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Wstęp
Kolejny (trzeci) tom studiów pt. „Integracja europejska” oddany został do druku właściwie w 50. rocznicę sygnowania traktatów rzymskich (uroczyście podpisano je 25 marca 1957 r.).
Drogi Czytelniku, rocznice zwykle skłaniają do oceny i refleksji, pozwól zatem,
że nawiązując do treści zamieszczonych w niniejszej publikacji artykułów, zwrócę
uwagę tylko na niektóre sukcesy procesu integracji europejskiej oraz na problemy,
z którymi być może w najbliższych latach państwa europejskie będą musiały się
zmierzyć, mam nadzieję, że z sukcesem.
Prace zamieszczone w obecnym tomie prezentują szeroki zakres wyników badań. Autorzy wskazują na wiele trudnych wyzwań, przed którymi już obecnie staje
społeczność europejska. Prezentują również pewne propozycje ich rozwiązywania.
Jestem przekonana, że wzbudzą one zainteresowanie i przyczynią się dyskusji o
przyszłości procesu integracji.
Pięćdziesiąt lat temu traktaty rzymskie powołały do życia dwie organizacje integracji europejskiej – Europejską Wspólnotę Gospodarczą oraz Europejską Wspólnotę Energii Atomowej. Obie były potwierdzeniem potrzeby i woli kontynuacji umacniającej się współpracy podjętej w 1951 r. przez Belgię, Holandię, Luksemburg,
Niemiecką Republikę Federalną, Francję i Włochy. Państwa te podpisały wówczas
traktat paryski, powołujący do działania Europejską Wspólnotę Węgla i Stali. Dopiero jednak od roku 1958 proces integracji gospodarczej w Europie Zachodniej rozwijany i pogłębiany był przez każdą z tych organizacji. Zasadniczy wpływ na rozwój
powiązań gospodarczych przynoszących wymierne korzyści miała Europejska
Wspólnota Gospodarcza (EWG). Działalność EWG, prowadząca do coraz wyższego
poziomu współzależności gospodarczej krajów członkowskich, urzeczywistniała
przesłanie Jeana Monneta, który w swoich pracach podkreślał, że współpraca między
krajami w Europie jest możliwa, jeśli budowana jest na zbieżności interesów, w ten
sposób służyć będzie zjednoczeniu oraz budowaniu wspólnej Europy.
Warto jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie najważniejsze gospodarczo kraje w ówczesnej Europie znalazły się wśród sygnatariuszy traktatów rzymskich.
Wielka Brytania o członkostwo w EWG zaczęła zabiegać dopiero na początku lat
60. Przedtem była sceptycznie nastawiona do procesu integrowania się, a więc do
budowania wspólnego rynku ograniczającego niezależność gospodarczą. Przekonywała sygnatariuszy, że bardziej efektywna i mniej zobowiązująca jest strefa wolnego handlu. O korzyściach płynących z integracji przekonał ją ostatecznie sukces
gospodarczy osiągnięty przez EWG w latach 60. Zmiana stanowiska Wielkiej Brytanii (po dwóch nieudanych próbach) umożliwiła jej wstąpienie do EWG dopiero
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w 1972 r. wraz z Danią i Irlandią. Nie był to najszczęśliwszy moment – pierwsza
połowa lat 70. to okres kryzysu gospodarczego wywołanego wzrostem cen ropy
naftowej. W tym okresie w EWG nasiliły się trudności gospodarcze. Jednak ani
ówczesne problemy, ani też następne nie przyczyniły się do zahamowania procesu
integracji. Wraz z umacnianiem się tego procesu kolejne kraje, te znacznie biedniejsze, podejmowały starania o akces, zdając sobie sprawę, ile tracą, nie będąc
członkiem Wspólnoty oraz pozostając na obrzeżach centrum gospodarczego Europy. W 1981 r. Grecja, pięć lat później (1986) Hiszpania i Portugalia, a w 1995 r.
Austria, Finlandia i Szwecja zostały członkami EWG. Wreszcie w 2004 r. nastąpiło
przyjęcie dziesięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym ośmiu byłych
członków Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, a w 2007 dwóch dalszych –
Bułgarii i Rumuni. Akcesje w latach 2004-2007 potwierdziły, że dokonujący się w
Europie od lat 50. XX wieku proces integracji gospodarki pozwolił na wykształcenie się jednego z najważniejszych i najsilniejszych obszarów gospodarki globalnej.
Od listopada 1993 r. na podstawie traktatu z Maastricht, nazywanego również
Traktatem o Unii Europejskiej, Wspólnoty Europejskie funkcjonują w ramach unii
gospodarczej i walutowej.
Kolejne rozszerzenia nie tylko przynosiły rozwój terytorialny Wspólnot oraz
znaczny wzrost liczby ludności, ale dokonywały się na coraz bardziej zaawansowanych etapach integracji. Czwarte rozszerzenie nastąpiło już na przedostatnim
etapie integracji gospodarczej. Znaczna liczba państw tzw. starej Unii Europejskiej
– dwanaście z piętnastu – tworzyła już unię walutową. Niestety, nowo przyjmowane kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzowały się znacznie niższym
poziomem rozwoju gospodarczego. Obecnie wszystkie wspólnie funkcjonują w
ramach Unii Gospodarczej i Walutowej. Warto podkreślić, że ostatnie przygotowania do rozszerzenia odbyły się w okresie dynamicznego rozwoju procesu globalizacji, charakteryzującego się ciągle rosnącą konkurencyjnością gospodarki światowej. Ponadto dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej równocześnie był to
okres dokonywania fundamentalnych zmian ustrojowych, tzw. okres transformacji
społeczno-gospodarczej. Ten trudny czas ostatniego rozszerzenia przed Wspólnotami postawił bardzo ważne pytanie: o ilu członków obecna Unia Europejska może
się jeszcze rozszerzyć, aby proces ten nie stanowił zagrożenia dla efektywności jej
rozwoju oraz skuteczności podejmowanych decyzji.
Należy stwierdzić, że ostatnie dwadzieścia lat to czas przełomu dla całej Unii
Europejskiej. Ostatnie rozszerzenie, chociaż od początku traktowane było i jest
jako sukces polityczny i gospodarczy procesu integracji, stawia przed Unią Europejską nowe wyzwania dotyczące umocnienia jej pozycji w gospodarce światowej.
Funkcjonowanie każdemu z członków w ramach unii gospodarczo-walutowej sprawia nie mało trudności. Rozszerzenie jednorazowo o tak dużą liczbę członków wymusiło konieczność dokonania szybkich reform w funkcjonowaniu nie tylko instytucji Unii, ale również jej strukturalnych systemów politycznych. Sama Unia Europejska w kolejnych raportach oceniających stan swej gospodarki w porównaniu
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z najbardziej rozwiniętymi systemami gospodarczymi świata – Stanów Zjednoczonych i Japonii, uznaje, że zatraca wobec nich swą konkurencyjność. Również gospodarka Chin i Indii staje się dla niej coraz silniejszym konkurentem na rynku międzynarodowym. Dla Unii Europejskiej szczególnie niebezpieczna jest przewaga tych
dwóch ostatnich systemów gospodarczych, których założeniami są bardzo niskie
koszty pracy i coraz szybciej rozwijające się nowoczesne sektory ich gospodarki.
Póki co, pod wpływem rozszerzenia nie wystąpiły znaczne zmiany w potencjale
gospodarczym Unii, jak również w sile powiązań między systemami gospodarczymi „starych” i „nowych” członków. Znacznie niższy poziom rozwoju tych ostatnich, wysokie bezrobocie oraz niewysoki poziom dochodów nie pozwalają jeszcze
na trwałe wysokie przyspieszenie ich wzrostu gospodarczego oraz na osiągnięcie
większego sukcesu w zakresie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej
Unii.
Należy również zwrócić uwagę, że proces ostatniego rozszerzenia Unii ujawnił
głęboki podział poglądów wśród 27 jej członków wpływający na dalszy rozwój
tego ugrupowania. Obecnie w połowie 2008 r. nie ma wspólnego stanowiska w Unii
co do jej dalszego kształtu ustrojowego, przyjęcia nowych członków – Turcji
i Ukrainy – czy w sprecyzowaniu wzajemnych relacji między władzami Unii oraz
władzami poszczególnych państw w procesie podejmowania decyzji. Brak postępu
w rozwiązywaniu tych ważnych problemów prowadzi do powstania niejasnych
stanowisk Unii w wielu sprawach ważnych dla funkcjonowania nie tylko jej państw
członkowskich, ale często również państw trzecich. Sytuacja taka grozi utratą ważnej
pozycji, jaką dotychczas Unia zajmowała w zakresie kreowania stosunków międzynarodowych.
Poruszone wyżej problemy rozpatrywane są w tym tomie w wielu artykułach.
Liczę, że Czytelnika zaciekawią opinie prezentowane w niniejszych opracowaniach. Mam również nadzieję, że zarówno ten tom, jak i tomy poprzednie staną się
zachętą do współpracy z szerszym gronem autorów.
Mirosława Klamut

Jan Borowiec

POLITYKA PIENIĘŻNA, POLITYKA BUDŻETOWA
I REFORMY STRUKTURALNE W STREFIE EURO
W LATACH 1999-2006
1. Wstęp
Europejska unia walutowa (European Monetarny Union – EMU) istnieje od
1999 r., tj. od wprowadzenia waluty euro w 11 państwach członkowskich Unii Europejskiej (w 2001 r. do strefy euro przystąpiła Grecja, a w 2007 r. – Słowenia).
Wprowadzenie jednej wspólnej waluty europejskiej istotnie zmieniło ramy polityki
gospodarczej w krajach strefy euro. Polityka pieniężna jest określana i prowadzona
przez Europejski Bank Centralny (EBC), a polityka budżetowa, pozostając w kompetencjach państw członkowskich, poddana jest regułom europejskiej koordynacji
oraz paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
Celem artykułu jest ocena polityki pieniężnej EBC, polityki budżetowej państw
członkowskich oraz reform strukturalnych w strefie euro. Analiza tych dwóch dziedzin polityki makroekonomicznej uwzględnia zarówno wymagania stabilności
wspólnej waluty, które zostały krótko scharakteryzowane, jak i rolę polityki pieniężnej i polityki budżetowej w stabilizowaniu gospodarki EMU jako całości i państw
członkowskich. Analiza reform strukturalnych, ograniczona do rynków pracy i rynków produktów, została przeprowadzona głównie pod kątem elastyczności tych
rynków. Elastyczność ta odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu unii walutowej,
określa bowiem skuteczność jej rynkowych mechanizmów dostosowawczych. Może
także ułatwić prowadzenie polityki pieniężnej w strefie za pośrednictwem jej mechanizmów transmisyjnych.

