%), nasiona i owoce oleiste 
do ekstrakcji (3,7%) oraz napoje alkoholowe (2,8%) . Ze względu na fakt, że 
głównym odbiorcą towarów eksportowanych z Australii jest Wielka Brytania 
(blisko 40% całego eksportu do UE), a wśród eksportowanych produktów 
udział Wielkiej Brytanii waha się od 0,3% do 99% przy czym 0,3% odnosi się 
do olejów i nasion (chmiel), a ponad 90% – do ołowiu, złota, pereł i kamieni 
szlachetnych, w przypadku tych i wielu innych pozycji towarowych w australij-
skim eksporcie (np . mięsa, różnych instrumentów pomiarowych, optycznych, 
medycznych) brexit może spowodować pewne modyfikacje i nowe ustalenia 
w trwających negocjacjach (np . kwestii celnych)31 .

Z kolei największy udział w  imporcie Australii z UE mają: samochody 
osobowe (10,5%), leki (7,4%), produkty farmaceutyczne (4,6%), samochody 
ciężarowe (3,4%) i urządzenia budownictwa lądowego (2,6%) . Tutaj jedynym 
sektorem, w którym Wielka Brytania ma znacznie ponadprzeciętny udział, 
jest sektor napojów alkoholowych (ponad 26% importu tej grupy towaro-
wej z UE)32 .

30 Komisja Europejska, UE, Australia i wolny handel, Newsletter, 18 .06 .2018, https://ec .eu-
ropa .eu/poland/news/180618_eu_australia_pl (15 .01 .2020) .

31 Potential Benefits of an Australia–EU Free Trade Agreement: Key Issues and Options, 
red . J . Drake-Brockman, P . Messerlin, University of Adelaide Press, Adelaide 2018, s . 64 .

32 Ibidem, s . 63 .
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Tabela 3.  Struktura towarowa wymiany handlowej Australii i UE-28 
według rankingu w 2018 r. (w mld AUD)
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Eksport z Australii

Eksport towarowy ogółem 20 265 17 426 17 595 24,9 1,0 8,9

1 węgiel 3318 3886 4366 9,3 12,4 13,9

2 złoto 7043 2855 1635 5,8 –42,7 33,0

3 nasiona i owoce oleiste do ekstrakcji 1117 1559 1023 3,7 –34,4 6,0

4 napoje alkoholowe 587 615 652 2,8 6,0 1,6

5 złote monety 562 394 484 2,5 22,8 0,9

6 wełna i inna sierść zwierzęca 317 405 443 2,5 9,5 11,4

7 rudy i koncentraty metali 224 358 434 2,2 21,4 –12,3

8 instrumenty medyczne 
(i weterynaryjne) 337 324 387 2,2 19,4 9,1

9 ołów 568 511 384 1,9 –24,9 3,5

10 samoloty i części 343 356 342 1,9 –3,9 8,5

11 różne wyroby przemysłowe 320 285 327 1,8 14,4 2,0

12 leki (również weterynaryjne) 199 217 312 1,8 44,1 2,3

13 rudy i koncentraty metali 
szlachetnych 297 242 296 1,7 22,0 6,2

14 perły i kamienie szlachetne 338 267 264 1,5 –0,8 –7,3

15 instrumenty pomiarowe 
i analityczne 173 174 245 1,4 40,7 6,9

16 sprzęt telekomunikacyjny i części 189 195 233 1,3 19,7 12,2

17 produkty farmaceutyczne 
(i medyczne) 221 204 233 1,3 14,2 14,9

18 mięso wołowe 273 242 232 1,3 –4,0 0,6

19 owoce i orzechy 250 193 186 1,1 –3,5 1,3

20 mięso (bez mięsa wołowego) 152 176 180 1,1 2,3 3,6

Transakcje specjalne 659 827 1 245 7,1 – –

Ogółem eksport (21) – – – 79,3 – –
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Import do Australii

Import towarowy ogółem 48 994 50 033 55 542 11,0 4,5

1 samochody osobowe 6757 6656 5811 10,5 –12,7 3,9

2 leki (również weterynaryjne) 4979 4263 4109 7,4 –3,6 –2,5

3 produkty farmaceutyczne 
(i medyczne) 2253 2404 2555 4,6 6,3 13,1

4 samochody ciężarowe 925 1179 1893 3,4 60,6 12,4

5 urządzenia budownictwa lądowego 711 983 1471 2,6 49,6 7,2

6 instrumenty pomiarowe i analityczne 980 983 1190 2,1 21,1 2,5

7 mechaniczne urządzenia 
przenośnikowe 1021 997 1184 2,1 18,7 2,9

8 napoje alkoholowe 958 989 1145 2,1 15,8 5,6

9 maszyny specjalistyczne i części 784 930 1115 2,0 19,9 6,1

10 urządzenia elektryczne wirujące 456 506 961 1,7 89,9 2,4

11 perfumy i kosmetyki (bez mydła) 747 807 942 1,7 16,8 8,3

12 przetworzone oleje ropy naftowej 61 62 841 1,5 – 49,5

13 części samochodowe i akcesoria 703 734 828 1,5 12,8 3,7

14 sprzęt telekomunikacyjny i części 759 700 803 1,4 14,7 3,9

15 pompy (inne niż do cieczy) i części 663 629 779 1,4 23,8 –10,6

16 instrumenty medyczne 
(i weterynaryjne) 679 647 769 1,4 18,8 6,0

17 urządzenia domowe 609 653 689 1,2 5,5 7,0

18 różne produkty przemysłowe 668 686 673 1,2 –1,8 3,4

19 aparatura elektryczna do obwodów 524 560 670 1,2 19,5 2,6

20 różne maszyny elektryczne 505 567 633 1,1 11,7 4,4

Transakcje specjalne 288 662 513 0,9 – –

Ogółem import (21) – – – 53,0 – –

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Australian Government – Department of Foreign Affairs 
and Trade, Composition of Trade Australia 2018, Canberra 2019, s . 119 .

Nasuwają się zatem dwa pytania: Czy FTA między Australią a UE jest 
równie atrakcyjna dla UE-27 (bez Wielkiej Brytanii), jak i dla UE-28? Czy 

cd . tabeli 3
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Australia, UE i Wielka Brytania będą współpracować w trakcie rokowań, skoro 
UE i Wielka Brytania będą osobno negocjować FTA z Australią? Taka sytuacja 
nie musi oznaczać, że FTA między UE a Australią jest mniej ważna dla UE-27 
niż dla UE-28 . Chociaż w kontekście eksportu produktów australijskich do UE 
brexit może wpłynąć negatywnie na dalsze rokowania, gdyż w przypadku wielu 
towarów udział Wielkiej Brytanii znacząco przewyższa udział pozostałych krajów 
UE, nie ma on już takiego znaczenia w imporcie produktów z UE – tu towary 
z Wielkiej Brytanii, poza alkoholami, nie stanowią znaczącej większości .

3. Tematy negocjacyjne

Rokowania związane z utworzeniem strefy wolnego handlu z UE przebiegają 
jednak „w dobrej i konstruktywnej atmosferze” . Układ jest negocjowany przez 
16–18 grup roboczych, które zajmują się praktycznie wszystkimi obszarami 
funkcjonowania powoływanego ugrupowania . Należą do nich: handel towa-
rowy (dostęp do rynków, traktowanie narodowe, opłaty i formalności, wycena 
celna, towary regenerowane, monopole w imporcie i eksporcie, oznakowanie 
pochodzenia towarów, eksportowe procedury licencyjne), znaki towarowe, 
własność intelektualna, czasowy przepływ osób, e-biznes, ochrona środowi-
ska, telekomunikacja, środki fitosanitarne, reguły pochodzenia towarów, uła-
twienia w handlu i celne, wzajemna współpraca administracyjna w sprawach 
celnych, bariery techniczne w handlu, środki sanitarne i fitosanitarne, usługi 
i inwestycje, przepływy kapitałowe, handel cyfrowy, własność intelektualna, 
zamówienia publiczne, postępowanie antykonkurencyjne, kontrola fuzji i sub-
sydia, przedsiębiorstwa państwowe, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), 
zrównoważony rozwój, energia i surowce, transparencja . Ponadto rokowania 
dotyczą kwestii dobrych praktyk regulacyjnych, rozstrzygania sporów, proce-
dur i ogólnych wyjątków33 . Harmonogram negocjacji przedstawia tabela 4 .

33 European Commission, EU–Australia Trade Agreement – Launching trade negotiations 
with Australia, June 2018, https://trade .ec .europa .eu/doclib/docs/2018/june/tradoc_156941 .
pdf (25 .01 .2020) .
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Tabela 4. Harmonogram negocjacji FTA

Runda 
negocjacji Miejsce i data Główne tematy rokowań

1 Bruksela, 
2–6.07.2018

17 grup roboczych dotyczących handlu towarowego, dostępu 
do rynków, kwestii handlu usługowego i inwestycji, innych 
kwestii (instytucjonalnych, ogólnych zasad) 

2 Canberra, 
19–23.11.2018

16 grup roboczych dotyczących handlu towarowego, dostępu 
do rynków, w tym modalności, ułatwień celnych, australijskiej 
oferty usług profesjonalnych

3 Canberra, 
25–29.03.2019

16 grup roboczych dotyczących wymiany ofert w dostępie do 
rynku, narodowego traktowania, wielu innych kwestii

4 Bruksela, 
1–5.07.2019

18 grup roboczych dotyczących dostępu do rynku towarów, 
usług i inwestycji, zamówień publicznych

5 Canberra, 
14–18.10.2019

18 grup roboczych dotyczących ofert w dostępie do 
rynków, znaków towarowych, własności intelektualnej, 
czasowego przepływu osób, e-biznesu, ochrony środowiska, 
telekomunikacji, środków fitosanitarnych

6 luty 2020

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Australian Government – Department of Foreign Affairs 
and Trade, Australia–EU FTA, Report on Negotiating Round (Five, Four, Three, Two, First), https://
dfat .gov .au .trade/agreements/negotiations/aefta/Pages/aeufta (30 .01 .2020) .

Najważniejsze tematy rokowań to:

Stawki celne
Unia Europejska i Australia stosują relatywnie niskie stawki celne, w przypadku 
UE wszystkie cła są związane, natomiast w przypadku Australii ok . 97% to cła 
związane . Z kolei UE stosuje wyższe cła w imporcie niektórych towarów prze-
tworzonych, w tym na towary eksportowane przez Australię – minerały i metale 
(w wysokości do 12%), drewno i papier (10%) i chemikalia (7%) . Są to ważne 
pozycje w kontekście przewag komparatywnych australijskiego biznesu . Z kolei 
eksporterzy z UE spodziewają się znaczących obniżek ceł na towary konsump-
cyjne (5–10% na tekstylia, odzież, obuwie i 5% na samochody)34 .

34 WTO, Trade Policy Review, Report by Australia, WT/TPR/G/312, 3 March 2015, s . 12; 
WTO, Tariffs and imports European Union & Australia, www .wto .org/english/tratop_e/tariffs_e/
tariff_data_e .htm (25 .01 .2020) .
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Towary rolne
Australijski eksport rolny do UE objęty jest kwotami taryfowymi o wyso-
kich, sezonowych cłach . Dotyczy to głównie wołowiny, jagnięciny, cukru, 
serów i ryżu, ale powoduje też zakłócenia w handlu innymi produktami rol-
nymi (produktami ogrodniczymi) . Celem FTA jest pełna liberalizacja han-
dlu rolnego, chociaż jest to jeden z trudniejszych tematów negocjacyjnych . 
Dodatkowo brexit oznacza konieczność podziału kwot taryfowych pomiędzy 
UE-27 i Wielką Brytanię . Ustalono w tej kwestii, że podział obejmie kwoty 
obowiązujące w Australii dla mięsa wołowego i bawolego, jagnięciny i mięsa 
koziego, serów, cukru i ryżu . Zdecydowano również, że proponowane podziały 
nie wejdą w życie do końca okresu przejściowego35 .

Reguły pochodzenia towarów
Celem jest wypracowanie zasad zapobiegających deflacji handlu i w znaczącym 
zakresie skonsolidowanych . Australijscy negocjatorzy sygnalizują konieczność 
niedopuszczenia do zwiększenia się problemu nakładania się reguł pochodzenia 
w rezultacie funkcjonowania kolejnych ugrupowań handlowych (uniknięcie 
efektu noodle-bowl), co mogłoby oznaczać wzrost znaczenia reguł pochodze-
nia jako nowej formy bariery pozataryfowej . Sugeruje się stworzenie w ramach 
FTA takiego modelu, który będzie wykorzystywać reguły pochodzenia istnie-
jące w już funkcjonującym ugrupowaniu (multilateralizacja regionalizmu)36 . 
Tym samym zasady te mają przestać być kolejną barierą (jako efekt noodle-
-bowl) . Sugerowana jest liberalizacja, a nawet niwelowanie reguł pochodze-
nia towarów, co będzie sprzyjało lepszej jakości FTA37 . Jak dotąd obie strony 
identyfikują różnice i podobieństwa w pochodzeniu towarów i pochodzeniu 

35 Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, What about Agricul-
tural tariff-rate quotas? DFAT after brexit, https://dfat .gov .au/geo/united-kingdom/Pages/brexit .
aspx (25 .01 .2020) .

36 M . Gasiorek, P . Augier, Ch . Lai-Tong, Multilateralizing regionalism: lessons from the EU 
experience in relaxing rules of origin, w: Multilateralizing Regionalism, red . R . Baldwin, P . Low, 
Cambridge University Press, New York–Cambridge 2009, s . 146–181 .

37 Australian Government – Productivity Commission, Challenges, Threats and Opportuni-
ties for Australian International Trade, Canberra, April 2018, s . 6 .
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procedur, aby porównać podejścia do niektórych produktów przemysłowych . 
Nadal jednak występują różnice w regułach w odniesieniu do minerałów, che-
mikaliów i plastyku, skóry, tekstyliów, odzieży i obuwia38 .

Bariery pozataryfowe w handlu towarowym
Negocjacje mają spowodować lepszy dostęp do rynków . Ma temu sprzyjać 
większa transparentność m .in .: procedur celnych (opłat i formalności), wyceny 
celnej, wymogów związanych z licencjonowaniem eksportu (ograniczanie biu-
rokracji, zmniejszanie restrykcji), monopoli eksportowych i  importowych . 
Priorytetem jest wspomaganie funkcjonowania MSP .

Środki ochronne (trade remedies)
Rokowania obejmują stosowanie takich instrumentów handlowych, jak: anty-
dumping, antysubsydia, klauzule ochronne, kwestie barier technicznych (ure-
gulowanie przepisów technicznych, zgodności etykietowania i opakowań), 
kwestie środków fitosanitarnych (w  tym dotyczące odporności na  środki 
przeciwdrobnoustrojowe) .

Usługi i inwestycje
Celem jest uzgodnienie zasad, przepisów i zobowiązań odnośnie do ułatwień 
w obszarze wzajemnych usług i inwestycji . W tym względzie dokonano już 
wielu ustaleń liberalizacyjnych, szczególnie wobec przepływu kapitału, usług 
finansowych, profesjonalnych i telekomunikacyjnych, związanych z pobytem 
czasowym .

Własność intelektualna
Rokowania obejmują różne obszary, w tym: prawa autorskie, patenty, znaki towa-
rowe, wzornictwo, ochronę informacji niejawnych . Jednak szczególnie istotne 

38 Australian Government – Department of Foreign Affairs and Trade, Australia–EU FTA, 
Report on Negotiating Round (Five, Four, Three, Two, First), https://dfat .gov .au .trade/agreements/
negotiations/aefta/Pages/aeufta (30 .01 .2020) .
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są negocjacje dotyczące oznaczeń geograficznych i trwającej w tym względzie 
procedury sprzeciwu Australii wobec unijnej listy oznaczeń geograficznych .

Zamówienia publiczne
Te negocjacje dotyczą ważnych aspektów wzajemnych relacji i są już bardzo 
zaawansowane . Ustalenia odnoszą się w znaczącym zakresie do procedur obo-
wiązujących u obu partnerów .

Zaprezentowana lista tematów negocjacyjnych świadczy o próbie stworze-
nia kompleksowej FTA, której celem jest zintensyfikowanie nie tylko wymiany 
towarów i usług, lecz także inwestycji i przepływów pracowników . Niewąt-
pliwie tak utworzona strefa wolnego handlu zwiększyłaby konkurencyjność 
towarów unijnych w stosunku do tych partnerów, z którymi Australia podpi-
sała już FTA (np . USA, Chin, Japonii) .

Zakończenie

Trwające negocjacje pomiędzy UE i Australią o powołaniu strefy wol-
nego handlu są  jednym z najważniejszych zjawisk zachodzących od wielu 
lat w gospodarce światowej . Negocjowane porozumienie wpisuje się bowiem 
w realizowaną przez oba kraje strategię tworzenia stref wolnego handlu z waż-
nymi partnerami .

Celem niniejszych rozważań było wskazanie najważniejszych czynników 
determinujących te rokowania i identyfikacja głównych aspektów rokowań oraz 
spodziewanych korzyści . Nowe ugrupowanie ma mieć cechy progresywnej, 
wszechstronnej umowy handlowej pomiędzy wysoko rozwiniętymi partnerami .

Australia postrzega korzyści negocjowanego ugrupowania na dwóch płasz-
czyznach . Po pierwsze, FTA będzie oznaczać wzmocnienie ogólnych relacji 
z UE, drugim najważniejszym partnerem Australii . Spodziewana jest dyna-
mizacja wzajemnego handlu i  inwestycji w efekcie obniżenia lub redukcji 
barier . Po drugie, bliższe ekonomiczne relacje z UE, będącą silnym blokiem 
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ekonomicznym i wiodącą siłą ekonomiczną, oraz adaptowanie wysokich stan-
dardów unijnych będą miały wpływ na wzmocnienie konkurencyjności mię-
dzynarodowej Australii jako globalnego gracza .

Jednak wskutek brexitu unijno-australijskie powiązania gospodarcze mogą 
stracić na znaczeniu . Wielka Brytania odpowiada za 23% handlu towarami, 
40% handlu usługami Australii z UE i otrzymuje 65% australijskich inwe-
stycji bezpośrednich . Będąc głównym unijnym partnerem Australii, stanowi 
dla niej strategiczny cel . Odejście Wielkiej Brytanii z UE oznacza zmniejsze-
nie unijnego rynku o ok . 15% w stosunku do tego sprzed podjęcia negocjacji, 
co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania Australii szybką integracją 
z UE-27 . Niepodpisanie umowy między UE a Australią przed brexitem sta-
nowi zatem duże zagrożenie dla osiągnięcia zamierzonych korzyści .

Autorki nie mają jednak wątpliwości, że umowa zostanie sfinalizowana . 
Jej potencjalne pozytywne efekty dla obu partnerów są na tyle wymierne, że 
nie budzą wątpliwości . Niemniej jednak ciężar zainteresowania Australii może 
zostać przesunięty na finalizowanie w pierwszej kolejności umowy handlowej 
z Wielką Brytanią, a dopiero później z UE-27 .
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BUDŻET OGÓLNY UNII EUROPEJSKIEJ 
W 2020 R.: CO Z NIEGO MOŻNA 

WYCZYTAĆ O PRZYSZŁOŚCI UE?