2. Polityka pieniężna
Zgodnie z art. 105 ust. 1 TWE głównym celem polityki pieniężnej w strefie
euro jest utrzymywanie stabilności cen. Polityka ta może także wspierać politykę
gospodarczą w zakresie stabilizowania poziomu produkcji i zatrudnienia, ale bez
uszczerbku dla stabilności cen. Określając i prowadząc politykę pieniężną, EBC
musi jednak działać zgodnie z zasadą otwartej gospodarki rynkowej z wolną konkurencją, sprzyjając przy tym efektywnej alokacji zasobów, oraz zgodnie z następu-
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jącymi zasadami: stabilności cen, zdrowych finansów publicznych i stosunków pieniężnych oraz stabilnego bilansu płatniczego.
EBC zdefiniował ilościowo stabilność cen jako roczny wzrost zharmonizowanego wskaźnika cen konsumpcyjnych dla strefy euro o mniej niż 2%. Aby osiągnąć ten
cel, przyjął także strategię polityki pieniężnej opartą na dwóch filarach: 1) analizie
makroekonomicznej, obejmującej ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej i finansowej
oraz zagrożeń dla stabilności cen w średnim okresie oraz 2) analizie pieniężnej, służącej przede wszystkim weryfikacji zagrożeń stabilności cen wynikających z analizy
makroekonomicznej (ECB 2004).
W celu podkreślenia roli drugiego filara strategii EBC ogłosił w 1998 r. wartość
referencyjną wzrostu agregatu M3 – 4,5 % rocznie. Uwzględniała ona trzy czynniki zmian w podaży pieniądza: cel inflacyjny (2%), przewidywane tempo wzrostu
gospodarczego (3%) oraz zmiany w cyrkulacji pieniężnej (–0,5%). Wartość referencyjna nie stanowi jednak celu pośredniego polityki pieniężnej, a jedynie punkt
odniesienia do oceny zmian podaży pieniądza w strefie euro. Ponieważ analiza monetarna ma charakter średnio- i długoterminowy, krótkookresowe zmiany w podaży
pieniądza nie wpływają bezpośrednio na decyzje związane z polityką pieniężną.
Z tabeli 1 wynika, że roczny wzrost agregatu M3 był zbliżony do wartości referencyjnej jedynie w 2000 r. W pozostałych latach znacznie przekraczał tę wartość.
Trudności związane z kontrolą podaży pieniądza spowodowały, że EBC zaprzestał
praktyki określania wartości referencyjnej wskaźnika M3. Pomimo takich zmian
w podaży pieniądza poziom inflacji w strefie euro był zbliżony do celu inflacyjnego.
Wzrost produkcji i wzrost cen były głównymi czynnikami zmian podaży pieniądza
tylko w pierwszych dwóch latach funkcjonowania unii walutowej. Później największy udział we wzroście M3 miały zmiany w szybkości obiegu pieniądza. Zmiany cen
okazały się najbardziej stabilnym czynnikiem wzrostu popytu na pieniądz, najmniej
stabilne były zmiany w cyrkulacji pieniężnej.
Tabela 1. Wzrost gospodarczy, stopa inflacji i zmiany M3 w strefie euro
Wskaźniki
Stopa wzrostu PKB
Stopa inflacji
Stopa wzrostu M3

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

3,0
1,1
5,3

3,8
2,1
4,3

1,9
2,4
10,1

0,9
2,3
6,6

0,8
2,1
6,4

2,0
2,1
6,3

1,5
2,2
8,4

2,7
2,2
9,4

Źródło: na podstawie [Eurostat 2007].

Prowadząc politykę pieniężną ukierunkowaną na stabilność cen, EBC bierze
także pod uwagę zmiany cykliczne. Teoretycznie takie podejście do polityki pieniężnej uzasadnia „reguła Taylora”, według której różnice między oczekiwaną stopą
inflacji a celem stabilności cen oraz luka produktowa (output gap) określają głównie
krótkoterminową stopę procentową banku centralnego [Taylor 1993].
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Tabela 2 przedstawia wskaźniki dotyczące luki produktowej i realnej krótkookresowej stopy procentowej. Analizując je, można wskazać na zmiany w polityce
pieniężnej EBC, zwłaszcza na jego reakcję na zmiany w poziomie aktywności gospodarczej.
Tabela 2. Luka produktowa i realna krótkoterminowa stopa procentowa w strefie euro
Wskaźniki
Luka produktowa (% potencjalnego PKB)
Zmiany w luce produktowej
(% potencjalnego PKB)
Realna krótkookresowa stopa procentowa
Zmiany w realnej krótkookresowej
stopie procentowej

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
0,5

2,0

1,7

0,5

–0,7

–0,7

–1,3

–0,8

0,8
2,2

1,5
3,1

–0,3
1,9

–1,2
0,7

–1,2
0,2

0,0
0,2

–0,6
0,3

0,5
1,4

–0,5

0,9

–1,2

–1,2

–0,5

0,0

0,1

1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [European Commission 2007a; European Commission 2007b].

EBC kilkunastokrotnie zmieniał podstawową stopę procentową [ECB 2007].
W pierwszych dwóch latach funkcjonowania unii walutowej wzrost gospodarczy
w strefie euro był stosunkowo wysoki. W okresie tym rzeczywisty poziom PKB był
wyższy od jego poziomu potencjalnego. W dodatku w 2000 r. dodatnia luka produktowa silnie się zwiększyła. W okresie tym EBC kilkakrotnie podwyższał stopy procentowe, aby zmniejszyć związane z tym napięcia inflacyjne. Począwszy od 2001 r.,
koniunktura w gospodarce europejskiej zaczęła się pogarszać, co skłoniło EBC do
stopniowego obniżania stóp procentowych. Podstawowa stopa procentowa najniższy
swój poziom (2%) miała w okresie między czerwcem 2003 r. a grudniem 2005 r.
Powrót gospodarki europejskiej na ścieżkę umiarkowanego wzrostu spowodował,
że polityka pieniężna EBC stała się neutralna. Jednak w obliczu sygnałów dotyczących presji inflacyjnej EBC zmienił nastawienie polityki pieniężnej na bardziej
restrykcyjne; w okresie między grudniem 2005 r. a grudniem 2006 r. czterokrotnie
podwyższał swoje stopy procentowe. Takie nastawienie polityki pieniężnej nie było
uzasadnione sytuacją koniunkturalną, gdyż nadal wzrost gospodarczy był niższy od
potencjalnego. O podwyżce stóp procentowych zadecydowały więc względy utrzymania stabilności cen.
Ponieważ cykle koniunkturalne w strefie euro nie są zbieżne w wystarczającym
stopniu i istnieje stosunkowo duże ryzyko asymetrii szoków makroekonomicznych,
przeto istnieje ryzyko nieprzystosowania polityki pieniężnej – określanej na podstawie analizy ekonomicznej i pieniężnej obszaru jednowalutowego – do ewolucji
sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów tego obszaru.
Tabele 3 i 4 przedstawiają różnice w stopie inflacji i luce produktowej między
państwami członkowskimi a strefą euro oraz wskaźniki korelacji szoków popytowych i podażowych.
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Tabela 3. Różnice w stopie inflacji między państwami członkowskimi a strefą euro
Kraje
Belgia
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Niderlandy
Austria
Portugalia
Finlandia

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0,0
–0,5
1,0
1,1
–0,5
1,4
0,6
–0,1
0,9
–0,6
1,1
0,2

0,6
–0,7
0,8
1,4
–0,3
3,2
0,5
1,7
0,2
–0,1
0,7
0,8

0,0
–0,5
1,3
0,4
–0,5
1,6
–0,1
0,0
2,7
–0,1
2,0
0,3

–0,7
–0,9
1,6
1,3
–0,3
2,4
0,3
–0,2
1,6
–0,5
1,4
–0,3

–0,6
–1,1
1,3
1,0
0,1
1,9
0,7
0,4
0,1
–0,8
1,2
–0,8

–0,2
–0,3
0,9
1,0
0,2
0,2
0,2
1,1
–0,7
–0,1
0,4
–2,0

0,3
–0,3
1,3
1,2
–0,3
0,0
0,0
1,6
–0,7
–0,1
–0,1
–1,4

0,1
–0,4
1,1
1,4
–0,3
0,5
0,0
0,8
–0,5
–0,5
0,8
–0,9

Źródło: na podstawie: [Eurostat 2007].

W latach 1999-2006 dostrzega się większe bądź mniejsze różnice w stopie inflacji wewnątrz strefy euro. Głównymi czynnikami tych różnic są: niedostateczna
synchronizacja cykli koniunkturalnych, szoki zewnętrzne, które są źródłem tymczasowych różnic w inflacji, oraz czynniki strukturalne, m.in. proces wyrównywania się
cen i dochodów oraz efekt Samuelsona-Balassy [ECB 2003].
Tabela 4. Różnice w luce produktowej i wskaźniki korelacji szoków w strefie euro

Kraj
Belgia
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Niderlandy
Austria
Portugalia
Finlandia

Różnice w luce produktowej między państwami
członkowskimi a strefą euro (% potencjalnego PKB)
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0,0
–0,7
–2,3
0,2
0,3
3,2
–0,6
0,6
1,8
0,8
1,5
1,5

0,0
–0,6
–3,3
0,2
0,4
3,7
0,1
2,6
1,2
0,2
1,1
1,1

–1,0
–0,6
–1,8
0,4
0,3
2,4
0,4
0,5
0,5
–1,0
0,9
0,0

–0,4
–0,7
–0,6
0,6
0,4
2,8
0,5
0,8
–0,6
–1,0
0,8
–0,6

–0,1
–0,9
1,3
0,8
0,6
2,3
0,4
–1,2
–1,0
–0,9
–0,4
–1,0

0,8
–0,8
2,8
0,1
0,8
0,8
0,3
–1,5
–0,8
–0,5
–0,6
–0,6

0,3
–0,5
2,7
0,1
0,5
1,0
–0,3
–1,2
–0,5
0,2
–0,8
–0,3

0,3
0,5
2,5
–0,3
–0,2
0,0
–0,5
0,0
–0,2
0,6
–1,3
1,2

Źródło: [European Commission 2007a; Gilson 2006].

Korelacja szoków
w latach 1994-2005
szoki
szoki
popytowe podażowe
0,49
0,30
0,57
0,30
0,40
–0,01
0,40
0,06
0,74
0,37
0,47
0,37
0,12
0,25
0,42
0,11
0,34
0,31
0,51
0,43
–0,10
–0,04
0,42
0,12

17
Różnice w luce produktowej w latach 1999-2006 były najmniejsze w Hiszpanii
we Włoszech, w Belgii i Francji, największe – w Irlandii i w Grecji. Z badań OECD
wynika, że w latach 1990-2006 współczynniki korelacji kwartalnej luki produktowej
ze strefą euro wynosiły od nieco powyżej 0,3 w Grecji do 0,9 w Niemczech i we
Francji. Oprócz tych dwóch ostatnich krajów wysokie wskaźniki korelacji (powyżej
0,8) miały także Austria, Portugalia, Włochy, Hiszpania, Niderlandy i Belgia [Duval
i in. 2007, s. 10]. Zróżnicowanej synchronizacji cykli towarzyszyły dużo większe
różnice w korelacji szoków ze strefą euro, zwłaszcza szoków podażowych, wykazujących największą asymetrię.
Nieprzystosowanie scentralizowanej polityki pieniężnej EBC do ewolucji cen
i cykli koniunkturalnych w państwach członkowskich stanowi poważny problemem
Tabela 5. Luka produktowa (% potencjalnego PKB) oraz zmiany w realnej krótkoterminowej stopie
procentowej w strefie euro w stosunku do roku poprzedniego
Kraje
YGAP
stopa procentowa
Niemcy
YGAP
stopa procentowa
Irlandia
YGAP
stopa procentowa
Grecja
YGAP
stopa procentowa
Hiszpania
YGAP
stopa procentowa
Francja
YGAP
stopa procentowa
Włochy
YGAP
stopa procentowa
Luksemburg YGAP
stopa procentowa
Niderlandy YGAP
stopa procentowa
Austria
YGAP
stopa procentowa
Portugalia
YGAP
stopa procentowa
Finlandia
YGAP
stopa procentowa
Strefa euro YGAP
stopa procentowa
Belgia

2000

2,0
0,0

1,4
2,5

5,7
–0,9
–1,3
–5,1
2,2
0,7
2,4
–0,1
1,9
0,7
4,6

4,7
3,2
–0,9
2,2
0,2
3,1
1,7
3,1
–0,3
2,0
0,9

2001
0,7
–0,3
1,1
–2,0
4,1
–0,1
–0,1
0,5
2,1
–1,0
2,0
–1,7
2,1
–1,2
2,2
1,8
2,2
–1,1
0,7
–0,2
2,6
–0,8
1,7
–0,5
1,7
–1,2

2002
0,1
–0,9
–0,2
–1,2
3,3
–0,5
–0,1
–3,0
1,1
–1,1
0,9
–0,4
1,0
–0,2
1,3
–3,6
–0,1
0,3
–0,5
–0,5
1,3
–1,2
–0,1
0,7
0,5
–1,2

2003
–0,8
–0,7
–1,6
–0,6
1,6
1,5
0,6
–0,7
0,1
–0,8
–0,1
–1,3
–0,3
–1,9
–1,8
–3,2
–1,7
0,6
–1,6
–0,9
–1,1
–0,2
–1,7
0,7
–0,7
–0,5

2004
0,1
–1,0
–1,5
–0,1
0,1
–0,1
1,5
–0,1
–0,6
–0,1
0,1
0,8
–0,4
0,0
–2,2
3,0
–1,5
1,3
–1,2
–0,6
–1,3
0,2
–1,3
–1,2
–0,7
0,0

Źródło: na podstawie: [European Commission 2007a; European Commission 2007b].

2005
–1,0
0,5
–1,8
0,4
–0,3
–1,0
1,4
–0,2
–1,2
0,0
–0,8
–0,1
–1,6
–0,9
–2,5
–2,9
–1,8
–0,9
–1,1
–0,1
–2,1
0,0
–1,6
0,5
–1,3
0,1

2006
–0,5
1,1
–0,3
1,2
–0,4
1,5
1,7
1,8
–1,1
1,2
–1,0
0,8
–1,3
1,4
–0,8
–0,3
–1,0
1,1
–0,2
1,3
–2,1
0,8
0,4
–0,2
–0,8
1,1
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unii walutowej. Należy przy tym podkreślić, że każdej polityce pieniężnej towarzyszy takie ryzyko. Nawet w warunkach autonomii monetarnej może się okazać, że
polityka pieniężna odpowiednia do utrzymania stabilności cen jest zbyt restrykcyjna
w odniesieniu do stabilizowania poziomu produkcji i zatrudnienia.
Tabela 5 przedstawia dane dotyczące luki produktowej (YGAP – odchylenie między rzeczywistym a potencjalnym PKB w % potencjalnego PKB) i zmian w realnej krótkoterminowej stopie procentowej (stopa nominalna pomniejszona o deflator
PKB) wewnątrz strefy euro. Pozwolą one na określenie restrykcyjności lub ekspansywności polityki pieniężnej z jednoczesnym uwzględnieniem zmian cyklicznych
w gospodarce krajowej i obszaru wspólnej waluty.
W badanym okresie polityka pieniężna EBC miała charakter antycykliczny tylko
w 2000 i 2003 r. W pozostałych latach nie była zgodna z warunkami cyklicznymi strefy euro: nadmiernie ekspansywna w 2001-2002 i zbyt restrykcyjna w latach
2004-2006 (zob. tab. 6).
Tabela 6. Charakter polityki pieniężnej EBC w krajach strefy euro w latach 2000-2006
Restrykcyjna polityka procykliczna
ujemna luka produktowa, wzrost realnej
krótkoterminowej stopy procentowej

Restrykcyjna polityka antycykliczna
dodatnia luka produktowa, wzrost realnej krótkoterminowej stopy procentowej

Belgia (2005, 2006), Niemcy (2005), Irlandia (2006), Grecja (2001), Hiszpania (2006),
Francja (2006), Włochy (2006), Luksemburg (2004), Niderlandy (2002, 2003, 2004,
2006), Austria (2006), Portugalia (2004,
2006), Finlandia (2002, 2003, 2005), strefa
euro (2005, 2006)
Ekspansywna polityka antycykliczna
ujemna luka produktowa, spadek realnej
krótkoterminowej stopy procentowej
Belgia (2003), Niemcy (2002, 2003, 2004),
Irlandia (2005), Grecja (2002), Hiszpania
(2004), Francja (2003, 2005), Włochy (2003,
2005), Luksemburg (2003, 2005, 2006), Niderlandy (2005), Austria (2002, 2003, 2004,
2005), Portugalia (2003), Finlandia (2004),
strefa euro (2003)

Niemcy (2000), Irlandia (2003), Grecja (2006), Hiszpania (2000), Włochy (2000), Austria (2000), Portugalia (2000), strefa euro (2000)

Ekspansywna polityka procykliczna
dodatnia luka produktowa, spadek realnej krótkoterminowej stopy procentowej
Belgia (2001, 2002, 2003), Niemcy (2001), Irlandia
(2000, 2001, 2002, 2004), Grecja (2003, 2004, 2005),
Hiszpania (2001, 2002, 2003), Francja (2000, 2001,
2002), Włochy (2001, 2002), Luksemburg (2002),
Niderlandy (2000, 2001), Austria (2001), Portugalia (2001, 2002), Finlandia (2001, 2002), strefa euro
(2001, 2002)

Źródło: na podstawie tab. 5.

Polityka pieniężna EBC była także słabo przystosowania do warunków cyklicznych gospodarki poszczególnych państw członkowskich strefy euro. Największe
przystosowanie polityki pieniężnej EBC do warunków cyklicznych danego państwa
dostrzega się w Luksemburgu, Austrii i w Niemczech, najmniejsze – w Niderlandach
i w Finlandii. Procykliczny charakter polityki pieniężnej częściej wyrażał się w poli-
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tyce nadmiernie ekspansywnej niż w polityce zbyt restrykcyjnej. Polityka pieniężna
EBC była zbyt ekspansywna przede wszystkim w Irlandii, silnie wówczas narażonej
na presję inflacyjną na skutek zbyt wysokiego tempa wzrostu PKB w stosunku do
jego wzrostu potencjalnego, a także w Grecji ze względu na odmienny charakter luki
produktowej.