Wstęp

Budżet ogólny Unii Europejskiej (UE) na 2020 r . można uznać za budżet 
przełomowy, co wynika z faktu, że kończy się pewien etap integracji europej-
skiej i zaczyna nowy . O tym nowym etapie mamy relatywnie ogólne infor-
macje, sprowadzające się do generalnych stwierdzeń określających priorytety 
czy nie do końca zdefiniowane zasady funkcjonowania1 . Więcej informacji 
o tym, czego można oczekiwać, jeśli chodzi o przyszłość integracji europejskiej, 
wynika właśnie z analizy dokumentów, które charakteryzują budżet ogólny 
na rok przełomu, czemu towarzyszy negocjowanie nowych Wieloletnich Ram 
Finansowych (WRF) na lata 2021–2027 . Celem artykułu jest pokazanie, co 
decyduje o tym, że ten budżet jest budżetem przełomowym . Co może ulec 
zmianie w nowych WRF po 2020 r .? Co można uznać w budżecie na 2020 r . 
za działania sygnalizujące przyszłe zmiany?

* Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, e-mail: 
kzukro@sgh .waw .pl; ORCID: 0000-0001-6751-5760 .

1 K . Żukrowska, Priorytety dla integracji europejskiej na najbliższe lata widziane z perspektywy 
ekonomisty i politologa, w: Integracja europejska. Polska perspektywa, red . Z . Czachór, G . Grosse, 
W . Paruch, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2018, s . 353–378 .
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Tekst składa się ze wstępu, trzech części merytorycznych, w których kolejno 
omówiono budżet ogólny na 2020 r . i jego tło stworzone przez WRF na lata 
2014–2020, pięć scenariuszy dla UE przedstawionych na jubileuszowym szczy-
cie w Rzymie w 2017 r . oraz przeanalizowano założenia przyjęte w WRF na lata 
2021–2027 . Przedstawione informacje służą do pokazania, jaki może być kierunek 
integracji obrany na przyszłość . Całość kończy podsumowanie, w którym wska-
zano rozwiązanie najbardziej prawdopodobne i rozwiązanie najbardziej pożądane .

1. Budżet ogólny na 2020 r.

Budżet ogólny na 2020 r . to ostatni budżet w WRF na lata 2014–2020 . 
Można go uznać za przełomowy, o czym decyduje kilka kwestii . Po pierwsze, 
politycy UE podczas rocznicowego szczytu w Rzymie w 2017 r . sformułowali 
pięć scenariuszy przyszłości integracji europejskiej . Nie wybrano jednak żadnego 
z nich, co można uznać za pozostawienie swobody wyboru kolejnej Komisji 
Europejskiej, która właśnie teraz przejęła władzę . Po drugie, wybór któregoś 
z zaproponowanych scenariuszy niesie pewne konsekwencje dla finansów UE, 
ponieważ część z nich generuje koszty, inne natomiast nie . Po trzecie, decy-
zje dotyczące przyszłości integracji europejskiej zapadają w momencie, kiedy 
Unię opuszcza Zjednoczone Królestwo2 . Oznacza to określone konsekwen-
cje dla finansów UE i nowe ustalenia dotyczące warunków dostępu Wielkiej 
Brytanii do rynku UE oraz UE do rynku brytyjskiego . Po czwarte, w krajach 
członkowskich UE narastają tendencje nacjonalistyczne i populistyczne . Po 
piąte, w otoczeniu UE i w gospodarce światowej obserwuje się wiele napięć3 

2 K . Żukrowska, Brexit – płaszczyzna retrospekcji roli Wielkiej Brytanii w integracji regional-
nej w Europie, w: Globalizacja współcześnie. Komponenty i cechy charakterystyczne, red . R . Malik, 
A . A . Janowska, R . Wosiek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s . 9–52 .

3 K . Żukrowska, Europe on the crossroads: Policy of deepening integration on the background 
of socio-economic context and politics in member states/Europa na rozdrożu: polityka pogłębiania 
integracji na tle społeczno-gospodarczym i politycznym państw Unii Europejskiej, „Prace Naukowe” 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu/„Research Papers” of Wrocław University of Eco-
nomics, nr 523, Wrocław 2018, s . 430–443 .
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oraz tendencji protekcjonistycznych, czego dowodem jest wojna handlowa 
między USA a ChRL czy stosowanie sankcji handlowych i politycznych przez 
UE i USA wobec Rosji .

Zasadniczym sygnałem, który może świadczyć o przyszłych zmianach 
w modelu integracji europejskiej, jest ewolucja proporcji między płatnościami 
a zobowiązaniami w poszczególnych dziedzinach . Zobowiązania to wartości 
skumulowanych transferów realizowanych przez państwa członkowskie na rzecz 
budżetu ogólnego . Płatności natomiast to wartości skumulowanych transfe-
rów realizowanych z budżetu ogólnego UE na rzecz państw członkowskich . 
Ogólnie w budżecie UE obserwuje się trend wykazujący nadwyżkę zobowią-
zań nad transferami . Jest to zasadnicza różnica między budżetem ogólnym 
UE a budżetami narodowymi państw członkowskich . Różnicę tę można spro-
wadzić do twierdzenia, że w większości państw członkowskich UE występują 
deficyty i stanowią problem dla ich polityki fiskalnej, podczas gdy na pozio-
mie UE takiego deficytu nie ma .

Wartość budżetu na 2020 r . wynosi 168,7 mld EUR . Pierwsza duża 
zmiana w stosunku do wcześniejszych budżetów rocznych w ramach obecnych 
WRF to wzrost o 21% płatności na rzecz zielonej gospodarki, a konkretnie 
na hamowanie zmian klimatycznych4 . Obejmuje to działania ukierunkowane 
na poprawę sytuacji w kilku dziedzinach, takich jak: badania rozwojowe, infra-
struktura transportowa i energetyczna, a także europejskie działania o charak-
terze zewnętrznym .

Ogólny poziom zobowiązań wynosi 168,7 mld EUR, co oznacza wzrost 
o 1,5% w porównaniu z 2019 r ., po wprowadzeniu w nim korekt . Kwotę 
1,5 mld EUR utrzymano jako dostępną w ramach wprowadzonych pułapów 
WRF na lata 2014–2020 . Środki te mogły być przeznaczone na cele nieuwzględ-
nione w procesie planowania . Zatwierdzono na 2020 r . ogólny poziom płatno-
ści w wysokości 153,6 mld EUR . Oznacza to ich wzrost w stosunku do 2019 r . 
o 3,4% . Ta zmiana może być odczytana jako dowód kontynuacji realizowania 

4 Annual EU Budget 2020, The documents related to the adoption, implementation and 
accounting of the 2020 annual budget, https://ec .europa .eu/info/strategy/eu-budget/docu-
ments/annual-budget/2020_en (12 .01 .2020) .
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programów przyjętych na lata 2014–2020 i rozpoczętych ze środków aloko-
wanych we wcześniejszych budżetach .

Tabela 1. Struktura budżetu ogólnego UE w 2020 r. (w mln EUR)

Wyszczególnienie Zobowiązania Płatności

1 wzrost inteligentny i inkluzywny 83 931 72 354

1a konkurencyjność dla wzrostu i miejsc pracy 25 285 22 308

1b kontekst ekonomiczny: kohezja społeczna i terytorialna 56 646 50 046

2 zrównoważony wzrost: zasoby naturalne 59 907 57 905

3 bezpieczeństwo i obywatelstwo 3 729 3 685

4 globalna Europa 10 262 8 929

5 administracja 10 272 10 275

specjalny instrument 588 419

ogółem 168 688 153 566

jako % dochodu narodowego brutto UE-28 0,99% 0,90%

Źródło: Annual EU Budget 2020, The documents related to  the adoption, implementation and 
accounting of the 2020 annual budget, https://ec .europa .eu/info/strategy/eu-budget/documents/
annual-budget/2020_en (12 .01 .2020) .

Zwraca uwagę to, że w budżecie na 2020 r . zobowiązania wzrastają o 1,5%, 
podczas gdy płatności o 3,4% . Można powiedzieć, że bieżący budżet UE ma 
odegrać rolę budżetu przejściowego, w którym nadal finansuje się cele wpro-
wadzone jako priorytety dla całych WRF, ale również zaczyna się finanso-
wać nowe dziedziny, które z upływem czasu mogą nabrać znaczenia . Inaczej 
mówiąc: obserwuje się zapowiedź wygaszania jednych wydatków i wprowa-
dzania innych, co – jak można się spodziewać – w średniej lub dłuższej per-
spektywie doprowadzi do eliminacji pierwszych i zastąpienia ich przez drugie 
lub jeszcze całkiem inne, nowe cele .

Jeśli chodzi o sam proces ustalania, akceptowania i przyjmowania budżetu, 
to można stwierdzić, że dyskusja była raczej ograniczona i procedurę w całości 
zrealizowano w wyznaczonych, planowanych terminach . Budżet UE, historia 
jego tworzenia oraz zastosowane w nim mechanizmy wskazują, jak instru-
ment finansowy wykorzystywany w UE może skutecznie mobilizować państwa 
do współpracy, nawet jeśli prowadzi to do transferu części środków z państw 
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bogatych do biedniejszych i ubogich . Po 2020 r . WRF pokażą, czy instrument 
ten będzie nadal skuteczny w pokonywaniu narastających nacjonalizmów 
i populizmów w krajach członkowskich . Czy UE będzie w stanie przejść do 
etapu, który pozwoli powrócić do współpracy, wejść na tę ścieżkę i podjąć decy-
zje o jej pogłębianiu i poszerzaniu integracji? Pewne sygnały wskazują, że chęć 
współpracy między państwami członkowskimi UE nie wygasła, czego dowodem 
była terminowa realizacja poszczególnych faz przygotowania budżetu na 2020 r ., 
ostatniego w ramach obecnych WRF . Dodatkową trudnością był proces uzgad-
niania warunków brexitu . Chociaż przyjęto, że zobowiązania Zjednoczonego 
Królestwa do finansowania budżetu w obecnych WRF powinny zostać utrzy-
mane, co jest związane z pewnym procesem dostosowawczym, to jednak groźba 
wyjścia bez umowy mogła w każdym momencie zatrząść posadami finanso-
wymi UE . Ma to szczególne znaczenie w kontekście tego, że Wielka Brytania 
jest drugim pod względem wartości transferów na rzecz budżetu UE krajem 
(po Niemczech) . Wielkość jej transferów w grupie państw poza unią gospo-
darczą i walutową (UGiW) przewyższała potrzeby i możliwości absorpcji tych 
państw i w dużej części była wykorzystywana przez państwa UGiW . Brak tych 
transferów będzie oznaczał głębokie zmiany strukturalne zarówno w zobowią-
zaniach, jak i w płatnościach dokonywanych w ramach systemu finansowa-
nia integracji europejskiej . Wielka Brytania opuszcza UE 31 stycznia 2020 r . 
i rozpoczyna się okres przejściowy, który trwa do końca roku .

Tabela 2. Kalendarz przygotowywania budżetu rocznego w ramach WRF

Lp. Termin Kolejne fazy

1 luty Rada i Parlament Europejski przyjmują wytyczne

2 marzec spotkanie Rady i Parlamentu, prezentacja priorytetów 
każdej ze stron; określenie dat kolejnych faz procedowania 
– przygotowania i akceptacji budżetu

3 koniec maja na ogół pod koniec maja Komisja Europejska ma 
przygotowaną pierwszą wersję budżetu i przedstawia ją 
Radzie oraz Parlamentowi Europejskiemu

4 czerwiec Rada formułuje swoje stanowisko w sprawie budżetu

5 wrzesień Rada przyjmuje to stanowisko i przekazuje je do Parlamentu 
Europejskiego
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Lp. Termin Kolejne fazy

6 w ciągu 42 dni Parlament Europejski albo przyjmuje stanowisko Rady, albo 
wprowadza swoje zmiany

7 październik jeżeli Parlament Europejski przyjmie założenia budżetowe 
albo formułuje swoje uwagi wprowadzające zmiany, a komitet 
koncyliacyjny jest przekonany o ich słuszności, Parlament 
Europejski ma 21 dni na zaakceptowanie wszystkich korekt; 
Komisja Europejska przygotowuje swoją pozycję w sprawie 
rolnictwa

8 po 14 dniach jeśli komitet koncyliacyjny doprowadzi do wyeliminowania 
rozwiązań budzących zastrzeżenia i doprowadzi do akceptacji 
przedstawionej propozycji

9 jeśli nie dojdzie do 
porozumienia między 
Parlamentem Europejskim 
a Radą, Komisja ma 
obowiązek przedstawić 
nowy projekt budżetu

cała procedura powinna się skończyć do grudnia roku 
poprzedzającego nowy rok finansowy

10 jeśli budżet nie jest 
przyjęty na początku roku, 
stosuje się system 1/12 
z okresu poprzedniego 
(budżet poprzedzający 
rok rozliczeniowy) 

prowizorium budżetowe jest stosowane do momentu 
uzyskania akceptacji nowej propozycji; prowizorium było 
stosowane w przeszłości; nie zdarzyło się to jednak od czasu 
reform J. Delorsa (I i II); można powiedzieć, że prowizorium 
przestało być postrachem dla UE i państw członkowskich 
po wprowadzeniu najpierw Wieloletniej Perspektywy 
Finansowej, która została zastąpiona WRF

Źródło: zestawienie własne na podstawie dokumentów UE .

Zmiany do budżetu na 2020 r . wprowadzone przez Radę 15 października 
2019 r .5 obejmowały:
1) aktualizację szacowanych potrzeb, przypisanych dochodów i  ich prze-

znaczenia na wydatki rolne, analizowane w kontekście zmieniających się 
warunków rynkowych, a także wpływ decyzji w sektorze rolnictwa pod-
jętych po przygotowaniu roboczej wersji budżetu w  lipcu 2019 r . oraz 
pozostałe decyzje, które mogą mieć duży wpływ na poziom i strukturę 
wydatków w 2020 r .;

2) korekty związane z propozycjami prawnych zmian wprowadzone do pakietu 
przygotowań do brexitu (z 4 września 2019 r .);

5 Amending Letter no 1 to the draft general budget 2020, COM(2019) 487 final, 15 .10 .2019 .

cd . tabeli 2
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3) inne zmiany dotyczące budżetów administracyjnych instytucji europej-
skich, a w szczególności Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiej Służby 
Działań Zewnętrznych, jak również porozumień dotyczących partnerstwa 
w sferze zrównoważonego rybołówstwa;

4) dopasowanie struktury budżetu do wymogów związanych z włączeniem 
do finansów UE funduszu innowacji;

5) poprawkę techniczną (eu-LISA)6 .
Całkowity wpływ tych zmian na poziom wydatków w projekcie budżetu UE 
na 2020 r . prowadził do jego wzrostu o 16,4 mln EUR w planowanych wstęp-
nie zobowiązaniach oraz spadek o 5,4 mln EUR w płatnościach .

Główne wytyczne nowej Komisji Europejskiej zostały sformułowane 
na koniec stycznia 2020 r . w komunikacie Komisji do Parlamentu Europej-
skiego, Rady, Europejskiego Komitetu Gospodarczo-Społecznego i Komitetu 
Regionów7 .

Bardzo ważnym kierunkiem działania nowej Komisji jest szeroko definio-
wane cyberbezpieczeństwo, w którym uwzględnia się: system obrony, instytucje, 
prawodawstwo, przygotowanie infrastruktury, transportu, bankowości, lecz-
nictwa, miast i ich mieszkańców oraz biznesu do funkcjonowania bez zakłó-
ceń w erze cyfrowych technologii . Jednym z wątków cyberbezpieczeństwa jest 
podejście do bezpieczeństwa w sferze 5G i tu zwraca się uwagę na infrastruk-
turę i łańcuchy dostaw . Obejmuje to: telekomunikację i rozwiązania instytu-
cjonalno-prawne określające warunki działania; koordynację i standaryzację 

6 Misja eu-LISA polega na stałym wspieraniu państw członkowskich w tworzeniu poten-
cjałów w zakresie posiadanych przez nie technologii poprawiających bezpieczeństwo europejskie 
i w ich doskonaleniu . Obejmuje to: udostępnianie wysokiej jakości i skutecznych usług oraz 
rozwiązań, łączenie najnowszej dostępnej technologii z pojawiającymi się potrzebami państw 
członkowskich, tworzenie i rozwijanie centrów doskonałości . Prowadzone w ramach tej misji 
działania obejmują zarządzanie: Systemem Informacji Schengen II generacji (SIS), systemem 
informacji wizowej (VIS) oraz EURODAC . W ramach tych działań są prowadzone programy 
gwarantujące bezpieczeństwo informacji i danych na najwyższym poziomie, odbywa się wdra-
żanie nowych systemów (B + R) oraz skierowanych do ośrodków narodowych planów ćwiczeń 
dotyczących użycia najnowszych pod względem technologicznym systemów IT .

7 A Union that strives for more. Commission Working Programme 2020, Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council, The European Economic and 
Social Committee and the Committee of Regions, COM(2020) 37 final, 29 .01 .2020 .
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oraz certyfikaty stosowane w ramach całego rynku wewnętrznego UE; przy-
jęcie wspólnych zasad przesiewu (kontroli) pozwalających chronić łańcuchy 
dostaw w ramach europejskiego rynku wewnętrznego 5G; stosowanie wspól-
nych instrumentów ochrony handlu; zasady konkurencji; publiczne przetargi, 
do których włączy się pewne regulacje dotyczące wspomnianych wyżej aspek-
tów bezpieczeństwa; wsparcie finansowe podejmowanych działań, które będą 
tak skonstruowane, aby zapewnić realizację celów efektywnościowych oraz 
zakładanych celów bezpieczeństwa w wymienionych wcześniej dziedzinach .

O kontynuacji wcześniej przyjętych zamierzeń świadczy poniższe zestawie-
nie ilustrujące realizację celów przyjętych w strategii „Europa 2020” .

Tabela 3.  Budżet ogólny UE w latach 2014–2020 i realizacja trzech celów strategii 
„Europa 2020”

Wyszczególnienie Priorytet 1 strategii: 
inteligentny wzrost

Priorytet 2 strategii: 
zrównoważony wzrost

Priorytet 3 strategii: 
inkluzywny wzrost

WRF 2014–2020 13 36 12

Budżet 2020a 14 41 12

Budżet 2019 14 41 12

Budżet 2018 14 34 12

Budżet 2017 13 33 12

Budżet 2016 12 36 12

Budżet 2015 13 36 12

Budżet 2014 13 33 12

Średnio w WRF 13,29 36,29 12

a Założenia w budżecie na 2020 r .
Źródło: European Commission, Programme’s Performance Overview. EU Budget 2014–2020. Extracts 
from Programme Statements of Operational Expenditures Draft Budget 2020, COM(2019) 400, June 
2019 .