3. Polityka budżetowa
Ryzyko nieprzystosowania polityki pieniężnej EBC do zróżnicowanej sytuacji
gospodarczej wewnątrz strefy euro powoduje, że zadanie stabilizowania poziomu
produkcji i zatrudnienia w państwach członkowskich można jedynie powierzyć zdecentralizowanym mechanizmom dostosowawczym, w tym zwłaszcza polityce budżetowej. Polityka ta musi mieć zapewnioną niezbędną autonomię, aby miała możliwość zneutralizowania szoków asymetrycznych. Autonomia ta jest ograniczona
traktatowymi zasadami polityki gospodarczej, zwłaszcza zasadą zdrowych finansów
publicznych (art. 4 TWE), znajdującą swoje odbicie w szczegółowych zasadach tej
polityki – zakazie finansowania deficytów budżetowych przez banki centralne (art.
101 TWE), zakazie uprzywilejowanego dostępu sektora publicznego do instytucji
finansowych (art. 102 TWE), zakazie odpowiedzialności Wspólnoty oraz innego
państwa członkowskiego za długi danego państwa członkowskiego (art. 103 TWE)
i zakazie nadmiernego deficytu budżetowego (art. 104 TWE).
Państwa członkowskie koordynują politykę budżetową, a jednym z instrumentów tej koordynacji są ogólne wytyczne polityki gospodarczej, które rada kieruje
do państw członkowskich w postaci zaleceń. W odniesieniu do polityki budżetowej
zalecenia te dotyczyły ogólnie konsolidacji budżetu, niezbędnej do osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego określonego paktem na rzecz stabilności i wzrostu, oraz poprawy jakości finansów publicznych pod kątem zrównoważonego wzrostu
gospodarczego i długookresowej stabilności finansów publicznych (zob. tab. 7).
Zgodność polityki budżetowej w strefie euro z ogólnymi wytycznymi polityki
gospodarczej jest przedmiotem procedury wielostronnego nadzoru, wprowadzonej
w życie paktem na rzecz stabilności i wzrostu (Rozporządzenie Rady 1466/97/WE,
zmienione rozporządzeniem 1055/2005/WE).
Pakt ten zawiera m.in. reguły dotyczące średniookresowego celu polityki budżetowej, jakim jest osiągnięcie nadwyżki lub deficytu zbliżonego do równowagi.
Zgodnie z pierwszymi zaleceniami Rady, cel ten państwa strefy euro powinny osiągnąć najpóźniej do końca 2002 r. W rzeczywistości cel ten osiągnęły jedynie Belgia,
Hiszpania, Irlandia, Luksemburg i Finlandia (zob. tab. 8).
Zmodyfikowany pakt na rzecz stabilności i wzrostu zmienił reguły dotyczące
ustalania średniookresowego celu polityki budżetowej. Obecnie każde państwo
członkowskie ma bowiem zróżnicowany cel budżetowy, odpowiedni do jego sytuacji gospodarczej i budżetowej, ustalony w ramach określonego przedziału między
minus 1% PKB a równowagą lub nadwyżką (z uwzględnieniem zmian cyklicznych,
po skorygowaniu o środki jednorazowe i tymczasowe).
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Tabela 7. Zalecenia rady dotyczące polityki budżetowej państw strefy euro
Podstawa
prawna

Treść zaleceń

1
2
–– osiągniecie średniookresowego celu budżetowego (nadwyżki lub deficytu zbliZalecenie
żonego do równowagi) najpóźniej do końca 2002 r.
1999/570/WE

Zalecenie
2000/517/WE

Zalecenie
2001/483/WE

Zalecenie
2002/549/WE

Zalecenie
2003/555/WE

–– uzdrawianie finansów publicznych raczej przez obniżanie wydatków niż przez
podwyższanie podatków
–– trwała poprawa finansów publicznych
–– wykorzystanie wzrostu gospodarczego do poprawy sytuacji budżetowej szybciej, niż przewidywały to programy stabilności
–– wcześniejsze osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego
–– uzdrawianie finansów publicznych wykraczające poza minimalne wymogi paktu
na rzecz stabilności i wzrostu, aby osiągnąć większą swobodę działania w stabilizowaniu gospodarki, zapewnić trwałe obniżenie długu publicznego i przygotować
się do nowych zadań budżetowych wywołanych procesami starzenia się ludności
–– osiągnięcie nadwyżki budżetowej lub deficytu zbliżonego do równowagi w 2001 r.
–– sprzyjające wzrostowi zatrudnienia zmniejszenie presji podatkowej i reforma
systemów zasiłków dla bezrobotnych
–– promowanie poprawy jakości wydatków publicznych przez ich ukierunkowanie
na akumulację kapitału fizycznego i ludzkiego oraz na badania i rozwój technologiczny
–– poprawa efektywności wydatków publicznych za pośrednictwem reform instytucjonalnych i strukturalnych
–– poprawa stabilności finansów publicznych w długim okresie
–– koordynacja fiskalna w celu uniknięcia ujemnych skutków konkurencji podatkowej
–– ukierunkowanie polityki budżetowej w taki sposób, aby osiągnąć w 2002 r. średniookresowy cel budżetowy
–– uniknięcie procyklicznej polityki budżetowej, przyczynienie się do właściwego
połączenia w strefie euro polityki budżetowej z polityką pieniężną EBC oraz zapewnienie pełnej swobody działania automatycznym stabilizatorom koniunktury
w czasie recesji gospodarczej
–– sprzyjające wzrostowi zatrudnienia zmniejszenie presji podatkowej i reforma
systemów zasiłków dla bezrobotnych
–– promowanie poprawy jakości wydatków publicznych przez ich ukierunkowanie
na akumulację kapitału fizycznego i ludzkiego oraz na badania i rozwój technologiczny
–– poprawa efektywności wydatków publicznych za pośrednictwem reform instytucjonalnych i strukturalnych
–– poprawa stabilności finansów publicznych w długim okresie
–– koordynacja fiskalna w celu uniknięcia ujemnych skutków konkurencji podatkowej
–– osiągnięcie lub utrzymanie pozycji budżetowych bliskich równowadze lub nadwyżki przez cały okres cyklu koniunkturalnego
–– unikanie prowadzenia polityki procyklicznej
–– stopniowe zmniejszanie długu publicznego
–– wprowadzenie lub kontynuacja rzeczywistych reform emerytalnych
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2
–– osiągnięcie lub utrzymanie średniookresowego celu budżetowego, unikanie procyklicznej polityki fiskalnej
–– redukcja długu publicznego oraz przeprowadzenie reformy systemy emerytalnego i opieki zdrowotnej celem zapewnienia długookresowej stabilności finansów
publicznych
–– zmiana struktury wydatków i podatków, aby zwiększyć potencjał wzrostu gospodarczego
–– wykorzystanie sprzyjającej koniunktury i podjęcie lub kontynuacja realizacji
bardziej ambitnych działań mających na celu konsolidację budżetu, które jest
warunkiem osiągnięcia średniookresowego celu budżetowego zgodnie z paktem
na rzecz stabilności i wzrostu (osiągnięcie rocznego salda strukturalnego w wysokości co najmniej 0,5% PKB)
–– poprawa jakości finansów publicznych, aby zwiększyć zarówno wzrost gospodarczy, jak i stabilność finansów publicznych

Źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 217 z 17.8.1999, L 210 z 21.8.2000, L 179 z 2.7.2001,
L 217 z 11.7.2002, L 195 z 1.8.2003, L 205 z 6.8.2005, L 92 z 3.4.2007.
Tabela 8. Saldo budżetowe i dług publiczny w % PKB
Deficyt (–) lub nadwyżka (+) jako % PKB

Kraje
Belgia
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Niderlandy
Austria
Portugalia
Finlandia

1999
–0,5
–1,5
–3,3
–1,3
–1,7
2,7
–1,7
3,4
0,4
–2,2
–2,7
1,6

2000
0,1
1,3
–4,0
–0,9
–1,5
4,6
–0,8
6,0
2,0
–1,5
–2,9
6,9

2001
0,6
–2,8
–4,9
–0,5
–1,5
0,8
–3,1
6,1
–0,2
0,0
–4,3
5,0

2002
0,0
–3,7
–5,2
–0,3
–3,2
–0,4
–2,9
2,1
–2,0
–0,5
–2,9
4,1

2003
0,1
–4,0
–6,2
0,0
–4,1
0,4
–3,5
0,4
–3,1
–1,6
–2,9
2,5

2004
0,0
–3,7
–7,9
–0,2
–3,6
1,4
–3,5
–1,2
–1,8
–1,2
–3,3
2,3

2005
–2,3
–3,2
–5,5
1,1
–3,0
1,0
–4,2
–0,3
–0,3
–1,6
–6,1
2,7

2006
0,2
–1,7
–2,6
1,8
–2,5
2,9
–4,4
0,1
0,6
–1,1
–3,9
3,9

Dług publiczny
jako % PKB
1999
2006
114,8
89,1
61,2
67,9
105,2
104,6
63,1
39,9
58,5
63,9
48,6
24,9
115,5
106,8
5,9
6,8
63,1
48,7
66,5
62,2
54,3
64,7
47,0
39,1

Źródło: [Eurostat 2007].