O tym, że budżet ma charakter przejściowy, świadczy włączenie do finan-
sowania nowych elementów lub zwiększenie znaczenia elementów, które 
są zawarte w priorytetach WRF po 2020 r . Te WRF nie są  jeszcze w pełni 
uzgodnione, jednak uwzględnia się w nich kilka dziedzin, które wskazują na: 
pogłębienie procesów integracji europejskiej, wzmocnienie roli UE w świecie, 
określenie strategii wobec państw, które dążą do ściślejszej współpracy z UE . 
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Każdy z wymienionych priorytetów jest dość szczegółowo opisany pod kątem 
tego, co się w jego ramach powinno uwzględniać . Za każdym razem wymienio-
nym celom towarzyszą wyszczególnione instrumenty instytucjonalno-prawne 
wspierające proces oraz instrumenty finansowe umożliwiające jego urucho-
mienie . Ważne również wydaje się wprowadzenie każdorazowo celów, mapy 
drogowej ich realizacji oraz instrumentu pozwalającego kontrolować wdrażane 
procesy (w formie raportów) .

2. Priorytety dla Unii Europejskiej na najbliższy czas

Nowa Komisja przedstawiła sześć priorytetów8, stanowiących doprecyzo-
waną formę nowych celów politycznych dla UE, które sformułowano w kon-
tekście haseł zamieszczonych w programie wyborczym U . von der Leyen, 
kiedy kandydowała na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej . Jej 
program wyborczy został zatytułowany „A Union that strives for more . My 
Agenda for Europe”9 . Zarówno pierwszy, jak i drugi dokument jest zbudowany 
wokół sześciu priorytetów . Warto je przedstawić i wskazać, co za poszczegól-
nymi hasłami się kryje . W ten sposób można porównać obecnie realizowane 
cele z założeniami strategicznymi, które przyjmuje się na następne lata . Tych 
sześć priorytetów to:

 § zielony układ dla Europy;
 § Europa pasująca do ery cyfrowej;
 § gospodarka, która pracuje dla ludzi;
 § silniejsza Europa w świecie;
 § ochrona europejskiego modelu życia;
 § nowy ruch w kierunku europejskiej demokracji .

8 Ibidem .
9 U . von der Leyen, A Union that strives for more. My agenda for Europe, Political Guide-

lines for the next European Commission 2019–2024, https://ec .europa .eu/commission/sites/
beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en .pdf (20 .01 .2020) .
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Szczegółowy opis poszczególnych priorytetów wskazuje, jak wiele można 
zmieścić w krótkim haśle . Lista problemów i planowane sposoby ich reali-
zacji wskazują na kompleksowe podejście do poszczególnych kwestii doty-
czących wszystkich państw członkowskich i uwzględniających ich problemy, 
cele, metody realizacji, sposoby finansowania i grupy społeczne, do których 
kieruje się poszczególne działania (są tu ludzie pracujący, uczący się, młodzi 
szukający pracy i ludzie w dojrzałym wieku, poza rynkiem pracy) . Wskazuje 
się również sposoby kontroli realizacji planowanych zamierzeń . Oprócz sfery 
gospodarczej dużo zmian szykuje się również w sferze instytucjonalnej i praw-
nej, co wynika z wysokiego tempa przemian, które zachodzą w gospodarce, 
co obejmuje takie kwestie, jak konkurencyjność czy dopasowanie do nowych 
wyzwań związanych ze zmianami źródeł energii, cyfryzacją, nowymi techno-
logiami i międzynarodowym podziałem pracy innym niż ten, do którego od 
lat się przyzwyczailiśmy .

W komunikacie ze stycznia 2020 r . stwierdza się, że umowa o zielonej 
Europie (European Green Deal) jest rdzeniem, wokół którego buduje się nową 
strategię europejską . W tej sferze należy tworzyć warunki do: poprawy kon-
kurencyjności globalnej, wyznaczania trendów badań rozwojowych, edukacji 
na wszystkich poziomach, a przede wszystkim tworzenia miejsc pracy . Zmiany 
wywołane ekspansją zielonego sektora gospodarki będą wymagały przygotowa-
nia szczegółowej mapy drogowej, wskazującej, jak powinny one być przepro-
wadzone w poszczególnych gałęziach gospodarki . Wymaga to nowych aktów 
prawnych i korekt tych, które już obowiązują . Zwraca się również uwagę na cel, 
jakim jest uzyskanie neutralności klimatycznej w 2050 r ., czego jednym z eta-
pów jest redukcja emisji gazów cieplarnianych do 2030 r . Z przedstawionych 
opisów planowanych celów wynika, że UE nie chce przeprowadzać zielonych 
zmian w sferze gospodarki europejskiej, opierając się wyłącznie na krajach, 
które zdecydowanie popierają taki projekt i utożsamiają się z nim, z czym 
wiąże się określona alokacja finansowa z ich budżetów narodowych . W UE 
kładzie się nacisk na potrzebę integracji sektora inteligentnej gospodarki . 
Jest to właściwe podejście w ramach rynku wewnętrznego, który – jak wia-
domo – nadal jest podzielony na narodowe segmenty, mimo prób ułatwienia 



33. Budżet ogólny Unii Europejskiej w 2020 r.: co z niego można wyczytać o przyszłości UE?

581

transferów i pomocy finansowej w celu wyrównywania warunków działania 
podmiotów usytuowanych w różnych państwach członkowskich, a także mimo 
wspólnej waluty w większości państw członkowskich UE (19 na 28 członkow-
skich, licząc jeszcze Wielką Brytanię10) . Działania w tym zakresie obejmują 
falę renowacyjną źródeł energetycznych, w której dużą rolę przypisuje się far-
mom wiatrowym na morzu11 .

W ramach pierwszego priorytetu związanego ze środowiskiem i szeroko 
pojętą jego ochroną planuje się przygotować strategię dla zrównoważonej i inte-
ligentnej mobilności, która będzie dotyczyć procesu modernizacji i „zielenienia” 
przemysłu oraz sektora transportu . Oprócz wymienionych dziedzin strategia 
ma obejmować: plan działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, 
strategię na rzecz różnorodności biologicznej do 2030 r ., a także strategię łączącą 
produkcję rolną z konsumpcją – w jej ramach będzie się zwracało uwagę nie 
na ilość produktów rolno-spożywczych, na które zgłasza się zapotrzebowanie 
na danym rynku, ale na ich jakość i sposób hodowania czy uprawy (strategia 
„od pola do stołu” – „Farm to Fork”) .

Jak można się przekonać, strategia obejmuje wiele aspektów bezpośrednio 
związanych z użyciem energii oraz sposobami i technologiami zastępowania 
energii z kopalin przez źródła odnawialne i nisko emisyjne . Wskazano w niej na: 
możliwość wielokrotnego wykorzystania surowców, zdrowe uprawy i hodowlę 
oraz zdrowe nawyki żywienia . Wszystko to ma przełożenie na przepisy prawne 
oraz rozwiązania dotyczące nowych cech świadczonych usług i sprzedawanych 
produktów, które są wytwarzane w warunkach ekologicznych lub które nie 
spełniają wymogów w tym zakresie . Te nowe trendy będą decydowały o roz-
wiązaniach stosowanych w produkcji, administracji, zarządzaniu, konsump-
cji i o wspieraniu finansowym pożądanych zmian (oraz o stosowaniu kar czy 
nakazów wobec jednostek prawnych i fizycznych opornych lub ignorujących 
przyjęte kierunki strategicznych zmian) .

10 Countries using the euro, https://europa .eu/european-union/about-eu/countries_en#co-
untries-using-the-euro (12 .01 .2020) .

11 Duża międzynarodowa konferencja na ten temat „Offshore Wind” odbywała się w War-
szawie od 30 września do 1 października 2019 r ., http://konferencja-offshore .pl .
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Realizacja tak wielu celów, które są zawarte w priorytetach odnoszących 
się do europejskiego porozumienia w sferze procesu „zielenienia” gospodarki, 
wymaga precyzyjnego kalendarza i określenia kolejności oraz liczby etapów, 
które na tej drodze należy pokonać . Informacje w tej kwestii zostaną zawarte 
w planie inwestycji europejskiej umowy w sprawie zielonej gospodarki12 . Jeśli 
chodzi o inne instrumenty finansowe, które będą wspierać wymienione w tym 
priorytecie działania, to wskazuje się tu jeszcze Fundusz Sprawiedliwej Zmiany 
(Just Transition Fund), który będzie stosowany w ramach mechanizmu spra-
wiedliwej zmiany . Mechanizm ten będzie z kolei ważnym elementem odno-
wionej strategii zrównoważonego finansowania (Renewed Sustainable Finance 
Strategy) . Wymienione mechanizmy i fundusze będą stanowiły istotne instru-
menty europejskiego paktu klimatycznego .

Warto może wyjaśnić, że tempo rozwoju firm informatycznych nie słab-
nie na rynku europejskim, mimo wyraźnego spowolnienia innych sektorów . 
Chodzi tu przede wszystkim o produkty internetu rzeczy, poszerzonej rzeczy-
wistości, wirtualnej rzeczywistości i usług zarządczych13 . Produkty wytwarzane 
przez ten sektor są kupowane i instalowane m .in . w obszarze gazownictwa, 
sektora elektrycznego, dostaw wody i odprowadzania ścieków, przemysłów 
wytwórczych i ochrony zdrowia . Rozwój tego sektora i jego produktów jest 
przez niektórych ekonomistów oceniany podobnie jak wynalazek, który pod-
czas dekoniunktury w dawnych czasach mógł odegrać rolę stymulatora wzro-
stu gospodarczego .

Szczegółowość, z jaką podchodzi się do realizacji tego priorytetu, wskazuje, 
jakie ma on znaczenie dla przyszłości UE, w tym podstawowych zasad dzia-
łania gospodarki, jej konkurencyjności, tworzenia miejsc pracy czy również 
ich utrzymania . Jest on także istotny dla wielu sektorów wspomagających, jak 
produkcja żywności, handel, transport czy finanse, zdrowie, edukacja, spędza-
nie wolnego czasu itp . W budżecie na 2020 r . wyraźnie postawiono na proces 

12 Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Plan inwestycyjny na rzecz Europejskiego 
Zielonego Ładu, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komi-
tetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2020) 21 final .

13 Transition Technologies nie zwalnia, „Puls Biznesu”, 30 .01 .2020, s . 10 .
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„zielenienia” gospodarki . To jeden z elementów uwidaczniających charakter 
przejścia od WRF na lata 2014–2020 do WRF na lata 2021–2027 .

Drugim priorytetem jest przystosowanie UE do sprawnego działania w erze 
cyfryzacji . Podobnie jak proces „zielenienia” gospodarki, tak i  te wyzwania 
są relatywnie rozległe, dlatego próba stworzenia podstaw do sprawnego dzia-
łania gospodarki w nowych warunkach wymaga kompleksowego potraktowa-
nia problemu . Szerokie podejście do problemu oznacza potrzebę: wyznaczenia 
celów w sferze edukacji, badań rozwojowych, wsparcia procesu cyfryzacji 
w usługach i produkcji, przygotowania harmonogramu i zadań do realizacji 
w ramach tworzenia i wykorzystania sztucznej inteligencji, a także zbierania, 
przetwarzania i przechowywania danych . Osobnym problemem w tej dziedzinie 
jest sektor bezpieczeństwa, a więc budowa odpowiedniego potencjału, a także 
przeprowadzanie analiz dotyczących zdolności odparcia ataku paraliżującego 
infrastrukturę elektroniczną (Internet, inne formy komunikacji, składowanie 
i przetwarzanie danych, internetowy system finansowania itp .), media, sys-
tem informacji oraz badanie możliwości jego funkcjonowania czy wystąpie-
nia prawdopodobieństwa ataku i jego ewentualnych kierunków (kraj, grupa 
państw, jednostki pozapaństwowe, jak np . grupy terrorystyczne) .

O czym konkretnie mówi drugi priorytet? Wskazuje on na potrzebę przy-
gotowania strategii dotyczącej danych, a za tym powinno pójść opracowanie 
białej księgi na temat sztucznej inteligencji oraz przepisów prawnych uściśla-
jących warunki jej tworzenia oraz posługiwania się nią . Przykładowo regula-
cji wymaga to, kto jest właścicielem praw autorskich własności intelektualnej 
stworzonej przez sztuczną inteligencję . Dziedzina ta wymaga dokładnej rewizji 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa, co obejmuje istniejące przepisy, oraz 
ustalenia zasad współpracy w tym zakresie między odpowiednimi jednost-
kami państw członkowskich . Problem nie ogranicza się do sfery wojskowej, 
ale obejmuje również sferę gospodarczą (finanse cyfrowe i pieniądz wirtualny, 
bardziej narażone na cyberataki, a także ochrona przed kryptoaktywami14) .

14 Definicja OECD kryptoaktywów: są to jednostki, które służą do przechowywania, dzia-
łają jako mierniki wartości . Prawa własności są narzucane przez jednostki instytucjonalnie, 
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W tej dziedzinie mówi się przede wszystkim o potrzebie odpowiedniego 
wykształcenia (Updated Digital Education Action Plan) i płynnie przecho-
dzi do konieczności stworzenia europejskiego wspólnego obszaru dla badań 
i innowacji (Future of Research and Innovation and Research Area) . Nie jest 
to jedyna sfera współpracy, która jest postrzegana jako wymagająca pogłębie-
nia . Zwraca się tu bowiem uwagę na nową strategię przemysłową dla Europy, 
wspierającą zmiany w sferze ekologii i cyfryzacji, ale jest też planowane przy-
gotowanie raportu na  temat wciąż napotykanych przeszkód w dążeniu do 
sprawnego działania jednolitego rynku UE . Po opracowaniu takiego raportu 
planuje się następnie przygotowanie planu działania tworzącego warunki do 
rozwoju rynku (Report on Single Market barriers i propozycja Single Market 
Enforcement Action Plan) .

Ważnym aspektem tego priorytetu wydaje się uwzględnienie działań, które 
są w tym zakresie podejmowane poza UE . Dowodem na to jest propozycja 
przygotowania białej księgi na  temat instrumentu dotyczącego stosowania 
subsydiów poza UE w dziedzinach wspomaganych przez państwo w ramach 
cyfryzacji czy szerzej – poprawy konkurencyjności uzyskanej w sposób nie-
zgodny z zasadami konkurencji wprowadzonymi przez Światową Organizację 
Handlu (WTO) . Można powiedzieć, że to działanie jest nową formą wcześniej 
stosowanych form kontroli warunków dostępu do poszczególnych rynków dla 
producentów i eksporterów z państw UE . Wnioski z analiz w tym zakresie 
prowadziły w przeszłości do rozpoczynania negocjacji warunków dostępu do 
takich rynków, a następnie do zminimalizowania stosowanych ograniczeń lub 
całkowitej ich eliminacji . Korzystano tu z warunków uzgodnionych w ramach 
WTO, które określały zasady konkurencji, a w tym zaangażowanie państwa 
w działanie mechanizmów rynkowych czy raczej formy zakłócania ich działa-
nia . Państwa UE w ramach finansowego wsparcia dla swoich firm podejmowa-
nego w tej dziedzinie również poważnie je zredukowały i podobnych działań 

indywidualnie lub zbiorowo, z praw tych mogą wynikać korzyści ekonomiczne dla ich wła-
ścicieli przez to, że je przechowują lub używają ich w określonym czasie . OECD, Cryptoassets 
in Asia. Consumer attitudes, behaviours and experiences, Paris 2019, s . 13 .
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oczekiwały od swoich partnerów handlowych . Obecna sytuacja, w której 
wymusza się zmiany w ramach cyfryzacji i ekologicznego podejścia do gospo-
darki, wymaga dodatkowej kontroli zaangażowania się państwa, gdyż pomoc 
państwa w tej dziedzinie może w pewnym sensie proces ten ograniczać i zacie-
rać wcześniej podjęte zobowiązania dotyczące subsydiów kierowanych do firm 
krajowych . Tym samym sprawa wymaga dokładniejszych analiz . Na co prze-
znacza się środki, jak są one wykorzystywane i jakiego rzędu są to sumy? Takie 
analizy pozwolą stwierdzić, czy firmy i państwa, w których są rejestrowane, 
prowadzą czystą grę, czy wykorzystują te warunki do wprowadzania subsydiów 
tworzących sztuczne przewagi konkurencyjne .

Temat ten wiąże się niejako z następnym, gdyż najprawdopodobniej będzie 
prowadził do zwiększenia nacisku na przeprowadzenie zmian w WTO, co jest 
jednym z celów sformułowanych w priorytetach nowej Komisji Europejskiej 
oraz w materiałach wyborczych jej obecnej przewodniczącej . Światowa Orga-
nizacja Handlu wymaga reform, zmiany te powinny dać możliwość – z jednej 
strony – stosowania bardziej elastycznych rozwiązań, z drugiej – wymuszania 
na poszczególnych państwach realizacji zobowiązań, które na siebie przyjęły, 
stając się członkiem WTO lub w efekcie negocjacji kolejnych umów liberali-
zacyjnych realizowanych w ramach tej organizacji15 .

Czwartym priorytetem jest mocniejsza Europa w świecie . Działania w tej 
dziedzinie będą przebiegać na różnych płaszczyznach i w ich ramach będą 
realizowane różnego rodzaju cele, dość szeroko definiowane . Unia Europejska 
będzie kontynuować współpracę w ramach dotychczasowych ram instytucjo-
nalnych, takich jak np . partnerstwo z państwami ACP (z Afryki, Karaibów 
i regionu Pacyfiku) czy Bałkanami Zachodnimi, a także nowe Partnerstwo 
Wschodnie . Część z tych inicjatyw pozwala na pogłębianie i intensyfikację, 
inne będą kontynuowane . Politycy UE wierzą w wolny handel i będą starali 

15 Runda Urugwajska GATT była, co prawda, ostatnią umową zobowiązującą wszyst-
kie kraje członkowskie do przyjęcia określonych wspólnie, na szczeblu globalnym warunków . 
Niemniej jednak nie należy wykluczać, że kiedyś uda się wynegocjować nowe porozumienie 
w ramach WTO, choć dotychczasowe inicjatywy nie wskazują na szybkie powodzenie w tym 
zakresie .
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się udowodnić w praktyce słuszność swoich ocen w tym zakresie . Działania 
planowane w tej sferze obejmą również WTO, która jako organizacja o cha-
rakterze globalnym wymaga obecnie wielu zmian . Chodzi tu przede wszyst-
kim o podtrzymanie, aktualizację i unowocześnienie przepisów prawnych 
i rozwiązań instytucjonalnych, które stanowią podstawę obecnego porządku 
gospodarczego . Unia Europejska planuje w tym zakresie być siłą sprawczą 
niezbędnych zmian . Aby móc odegrać właściwą rolę, UE powinna w skali 
międzynarodowej wzmocnić swoją pozycję gospodarczą i finansową, w czym 
może pomóc finansowa suwerenność . Wzmocnienie UE będzie dobrym 
kanałem do szerzenia równości gender i umocnienia roli kobiet w stosun-
kach zewnętrznych, podobnie jak praw człowieka oraz rozwiązań demokra-
tycznych i demokracji .

Jak widać z przedstawionych wyżej kierunków działania, są one bardzo zróż-
nicowane i dotyczą różnych, dość szeroko definiowanych celów, obejmujących: 
globalne organizacje (WTO), regionalne ugrupowania (Bałkany Zachodnie, 
Partnerstwo Wschodnie czy ACP), ale również stosunki bilateralne lub pro-
mocję pewnych rozwiązań (liberalizacja wymiany handlowej, upowszechnienie 
demokracji, przestrzeganie praw człowieka) czy dziedzin (rozwój, zarządzanie, 
administracja, edukacja, zdrowie) .

Piąty priorytet to promocja europejskiego sposobu życia . I ta dziedzina 
obejmuje dość zróżnicowane formy działania: od harmonogramu dotyczą-
cego potrzeb budowania potencjału w zakresie określonych umiejętności 
(Skills Agenda for Europe) przez walkę z seksualnym wykorzystywaniem dzieci 
po plan działania w sferze integracji i włączenia . W tym priorytecie znajdziemy 
wiele możliwości dla inicjatyw zarówno narodowych, jak i międzynarodowych: 
przez sferę społeczną, edukacyjną po rozwiązania gwarantujące bezpieczeń-
stwo wewnętrzne czy bezpieczeństwo jednostki bez względu na jej wiek, płeć 
i pochodzenie . Wymienia się tu bowiem plany realizacji takich inicjatyw, jak: 
europejski plan walki z rakiem, strategia farmaceutyczna dla Europy, stworzenie 
europejskiego obszaru edukacyjnego do 2025 r ., strategia dla nowej unii bez-
pieczeństwa w ramach UE czy wreszcie nowy pakt w sprawie migracji i azylu .
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Wskazane problemy, które wymagają rozwiązania w ramach tego prio-
rytetu, tylko na pierwszy rzut oka wydają się niepowiązane ze sobą . Bliższa 
analiza wszystkich wprowadzonych do sześciu priorytetów zagadnień wska-
zuje na ich relatywnie bliskie związki . Co więcej, pola, które pokrywa wymie-
nionych sześć priorytetów (na razie omówiono pięć z nich), tworzą „zbiory 
łączne” – jeśli można użyć matematycznego określenia . Inaczej mówiąc: pola 
te nachodzą na siebie, co oznacza ich bliskość i wskazuje na zjawisko „zazę-
biania się” . Wystarczy wskazać na kilka takich dziedzin: w kilku kwestiach 
powtarza się konieczność stworzenia nowych rozwiązań gwarantujących bez-
pieczeństwo . Pojęcie to pojawia się w kontekście cyberbezpieczeństwa, a także 
zmian na rynku pracy, edukacji, pozycji społecznej, kwalifikacji, zdrowia itp . 
Ta współzależność wydaje się celowa – wskazuje bowiem na potrzebę współ-
pracy i to nie tylko państw członkowskich UE, ale również tych państw, które 
są objęte współpracą, oraz tych, które jak na razie są z niej wykluczone lub 
same się z niej wykluczyły, gdy wystąpiły przeciwko niej .

Ostatni, szósty priorytet odnosi się do sfery polityki, choć nie jest ani izolo-
wany, ani oderwany od sfery gospodarczej czy społecznej . Priorytet ten brzmi: 
nowy impuls do wzmocnienia europejskiej demokracji . W tej dziedzinie UE 
stawia na plan działania wspierający europejską demokrację, czego elementem 
ma być konferencja na temat przyszłości Europy . Wymienia się tu również 
kilka instrumentów, które pomogą kontrolować postęp w tworzeniu demo-
kracji, wzmacnianiu jej fundamentów i dopasowywaniu do zmieniających się 
warunków . Przykładem mogą być: zaplanowany roczny raport na temat prze-
strzegania prawa czy strategia realizacji Karty praw podstawowych, strategia 
równości płci, działania na rzecz równości i lepszego włączenia społecznego 
Romów, a także strategia równości osób LGBTI . Oprócz wymienionych tema-
tów wskazano, że Komisja zajmie się potrzebą rozwiązania problemu praw dla 
ofiar, opracuje zieloną księgę na  temat starzenia się społeczeństw, program 
na rzecz konsumentów oraz raport na temat zmian demograficznych .

W ramach tego priorytetu znalazło się wiele problemów, dużo jest rów-
nież zaproponowanych metod ich rozwiązywania . We wszystkich prioryte-
tach proponuje się tylko pierwsze, konieczne do przeprowadzenia działania 
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lub ramowe podejście, szczegóły mają być doprecyzowane przez ekspertów 
z poszczególnych dziedzin . W tym dokumencie wyłącznie sygnalizuje się, że 
problem został dostrzeżony, i wprowadza się go na listę, na podstawie której 
w przyszłości politycy UE będą rozliczani z konkretnych działań .

3.  Priorytety zawarte w Wieloletnich Ramach Finansowych 
na lata 2021–2027

Nowe WRF (na lata 2021–2027) nie zostały jeszcze w pełni przygotowane, 
ale z dotychczasowych materiałów możemy wnioskować, w jakim kierunku 
będzie się rozwijać integracja UE i co stanowi priorytet, jeśli chodzi o alokację 
środków . Można powiedzieć, że z pięciu scenariuszy przedstawionych w Rzymie 
na wiosnę 2017 r . zdecydowano się wybrać kilka dziedzin, które objęte zostaną 
integracją . Nie określono natomiast, że będzie to jeden z pięciu zaproponowanych 
scenariuszy . Przypomnijmy, co proponowano w poszczególnych scenariuszach16 .

W pierwszym scenariuszu postawiono na kontynuację . W praktyce miało 
to prowadzić do: wzmocnienia rynku wewnętrznego; stopniowej poprawy 
w działaniu UGiW; wspólnych uzgodnień w kwestii dotyczącej ochrony granic 
i bezpieczeństwa; postępu w tworzeniu ram dla polityki azylowej oraz w poli-
tyce bezpieczeństwa i polityce zagranicznej; gotowości do działania nie zawsze 
zgodnego z oczekiwaniami . Budżet w tym scenariuszu powinien być zmoder-
nizowany i odzwierciedlać potrzeby finansowe reform, które ustali UE-27 .

Scenariusz drugi zakładał ograniczenie integracji do rynku wewnętrznego . 
Oznaczałoby to: wzmocnienie rynku wewnętrznego, ograniczoną współpracę 
w ramach UGiW, brak wspólnych i skoordynowanych działań dotyczących 
migracji, polityki azylowej – można byłoby tu raczej przewidywać działania 
dwustronne, sprowadzające się do koordynacji polityki . Podobnych rozwiązań, 
a więc dwustronnej koordynacji, można spodziewać się w sferze bezpieczeństwa 

16 European Commission, White Paper on the Future of Europe. Reflections and Scenarios for 
the EU 27 by 2025, COM(2017) 2025, March 2017, s . 17–26 .
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i polityki zagranicznej . Proces decyzyjny byłby bardziej zrozumiały, ale zdolność 
do wspólnego działania uległaby ograniczeniu . Budżet i jego alokacje byłyby 
ukierunkowane na finansowanie działań związanych z politykami realizowa-
nymi w ramach rynku wewnętrznego .

Scenariusz trzeci pozwalałby tym, co chcą robić więcej, robić więcej . Rynek 
wewnętrzny zostałby wzmocniony, a UE-27 zawierałaby umowy handlowe 
z krajami trzecimi . Można zakładać, że kraje należące do UGiW pogłębia-
łyby współpracę w tworzeniu unii bankowej, ustalaniu wspólnych podatków 
czy pewnych standardów społecznych . Część państw realizowałaby nowe cele 
w ramach współpracy w polityce zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony . Proces 
decyzyjny w tym scenariuszu byłby dość skomplikowany, zwłaszcza że decy-
zje dotyczyłyby różnych grup państw w ramach UE-27 . Dodatkowe środki 
z budżetu byłyby alokowane dla tych państw, które podejmowałyby współ-
pracę w nowych obszarach lub pogłębiałyby ją w gronie, które wyrazi zainte-
resowanie i chęć na nią .

Scenariusz czwarty zakładał mniejszy zakres podejmowanych działań, ale 
dokładniejszą ich realizację . W praktyce oznaczałoby to wprowadzanie małej 
liczby wspólnych standardów przy równoczesnym egzekwowaniu regulacji 
na poziomie UE tam, gdzie one zostały wprowadzone i obowiązują . Wymiana 
handlowa z krajami trzecimi byłaby realizowana na poziomie UE . Podjęto by 
działania wzmacniające UGiW, przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabil-
ności strefy . Raczej wykluczono by możliwość ścisłego koordynowania polityki 
zatrudnienia czy polityki społecznej . Stopniowo rosłaby współpraca w zakre-
sie polityki azylowej czy ochrony granic . Tematem współpracy byłaby walka 
z  zagrożeniami terrorystycznymi . Rozpoczęta integracja w  sferze polityki 
zagranicznej i obronności nabrałaby tempa . Powołano by do życia europejską 
unię obronną . Mechanizm decyzyjny byłby efektywniejszych w dziedzinach 
objętych ściślejszą integracją . Budżet w tym scenariuszu wymagałby znacznej 
modyfikacji, związanej z potrzebą dopasowania go do zadań, które byłyby 
uzgodnione przez UE-27 .

Scenariusz ostatni, piąty, zakłada, że robi się więcej i wszyscy uczestniczą 
w tym procesie . W tym scenariuszu rynek wewnętrzny byłby wzmocniony 
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w wyniku harmonizacji standardów i  ich konsekwentnego egzekwowania, 
wprowadzono by w życie unię gospodarczą, finansową i fiskalną, zaplanowaną 
w raporcie pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r . W sferze bezpieczeń-
stwa realizacja scenariusza byłaby podobna do scenariusza czwartego . Taka 
sama sytuacja byłaby w sferze polityki zagranicznej i obrony . Tutaj również 
realizowano by założenia zgodnie z  tym, co podano w scenariuszu czwar-
tym . Decyzje byłyby podejmowane szybciej, ich egzekwowanie we wszyst-
kich dziedzinach byłoby skuteczniejsze . Pewne wątpliwości i pytania dotyczą 
odpowiedzialności UE, na co wpływa kumulacja tak wielu kompetencji dele-
gowanych na poziom unijny przez państwa członkowskie . Budżet w  tych 
warunkach wymagałby dużej modernizacji, co wymagałoby jego podwyższe-
nia, a to oznaczałoby konieczność wprowadzenia nowych zasobów własnych . 
Konieczna byłaby również skutecznie działająca funkcja stabilizacji budże-
towej w strefie euro17 .

Najlepszym i najbardziej pożądanym scenariuszem dla UE byłby scena-
riusz piąty, ale jest on równocześnie najmniej możliwy ze względu na wiele 
problemów wewnętrznych UE . Najbardziej prawdopodobny i zresztą zbliżony 
do realizowanego od kilku lat programu swobodnej integracji jest scenariusz 
trzeci . Interesujące wydaje się to, że od momentu opublikowania scenariuszy 
w 2017 r . nie odniesiono się do nich i nie zdecydowano, który wariant inte-
gracji jest najbliższy politykom UE . Być może decydował o tym zbliżający się 
koniec kadencji Komisji Europejskiej i władz UE . Przedstawione priorytety 
wyborcze U . van der Leyen oraz priorytety dla UE na lata 2021–2027 wska-
zują, że realizowany będzie scenariusz trzeci . Unia Europejska tradycyjnie nie 
chce wymuszać decyzji na swych państwach członkowskich . Działa na zasa-
dzie udowodnienia skuteczności swoich działań i pokazania, jak to może być 
atrakcyjne dla reszty, która od początku jest do nich mniej przekonana .

Pierwszy zarys nowych WRF potwierdza wcześniejsze przypuszczenia 
dotyczące kierunku, jaki wybierze w najbliższej przyszłości UE, jeśli chodzi 

17 K . Żukrowska, Skuteczność reform UGiW w kontekście zagrożenia stabilności strefy, „Rocz-
nik Integracji Europejskiej” 2018, nr 12, s . 161–170 .
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o model integracji . Model ten został sformułowany jeszcze w trakcie poprzed-
niej kadencji Komisji, co można odczytać, interpretując dokumenty dotyczące 
przyszłych WRF18 .

Pierwsza część budżetu wspiera finansowo procesy wzmacniające rynek 
wewnętrzny, innowacje i digitalizację . Obejmuje cztery sfery działania: 1) bada-
nia i  innowacje; 2) europejskie inwestycje strategiczne; 3) jednolity rynek; 
4) przestrzeń kosmiczną . Jeśli chodzi o badania i  innowacje, to zwraca się 
uwagę na trzy działania: wspólne badania finansowane z programów euro-
pejskich („Horyzont”), program badawczy i ćwiczenia praktyczne w ramach 
Euratomu, program ITER (International Termonuclear Experimental Reactor 
– Międzynarodowy Termonuklearny Eksperymentalny Reaktor) . W punkcie 
drugim, dotyczącym inwestycji strategicznych, jako filary traktuje się: Fun-
dusz Inwestycyjny UE, funkcję łączenia Europy, cyfrowy program „Europa”, 
który obejmuje również kwestie związane z cyberbezpieczeństwem . Jedno-
lity rynek, jako trzeci składnik tego pierwszego zestawu celów, obejmuje naj-
większą liczbę działań, bo aż cztery . Są to kolejno: program jednolitego rynku 
(obejmujący konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw – COSME, 
bezpieczeństwo żywności, statystyki, konkurencję i współpracę administra-
cyjną), program UE przeciw przestępstwom, współpracę w sferze podatków 
(FISCALIS), współpracę w dziedzinie służb celnych (CUSTOMS) . Ostatnia, 
czwarta część dotyczy przestrzeni kosmicznej i odnosi się do finansowania 
europejskiego programu kosmicznego .

Druga część skupia się na spójności oraz wartościach i obejmuje trzy sfery: 
1) rozwój regionalny i spójność; 2) unię gospodarczą i walutową; 3) inwestycje 
w ludzi, spójność sfery społecznej i wartości . Pierwsza sfera to trzy elementy: 
Europejski Regionalny Fundusz Rozwoju, Fundusz Spójności, wsparcie dla 
społeczności tureckiej na Cyprze . Druga sfera to dwa działania czy – bardziej 
precyzyjnie – dwa instrumenty: „Program Wsparcia Reform”, na który składa 

18 A Modern Budget for Union that Protects, Empowers and Defends, The Multiannual Finan-
cial Framework for 2021–2027, SWP (2018) 171 final, Communication from the Commission 
to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2018) 321 final, 02 .05 .2018 .
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się Narzędzie Realizacji Reform i Instrument Wsparcia Konwergencji . Ostatnia 
w tej części sfera obejmuje pięć działań i instrumentów: Europejski Fundusz Spo-
łeczny (włączając w to integrację migrantów oraz zdrowie), program akademicki 
„Erasmus+”, Europejski Korpus Solidarności, fundusz „Sprawiedliwość, Prawa 
i Wartości” oraz program „Kreatywna Europa”, który obejmuje również media .

Trzecia część dotyczy zasobów naturalnych i środowiska i obejmuje dwie 
dość szeroko rozumiane sfery: politykę rolną i morską oraz środowisko i dzia-
łania związane z klimatem . W pierwszej sferze mamy trzy instrumenty: Euro-
pejski Fundusz Gwarancji Rolnictwa, Europejski Fundusz Rolny i Rozwoju 
Rolnictwa, Europejski Fundusz Morski i Rybołówstwa . W przypadku środo-
wiska i klimatu jest to program działań na rzecz środowiska i klimatu .

Czwarta dziedzina składa się z dwóch sfer – migracji i zarządzania grani-
cami . Każda z nich dysponuje jednym instrumentem: w pierwszym przypadku 
jest to Fundusz Azylowy i Migracyjny, a w drugim – Zintegrowany Fundusz 
Zarządzania Granicami .

Piąta dziedzina to bezpieczeństwo i obrona . Składają się na nią trzy sfery, 
które obejmują: 1) bezpieczeństwo; 2) obronę; 3) interwencje kryzysowe . 
W ich ramach funkcjonuje sześć instrumentów, które nie są  symetrycznie 
rozdysponowane między tymi sferami . I tak pierwsza z nich, bezpieczeństwo, 
dysponuje trzema instrumentami: Funduszem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Funduszem Likwidacji Nuklearnej (Litwa), Funduszem Nuklearnego Bezpie-
czeństwa i Likwidacji (obejmującym Słowację i Bułgarię) . W ramach drugiej 
sfery są dwa instrumenty finansowe: Europejski Fundusz Obrony i „Łącząc 
Europę” . Ostatnia sfera reagowania na kryzysy ma do dyspozycji jeden instru-
ment – Unijny Mechanizm Ochrony Cywilnej (rescEU) .

Szósta dziedzina to sąsiedztwo i świat . Tworzą je dwie sfery działania: dzia-
łania zewnętrzne oraz pomoc przedakcesyjna . Łącznie obu wymienionym sfe-
rom przydzielono do dyspozycji pięć instrumentów, z czego cztery odnoszą 
się do zewnętrznego działania i obejmują: Instrument Sąsiedztwa, Rozwoju 
i Współpracy Międzynarodowej (włączając w to zewnętrzne aspekty związane 
z migracją), Instrument Pomocy Humanitarnej, wspólną politykę zagraniczną 
i bezpieczeństwa, działania skierowane wobec krajów i terytoriów zamorskich 
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(w tym Grenlandii) . W przypadku przygotowania się do członkostwa w UE 
takim instrumentem jest pomoc przedakcesyjna finansowana z  funduszu 
przedakcesyjnego .

Kolejną, siódmą dziedziną jest europejska administracja publiczna, która 
dysponuje jednym źródłem finansowania z budżetu ogólnego UE . Pokrywa 
ono wydatki administracyjne, emerytury i koszty związane z prowadzeniem 
szkół europejskich .

Unia Europejska w ramach swego systemu finansowania ma pięć dodat-
kowych funduszy, które są  tworzone poza  strukturami budżetu . Dodatko-
wym instrumentem pozwalającym kontrolować wysokość obciążeń i wielkość 
poszczególnych alokacji są pułapy . Mogą one być określane zarówno od dołu, 
jak i od góry .

Ósma grupa instrumentów finansowych to  fundusze wykorzystywane 
poza ramami budżetu ogólnego UE . Przewiduje się tu sześć kolejnych funduszy: 
rezerwę pomocową w nagłych przypadkach19, Europejski Fundusz Solidarności, 
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji, Instrument Elastyczności, 
Europejski Instrument Stabilizacji Inwestycji . Do tej grupy można również 
zaliczyć Europejski Instrument na rzecz Pokoju, który jest funduszem działa-
jącym poza budżetem i ramami finansowymi systemu .