Niezależnie od reguł budżetowych przewidzianych paktem na rzecz stabilności
i wzrostu niektóre kraje wprowadziły reguły krajowe: Finlandia, Francja, Niemcy,
Włochy i Niderlandy – w odniesieniu do pułapów wydatków publicznych, a Belgia,
Niderlandy i Francji – również reguły dotyczące nieoczekiwanych dochodów budżetowych [OECD 2007].
Oprócz średniookresowego celu budżetowego pakt przewiduje procedurę wielostronnego nadzoru, która powinna umożliwić kontrolę przestrzegania wspólnych zasad i reguł budżetowych. Główną podstawą tego nadzoru w strefie euro są programy
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stabilności. Określają one ścieżkę dostosowania do średniookresowego celu polityki budżetowej, a także środki tej polityki, mając na uwadze podstawowe założenia
dotyczące przewidywanego rozwoju sytuacji gospodarczej i istotne dla realizacji
programu zmienne ekonomiczne oraz wpływ tych założeń na saldo i dług publiczny.
Programy te są przedmiotem oceny Komisji i Komitetu Ekonomiczno-Finansowego.
Na podstawie tej oceny Rada bada cel budżetowy danego państwa, a także ocenia
wiarygodność założeń programu, ścieżkę dostosowania budżetowego (z uwzględnieniem zmian cyklicznych oraz reform strukturalnych i reformy emerytalnej) oraz
proporcjonalność środków do celu budżetowego.
Zgodnie z art. 104 TWE, „państwa członkowskie unikają nadmiernego deficytu budżetowego”. Naruszeniu dyscypliny budżetowej ma zapobiec procedura dotycząca nadmiernego deficytu budżetowego przewidziana Traktatem WE, a wprowadzona w życie postanowieniami paktu na rzecz stabilności i wzrostu (Rozporządzenie Rady 1467/97/WE, zmienione rozporządzeniem 1056/2005/WE). Dotychczas
procedura ta została wszczęta w stosunku do Niemiec, Francji, Grecji, Włoch i Portugalii (zob. tab. 9).
Prowadząc politykę budżetową, państwa członkowskie mają na uwadze nie tylko
wymóg utrzymania dyscypliny budżetowej, niezbędnej do należytego funkcjonowania unii gospodarczej i walutowej. Polityka budżetowa odgrywa także ważną rolę w
stabilizowaniu gospodarki, zwłaszcza poziomu produktu, którego wzrost powinien
być w stopniu możliwie jak największym zbieżny z jego wzrostem potencjalnym.
Tabela 9. Etapy procedury dotyczącej nadmiernego deficytu budżetowego
Etapy procedury
1
Komisja przyjmuje sprawozdania (art.
104.3)
Komitet Ekonomiczno-Finansowy
wydaje opinię (art. 104.4)
Komisja przedkłada Radzie:
–– opinię na temat istnienia nadmiernego
deficytu (art. 104.5),
–– zalecenie podjęcie decyzji o istnieniu
nadmiernego deficytu (art. 104.6)
–– zalecenie wydania zalecenia położenia kresu tej sytuacji w oznaczonym
terminie (art. 104.7)
Rada podejmuje decyzje:
–– o istnieniu nadmiernego deficytu
budżetowego (art. 104.6)
–– o skierowaniu zalecenia do danego
państwa członkowskiego, aby położyło
ono kres tej sytuacji (art. 104.7)
–– ustalającą termin skorygowania nadmiernego deficytu (art. 104.7)

Niemcy
Francja
2
3
19.11.2002 2.4.2003

Grecja
4
19.5.2004

Włochy
5
7.6.2005

Portugalia
6
22.6.2005

29.11.2002 13.4.2003

2.6.2004

20.6.2005

4.7.2005

8.1.2003

7.5.2003

24.6.2004

29.6.2005

20.7.2005

21.1.2003

3.6.2003

5.7.2004

28.7.2005

20.9.2005

21.5.2003

3.10.2003

5.11.2004

12.1.2006

19.3.2006

2004

2004

2005

2007

2008
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1
Komisja zaleca Radzie:
–– podjęcie decyzji o braku skutecznego
działania (art. 104.8)
–– podjęcie decyzji w sprawie wezwania
danego państwa członkowskiego do
przyjęcia w wyznaczonym terminie
środków zmierzających do
ograniczenia deficytu (art. 104.9)

2

3

8.10.2003

18.11.2003 21.10.2003
Rada przyjmuje wnioski dotyczące
25.11.2003 25.11.2003
zawieszenia procedury nadmiernego
deficytu i zmiany zaleceń przyjętych w
trybie art. 104.7 (uchylone
orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości
z dnia 13.7.2004 r.)
Rada podejmuje decyzje:
–– o braku skutecznego działania (104.8)
–– o wezwaniu danego państwa
członkowskiego do przyjęcia środków
zmierzających do ograniczenia
deficytu (art. 104.9)
–– ustalającą termin skorygowania nadmiernego deficytu (art. 104.9)
Komisja wydaje komunikat w sprawie
działań podjętych w celu skorygowania
nadmiernego deficytu
Rada przyjmuje wnioski w tej sprawie
Komisja zaleca Radzie podjęcie decyzji
o wezwaniu danego państwa
członkowskiego do przyjęcia środków
zmierzających do ograniczenia deficytu 1.3.2006
(art. 104.9)
Rada podejmuje decyzje:
–– o wezwaniu danego państwa
członkowskiego do przyjęcia środków
zmierzających do ograniczenia
deficytu (art. 104.9)
14.3.2006
–– ustalającą termin skorygowania
–– nadmiernego deficytu (art. 104.9)
2007
Komisja wydaje komunikat w sprawie
podjętych działań w celu skorygowania
nadmiernego deficytu
19.7.2006
Rada przyjmuje wnioski w tej sprawie
10.10.2006
Komisja zaleca Radzie zawieszenie
procedury dotyczącej nadmiernego
deficytu (art. 104.12)
16.5.2007 29.11.2006
Rada podejmuje decyzję w sprawie
zawieszenia procedury nadmiernego
deficytu (art. 104.12)
5.6.2007
30.1.2007

Źródło: [European Commission 2007c].

4

5

6

22.2.2006
14.3.2006

21.6.2006
11.7.2006

22.12.2004

9.2.2005

18.1.2005

17.2.2005
2006

6.4.2005
12.4.2005

16.5.2007

5.6.2007

24
Tabela 10 zawiera dane dotyczące luki produktowej i zmian pierwotnego salda
budżetowego dostosowanego cyklicznie.
Tabela 10. Zmiany w pierwotnym saldzie budżetowym dostosowanym cyklicznie i luka produktowa
w strefie euro w latach 1999-2006
Wyszczególnienie
Belgia
Niemcy
Irlandia
Grecja
Hiszpania
Francja
Włochy
Luksemburg
Niderlandy
Austria
Portugalia
Finlandia
Strefa euro

CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP
CAPB
YGAP

1999
0,7
0,5
0,2
–0,2
–1,8
3,7
–0,1
–1,8
0,5
0,7
0,1
0,8
–0,5
–0,1
–1,4
1,1
–0,2
2,3
–0,5
1,3
–0,4
2,0
–0,5
2,0
–0,1
0,5

2000
–0,1
2,0
2,1
1,4
0,9
5,7
–1,2
–1,3
–0,5
2,2
–0,3
2,4
–0,4
1,9
–1,0
4,6
0,7
3,2
0,4
2,2
–0,7
3,1
4,6
3,1
0,6
2,0

2001
–0,8
0,7
–4,1
1,1
–3,7
4,1
–2,3
–0,1
0,2
2,1
–1,1
2,0
–0,3
2,1
1,2
2,2
–2,1
2,2
2,1
0,7
–1,2
2,6
–1,5
1,7
–1,8
1,7

2002
–0,9
0,1
–0,4
–0,2
–0,3
3,3
–1,4
–0,1
0,4
1,1
–0,2
0,9
–2,0
1,0
–3,6
1,3
–0,9
–0,1
–0,2
–0,5
1,9
1,3
–0,4
–0,1
–0,4
0,5

2003
–1,2
–0,8
0,5
–1,6
0,6
1,6
1,9
0,6
0,2
0,1
–0,5
–0,1
–0,5
–0,3
–0,3
–1,8
–0,5
–1,7
–0,9
–1,6
0,8
–1,1
–1,2
–1,7
–0,2
–0,7

2004
0,2
0,1
0,1
–1,5
1,5
0,1
2,0
1,5
–0,1
–0,6
0,3
0,1
–0,2
–0,4
–1,4
–2,2
1,1
–1,5
0,2
–1,2
–0,4
–1,3
–0,6
–1,3
0,1
–0,7

2005
–2,1
–1,0
0,6
–1,8
–0,4
–0,3
–1,9
1,4
1,3
–1,2
1,0
–0,8
–0,4
–1,6
1,1
–2,5
1,6
–1,8
0,4
–1,1
–2,3
–2,1
0,6
–1,6
0,4
–1,3

2006
1,1
–0,5
0,8
–0,3
1,9
–0,4
–0,1
1,7
0,5
–1,1
0,5
–1,0
–0,3
–1,3
–0,5
–0,8
0,3
–1,0
0,1
–0,2
2,3
–2,1
0,0
0,4
0,6
–0,8

Skróty: CAPB – pierwotne saldo budżetowe dostosowane cyklicznie (% PKB), YGAP – luka produktowa (% potencjalnego PKB).
Źródło: na podstawie: [European Commission 2007a].