Jakie wnioski można wyciągnąć z przedstawionych informacji i ich analizy? 
Jest ich kilka: UE chce wykorzystać sytuację napięć międzynarodowych, które 
działają mobilizująco na integrację w sferze politycznej, zwłaszcza w kierunku 
wzmocnienia polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony . Pierwsze kroki 
w tym kierunku zostały zrobione w ramach Jednolitego Aktu Europejskiego 
(z 1986 r .) . Następne traktaty pogłębiały współpracę w tym zakresie, jednak 
dotąd UE nie jest podmiotem zintegrowanym politycznie i militarnie . Pomysły 
stworzenia wspólnej armii były zgłaszane kilkakrotnie, jednak nigdy nie zostały 
zrealizowane . Należy zadać pytanie: czy uczestnictwo w  integracji politycz-
nej zależy wyłącznie od chęci państw członkowskich, czy wymaga pokonania 

19 W samym budżecie są również środki, które można wykorzystać w nagłych, nieprzewi-
dzianych przy jego tworzeniu przypadkach . Taka rezerwa jest rozwiązaniem, które poprawia 
elastyczność instrumentu finansowania .
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kolejnych etapów w integracji gospodarczej? Inaczej mówiąc: czy np . państwo 
spoza UGiW, unii bankowej, może integrować się politycznie w sferze bezpieczeń-
stwa i obrony? Pytanie to można pozostawić bez odpowiedzi, gdyż jest ona dość 
oczywista, jeśli bierze się pod uwagę rzeczywistą integrację polityczną w ramach 
UE . W tym kontekście powraca również pytanie o te państwa, które pozostają 
poza UGiW . Tu mamy do czynienia z dwoma przypadkami: część państw nie 
zobowiązała się do uczestnictwa w tej sferze integracji, inne, w tym wszystkie 
państwa dołączające do UE w 2004 r . i później, mają obowiązek uczestniczyć 
w procesie pogłębiania integracji, do czego się zobowiązały w ramach warun-
ków członkostwa przyjętych w traktatach akcesyjnych .

Inny wniosek wiąże się z tym, że wszystkie elementy występujące w poprzed-
nim budżecie znajdują swoje źródło finansowania w alokacjach przewidzianych 
w nowych WRF (po 2021 r .) . Niemniej jednak wyraźnie wiąże się finanso-
wanie np . procesów kohezji czy konkurencyjności z nowym celem, jakim jest 
szeroko rozumiany proces „zielenienia” gospodarki, oznaczający ograniczenie 
emisji gazów cieplarnianych, zmiany wykorzystania źródeł energii z nieodna-
wialnych (węgiel, gaz, ropa itp .) na odnawialne .

Ważnym aspektem zmian są zmiany związane z obserwowanymi w świecie 
trendami, które obejmują: globalizację, starzenie się społeczeństw w krajach 
zaliczanych do Starego Świata (w tym państwa UE), cyfryzację, przygotowanie 
do życia w szybko zmieniającym się świecie itp . Finansowanie w tej obszernej 
dziedzinie obejmuje: edukację, zdrowie, opiekę społeczną czy szeroko pojęte 
bezpieczeństwo (w tym: zdrowie, poziom wynagrodzenia, edukację gwaran-
tującą znalezienie zatrudnienia, system przestrzegania prawa, bezpieczeństwo 
żywności, a nie tylko bezpieczeństwo polityczne czy militarne itp .) .

Zakończenie

Unia Europejska jest w punkcie, w którym powinna podjąć ważne decy-
zje dotyczące swojej przyszłości, czyli tego, jaki powinien być model przyszłej 
integracji: czy powinna zatrzymać się na obecnym etapie, czy iść dalej, czyli 
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pogłębiać rozpoczęte procesy i wchodzić również w nowe dziedziny? Czy 
wszystkie kraje powinny w tym uczestniczyć, czy tylko część, która wyraża 
zainteresowanie takim procesem? Osobnym pytaniem jest tu również kwestia 
dotycząca tego, ile państw może liczyć UE . Czy należy kontynuować proces 
poszerzania? Czy może UE powinna zaproponować państwom, które chcą z nią 
współpracować, jakieś inne rozwiązanie? Taką propozycją może być np . człon-
kostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym, które sugerował w przeszło-
ści R . Prodi (przewodniczący Komisji Europejskiej w latach 1999–2004), gdy 
mówił: dajmy im wszystko oprócz udziału w instytucjach i procesie decyzyjnym .

Kilka wydarzeń międzynarodowych może wpłynąć na decyzje podejmo-
wane w tym zakresie . Można do nich zaliczyć narastanie napięć międzyna-
rodowych i działań protekcjonistycznych . Przykładem mogą być tu działania 
Rosji, czyli: aneksja Krymu w 2014 r ., nieprzestrzeganie układu z Mińska, 
agresja cybernetyczna i  informacyjna . Innym jest konflikt bliskowschodni . 
Jeszcze inny przykład to potencjał militarno-wojskowy ChRL, która wcze-
śniej nie demonstrowała swoich możliwości w tym zakresie i koncentrowała 
się na rozwoju gospodarczym . W sferze gospodarczej też można podać kilka 
przykładów zachowań prowadzących do napięć i prób odgradzania się od 
otoczenia międzynarodowego, m .in . wojnę stalową, wojnę handlową między 
USA a ChRL . Konflikty te odbijają się echem w całej gospodarce światowej . 
Kolejnym przykładem jest brexit . Na razie nie jest to proces wywołujący silne 
wstrząsy, gdyż do końca 2020 r . decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu UE 
nie wywoła wielkich perturbacji ani finansowych dla UE, ani handlowych 
w ramach UE . Niemniej jednak sama dyskusja na temat brexitu i jego warun-
ków z jednej strony pokazuje znaczenie wolnego handlu dla gospodarki, jej 
konkurencyjności i  innowacyjności oraz poziomu cen, z drugiej – zmusza 
do przemyślenia tego, jak te środki są wykorzystywane w UE, które państwa 
są ich beneficjentami, jak z tego korzystają i czy spełniają warunki ustalone 
w ramach akcesji . Wreszcie nie do końca wiadomo, czy nowe rozszerzone cele 
będą wymagać wyższych obciążeń, czy można je realizować przy obecnych . 
Doświadczenie UE wskazuje, że możliwe jest jej działanie nawet przy posze-
rzonych priorytetach integracyjnych w ramach obecnych obciążeń (1,24% 
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zakumulowanego PNB państw członkowskich) . Niemniej jednak konieczne 
stają się głębokie zmiany strukturalne wydatków .

Jakie scenariusze można przewidzieć dla UE na przyszłość, jeśli weźmie się 
pod uwagę trzy kryteria: 1) najbardziej prawdopodobny scenariusz; 2) najbar-
dziej pożądany scenariusz; 3) najmniej akceptowany scenariusz?

Najbardziej prawdopodobny scenariusz to kontynuacja napięć między 
państwami członkowskimi, wynikająca ze zróżnicowania ich interesów, jeśli 
chodzi o stosowane polityki i związane z tym alokacje finansowe . Napięcia 
te ograniczają „pójście do przodu z integracją” i raczej hamują proces dopro-
wadzenia rozpoczętych działań do końca . Pewnym rozwiązaniem w tej kwestii 
może być, i już jest, integracja w ramach różnych kręgów czy różnych prędko-
ści . Takie podziały mogą się pogłębiać i nie będą oznaczały wzmocnienia UE 
ani wewnętrznie, ani międzynarodowo .

Najbardziej pożądany scenariusz to ścisła współpraca w ramach obecnego 
zestawu państw członkowskich i pogłębiona współpraca z otoczeniem między-
narodowym . Scenariusz ten zakłada poszerzenie UE o część państw kandydu-
jących po spełnieniu przez nie kryteriów członkostwa . W tym scenariuszu nie 
idzie się do przodu w procesie pogłębiania integracji europejskiej, ale nastę-
puje koncentracja na tych sferach integracji, które już zostały uruchomione, 
ale jeszcze nie wszystko w ich ramach zostało doprowadzone do końca, czego 
przykładem jest rynek wewnętrzny . Tu dąży się do wyrównania poziomów 
rozwoju i więzi integracyjnych . Wykorzystuje się te więzi do wyrównywania 
poziomów rozwoju i niwelowania różnic, które występują zarówno wewnątrz 
poszczególnych gospodarek, jak i między nimi .

Najmniej akceptowany scenariusz to zahamowanie procesu integracji 
i powolny proces dezintegracji . Każde państwo członkowskie wybiera z „menu 
integracyjnego” te dziedziny, które mu odpowiadają, i w tej sferze godzi się inte-
grować . Nie jest przy tym brane pod uwagę, że dziedzina wybrana do liberalizacji 
przez jeden kraj może być równocześnie dziedziną wybraną do ochrony przez 
drugi . Współpraca i integracja międzynarodowa są bowiem oparte na kom-
promisach, a nie egoizmach narodowych . Nacjonalizm, populizm, ekspono-
wanie narodowych interesów bez akceptacji interesów pozostałych partnerów 
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prowadzą do napięć i działają dezintegracyjnie . Można powiedzieć, że wyobraź-
nia jest tu ważniejsza od wiedzy, bo niestety wiedza jest często ograniczona do 
najbliższego otoczenia, w którym przebywa dana jednostka .
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Wstęp

Ocena stanu integracji europejskiej, sygnalizowana w pierwszej części 
tytułu tego opracowania, jest wyzwaniem przekraczającym jego ramy . Dlatego 
będzie to próba naświetlenia niektórych problemów tej integracji na podsta-
wie analizy barier dla unijnych usługodawców na polskim rynku . Jako źródło 
danych posłużą bazy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) 
– Services Trade Restrictiveness Index (STRI) oraz intra-EEA Services Trade 
Restrictiveness Index (Intra-EEA STRI) – a także dokumenty unijne, w szcze-
gólności w postaci wytycznych przekazanych Polsce w latach 2011–2019 przez 
instytucje unijne w ramach semestru europejskiego .
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1. Problem i przegląd literatury

W tym miejscu należy wyjaśnić powody, dla których warto spojrzeć na inte-
grację europejską przez pryzmat barier istniejących na rynku wewnętrznym usług . 
Przede wszystkim wynika to ze znaczenia sektora usługowego dla gospodarek 
państw zintegrowanych w Unii Europejskiej (UE) . Jeżeli mierzyć je popular-
nym wskaźnikiem udziału w tworzeniu wartości dodanej brutto, to w przy-
padku branż usługowych jest to blisko 3/4 . W państwach, w których udział 
ten jest najmniejszy, tj . w Irlandii, Słowacji i Czechach, sektor ten generuje 
blisko 3/5 całości wartości dodanej brutto1 . Nawet w sektorach wytwarzają-
cych materialne dobra, zwłaszcza w przemyśle, w ostatnich dwóch dziesięcio-
leciach coraz więcej wartości jest tworzonej w oparciu o usługi2 . Proces ten, 
który współcześnie nabrał dużego tempa3, zdaje się odwracać zmiany wywołane 
wdrażaniem wcześniej innej popularnej koncepcji biznesowej – outsourcingu4, 
zwłaszcza w  jej strategicznej odmianie zidentyfikowanej w połowie lat 90 . 
przez J . B . Quinna i F . G . Hilmera5 . Proces ten jest znany pod nazwą „serwi-
cyzacji”, które to pojęcie do literatury wprowadzili S . Vandermerwe i J . Rada 
już pod koniec lat 80 .6 Interesujące jest, że w istocie swojej proces ten, rozu-
miany jako zmiana „głównej perspektywy producentów z samego produktu 

1 Eurostat, National accounts and GDP, August 2019, https://ec .europa .eu/eurostat 
(08 .01 .2020) .

2 V . Avlonitis et al ., Driving Competitiveness through Servitization: A Guide for Practitioners, 
Copenhagen Business School, 2014 .

3 Zob . L . Probst et al ., Servitisation: Pay-per-use, „Business Innovation Observatory”, Euro-
pean Commission, April 2016 .

4 Oba zjawiska mają wspólne korzenie . Amerykańskie i  europejskie firmy pytane 
na początku XXI w . o powody, dla których stosują outsourcing, poza „ograniczeniem kosztów” 
wskazywały „osiągnięcie najlepszych praktyk” oraz „poprawę jakości usług” . Zob . A . Kakabadse, 
N . Kakabadse, Trends in Outsourcing: Contrasting USA and Europe, „European Management 
Journal” 2002, vol . 20, no . 2, s . 189–198 .

5 J . B .  Quinn, F . G .  Hilmer, Strategic outsourcing, „Sloan Management Review” 1994, 
vol . 35, no . 4, https://sloanreview .mit .edu/article/strategic-outsourcing (12 .01 .2020) .

6 S . Vandermerwe, J . Rada, Servitization of business: Adding value by adding services, „Euro-
pean Management Journal” 1988, vol . 6, issue 4, s . 314–324 .
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lub usługi na ogólną jakość obsługi klienta”7 (ta ostatnia nazywana w litera-
turze anglosaskiej „doznaniem” – experience8), dotyczy wszystkich sektorów, 
w tym usług9 . Należy w tym kontekście zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt 
serwicyzacji, który wykracza poza  jej znaczenie gospodarcze . Nowy model 
biznesowy przedsiębiorstw produkcyjnych w postaci „płacenia za użycie”10 
wpisuje się dobrze w zarządzanie kryzysem klimatycznym, a w jego ramach 
w przekształcenie UE w „gospodarkę obiegową” (circular economy), w której 
uczestnicy zapobiegają powstawaniu odpadów lub przetwarzają je jako zasób11 .

Drugim powodem uzasadniającym posłużenie się wyzwaniami rynku 
wewnętrznego usług do zilustrowania stanu integracji europejskiej jest fakt, 
że w działaniach instytucji unijnych podjętych w celu poprawy funkcjono-
wania rynku wewnętrznego w ostatnim dwudziestoleciu usługi stanowiły 
wyzwanie priorytetowe12 . Najbardziej ambitny pod względem zakresu plan 
został nakreślony w ramach realizowanej od 2000 r . strategii lizbońskiej13 . 

7 Por . C . Elliott, Why Manufacturers Are Shifting Their Focus from Products to Customers, 
„Forbes”, 20 .02 .2014, www .forbes .com (11 .01 .2020) .

8 Pod koniec lat 90 . ekonomiści B . J . Pine i J . H . Gilmore ogłosili pojawienie się – po gospo-
darce rolnej, przemysłowej i usługowej – „gospodarki doznań” . Według badaczy, usługi są sceną, 
a dobra rekwizytami, towarzyszącymi oferowanym doznaniom, których cechą jest „zapada-
nie w pamięć”, tak jak cechą dóbr i usług były odpowiednio materialność i niematerialność . 
Zob . B . J . Pine II, J . H . Gilmore, Welcome to the Experience Economy, „Harvard Business Review” 
1998, July–August, https://hbr .org/1998/07/welcome-to-the-experience-economy (12 .01 .2020) .

9 Ilustracją tego zjawiska są pochodzące z ankiety Stowarzyszenia Niezależnych Festiwali 
dane, które „The Economist” podał latem 2019 r . Według nich, tylko 8% osób, które kupiły 
bilety na koncerty w latach 2008–2018, zrobiło to z powodu wydarzeń nagłówkowych (headline 
acts), większość natomiast (53%) – z powodu „ogólnego doznania” (overall experience) . The 
Economist, Why are music festivals so expensive?, https://www .youtube .com (11 .01 .2020) .

10 Por . L . Probst et al ., op .cit .
11 Komisja Europejska, Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, KOM(2011) 571 

wersja ostateczna, 20 .09 .2011 .
12 Potwierdzenie tego znajdziemy m .in . w przygotowanej w 2019 r . przez J . Pelkmansa 

na zlecenie Parlamentu Europejskiego analizie na temat jednolitego rynku usług . Autor ziden-
tyfikował etapy prowadzące do integracji rynku usług, a okres, kiedy usługi stały się w UE 
priorytetem, czyli ok . 2000 r ., umieścił na siódmym stopniu (z dziesięciu) . Zob . J . Pelkmans, 
Contribution to Growth: The Single Market for Services. Delivering economic benefits for citizens 
and businesses, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, Euro-
pean Parliament, 2019, s . 14 .

13 Warto przypomnieć, że w  latach 2000–2020 UE realizowała dwie dziesięcioletnie 
strategie – strategię lizbońską oraz „Europa 2020” . Obie przypadły na czasy pełne wyzwań, 
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Wówczas to po raz pierwszy reżim prawny Unii dotyczący rynku usług został 
poszerzony o akt prawny liberalizujący i harmonizujący w państwach UE 
przepisy w sposób horyzontalny14 . Jego wdrożenie wiązało się z przyjęciem 
największej w historii Unii liczby krajowych aktów ustawodawczych15 . Jest 
nim dyrektywa usługowa 2006/123/WE, która od czasu jej przyjęcia pozo-
staje w niezmienionej formie, a tylko jest uzupełniana nowymi regulacjami16 . 
O dużej wadze, jaką w Unii przywiązuje się do konkurencji na rynku usług, 
świadczy także fakt włączenia tego problemu do krajowych programów reform 
strukturalnych – instrumentu wprowadzonego w ramach semestru europej-
skiego, o czym będzie mowa później .

Dyskusja, która towarzyszyła pracom nad projektem dyrektywy 2006/123/
WE oraz późniejszych regulacji dotyczących rynku wewnętrznego usług, oraz 
ostateczny kształt, jaki przyjmowały (jeżeli w ogóle doszło do ich uwalenia), 
stanowią trzeci powód, dla którego analiza pozostających na tym rynku barier 
jest interesująca w kontekście problemów, wobec których stanął proces integra-
cji europejskiej . Jednym z nich jest integracja państw o zróżnicowanym stopniu 
rozwoju . O ile teoria i empiria stosunków gospodarczych dostarczają dowo-
dów na istnienie korzyści i szans płynących z takich gospodarczych połączeń, 
o tyle, po pierwsze, bilans ekonomiczny zawiera pozycje po stronie kosztów 
i zagrożeń17, po drugie, handel usługami wraz z fizycznym przepływem usłu-

w szczególności związanych z: rozszerzeniem o państwa Europy Środkowej i Wschodniej, świa-
towym kryzysem finansowym i gospodarczym oraz kryzysem zadłużeniowym w strefie euro .

14 Szerzej zob . A . Szypulewska-Porczyńska, Budowa rynku wewnętrznego usług w Unii Euro-
pejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014 .

15 Jak wynika z odpowiedzi Komisji na sprawozdanie Europejskiego Trybunału Obrachun-
kowego, transpozycja dyrektywy wiązała się z przyjęciem 1584 krajowych aktów ustawodawczych 
UE . Zob . Europejski Trybunał Obrachunkowy, Czy Komisja zapewniła skuteczne wdrożenie 
dyrektywy usługowej? Sprawozdanie specjalne, nr 5, Luksemburg 2016 .

16 Najwięcej aktów prawnych mających poprawić funkcjonowanie dyrektywy usługowej 
przyjęto w UE w ostatnich latach w ramach strategii usprawniania jednolitego rynku z 2015 r . 
Szczegóły zob . Komisja Europejska, Usprawnianie jednolitego rynku: więcej możliwości dla oby-
wateli i przedsiębiorstw, COM(2015) 550 final, 28 .10 .2015 .

17 Wśród korzyści gospodarczych dla państwa rozwiniętego należy wymienić m .in . dostęp do 
tańszej siły roboczej, będący motorem rozwoju współczesnej formy globalizacji opartej na global-
nych łańcuchach (zob . m .in . R . Baldwin, Global supply chains: why they emerged, why they mat-
ter, and where they are going, w: Global value chains in a changing world, red . D . K . Elms, P . Low, 
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godawców uwydatnia konkurencję zróżnicowanych modeli krajowych polityk 
społecznych18 . W czasach postkryzysowych ten ostatni czynnik przyczyni się 
do utrwalenia w Unii tego zróżnicowania kosztem wcześniejszej liberalnej wizji 
rynku wewnętrznego, ale też wizji zwolenników ściślejszej integracji na pozio-
mie unijnym prowadzącej do Europejskiego Modelu Społecznego (EMS)19 . 
Wyrazem tego trendu jest kształt przepisów dotyczących delegowania pra-
cowników w ramach świadczenia usług czy delegowania kierowców w branży 
transportu drogowego20 .

WTO Publications, Geneva 2013, s . 13–59), natomiast dla państwa rozwijającego się – dostęp 
do kapitału i wiarygodności (zob . m .in . E . Kawecka-Wyrzykowska, The EU–Georgia Association 
Agreement: An Instrument to Support the Development of Georgia or Lip Service?, „Comparative 
Economic Research” 2015, vol . 18, no . 2, s . 77–97) . Należy w tym miejscu wspomnieć o bogatej 
literaturze na temat zagrożeń związanych z integracją nierównych gospodarczo państw, np . wątek 
kosztów dostosowań związanych z rozwojem handlu wewnątrzgałęziowego podnoszą w polskim 
piśmiennictwie m .in . E . Czarny (zob . E . Czarny, Regionalne ugrupowania integracyjne w gospodarce 
światowej, PWE, Warszawa 2013) i Ł . Ambroziak (E . Kawecka-Wyrzykowska et al ., Intra-Indus-
try Trade of the New EU Member States: Theory and Empirical Evidence, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2017, rozdz . Determinants of the intensity of intra-industry trade) . 

18 Konkurencja ze strony usługodawców z  krajów o  niższych kosztach pracy w  krajach 
o wyższych wynagrodzeniach i standardach socjalnych nazywana jest w toczącej się w UE na ten 
temat dyskusji „dumpingiem socjalnym” – widać to w publikacjach na temat rozszerzenia UE 
w 2004 r . (zob . np . B . Kittel, EMU, EU enlargement, and the European Social Model: Trends, 
challenges, and questions, „Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung Working Paper”, 
2002, no . 02/1) i Europejskiego Modelu Społecznego (np . M . Jepsen, A . Serrano Pascual, The 
European Social Model: an exercise in deconstruction, „Journal of European Social Policy” 2005, 
vol . 15, issue 3, s . 231–245), a także w pokryzysowej dyskusji wokół unijnych przepisów soc-
jalnych dotyczących pracowników delegowanych czy transportu drogowego (np . publikacje 
Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, m .in . M . Bernaciak, Social dumping and 
the EU integration process, „Working Paper European Trade Union Institute”, 2014, no . 6) .

19 Europejski Model Społeczny jest tutaj rozumiany jako unijny projekt . Por . M . Jepsen, 
A . Serrano Pascual, op .cit . W literaturze bywa również rozumiany jako zbiór zróżnicowanych, 
krajowych odmian EMS, które mają wspólne cechy . W piśmiennictwie polskim takie podej-
ście znajdziemy u D . Rosatiego . Zob . Europejski Model Społeczny: doświadczenia i przyszłość, 
red . D . Rosati, PWE, Warszawa 2009, rozdz . 1 .

20 Por . Komisja Europejska, Wniosek dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmienia-
jącej dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz 
ustanawiającej szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektyw 96/71/WE i 2014/67/UE dotyczą-
cych delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego, COM(2017) 278 wersja ostateczna, 
2017/0121 (COD), 31 .05 .2017; dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 
z dnia 28 czerwca 2018 r . zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowni-
ków w ramach świadczenia usług, Dz . Urz . UE L 173, 09 .07 .2018, s . 16–24 .
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2.  Ograniczenia dotyczące unijnych usługodawców 
na polskim rynku

Analizę ograniczeń dotyczących unijnych usługodawców świadczących 
usługi w Polsce warto rozpocząć od przeglądu zaleceń, które otrzymała dotych-
czas Polska od instytucji unijnych . Procedura przeglądu na poziomie unijnym 
reform polityki krajowej oraz przekazywanie krajom członkowskim zaleceń 
przez Radę UE stanowią elementy wspomnianego wyżej semestru europej-
skiego, który został zapoczątkowany w 2011 r . w ramach koordynowania w UE 
polityki gospodarczej i budżetowej . Od 2015 r . w ramach semestru europej-
skiego dokonywana przez Komisję ocena realizacji przez dany kraj członkowski 
zaleceń Rady wchodzi w zakres analizy przedstawianej w dokumencie nazwa-
nym „sprawozdaniem krajowym” . Tabela poniżej zawiera przegląd ograniczeń 
dotyczących świadczenia usług w Polsce w świetle wytycznych przekazanych 
w latach 2011–2019 przez instytucje unijne w ramach semestru europejskiego .

Gdyby przy formułowaniu oceny ograniczeń dotyczących unijnych usłu-
godawców świadczących usługi w Polsce poprzestać na  tym przeglądzie, 
to należałoby stwierdzić, że jedyną branżą usługową, w której istniały istotne 
bariery utrudniające działalność unijnych usługodawców, było budownictwo . 
Wprawdzie w zaleceniach w 2013 r . pojawiły się również zawody regulowane, 
jednak problem ten został zgłoszony wcześniej przez stronę polską, która roz-
poczęła w owym czasie wdrażanie w tym zakresie szeroko zakrojonej reformy 
deregulacyjnej21 . W świetle tego można stwierdzić, że chociaż krajowe pro-
gramy reform strukturalnych obejmujące konkurencję w sektorze usług objęte 
są semestrem europejskim, to rekomendacje dla państw odzwierciedlają tylko 
wybrane problemy . W ostatnim zestawie rekomendacji dla Polski na 2019 r . 
temat sektora usług w politykach strukturalnych nie pojawił się w ogóle, co 
może oznaczać, że konkurencja tam panująca została uznana przez instytucje 

21 A . Szypulewska-Porczyńska, Polska w UE – reforma dostępu do zawodów regulowanych 
na przykładzie rynku nieruchomości, „Unia Europejska .pl” 2017, nr 4, s . 14–26 .
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unijne za wystarczającą . Inaczej było w odniesieniu do takich państw, jak: 
Austria, Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Węgry, Włochy 
i Portugalia22 . Właśnie z tymi państwami zostanie porównana Polska w dal-
szej części opracowania .

Tabela 1.  Ograniczenia dotyczące świadczenia usług w Polsce w świetle 
zaleceń instytucji unijnych przekazanych Polsce w latach 2011–2019  
w ramach oceny krajowego programu reform

Rok Branża usługowa Rodzaj barier

2011 budownictwo skomplikowane procedury odwoławcze oraz powolne procedury 
administracyjne

2012 budownictwo przewlekłe i uciążliwe procedury wydawania licencji i pozwoleń oraz 
rejestracji praw własności i zagospodarowania przestrzennego

2013 budownictwo uciążliwe wymogi dotyczące pozwoleń na budowę

zawody 
regulowane

utrudniony dostęp do usług świadczonych w ramach wolnych 
zawodów

2014 budownictwo długotrwała i uciążliwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę

2015 – brak

2016 budownictwo niski stopień pokrycia planami zagospodarowania przestrzennego, 
ich niestabilność, nadmierna regulacja oraz niespójności regulacyjne 
i administracyjne, utrudniające wydawanie pozwoleń na budowę

2017 – brak

2018 – brak

2019 – brak

Źródło: opracowanie własne .

W wyniku analizy informacji zawartych w powyższej tabeli nasuwa się 
jeszcze jeden wniosek dotyczący niskiej skuteczności zaleceń zatwierdzanych 
przez Radę . Przez 5 kolejnych lat  instytucja reprezentująca interesy państw 
członkowskich rekomendowała polskim władzom to  samo zalecenie . Niski 
poziom dyscypliny w zakresie usuwania barier charakteryzuje również inne 
państwa członkowskie23 .

22 European Commission, Overview of policy areas covered in the country-specific recommenda-
tions 2019, European Semester 2019 Spring Package, https://ec .europa .eu/commission/presscor-
ner/detail/en/IP_19_2813 (25 .11 .2019) .

23 Można się o tym przekonać na podstawie: Europejski Trybunał Obrachunkowy, op .cit .
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Źródłem szczegółowych informacji na temat barier w handlu usługami 
są przygotowywane przez niektóre instytucje międzynarodowe bazy danych, 
z których za najlepszą na potrzeby badania ograniczeń w handlu na rynku 
wewnętrznym należy uznać wskaźnik Intra-EEA Services Trade Restrictive-
ness Index (Intra-EEA STRI), opracowany przez OECD . Jego główną zaletą 
jest to, że dane odnoszą się do rynku wewnętrznego UE24 oraz że są aktualne25 . 
Głównym ograniczeniem tego źródła danych jest krótki okres26 .

Wykres 1.  Wskaźnik restrykcyjności barier w dostawach wybranych usług do Polski 
w 2018 r.

Uwagi: branże usług objęte zakresem dyrektywy 2006/123/WE; STRI – wskaźnik restrykcyjności 
handlu usługami; EEA – Europejski Obszar Gospodarczy; skala: wskaźnik przyjmuje wartość od 
0 do 1, gdzie 0 oznacza brak barier w handlu i inwestycjach w sektorze usług, a 1 – rynek zamknięty 
dla zagranicznych usługodawców .
Źródło: opracowanie własne na podstawie: OECD, Intra-EEA Services Trade Restrictiveness Index 
(Intra-EEA STRI), https://qdd .oecd .org/subject .aspx?Subject=STRI_INTRAEEA (02 .01 .2020); 
OECD, Services Trade Restrictiveness Index (STRI), https://qdd .oecd .org/subject .aspx?Subject=063bee-
63-475f-427c-8b50-c19bffa7392d (02 .01 .2020) .

24 Intra-EEA STRI zawiera również informacje na temat państw spoza Unii należących do 
rynku wewnętrznego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego . Por . O . Arentz et al ., 
Cross-border services trade and regulation – Evidence from the European architectural sector, „Otto-
-Wolff-Discussion Paper”, 2018, no . 1 .

25 Inna główna baza danych na  temat restrykcji w handlu usługami Banku Światowego 
(World Bank Services Trade Restrictions Database) w momencie przeprowadzania badania 
zawierała informacje o 2 lata starsze .

26 Jednakże tak samo krótki, bo pięcioletni, charakteryzował World Bank Services Trade 
Restrictions Database .
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Z analizy przedstawionego na wykresie 1 poziomu wskaźnika restrykcyjno-
ści barier w dostawach usług do Polski z branż objętych dyrektywą 2006/123/
WE wynika, że najbardziej swobodny dostęp i  takie też świadczenie usług 
w przypadku usługodawców z państw UE charakteryzowały w 2018 r . usługi 
budowlane, inżynieryjne i komputerowe . Najwyższe bariery istniały nato-
miast w branży usług prawnych . Warto zwrócić uwagę, że informacje te nie 
potwierdzają wcześniejszych obserwacji dokonanych w tym zakresie na pod-
stawie zaleceń Rady . Przyczyną tej rozbieżności może być różnica w gospodar-
czym znaczeniu ograniczeń27 .

Analiza dynamiki poziomu wskaźnika dla całego okresu pokrytego danymi 
Intra-EEA STRI prowadzi do wniosku, że w przypadku wszystkich objętych 
badaniem branż poziom tego wskaźnika nie zmienił się w Polsce na przestrzeni 
ostatnich 5  lat, z wyjątkiem usług dystrybucyjnych, w których przeszkody 
wzrosły między 2017 r . a 2018 r . o ponad 1/3 w związku z przyjęciem ustawy 
zakazującej handlu w niedzielę .

Z porównania sposobu traktowania przez Polskę usługodawców i usług 
z państw UE z warunkami wynikającymi ze stosowania klauzuli najwyższego 
uprzywilejowania wynika, że nawet w branżach, w których różnice te były 
w 2018 r . najmniejsze, a więc w usługach dystrybucyjnych i kurierskich, i tak 
były ponaddwukrotne . Największe (ponadośmiokrotne) różnice charaktery-
zowały branże usług prawnych i inżynieryjnych .

Z analizy porównawczej poziomu wskaźnika restrykcyjności w wybra-
nych państwach Unii wynika, że w 2018 r . we wszystkich badanych branżach, 
z wyjątkiem usług kurierskich, najbardziej otwarty był rynek największego 
eksportera usług w UE, jakim jest Wielka Brytania (wykres 2) . Kraj ten został 
wybrany jako punkt odniesienia dla państw będących (przypomnijmy – również 
z wyjątkiem Polski) w grupie krajów, które w ostatnim semestrze europejskim 
otrzymały zalecenia Rady dotyczące poprawy konkurencji w sektorze usług . 
Jeśli brać pod uwagę wszystkie badane branże, to Polska plasuje się w środku 

27 Wydaje się, że zwłaszcza ograniczenia zgłaszane w ramach ocen krajowych programów 
reform mają istotne znaczenie dla unijnych usługodawców zaangażowanych w wewnątrzunijny 
handel .
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(w grupie państw z poziomem ochrony rynku między 0,5 a 0,6) . Trzy państwa 
z zaleceniami, tj . Belgia, Hiszpania i Włochy, miały wyższy poziom protekcji 
rynków niż Polska . We wszystkich państwach z zaleceniami najswobodniejszy 
dostęp i swobodne świadczenie usług były charakterystyczne dla branż: usługi 
inżynieryjne, usługi budowlane i usługi komputerowe . Te same branże były 
również najmniej chronione w Polsce . Najbardziej zamknięte na konkurencję 
były usługi kurierskie i rachunkowo-księgowe . W Polsce najbardziej restryk-
cyjne przepisy dotyczyły w 2018 r . usług prawnych .

Wykres 2.  Bariery na rynku wewnętrznym w dostawach wybranych usług na rynki 
wybranych państw UE w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na  podstawie: OECD, Services Trade Restrictiveness Index (STRI), 
https://qdd .oecd .org/subject .aspx?Subject=063bee63-475f-427c-8b50-c19bffa7392d (02 .01 .2020) .

Zakończenie

Na podstawie analizy barier dla unijnych usługodawców na polskim rynku 
nie można sformułować jednoznacznego wniosku na temat wpływu unijnych 
działań na integrację w ramach rynku wewnętrznego . Z jednej strony, prze-
słanki takie jak dominacja państw „starej” Unii w grupie państw członkow-
skich z zaleceniami poprawy konkurencji na  ich krajowych rynkach, brak 
poprawy, a nawet wzrost restrykcyjności w dostępie unijnych usługodawców 
do rynku polskiego, trudności z egzekwowaniem przepisów unijnych, „roz-
miękczenie” tych ostatnich w czasie postkryzysowym prowadzą do wniosku, 
że owe wysiłki nie mogły przyczynić się do znaczącej poprawy realizacji swo-
bód traktatowych w zakresie handlu usługami . Dodatkowo, negatywnych 
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skutków w tym zakresie należy spodziewać się wraz z opuszczeniem Unii przez 
Wielką Brytanię . Z drugiej strony, na przykładzie Polski można stwierdzić, że 
poziom protekcji na rynku wewnętrznym jest relatywnie nieduży, jeśli weźmie 
się pod uwagę traktowanie usługobiorców i usług na warunkach niepreferen-
cyjnych . Warto byłoby przyjrzeć się, jak pod tym względem wygląda sytuacja 
w innych państwach członkowskich, ale to już temat wychodzący poza ramy 
tego opracowania .
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EU STATE AID POLICY: POLAND’S 
PERSPECTIVE ON EVOLUTION1

“Save as otherwise provided in the Treaties, any aid granted by a Member State or 
through State resources in any form whatsoever, which distorts or threatens to dis-

tort competition by favouring certain undertakings or the production of certain 
goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible 

with the internal market” .
Art . 107 of the Treaty on the Functioning of the EU

Introduction

The above quoted provisions of the Treaty on the Functioning of the 
European Union have remained unchanged practically since the beginning of 
the European economic integration . The same wording can be found already 
in the Treaty establishing the European Economic Community signed in 1957 . 
Subsequent amendments to the first Treaty, dictated by the new economic 

* Adam A. Ambroziak, Ph.D., Associate Professor – SGH Warsaw School of Econom-
ics, e-mail: adam .ambroziak@sgh .waw .pl . ORCID: 0000-0002-4618-8497 .

1 This text seeks to assess the evolution of the State Aid policy pursued in Poland and 
in the EU based on studies conducted so far by the author which is why references are made 
mostly to his published works with all courtesy to references . It must be stressed that many of 
the articles and chapters in monographs were prepared thanks to the unquestionable scientific 
support and advice of Professor E . Kawecka-Wyrzykowska .
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challenges, such as the building of the EU internal market (Single European 
Act of 1986) or the Economic and Monetary Union (Maastricht Treaty of 
1992), as well as political motivations (Treaty of Amsterdam, Treaty of Lisbon) 
and subsequent enlargements of the EU (in 1973, 1981, 1986, 1995, 2004, 
and 2013) did not introduce any material changes except replacing the term 
“common market” with “internal market” in the Treaty on the Functioning 
of the European Union . Does it mean that after more than 60 years when 
these provisions have been binding, they should be modified to, as some peo-
ple suggest, in order to better reflect today’s challenges? What position should 
Poland adopt in this field? To answer these questions, we need to take a closer 
look at premises and circumstances surrounding the adoption of this provi-
sion, its nature and consequences for the entire EU and for individual Mem-
ber States, including Poland in the association period and over fifteen years 
of the country’s EU membership .

1. State aid and European economic integration

The stepwise theory of economic integration developed by Béla Balassa 
assumed the removal of subsequent barriers to trade in goods, services, the 
movement of production factors, the right of establishment, and adoption of 
common solutions (relating mainly to trade) vis-à-vis third countries . Start-
ing with the free trade area and the customs union’s attention focused first 
on the reduction of tariff barriers and elimination of quantitative restrictions . 
However, governments continued to have at their disposal a number of pro-
tectionist instruments applied to goods and companies from other member 
states of a given integration grouping . They included mainly border controls 
and checks, different methods of validating technical requirements, as well as 
broadly understood tax policy concerning direct and indirect taxes . The appli-
cation of the above listed instruments of economic policy allowed improving 
the competitiveness of domestic manufacturers and service providers by means 
of the foreign exchange policy and government interventions in the market .
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Next step in economic integration – common market is based on the imple-
mentation of the following four freedoms: free movement of goods, freedom 
to provide services, seeking and taking up employment, and free movement 
of capital . From entrepreneurs’ point of view, the goal can be achieved, on 
the one hand, by the removal of subsequent barriers, including, e .g .: physical 
border checks, different technical requirements, divergent tax systems and, on 
the other hand, by advancing unification or harmonisation, and, finally, the 
principle of mutual recognition of technical norms, qualifications, and pro-
fessional experience . To governments of member states of a given integration 
grouping this next step means losing further regulatory mechanisms which 
could have helped in rationing access of foreign entities, workers, as well as 
entrepreneurs and products offered by them, to the domestic market . Con-
sequently, economic decision makers were left with public intervention tools 
that they could use only in real and financial spheres . These tools are elimi-
nated when the most advanced format of economic integration: an economic 
and monetary union which can adopt a single currency has been put in place .