Na podstawie danych zawartych w tab. 10 można określić charakter polityki
budżetowej, tj. wskazać na jej restrykcyjność bądź ekspansywność na tle warunków
cyklicznych: polityka ekspansywna procykliczna (pogorszenie się pierwotnego salda
budżetowego dostosowanego cyklicznie przy dodatniej luce produktowej), polityka
restrykcyjna antycykliczna (poprawa pierwotnego salda budżetowego dostosowanego cyklicznie przy dodatniej luce produktowej), polityka ekspansywna antycy-
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kliczna (pogorszenie się pierwotnego salda budżetowego dostosowanego cyklicznie
przy ujemnej luce produktowej) oraz polityka restrykcyjna procykliczna (poprawa
pierwotnego salda budżetowego dostosowanego cyklicznie przy ujemnej luce produktowej). Tabela 11 zawiera właśnie taką charakterystykę polityki budżetowej w
strefie euro.
Tabela 11. Charakter polityki budżetowej w strefie euro w latach 1999-2006
Polityka ekspansywna procykliczna

Polityka restrykcyjna antycykliczna

Belgia (2000, 2001, 2002), Niemcy (2001), Irlandia (1999, 2001, 2002), Hiszpania (2000), Francja
(2000, 2001, 2002), Włochy (2000, 2001, 2002),
Luksemburg (1999, 2000, 2002), Niderlandy
(1999, 2001), Austria (1999), Portugalia (1999,
2000, 2001), Finlandia (1999, 2001), strefa euro
(1999, 2001, 2002)

Belgia (1999, 2004), Niemcy (2000), Irlandia
(2000, 2003, 2004), Grecja (2003, 2004), Hiszpania (1999, 2001, 2002, 2003), Francja (1999,
2004), Luksemburg (2001), Austria (2000, 2001),
Finlandia (2000), strefa euro (2000)

Polityka ekspansywna antycykliczna

Polityka restrykcyjna procykliczna

Belgia (2003, 2005), Niemcy (2002), Irlandia
(2005), Grecja (1999, 2000, 2001, 2002), Hiszpania (2004), Włochy (1999, 2003, 2004, 2004,
2006), Luksemburg (2003, 2004, 2006), Niderlandy (2002, 2003), Austria (2002, 2003), Portugalia (2004, 2005), Finlandia (2002, 2003, 2004),
strefa euro (2003)

Belgia (2006), Niemcy (1999, 2003, 2004, 2005,
2006), Irlandia (2006), Grecja (2005, 2006),
Hiszpania (2005, 2006), Francja (2005, 2006),
Luksemburg (2005), Niderlandy (2004, 2005,
2006), Austria (2004, 2005, 2006), Portugalia
(2002, 2003, 2006), Finlandia (2005), strefa euro
(2004, 2005, 2006)

Źródło: na podstawie tab. 10.

Z tabeli 11 wynika, że w badanym okresie polityka budżetowa miała częściej
charakter procykliczny niż antycykliczny. Największe nieprzystosowanie tej polityki do zmian cyklicznych dostrzega się w Niemczech, Portugalii, Francji i Niderlandach, najmniejsze zaś w Grecji, Hiszpanii i Finlandii. W latach 1999-2002 polityka
budżetowa była nadmiernie ekspansywna, a w latach 2005-2006 zbyt restrykcyjna.
Nieprzystosowanie polityki budżetowej do cyklu koniunkturalnego może wynikać
z różnych przyczyn, m.in. z opóźnień czasowych towarzyszących każdej polityce
dyskrecjonalnej, cykli politycznych, sztywności wydatków publicznych (utrudniającej prowadzenie polityki restrykcyjnej). Czasami nieprzystosowanie to jest wynikiem konsolidacji budżetowej zmierzającej do obniżenia nadmiernego deficytu
budżetowego i długu publicznego zagrażającego stabilności finansów publicznych
w długim okresie. Z kierunków zmian pierwotnego strukturalnego salda budżetowego (CAPB) wynika, że w niektórych latach miała miejsce konsolidacja finansów
publicznych, np. w Belgii (2004, 2006), Niemczech (2003-2006), Irlandii (2000,
2002, 2006), Grecji (2003-2004), Hiszpanii (2005-2006), Niderlandach (2004-2006)
i w Portugalii (2006).
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Polityka budżetowa państw członkowskich powinna przyczynić się do właściwej policy-mix EMU. Charakter tej polityki w strefie euro, określony na podstawie
zmian w warunkach cyklicznych, pierwotnego salda budżetowego dostosowanego
cyklicznie i realnej krótkoterminowej stopy procentowej, określić można następująco: ekspansywna procykliczna (1999), restrykcyjna antycykliczna (2000), ekspansywna antycykliczna (2001-2003), neutralna (2004), restrykcyjna procykliczna (2005),
restrykcyjna antycyliczna (2006).
Z wyjątkiem lat 1999 i 2005 polityka makroekonomiczna strefy euro miała charakter antycykliczny. Podczas tego okresu polityka pieniężna była znacznie lepiej
przystosowana do zmieniających się warunków cyklicznych niż polityka budżetowa. Mimo bardzo ograniczonej gamy instrumentów EBC ma znacznie większą swobodę działania niż rządy państw członkowskich, które zostały mocno związane postanowieniami Traktatu WE oraz regułami paktu na rzecz stabilności i wzrostu. W dodatku trudna wyjściowa sytuacja budżetowa wielu państw stanowiła, niezależnie od
ograniczeń budżetowych związanych z wymogami efektywnego funkcjonowania
unii gospodarczej i walutowej, poważną przeszkodę w stabilizowaniu gospodarki za
pośrednictwem zmian poziomu deficytu budżetowego.

4. Reformy strukturalne
Oczekuje się, że reformy strukturalne powinny zwiększyć elastyczność rynków,
zwłaszcza rynków pracy, wzmacniając ich rolę w dostosowaniu do szoków wewnątrz
unii walutowej. Elastyczniejsze rynki ułatwią również prowadzenie polityki pieniężnej, ponieważ zwiększą skuteczność mechanizmów transmisyjnych tej polityki.
W rezultacie gospodarka EMU powinna szybciej reagować na zmiany podstawowych stóp procentowych EBC. Innym efektem reform strukturalnych jest wzrost potencjalnego produktu krajowego brutto i wynikający z tego spadek bezrobocia [Duval; Elmeskov 2005].
Największy postęp w reformowaniu rynków pracy odnotowano w Niderlandach,
Finlandii, Niemczech, Włoszech i Belgii, najmniejszy zaś – w Hiszpanii, Grecji i Francji [Brandt, Burniaux; Duval 2005].
Reformy te są najbardziej zaawansowane w dziedzinie aktywnej polityki rynków
pracy i obniżania pozapłacowych kosztów pracy. Wzmocnienie aktywnych środków polityki rynków pracy nie zmieniło istotnie struktury wydatków publicznych
w ramach tej polityki. Nadal polityka ta skupia się na środkach pasywnych, zwłaszcza na świadczeniach dla bezrobotnych. We wszystkich krajach strefy euro wydatki
na ten cel są wyższe od całkowitych wydatków na aktywną politykę rynków pracy,
którą charakteryzuje stosunkowo duża różnorodność możliwych środków oddziaływania na rynek pracy, w tym na mobilność zawodową. W praktyce wydatki publiczne na te środki są skoncentrowane na wybranych obszarach, przede wszystkim na
szkoleniu zawodowym. Bardziej zróżnicowaną ich strukturę dostrzega się jedynie
w Belgii, Niemczech, Niderlandach i Finlandii, gdzie istotną rolę odgrywa również
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wspieranie zatrudnienia, bezpośrednie tworzenie miejsc pracy i integracja osób niepełnosprawnych z rynkiem pracy. Dostrzega się także pewną specyfikę tej polityki
w Belgii i Francji, tradycyjnie przywiązujących największą wagę w UE do bezpośredniego tworzenia miejsc pracy, a także w Niderlandach, gdzie znajduje ona swoje
odbicie w znaczeniu środków na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych [OECD 2007].
W zakresie obniżania pozapłacowych kosztów pracy dostrzega się stały postęp w strefie euro, zwłaszcza wśród pracowników o najniższych płacach. W latach
1996-2004 największy postęp w redukcji tych kosztów miał miejsce we Włoszech,
Finlandii, Francji i Belgii. Klin podatkowy w strefie euro jest jednak nadal znacznie
większy niż w Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych.
Regulacje rynków pracy w zakresie ochrony zatrudnienia odgrywają kluczową
rolę w elastyczności płac. Efekty reform w tym obszarze można ocenić, badając zmiany dwóch wskaźników: wskaźnika sztywności ustawodawstwa pracy (EPL), publikowanego przez OECD, oraz wskaźnika regulacji rynków pracy – jednej ze składowych indeksu wolności gospodarczej Instytutu Frasera w Vancouver (zob. tab. 12).
Tabela 12. Wskaźniki elastyczności rynków pracy w strefie euro na tle Zjednoczonego Królestwa i USA
EPL٭

Belgia
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Niderlandy
Austria
Portugalia
Finlandia
Zjednoczone
Królestwo
USA

Regulacje
rynków pracy٭٭

1998
2,5
2,6
3,5
3,0
2,8
1,2
3,1
.
2,3
2,4
3,7
2,2

2003
2,5
2,5
2,9
3,1
2,9
1,3
2,4
.
2,3
2,2
3,5
2,1

1995
4,9
3,6
4,0
4,1
3,4
6,7
3,5
.
4,1
4,3
4,6
3,5

2004
5,0
3,3
4,0
3,4
5,7
5,8
5,5
5,7
5,4
4,4
5,9
3,8

1,0
0,7

1,1
0,7

7,2
7,5

6,9
7,9

Klin podatkowy
jako % kosztów
pracy
1996
2005
50,5
49,1
46,5
46,7
34,9
34,4
34,4
34,7
44,3
41,4
26,5
19,9
48,3
41,7
29,2
29,8
39,3
41,3
37,5
42,5
30,6
31,7
45,3
39,5
26,8
29,2

29,9
26,7

Odsetek pracowników
objętych porozumieniami
zbiorowymi
1990
2000
90+
90+
90+
68
.
.
70+
80+
90+
90+
.
.
80+
80+
.
60+
70+
80+
95+
95+
70+
80+
90+
90+
40+
18