The above considerations incline us to conclude that the more advanced 
the economic integration in a  situation where member states have already 
achieved a higher level of mutual interdependences created and protected 
by, inter alia, the elimination of barriers to transborder movement of goods, 
services, workers (and, more broadly, people), and capital, the more visible 
and tangible potential effects of government intervention instruments in the 
economy . Their efficiency, however, perceived from the perspective of their 
effects to economic processes is doubtful . That is because the government may 
impact entrepreneurs’ decisions and behaviours in at least two ways: by pro-
viding an adequate legal framework or offering financial incentives . In both 
cases the objective is to encourage entrepreneurs to undertake actions which 
are not driven by regular market forces or, in other words, actions which they 
would not pursue without governments’ engagement . The point is to accom-
plish a concrete objective set by the government (political decision makers): 
improvement of the quality of life of the country residents . Supporters of 
the free market economy advocate the advantages of leaving further actions 
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exclusively to market forces . On the other hand, the supporters of the active 
involvement of the state in the economy believe that this goal can be achieved by 
either allowing exclusively the public sphere (state-owned enterprises) to oper-
ate, which – as shown by our experience – has not been successful to date, or 
by directing private entrepreneurs to specific behaviours . In the latter case, 
state intervention may take place at both legal (regulatory or administrative) 
and financial levels .

When it comes to legal intervention, the EU Member States have a par-
tially restricted room for manoeuvre in the internal market area . First, vast 
majority of the domestic legislation remains influenced by the EU legisla-
tion . Second, increasingly more often EU directives, which require Member 
States to adopt some laws to transpose them, are replaced by directly appli-
cable EU regulations, which eliminate potential (and relatively frequent) risk 
of incorrect transposition of the European law into the national legal order2 . 
At the same time, regulations reduce (although not eliminate) the possibility 
of Member States adopting national laws that would be incompliant with the 
implemented EU legislation3 .

On the other hand, financial interventions may boil down to widely under-
stood support granted to entrepreneurs from public coffers with an intention 
to improve their competitiveness in international markets as well as reduce 
social costs of their restructuring (forced out by years of neglect) or transfor-
mation (induced by new challenges) . Irrespective of indirect goals pursued by 
such instruments, they result not only in artificially (and, if resources are used 
inappropriately, also short-term and ineffectively) improved position of ben-
eficiaries vis-a-vis third partners or reduction of social tensions . Such measures 
may also be counterproductive to liberalisation efforts undertaken to eliminate 

2 A . A . Ambroziak, Bilans dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej 
– aspekty wdrażania legislacji unijnej (title in English: 20 Years of the EU Internal Market), “Stu-
dia Europejskie”, 2012, no . 64 (4), pp . 51–78 .

3 J . Stefaniak, A . A . Ambroziak, “Pakiet usługowy” Komisji Europejskiej – remedium na bari-
ery na unijnym rynku usług? (title in English: European Commission “Service Package” – A Rem-
edy to Barriers in the EU Service Market?), “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 
Wrocławiu” 2017, no . 487, pp . 306–317 .
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barriers at subsequent stages of economic integration . Government’s inter-
vention in economy exercised by granting subsidies or preferential financial 
treatment relatively improves the position of a domestic entrepreneur in rela-
tion to a foreign one . After all, this is the objective of most barriers to trade 
(not mentioning fiscal aspects): to limit the import of goods or access of ser-
vice providers to the domestic market, to protect and, from the perspective of 
the internal demand, to foster the position of domestic companies .

The absence of regulations concerning government’s financial intervention 
in the market would destroy the effect of the elimination of barriers in trans-
border trade . Thus, the general ban on State aid in the EU4 flows directly from 
the fact that within the internal market most barriers to trade in goods5 and 
(although intentionally) services6 have been eliminated . At the absence of any 
traditional barriers to trade, as well as other physical, technical and fiscal barri-
ers in the EU, support given to entrepreneurs in one Member State strengthens 
their competitive position in relation to any other economic operator not only 
from outside of the EU but, above all, within the EU internal market (due 
to the above-mentioned absence of other barriers) . Allowing this to happen 
flies in the face of the provisions of all the existing European treaties, includ-
ing the currently binding Treaty on the Functioning of the European Union, 
which in its preamble declares that “the removal of existing obstacles calls for 
concerted action in order to guarantee steady expansion, balanced trade, and 
fair competition” .

4 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Wybrane zagadnienia. Perspektywa podmiotu 
udzielającego pomocy i  jej beneficjenta w Polsce (title in English: State Aid for Entrepreneurs. 
Selected Aspects. Perspective of Aid Donor and Beneficiary in  Poland), eds .  A . A .  Ambroziak, 
K . Pamuła-Wróbel, R . Zenc, Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2019 .

5 A . A . Ambroziak, Handlowe skutki ewolucji prawa swobodnego przepływu towarów. Bilans 
dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade Effects of the Evolution 
of EU Law on Free Movement of Goods. Consequences of the 20 Years Internal Market of the Euro-
pean Union), “Studia Europejskie” 2013, no . 65 (1), pp . 75–100 .

6 A . A .  Ambroziak, Handlowe skutki ewolucji prawa swobody świadczenia usług. Bilans 
dwudziestolecia istnienia rynku wewnętrznego UE (title in English: Trade Effects of the Evolution 
of EU Law on Freedom to Provide Services. Consequences of the 20 Years of Internal Market of the 
European Union), “Studia Europejskie” 2013, no . 66 (2), pp . 55–74 .
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2. Beginnings of the European State aid policy

Already the Treaty establishing the European Coal and Steel Community of 
1951 contained specific solutions on State aid . It was treated on equal footing 
with protectionist or discriminating instruments contradictory with the Treaty . 
Pursuant to Art . 54 of the ECSC Treaty, if the High Authority delivered an 
adverse opinion having the force of a decision binding upon those to whom it 
was addressed, beneficiaries were prohibited from drawing on these resources 
in carrying out a given investment project . It resulted from the assumption 
laid down in Art . 4, according to which “subsidies or aids granted by States, 
or special charges imposed by States in any form whatsoever (…) are recog-
nised as incompatible with the common market for coal and steel and shall 
accordingly be abolished and prohibited within the Community” . The point 
was to accomplish the task entrusted to the Community in Art . 5, based on 
which it was expected to ensure “the establishment, maintenance and obser-
vance of normal competitive conditions and exert direct influence upon pro-
duction or upon the market only when circumstances so require” .

Remarkably, the original regulations were unambiguous in their interpre-
tation: they boiled down to seeing any public intervention as incompatible 
with the Treaty provisions . The ECSC Treaty did not provide for any exemp-
tions or special treatment of diverse State aid categories . That was the effect 
of the then understanding of the common market as an area free from tradi-
tional barriers to trade whose elimination represented the essence of liberal 
approach to free market economy .

Slightly more flexible regulations were laid down in the Treaty establishing the 
European Economic Community of 1957 (Art . 90 para . 1) . Pursuant to them, 
State aid that affects trade was considered incompatible with the common mar-
ket7 . Thus, the aid was not prohibited but only considered incompatible with 
the internal market to the extent to which it affected trade between Member 

7 Pomoc publiczna… op.cit.
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States . In the perspective of integration processes, this premise is crucial for 
the identification of State aid in the EU . Obviously, trade in this case means, 
above all, trade within the European Union, although it does not exclude the 
impact on relations with third countries . One needs to bear in mind, however, 
that first, the subject of exchange between the Member States was not identi-
fied, meaning it concerns the movement of goods, services but also people and 
capital in the form of, e .g ., foreign direct investment . Thus, the provision dis-
cussed in this section declares as incompatible with the EU market aid which 
de facto hinders the accomplishment of at least one of the four Treaty freedoms 
put in place as a result of the elimination of subsequent barriers . Therefore, 
we may argue that the more advanced the liberalisation of movement achieved 
through the elimination of administrative and regulatory barriers within the 
EU internal market, the more extensive and detailed State aid provisions8 .

At the same time, in the Treaty establishing the EEC there are many man-
datory and discretionary exemptions willingly exploited by the Member States 
and the European Commission . Criteria applied to decide on the compat-
ibility of aid with the internal market are based either on political consensus 
(e .g ., Art . 107 para . 2 letter c of the TFEU) or on intuitive approval of support 
granted to economic actors in specific situations (social aid – Art . 107 para . 2 
letter a and aid to make good the damage caused by natural disasters based on 
Art . 107 para . 2 letter b) . In turn, aid which may (but does not have to) be con-
sidered compatible with the EU market must meet the criteria which, de facto, 
should at least intentionally identify market failures . As a result, compatible aid 
includes, inter alia, regional investment aid (failure consisting in low attractive-
ness of poorly developed regions and adequately higher costs to be incurred by 
potential investors), aid for research, development, and innovation (mitigat-
ing high risk of the failure of research), aid for employment, training, and for 
small and medium-sized enterprises (as a support in reducing unemployment 
and mobilisation of entrepreneurship), aid for environmental protection and 

8 A . A . Ambroziak, State Aid Policy and Industrial Policy of the European Union, in: New 
Industrial Policy of the European Union, ed . A . A . Ambroziak, Springer, Switzerland 2017 .
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improving energy efficiency (motivating entrepreneurs to invest in order to ful-
fil the requirements above the minimum level agreed by the EU) .

Still in the 1970 s and 1980 s sectoral aid targeting concrete industries was 
fairly popular in the EU . However, at that time there were many barriers in the 
internal market although traditional ones (customs duties and quantitative 
restrictions as well as measures having equivalent effect) had been eliminated 
by the establishment of the customs union in 1968 . Nevertheless, in connec-
tion with the creation of the internal market launched in 1993, excess supply 
observed in certain industries and poor adaptation to new global challenges, 
sectoral aid was gradually limited and, finally, prohibited in the mid-1990s 
with respect to the so-called traditional industries9 .

Next, sectoral aid transformed into horizontal aid while in the late 20th 
century and in the first decade of the 21st century the Commission expanded 
the system of the so-called block exemptions from the requirement of prior 
notification of each aid scheme to  the Commission . For obvious reasons, 
Member States started availing themselves of this possibility increasingly more 
frequently as it accelerated the granting of aid and ensured its compatibility 
with the internal market (no grounds for the Commission to launch explana-
tory proceedings)10 . Thus, we may conclude that currently, the General Block 
Exemption Regulations (GBER) acts as a guidepost for Member States and 
potential beneficiaries telling them what types of activities can be subsidised 
from public resources in the EU and to what extent such aid serves to secure 
the interest of the entire EU (the more the accomplishment of a particular goal 
is expected at the EU level, the higher allowable intensity of aid and broader 
scope of eligible costs)11 .

9 A . A . Ambroziak, The Relationship Between Public Support and the Industrial Sector in the 
European Union, in: New Industrial Policy…, op.cit.

10 A . A . Ambroziak, Pomoc publiczna w świetle zmian przepisów o jej udzielaniu w latach 
2004–2016 (title in English: State Aid in the Light of Changing State Aid Provisions over the 
Period 2004–2016), in: Pomoc publiczna…, op.cit.

11 Commission Regulation (EU) no. 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of 
aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty, OJ L 
187, 26 .6 .2014 .
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3. State aid law in the Europe Agreement

The first agreement concluded in 1989 between Poland and the then EEC 
on trade and economic cooperation12 made no references to competition rules 
or State aid . Unsurprisingly rather, as at that time the Community was only 
contemplating the idea to include these rules in international agreements and 
the agreement did not provide for any liberalisation between the partners (it 
confirmed the binding force of some rules stipulated in GATT, including the 
most favoured nation clause) .

Far more elaborate provisions were laid down in the Europe Agreement13 . 
The significance of provisions concerning competition is confirmed by the 
fact that they were incorporated into the so-called Interim Agreement14, which 
entered into force in March 1992, slightly more than two months after it had 
been signed and more than two years before the Europe Agreement became fully 
operational . At that time, trade and economic relations in this area were gov-
erned by a mixture of somewhat modified solutions binding in the EU . Art . 63 
para . 1 of the Agreement states “any State aid which distorts or threatens to dis-
tort competition by favouring certain undertakings or the production of cer-
tain goods” (…) shall be incompatible “with proper execution of the Agreement 
so far as it affects trade between Poland and the Communities” . Hence, it was 
a slightly changed version of the provisions of the then binding Art . 92 para . 1 of 
the Treaty establishing the EEC . Reference was made to the main premises used 
to identify incompatible State aid: aid granted from public resources, distortion 

12 Agreement of 19 September 1989 between the People’s Republic of Poland and the European 
Economic Community concerning trade and commercial and economic cooperation, Journal of Laws 
of 1990, no . 38, item 214 .

13 Europe Agreement of 16 December 1991 establishing an association between the Republic of 
Poland and the European Communities and their Member States, Journal of Laws of 27 January 
1994, no . 11, item 38 .

14 Interim Agreement of 16 December 1991 on trade and trade-related matters between the 
Republic of Poland and the European Economic Community and the European Coal and Steel 
Community, Journal of Laws of 28 February 1992, no . 17, item 69 .
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of competition, selective favouring of beneficiaries, and impact on trade . At this 
point, it is worth stressing, however, that they were significantly restricted (e .g ., 
with regard to the territorial scope of effects on trade) compared to the dynam-
ically developing interpretation of State aid definition . We also need to high-
light that, similarly to State aid granted within the EU which, if it fulfils certain 
criteria, is incompatible with the internal market, aid referred to in the Europe 
Agreement was interpreted as incompatible with proper execution of the Agree-
ment . As a result, the association agreement did not consider such aid invalid 
or unlawful . On the other hand, it would be unreasonable to expect the solu-
tions adopted in the Agreement to be equally restrictive as those binding upon 
the Member States of the European Community . It is worth remembering that 
the Europe Agreement provided only for the establishing of a free trade area for 
industrial goods and only partial and selective liberalisation of trade in agricul-
tural products . Thus, the existing barriers which were not subject to liberalisa-
tion over the period of association were fully sufficient to protect the European 
market against potentially subsidised goods from Poland .

In the Europe Agreement it is also stressed that any conduct incompat-
ible with the above quoted provisions would be assessed against the criteria 
stemming from the application of, inter alia, Art . 92 of the Treaty establishing 
the European Economic Community . To this end, over three years after these 
provisions had become effective (based on the Interim Agreement) principles 
necessary to apply the above regulations were supposed to be adopted . It meant 
that in 1995, that is when Poland started liberalising access to its market, both 
parties of the Agreement worked out special procedures in this area15 . Finally, 
the “Rules” were adopted by the Council of the Association as late as 200116 . 
They were guidelines for the establishing (although the process started already 

15 A . A . Ambroziak, E . Kaliszuk, Przyjęcie zasad stosowania reguł konkurencji. Zasady stosow-
ania przepisów o pomocy państwa (title in English: Acceptance of Implementing Rules on Competi-
tion. Implementing Rules on State Aid), “Wspólnoty Europejskie” 1996, no . 63 (11), pp . 25–26 .

16 Decision no. 3/2001 of the EU-Poland Association Council of 23 May 2001 adopting the 
implementing rules for the application of the provisions on State aid referred to in Article 63 (1)(iii) 
and (2) pursuant to Article 63 (3) of the Europe Agreement establishing an association between the 
European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Poland, of 
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in the mid-1990 s) of a body that would monitor State aid in Poland and be 
equipped with competences including, inter alia, the right to assess aid schemes 
or data collection, which would also act as a substantive interlocutor for the 
European Commission . At institutional level, originally a unit was established 
at the Ministry of Economy which developed into an effectively performing 
Department of State Aid Monitoring in the Office of Competition and Con-
sumers Protection (OCCP) . At the legal level, act of 2000 on the conditions 
of admissibility and supervision of State aid for entrepreneurs entered into 
force17 . The act was rather peculiar as it included elements of not just pro-
cedural but also material law, as a result of which, already four years before 
the EU accession, Poland assessed aid measures against the main criteria used 
to assess State aid in the EU . On the one hand, it meant that still before the 
EU accession, Polish bodies which manage public resources earmarked for 
entrepreneurs and beneficiaries of financial support could familiarise them-
selves and understand the idea behind the general ban on granting State aid as 
well as mandatory and discretionary exemptions from it . On the other hand, 
pursuant to the Europe Agreement the European Commission was not com-
petent to assess aid measures applied in Poland, which was left for the for-
mally independent OCCP . Thus, an effective enforcement of legislation in this 
area could be exercised after the EU accession, not in the association period .

4. Transition periods for State aid in the Accession Treaty

Poland began accession negotiations on 31 March 1998, that is over two 
years before the entry into force of the act that initially regulated the condi-
tions for State aid admissibility and supervision as well as the above-mentioned 
principles of the implementation of State aid provisions based on the Europe 

the other part, and in Article 8 (1)(iii) and (2) of Protocol 2 on European Coal and Steel Commu-
nity (ECSC) products to that Agreement (2001/615/EC), OJ L 215/38 .

17 Act of 30 June 2000 on conditions for admissibility and supervision of State aid for entre-
preneurs, Journal of Laws of 28 February 2000, no . 60, item 703 .
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Agreement . Following the screening of Polish legislation against its compat-
ibility with the EU law, Poland declared the adoption of State aid rules in its 
negotiating position making also three main requests concerning: a) the map 
of regional aid and a transition period for granting unlimited investment aid 
in the form of exemption from income tax to undertakings operating in special 
economic zones, b) in addition to transition periods for the implementation 
of some environmental directives, the increase in intensity of admissible aid 
to enterprises granted for adjustments to the EU requirements, and c) State 
aid granted under the restructuring scheme to the steel industry in Poland18 .

When it comes to aid in special economic zones (SEZs) attention should 
be paid to the fact that they were established in the mid-1990 s to, inter alia, 
support restructuring in selected regions of Poland . The idea was identical 
with the idea behind various types of industrial or processing zones known 
in less developed countries . The exemption from income tax was intended 
to encourage potential entrepreneurs to invest in the regions struggling with 
social and economic problems stemming from economic transformation of the 
country . Yet, no limit imposed on eligible costs made the instrument appli-
cable throughout the entire lifetime of a given zone, i .e ., in most cases by the 
end of 2017 . Due to the need to protect competition in the EU market whose 
member Poland became on the day of its EU accession, EU Member States 
could not approve such an arrangement . Poland’s request was dictated by 
the protection of entrepreneurs’ acquired rights and the wish to ensure their 
trust in the Polish state . Finally, deadlines were introduced by which small 
and medium-sized entrepreneurs could benefit from the exemptions without 
limitation (until the end of 2011 and 2010, respectively) while large ones had 
to fully adapt themselves to the binding EU regulations on the date of receiv-
ing the permit to operate in a zone19 .

18 A . A . Ambroziak, E . Kaliszuk, Granting State Aid in Poland after Accession to the European 
Union, in: Poland in the European Union, eds . E . Kawecka-Wyrzykowska, E . Synowiec, Foreign 
Trade Research Institute, Warsaw 2004 .