30+
14

 ٭Wskaźnik EPL charakteryzuje surowość ustawodawstwa ochrony pracy w zakresie stałego i tymczasowego zatrudnienia oraz trudności w zwolnieniach z pracy. Jego poziom może wynieść od 0 do 6.
Im wskaźnik ten jest większy, tym wyższa jest ochrona prawna zatrudnionych.
 ٭٭Wskaźnik regulacji rynków pracy może wynieść od 0 do 10. Im jest on wyższy, tym ustawodawstwo pracy zapewnia większą swobodę działania pracodawcom i pracownikom na rynkach pracy.
Źródło: [OECD 2004; Gwartney, Lawson, Gartzke 2006].
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Z wyjątkiem Irlandii prawo pracy zapewnia wyższy poziom ochrony zatrudnienia w strefie euro niż w Zjednoczonym Królestwie i Stanach Zjednoczonych,
utrudniając tym samym dostosowania gospodarki do asymetrycznych szoków, wymagających często przystosowania pracowników do zmian technologicznych i systemów produkcyjnych. Reformy rynków pracy praktycznie nie zmieniły sytuacji
w tej dziedzinie.
Zbiorowe porozumienia płacowe stanowią jeden z istotnych czynników sektorowej i regionalnej elastyczności płac. W wypadku silnego zróżnicowania wydajności
pracy między regionami i sektorami gospodarki duża rola zbiorowych porozumień
płacowych może zniekształcić relacje między płacami a wydajnością, zmniejszając
tym samym zdolności dostosowawcze rynków pracy. Stopień centralizacji decyzji
płacowych w strefie euro, znacznie większy niż w Stanach Zjednoczonych i Zjednoczonym Królestwie, stanowi przeszkodę w dostosowaniu płac do zmian w popycie
i podaży na rynkach pracy, zwłaszcza gdy pozostałe czynniki elastyczności rynków pracy są relatywnie sztywne. Spowalnia także proces wyrównywania się różnic
w poziomie rozwoju regionów.
Efektem reform rynków pracy powinna być większa ich elastyczność. Ze wskaźników zawartych w tab. 12 wynika, że w strefie euro najbardziej elastyczny rynek
pracy ma Irlandia, której instytucje rynków pracy są właściwe dla anglosaskiej kultury prawnej, natomiast najmniej – Grecja, Włochy, Niemcy i Francja. Wskaźniki te
stanowią potwierdzenie ogólnej tezy o niewystarczającej elastyczności europejskich rynków pracy w porównaniu z rynkami innych państw wysoko rozwiniętych.
Uwzględnienie dodatkowych czynników, w tym mobilności geograficznej siły roboczej, jeszcze bardziej uwydatniłoby różnice w elastyczności rynków pracy między
tymi krajami.
W ocenie możliwości dostosowawczych rynków pracy trzeba także brać pod
uwagę różnice w cyklach koniunkturalnych i stopniu asymetryczności szoków. Największą asymetrię szoków (najniższą korelację z szokami w strefie euro) dostrzega
się Grecji, we Włoszech, w Hiszpanii i Portugalii. A zatem potrzebują one najbardziej elastycznych rynków pracy. Tymczasem we wszystkich tych krajach są one
sztywne.
Kraje o największej asymetrii szoków i niskiej elastyczności rynków pracy mają
jednocześnie największą potrzebę ich zreformowania. Stopień zawansowania reform w tych krajach jest jednak bardzo nierówny. W zasadzie jedynie w Finlandii
i we Włoszech miał miejsce pewien postęp w reformowaniu rynków pracy. W pozostałych krajach intensywność reform była niska, niższa nawet niż w Niderlandach,
Niemczech, Belgii i Austrii, gdzie szoki są bardziej symetryczne. Takie tendencje
w ewolucji rynków pracy narażają europejską unię walutową na jeszcze większą
niespójność gospodarczą i społeczną.
Elastyczność rynków produktów jest większa w strefie euro, a potwierdzeniem
tego są różne wskaźniki regulacji tych rynków zawarte w tab. 13.

29
Tabela 13. Wskaźniki regulacji rynków produktów
MPR٭
Belgia
Niemcy
Grecja
Hiszpania
Francja
Irlandia
Włochy
Luksemburg
Niderlandy
Austria
Portugalia
Finlandia
Zjednoczone
Królestwo
USA

ETCR٭

Regulacje rynków
kredytowych٭٭

Regulacje
biznesu٭٭

1998
2,1
1,9
2,8
2,3
2,5
1,5
2,8
.
1,8
1,8
2,1
2,1

2003
1,4
1,4
1,8
1,6
1,7
1,1
1,9
1,3
1,4
1,4
1,6
1,3

1998
3,4
2,8
5,3
3,5
4,3
4,4
4,7
.
2,9
3,9
4,4
2,7

2003
2,1
1,7
4,1
2,0
3,0
3,2
2,6
.
1,6
2,4
2,6
2,4

1995
8,0
7,8
5,9
7,9
8,4
8,4
6,6
8,4
9,0
6,9
7,0
8,9

2004
8,4
7,9
7,9
8,6
8,2
8,1
7,5
9,1
9,1
8,4
8,4
9,3

1995
5,3
7,0
4,7
5,7
6,1
8,3
4,4
6,5
7,6
6,4
5,4
8,9

2004
6,0
6,1
5,2
5,4
6,3
7,1
5,7
7,0
6,4
7,2
5,3
8,4

1,1
1,3

0,9
1,0

1,4
1,6

1,0
1,4

9,3
9,0

9,2
9,3

8,4
8,2

6,8
6,9

 ٭Wskaźniki OECD regulacji rynków produktów (MPR) oraz regulacji rynków w sektorze energetycznym, transportowym i komunikacyjnym (ETCR) mają wartość od 0 do 6. Im niższy jest wskaźnik,
tym mniej jest przeszkód w funkcjonowaniu rynków.
 ٭٭Wskaźniki regulacji rynków kredytowych i biznesu stanowią części składowe indeksu wolności gospodarczej Instytutu Frasera w Vancouver. Wskaźnik maksymalny (10) oznacza brak jakichkolwiek ograniczeń w biznesie i działalności kredytowej.
Źródło: [Conway, Janod, Nicoletti 2005; Gwartney, Lawson, Gartzke 2006].

Administracyjne i ekonomiczne regulacje tych rynków tworzą mniej przeszkód
w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, zapewniając jednocześnie większą swobodę działania mechanizmom rynkowym. Odnosi to się przede
wszystkim do rynków kredytowych, których regulacje są najbardziej liberalne.
W porównaniu z rynkami pracy efekty reform rynków produktów są już widoczne w strefie euro we wskaźnikach regulacji tych rynków. We wszystkich krajach
EMU wskaźnik MPR znacznie się obniżył, co jest równoznaczne ze zmniejszeniem
się roli państwa w gospodarce oraz przeszkód w przedsiębiorczości, handlu i inwestycyjnych [Conway, Janod, Nicoletti 2005]. Pozytywne zmiany w otoczeniu rynków produktów przyniosły także wymierne korzyści ekonomiczne. Szacuje się, że
reformy rynków produktów w UE zwiększyły poziom PKB o 3,5%, a rozmiary eksportu do państw trzecich o ok. 31% [Duval, Elmeskov, Vogel 2005].
Pomimo skutecznych reform wskaźniki regulacji rynków produktów w strefie
euro są gorsze niż w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Zjednoczonym Królestwie, Danii i Szwecji. Zbliżony do tych krajów wskaźnik
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MPR mają jedynie dwa kraje strefy euro: Irlandia i Finlandia. Na istnienie różnego rodzaju przeszkód w efektywnym funkcjonowaniu rynków produktów w strefie
euro wskazuje także ranking Banku Światowego z 2006 r. dotyczący regulacji biznesu. Pierwszą dziesiątkę krajów o najkorzystniejszych regulacjach dla prowadzenia operacji biznesowych stanowiły: Singapur, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone,
Kanada, Hongkong, Zjednoczone Królestwo, Dania, Australia, Norwegia i Irlandia.
W rankingu tym Finlandia zajęła 14 miejsce, Belgia – 20, Niemcy – 21, Niderlandy
– 22, a Austria – 30 [World Bank 2007]. Kraje strefy euro muszą więc kontynuować
reformy strukturalne.