19 A . A . Ambroziak, Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach 
ekonomicznych w Polsce I (title in English: Special Economic Zones in Poland – Negotiations and 
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Thus, although in  the accession period Poland did not  fully observe 
regional State aid rules, finally on the day of accession aid limits were imposed 
retrospectively on large companies . This was how the European Commission 
partially enforced regulations in these field in Poland . When it comes to the 
effects of having special economic zones, unfortunately, they cannot be seen 
as unambiguously positive . Strongly dispersed zones that may incorporate 
private plots missing innovation-related criteria and making requirements 
restricted to the amount of invested capital and the number of newly created 
jobs in most cases exerted poor impact upon the economic growth of regions, 
in which they are located20 . More detailed analyses captured their negative 
effects resulting from the lack of cooperation with local business, expecting 
even cheaper labour force, monopolisation of the labour market in smaller 
towns, restricting competition through tax preferences, and impact upon the 
inflow of foreign investment21 . Remarkably, the proposed transition periods 
and changes to law were introduced so smoothly that they did not exert any 
negative impact upon investment attractiveness of Poland .

Transition Arrangements I), “Wspólnoty Europejskie” 2003, no . 137 (2), pp . 16–26; A . A . Ambro-
ziak, Rozwiązanie kwestii udzielania pomocy publicznej w  specjalnych strefach ekonomicznych 
w Polsce II (title in English: Special Economic Zones in Poland – Negotiations and Transition 
Arrangements II), “Wspólnoty Europejskie” 2003, no . 138 (3), pp . 37–48; A . A . Ambroziak, 
Problem udzielania pomocy publicznej w specjalnych strefach ekonomicznych w ramach negocjacji 
Polski o członkostwo w Unii Europejskiej (title in English: Problem of State Aid in Special Eco-
nomic Zones in the Negotiations of Poland’s Accession to the EU) in: Okresy przejściowe w Trakta-
cie o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, ed . E . Kawecka-Wyrzykowska, SGH Publishing 
House, Warsaw 2003 .

20 A . A . Ambroziak, Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce 
(title in English: Regional State Aid in Special Economic Zones in Poland), SGH Publishing 
House, Warsaw 2009; A . A . Ambroziak, Efekty funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych 
w Polsce (title in English: Effects of Special Economic Zones in Poland), “Zeszyty Naukowe” 
Collegium of World Economy, SGH Publishing House, Warsaw 2009, no . 24, pp . 111–141; 
A . A . Ambroziak, Income Tax Exemption as a Regional State Aid in Special Economic Zones and 
Its Impact upon Development of Polish Districts, “Oeconomia Copernicana” 2016, no .  7 (2), 
pp . 245–267 .

21 A . A . Ambroziak, Ch . A . Hartwell, The Impact of Investments in Special Economic Zones on 
Regional Development: The Case of Poland, “Regional Studies”, 2018, no . 52 (10), pp . 1322–1331; 
W . Dziemianowicz, J . Łukomska, A . A . Ambroziak, Location Factors in Foreign Direct Invest-
ment at the Local Level: The Case of Poland, “Regional Studies” 2019, no . 53 (8), pp . 1183–1192 .
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Environmental protection and the adjustments made by Poland in this area 
are particularly sensitive, especially nowadays when the EU strives to make 
its economy climate neutral . In the course of accession negotiations, Poland 
expected the extension of the period provided to it to implement certain envi-
ronmental directives as well as the increasing of State aid’s intensity ceilings 
with respect to all legal acts covered by transition periods under the “Envi-
ronment” negotiating chapter .

The main argument in favour of Polish demands was the cost of adjust-
ments to be incurred by Polish enterprises and the lack of financial resources . 
It was the effect of many years of neglect in the implementation of environ-
mental solutions in Poland and viewing them as a less important goal com-
pared to economic growth . At the same time, EU Member States, especially 
Scandinavian ones, which paid huge costs triggered by the restructuring of 
their industries and had to meet very high environmental standards, were 
afraid of eco-dumping exercised by, inter alia, Poland . Finally, the EU agreed 
to raise aid limits (slightly less than Poland expected) for transition periods 
lasting from several to more than dozen years (the last one ended in 2017) 
negotiated for five directives: 76/464/EEC on pollution caused by certain 
dangerous substances discharged into the aquatic environment if the Com-
munity, 91/271/EEC concerning urban waste-water treatment, 1999/31/EC 
on the landfill of waste, 96/61/EC concerning integrated pollution preven-
tion and control, and 2001/80/EC on the limitation of emissions of certain 
pollutants into the air from large combustion plants . On the one hand, Pol-
ish entrepreneurs were given more time for adaptation and could benefit from 
higher aid ceilings compared to their competitors from the other EU Member 
States . Looking from this angle, they maintained their competitive position 
in the market and could slowly adjust to the EU requirements . On the other 
hand, transition periods for the chapter “Environment” relating to State aid 
slowed down the processes or perhaps even put to sleep Polish authorities and 
enterprises, mainly those from the energy sector . Apparently, years of neglect 
pre-dating economic transformation overlapped with inefficient performance 
in this area in the pre-accession period and were not counterbalanced with fast 
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and bold steps made over 15 years of the EU membership when access to sig-
nificant EU resources was relatively easier . Today, when speaking in favour of 
slowing down environmental adjustment efforts Poland repeats the same argu-
ments as the ones put forward during accession negotiations twenty years ago . 
Hence the dilemma of choosing between rapid adjustments to new challenges 
of climate-neutral economy undertaken with clean environment for people 
in mind and the economic costs of such a transformation to enterprises, con-
sumers, and all of the economy, remains unresolved .

Aid to steel industry was a separate issue under the negotiation chapter 
“Competition” . In parallel to formal accession negotiations, talks were going 
on the restructuring of this industry and admissible State aid . As a  result, 
already in the Europe Agreement special solutions were provided for enterprises 
offering products covered by the Treaty establishing the European Coal and 
Steel Community . Pursuant to Art . 8 of Protocol 2 to the Europe Agreement, 
Poland could be granted State aid in the steel industry by the end of 1996 on 
condition that it introduces, inter alia, a restructuring programme that would 
rationalise and reduce the capacity of this industry and, once it is finished, 
ensure the survival of companies which benefited from the aid scheme under 
regular market conditions . Such arrangements were by far more liberal com-
pared to the then binding EU legislation which allowed granting aid almost 
exclusively to research and development, for environmental protection, par-
tial restriction of production of manufacturing companies or its discontinu-
ity in the case of the least competitive steelworks .

In March 2003 the Council of Ministers adopted the “Restructuring pro-
gramme for iron and steel industry up until 2006” agreed with the European 
Commission, which was a more extended version of the previous programmes . 
The industry, suffering from excess employment, obsolete production meth-
ods, and little investment in new technologies had called for powerful capi-
tal injections practically since the early 1990s . The programme foreseen the 
consolidation of the production of several enterprises under the umbrella of 
the Polskie Huty Stali S . A . (PHS S .A .) [Polish Steelworks Joint Stock Com-
pany], liquidation of inefficient and unprofitable capacity, restructuring of 
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employment, production, and financial management and, finally, privatisa-
tion . These processes were to be supported with substantial public resources 
allocated against the criteria of the then binding EU law . An important step 
towards a well performing steel sector in Poland was taken with the privati-
sation of the PHS S . A ., which was taken over by the LNM Holdings (Lak-
shmi Mittal global steel holding) . Until 2006, within the period provided for 
in the accession treaty, the new investor fully complied with the restructur-
ing programme while in subsequent years, under the name of Mittal Steel 
Poland S . A . and later ArcelorMittal Poland after the merger, he carried out 
important investment projects maintaining the employment at the level of 
over 11k people .

Notably, already in the course of adjustments the European Commission 
in its opinion of 1997 issued in respond to Poland’s application for the EU 
membership indicated the need to  restructure three industries: steel, ship-
building, and coal mining22 . The Commission declared aid granted after the 
accession to the largest state-owned shipbuilding companies as incompatible 
with the internal market and it had to be recovered which, in the absence of 
interest of private investors, led to the closure of these companies23 . When it 
comes to coal mining, despite a number of restructuring programmes it con-
tinues to be subsidised with public funds, not mentioning the dependence of 
the Polish energy sector on coal and the need to import it from outside of the 
EU . In contrast, steel industry turned into one of the most modern and the 
fastest developing industries in Poland and the currently reported issues con-
nected with competition from outside of the EU and growing energy prices 
have nothing to do with the outcomes of accession negotiations with respect 
to competition and State aid granted until 2006 .

22 European Commission, Agenda 2000 – Commission Opinion on Poland’s Application for 
Membership of the European Union, DOC/97/16, Brussels, 15th July 1997 .

23 Commission Decision of 6 November 2008 on State aid C 19/05 (ex N 203/05) granted by 
Poland to Stocznia Szczecińska, OJ L 5, 8 .1 .2010; Commission Decision of 6 November 2008 on 
State aid C 17/05 (ex N 194/05 and PL 34/04) granted by Poland to Stocznia Gdynia, OJ L 33, 
4 .2 .2010 .
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Conclusions: evolution of State aid rules towards 
new challenges

Despite being based on unamended Art . 107 and Art . 108 of TFEU, State 
aid law has evolved over the years24 . Changes to it were triggered by global eco-
nomic transformations, new challenges emerging in the social and economic 
space, and ever deepening integration organised around the elimination of sub-
sequent barriers which has brought more powerful public interventions in the 
market and adversely affected competition within the EU internal market . 
Consequently, in the 1990 s the EU Member States withdrew from granting 
aid to concrete industries and shifted towards horizontal schemes addressed 
to economic actors investing in economically unattractive regions, interested 
in increasing employment, training workers, pursuing R&D effort, and, at 
a later stage, reflecting interest in innovation, environmental protection, and 
improving energy efficiency . The more advanced the EU integration and elim-
ination of barriers combined with increasing market imbalances stemming 
from global excess supply and intensified price competition of the non-EU 
countries are, the more aid to concrete companies or industries gets reduced 
leaving, however, the room for responding to newly identified market failures . 
Simultaneously, which is worth underscoring, attempts were made to control 
the amount of resources supplied by the Member States to their economies 
by formulating political objectives and indicators in relation to the GDP25 .

It does not mean that State aid intensity in all the Member States was 
reduced . In relation with, inter alia, global challenges or political needs call-
ing for substantial financial resources, some Member States, including Poland, 
clearly increase their engagement with the market . In contrast to better devel-
oped European economies, in Poland for many years we have been observing 
the dominance of regional aid . And it is not just the investment aid granted 

24 A . A . Ambroziak, State Aid policy…, op.cit.
25 A . A . Ambroziak, Pomoc publiczna…, op.cit.
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in the form of tax allowances in special economic zones but an entire array 
of aid schemes offered under European funds to enterprises located in cer-
tain regions26 . Sometimes the actions that are undertaken go beyond regular 
investment projects, yet as long as, based on subsequent amendments to the 
European Commission guidelines, all of the country’s territory is covered by 
regional aid map27, such aid will be used most willingly . However, one needs 
to note that these aid schemes are available to new entrepreneurs who decide 
to locate their investment projects in a certain region; the less developed the 
region, the higher intensity of admissible aid in relation to eligible costs . Nev-
ertheless, in this case we should not lose sight of at least two misgivings . First, 
sometimes local entrepreneurs who have planned to expand their companies 
anyway, decide to benefit from available aid . Hence, there may be cases of 
the so-called “idle gear effect” when existing businesses are being closed down 
to be immediately replaced with little modernised start-ups operating in the 
same industry and in the same region, although the latest adopted EU provi-
sions seek to restrict such cases . Second, investors from outside of the region, 
both domestic and foreign ones, usually have sufficient financial resources . 
As a result, regional aid or, in other words, taxpayers’ money, gets transferred 
not necessarily to  the least developed regions but to more developed ones 

26 A . A . Ambroziak, Regional Dimension of State Aid to Entrepreneurs after Poland’s Acces-
sion to the European Union, in: Regional Dimension of the EU Economic Policy in Poland, ed . 
A . A . Ambroziak, SGH Publishing House, Warsaw 2015 .

27 A . A . Ambroziak, Warunki dopuszczalności krajowej pomocy regionalnej w latach 2007–2013 
(title in English: Conditions of Admissibility of Regional State Aid in 2007–2013), “Wspólnoty 
Europejskie” 2006, no . 171 (2), pp . 11–25; A . A . Ambroziak, Koncepcja mapy pomocy regionalnej 
w państwach członkowskich UE w latach 2014–2020 (title in English: The Concept of Regional 
Aid Map in Member States of the EU for 2014–2020), “Unia Europejska .pl” 2013, no . 221 (4), 
pp . 31–40; A . A . Ambroziak, The Legal Framework for Regional State Aid in the European Union 
in 2014–2020 and Its Impact on the Attractiveness of Poland’s Regions to Investors, in: New Cohe-
sion Policy of the European Union in Poland. How It Will Influence the Investment Attractiveness of 
Regions in 2014–2020, ed . A . A . Ambroziak, Springer, Cham-Heidelberg-New York-Dordrecht-
London 2014; A . A .  Ambroziak, Prawne i  ekonomiczne aspekty pomocy regionalnej w  Polsce 
po akcesji do Unii Europejskiej (title in English: Legal and Economic Aspects of Regional State Aid 
in Poland after Accession to the European Union), in: Unia Europejska w 10 lat po największym 
rozszerzeniu, eds . E . Pancer-Cybulska, E . Szostak, “Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicz-
nego we Wrocławiu” 2015, no . 380, pp . 177–188 .
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from which new investors originate . Unfortunately, as is the case of the SEZs, 
these new investment projects by offering only new jobs often monopolise 
the labour market, maintain business relations with their previous business 
partners without engaging local companies . Most probably for these reasons 
better developed Member States depart from regional aid schemes and shift 
towards horizontal aid .

When it comes to horizontal aid, its structure has been evolving differently 
from what has been reported in Poland . The main challenge faced by the Euro-
pean Union at the end of 2019 consists in achieving a climate-neutral econ-
omy objective by 2050 . As a result, for some years already we can observe that 
State aid in the EU is not granted for research and development, employment 
and training or to small and medium-sized enterprises but for environmental 
protection and to the energy sector . It does not mean that environmentally 
friendly solutions or arrangements that would ensure higher energy efficiency, 
including the use of renewable energy sources, are not innovative . On the con-
trary, but activities undertaken in this area call for new manufacturing and 
management techniques, new types of links with industry and service pro-
viders, and a new, more rational deployment of available resources . The idea 
of servitisation, i .e ., the manufacturing industries offering goods and services 
in one package, boils down to a more rational use of raw materials and, on 
the consumer side, shifting from owning (buying) a product to securing access 
to it28 . Thus, recently we can observe that more than half of State’s aid granted 
in the EU targets environmental measures and the energy sector . In Poland, as 
we have already stressed, regional aid schemes dominate while horizontal aid 
is granted to energy companies to reduce the cost of electricity to final con-
sumers . – There is also a separate issue of receiving approval for granting State 

28 A . A . Ambroziak, Servitization or Reindustrialization of the EU in the Context of the Eco-
nomic Crisis of 2008–2010, “Yearbook of Polish European Studies” 2017, no . 20, pp . 129–151; 
A . A . Ambroziak, Towards a Modern Industrial Policy of the European Union, in: New Industrial 
Policy…, op.cit.; A . A . Ambroziak, Reindustrialization or Servitization: Trade Tendencies in the 
European Union Internal Market, in: Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, 
finansowe i handlowe, eds . E . Małuszyńska, G . Mazur, P . Idziak, Poznań University of Econom-
ics and Business Press, Poznań 2015, pp . 225–240 .
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aid . Art . 108 of the TFEU unambiguously states that European Commission 
is competent to decide whether a given aid scheme that has been duly noti-
fied to it, is compatible with the internal market . That is why the Commis-
sion drew up the General Block Exemption Regulation that has already been 
amended several times, according to which the Member States do not have 
to notify each case of granting aid to the Commission and wait for its decision 
provided the aid meets the criteria specified in detail in this very regulation . 
Increasingly more aid is being granted within the framework of the GBER 
which allows accelerating the process . Obviously, State aid granted to, e .g ., 
an entrepreneur in a cross-border region who operates in markets other than 
the domestic one remains a separate and rather disputable issue as it impacts 
competition in the entire EU . However, the so far accumulated experience, 
tells us that the European Commission develops the concept embodied in the 
GBER and tends to focus on State aid cases the most important for compe-
tition . That was especially relevant for the accession of new Member States 
in 2004 and 2007 . Their administrative mechanisms before the EU acces-
sion tended to grant much bigger State aid than what was admissible under 
the EU legislation .

The new idea of the establishing of a Just Transition Mechanism29 that 
would support not only enterprises but also regions tackled with the transi-
tion to climate-neutral economy is surely worth addressing . Undoubtedly, Just 
Transition Fund should also be available to Polish enterprises and regions just 
like new special aid rules planned for this arrangement . We still have to answer 
the question whether in Poland aid, also from European funds, shall be granted 
exclusively to companies owned by the State Treasury or perhaps to a wider cir-
cle of entrepreneurs suffering from the effects of energy model transformation 
in the EU . The competitive position of Poland is equivalent to the competi-
tive position of Polish companies in the EU market and outside of it . How-
ever, considering the growing share of intra-EU trade in the foreign trade of 
Poland, account must be taken of trends and attitudes emerging in this market . 

29 European Council, Conclusions, 12 .12 .2019 .
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It concerns not just climate-related issues but also space industry aspects for 
which public resources are being earmarked for European entrepreneurs in pro-
portion to the financial involvement of individual Member States through the 
European Space Agency, that is, outside of the EU State aid rules framework .

What remains is the question of the presence of subsidised companies from 
outside of the EU in the European market . In the face of advancing liberalisa-
tion of the access to the EU market, as well as digitalisation and e-commerce 
connected with it, competition rules, including State aid rules, are taking on 
a new dimension . Apparently, individual import from outside of the EU has 
become a mass phenomenon as a result of access to digital sales and marketing 
platforms . Consequently, European companies are faced with even more fierce 
competition of their competitors from outside of the EU . A serious problem 
arises, however, when competitors from outside of the EU, also those who 
offer access to Internet platforms, receive aid from public resources or belong 
to an industry managed by a country of origin . Then, restrictive EU regu-
lations developed for a free market economy companies may decrease their 
advantages in fair competition with actors from third countries . In such cases, 
these actors do not observe market principles but use funds allocated to them 
by governments from outside of the EU . A protection instrument is offered 
in the solution proposed in the guidelines for R&D aid30, which provide for 
a possibility to grant aid to companies that conduct research and develop-
ment if companies from outside of the EU could get subsidies for this pur-
pose under their domestic aid schemes . So far, the mechanism has never been 
applied mainly because it is difficult to collect sufficient evidence to substan-
tiate such cases . At the same time, we need be aware of the fact that subsidy 
war bears consequences similar to those of trade war which ends up with the 
escalation of subsidies31 . Such a war improves the position of partners from 

30 A . A . Ambroziak Recent Changes and Developments in State Aid for Research, Development 
and Innovation in the European Union, “Studia Europejskie” 2016, no . 80 (4), pp . 73–94 .

31 A . A . Ambroziak Spór między USA a Unią Europejską o subsydiowanie produkcji dużych 
samolotów pasażerskich (title in English: Dispute Between the US and EU about Subsidising the 
Production of Large Civil Aircraft), “Wspólnoty Europejskie” 2004, no . 157 (12), pp . 20–28 .
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third countries in the global market while it dramatically distorts competi-
tion within the EU and hinders the operations of companies to which such 
aid is not granted .
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