5. Zakończenie
Od początku funkcjonowania EMU polityka pieniężna EBC była na ogół skuteczna w odniesieniu zarówno do utrzymania stabilności cen, głównego jej celu,
jak i wspierania ogólnej polityki gospodarczej w zakresie stabilizowania poziomu
produkcji. Nie zawsze jednak te dwa cele udawało się ze sobą godzić, np. w latach
2001-2002, gdy ekspansywnej polityce pieniężnej – podjętej w reakcji na pogorszenie się koniunktury gospodarczej w strefie euro – towarzyszył wyższy wzrost
cen, czy w 2005 r., gdy utrzymanie stabilności cen wymagało prowadzenia polityki
restrykcyjnej ze szkodą dla gospodarki. Niemniej polityka pieniężna była ogólnie
lepiej przystosowana do zmian cyklicznych w gospodarce niż polityka budżetowa.
Ponadto lepiej przyczyniła się do prowadzenia w EMU właściwej policy-mix.
EMU trudno jednak uznać za optymalny obszar walutowy. Skutkiem niedostatecznej synchronizacji cykli koniunkturalnych i stosunkowo dużej asymetrii szoków
jest ryzyko nieprzystosowanie właściwej dla EMU polityki pieniężnej do warunków
cyklicznych wewnątrz strefy euro. Pomimo różnic w tych warunkach polityka ta
w państwach członkowskich częściej ma charakter antycykliczny niż procykliczny.
W stosunku do polityki pieniężnej, jednolitej w strefie euro, zdecentralizowana
polityka budżetowa powinna być lepiej przystosowana do warunków cyklicznych
danego kraju. W rzeczywistości polityka budżetowa częściej była procykliczna niż
antycykliczna. Nieprzystosowanie charakteru polityki budżetowej do warunków
cyklicznych jest wynikiem wielu czynników, w tym zróżnicowanej wyjściowej sytuacji budżetowej (charakter strukturalny deficytu budżetowego, wysoki poziom
długu publicznego), politycznych cykli koniunkturalnych (prowadzenie polityki
ekspansywnej przed wyborami, niezależnie od warunków cyklicznych) czy opóźnień towarzyszących każdej polityce budżetowej.
Państwa członkowskie nie zawsze prowadziły politykę budżetową zgodnie z regułami Traktatu WE i paktu na rzecz stabilności i wzrostu. Średniookresowy cel
budżetowy osiągnęły w zasadzie Belgia, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg i Finlandia. W dodatku Niemcy, Francja, Włochy, Grecja i Portugalia miały przez kilka lat
nadmierny deficyt budżetowy.
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Reformy strukturalne, niezbędne do zwiększenia roli rynkowych mechanizmów
dostosowawczych w EMU, są nierówno zaawansowane w państwach członkowskich. Odnosi to się zwłaszcza do rynków pracy, gdzie efekty tych reform są skromne.
Wskaźniki EPL oraz regulacji rynków pracy praktycznie nie zmieniły się w EMU.
Wysoki stopień ochrony zatrudnienia w większości krajów europejskich nadal stanowi przeszkodę w przystosowaniu pracowników do zmian strukturalnych w gospodarce, rodząc bezrobocie strukturalne.
Reformy rynków produktów były skuteczniejsze. We wszystkich krajach strefy
euro miał miejsce wyraźny postęp w tworzeniu środowiska ekonomicznego i prawnego bardziej sprzyjającego przedsiębiorczości, handlowi i inwestycjom. Elastyczność tych rynków jest jednak mniejsza niż w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
Australii czy Zjednoczonym Królestwie.
Reformy strukturalne jeszcze bardziej zróżnicowały państwa członkowskie EMU
pod względem możliwości dostosowawczych rynków pracy. Obawy może budzić
zwłaszcza słaby postęp w reformach tych rynków w krajach słabiej rozwiniętych,
silniej narażonych na asymetryczne szoki. Niska skuteczność reform rynków pracy
i produktów w tych krajach może spowolnić także proces wyrównywania poziomów
rozwoju gospodarczego i społecznego w Unii Europejskiej.
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MONETARY POLICY, FISCAL POLICIES AND STRUCTURAL
REFORMS IN THE EURO AREA, 1999-2006
Summary
This article aims to assess the ECB’s monetary policy, structural reforms in the euro area and fiscal
policies of its member states. The analysis of these two fields of macroeconomic policy, namely monetary and fiscal policy, takes into account both: their role in the economic stabilization process and the
stability requirements for the common currency.
A closer look was taken at labour and product markets reforms, mainly from the point of view of
the elasticity of these markets. Since it determines the efficiency of its market adjustments mechanisms,
the elasticity of the labour and product markets plays important role in monetary union performance. It
can also facilitate pursuing the euro area monetary policy through its transmission mechanisms.
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INNOWACYJNOŚĆ EUROPEJSKIEJ
PRZESTRZENI REGIONALNEJ
– OCENA ZMIAN W CZASIE

1. Wstęp
Unia Europejska ma ogromne doświadczenia w procesach integracyjnych. Nieustanne otwieranie się na nowe państwa członkowskie stawiało przed Wspólnotą
wciąż nowe zadania, które rozwiązywała z większymi lub mniejszymi sukcesami.
Globalizacja nasilająca się we wszystkich obszarach życia gospodarczego i społecznego każe patrzeć na UE wciąż krytycznie i formułować wyzwania rozwojowe
budujące przewagę konkurencyjną jej przestrzeni regionalnej [Drucker 2004; Gorzelak 2004]. Unia musi porównywać się i konkurować z największymi potęgami
świata i wobec tych potęg formułować swoje cele i zadania. Strategia lizbońska
była i jest deklaracją woli wielkiego współzawodnictwa w świecie postępu i konkurencji. Nie jest to jednak deklaracja wystarczająca wobec tempa rozwoju takich
państw, jak Stany Zjednoczone. Unijni decydenci mają świadomość, że wyzwania
zawarte w Strategii lizbońskiej nie będą wystarczające, jeżeli na przykład w obszarze innowacyjności nie nastąpi wielkie przyśpieszenie [Communication from...
2004; Innovation Policy...; www.strategializbońska...]. W tych procesach fundamentalne znaczenie ma terytorialny układ gospodarczy, a więc przede wszystkim
regiony szczebla NUTS 2. Warto zatem prześledzić zmiany w procesach innowacyjnych, jakie można zaobserwować w ostatnich latach na szczeblu regionalnym, i
ocenić, jakie tendencje rozwojowe mogą powodować.
Zasadniczym celem artykułu jest ocena zmian zachodzących w procesach innowacyjnych w europejskiej przestrzeni regionalnej, a szczególnie wskazanie regionów o najwyższym i najniższym poziomie innowacyjności. W obszarze badawczym artykułu znajdzie się też miejsce dla oceny zmian zachodzących w regionach
Polski na tle regionów państw UE.
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2. Pomiar innowacyjności z wykorzystaniem miary syntetycznej
Obserwacje statystyczne opisujące różne aspekty innowacyjności można przedstawić jako macierz danych, przy czym dla precyzyjnego opisu przyjęto następujące oznaczenia [Strahl, Markowska 2006]:
• zbiór krajów P = P1 ∪ ...Pn ∪ ...PN ,
•

zbiór regionów w każdym kraju p1n , p2n ,..., pkn ,..., pKn ,

•

zbiór mierników: X 1 , X 2 ,..., X j ,..., X m .

Dla każdego momentu t macierz danych może mieć postać:
⎡ x11nt
⎢
X : ...
⎢ nt
⎣ xK 1
t
i

...
xkjnt
...

x1ntm ⎤
... ⎥
,
nt ⎥
xKm
⎦K xm

(1)

gdzie: xkjnt – wartość j-tego (j = 1, …, m,) miernika w k-tym regionie (k = 1, …, K),
w n-tym kraju (n = 1, …, N), w t-tym momencie badania (t = 1,…,T).
Syntetyczny wskaźnik innowacyjności regionalnej (SWIR) może być zatem
ustalony na podstawie (2):
SWIRknt =

1
m

m

∑ ykjnt

,

(2)

j =1

gdzie:
y =
nt
kj

xkjnt − min xkjnt
k ∈P

max xkjnt − min xkjnt
k∈P

k ∈ P ; k = 1,..., K
j = 1,..., m
,
n = 1,..., N

(3)

k ∈P

gdzie: xkjnt – wartość j-tego miernika dla k-tego regionu w n-tym kraju i t-tym momencie badania.
Poziom syntetycznego wskaźnika innowacyjności regionalnej (SWIR) należy do przedziału liczbowego [0,1] i jeśli mierniki innowacyjności mają charakter
stymulant, to jego interpretacja jest następująca: bliższa jedności wartość wskaźnika wskazuje na wyższą innowacyjność regionalną. Pozwala to na uporządkowanie regionów według poziomu regionalnej innowacyjności w każdym momencie
badania.
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3. Mierniki oceny innowacyjności regionalnej
W aktualnym raporcie European Innovation Scoreboard 2006, opracowanym w
ramach prac European Trend Chart on Innovation [Hollanders 2006a; 2006b], do
oceny innowacyjności przestrzeni europejskiej poziomu NUTS 2 wskazano następujące charakterystyki:
• kapitał ludzki w nauce i technologii – liczba osób, które ukończyły wyższą uczelnię na wydziale naukowo-technicznym i pracują w zawodzie, na 1000 ludności,
• uczestniczący w kształceniu ustawicznym na 100 osób w wieku 25-64 lata,
• wydatki publiczne na badania i rozwój (B+R) jako % PKB,
• wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój jako % PKB,
• zatrudnienie w przemyśle produkcyjnym wykorzystującym średnio i wysoko
zaawansowane technologie (w % zatrudnionych ogółem),
• zatrudnienie w usługach wykorzystujących zaawansowane technologie (w %
zatrudnionych ogółem),
• patenty zgłoszone w Europejskim Biurze Patentowym (European Patent Office) na milion ludności.
Ze względu na realizację celu artykułu, w którym określono, że przedmiotem
badania będzie także ocena miejsca polskich regionów, do badań innowacyjności z
powodu braku danych dla wielu regionów, w tym polskich 1 , wybrano następujące
charakterystyki:
X1 – udział pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w regionie,
X2 – kapitał ludzki w nauce i technologii (HRST) jako odsetek aktywnych zawodowo,
X3 – udział ludności w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie,
X4 – udział pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie pracujących w regionie,
X5 – udział pracujących w usługach „opartych na wiedzy” (knowledge-intensive
services) w ogólnej liczbie pracujących w regionie,
X6 – patenty zarejestrowane w danym roku w EPO (European Patent Office) na
milion siły roboczej w regionie.
Momenty obserwacji będą następujące: t = 1,…5, dla zmiennych X1 i X3: t = 1
dla roku 2001, t = 2 dla roku 2002, t = 3 dla 2003 r., t = 4 dla roku 2004 i t = 5 dla
roku 2005, a dla zmiennych X2, X4 i X5: t = 1 dla roku 2002, t = 2 dla roku 2003, t = 3
dla roku 2004, t = 4 dla roku 2005, t = 5 dla roku 2006, dla zmiennej X6: t = 1 dla
roku 1999, t = 2 dla roku 2000, t = 3 dla roku 2001, t = 4 dla roku 2002, t = 5 dla
1

W Eurostacie analizy prowadzono (także dla polskiej przestrzeni regionalnej), jeśli nie było danych zamiennie dla regionów NUTS 1 i NUTS 2.
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roku 2003. Taki zakres czasowy wynika z opóźnień w publikacji danych przez
Eurostat.
Regiony UE-27 to obecnie 268 jednostek poziomu NUTS 2. Jednak braki w
danych – dotyczące wybranych charakterystyk na temat wszystkich regionów bułgarskich (6) oraz rumuńskich (8), a także zamorskich regionów francuskich (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Reunion) i zamorskich regionów portugalskich (Região Autónoma dos Açores, Região Autónoma da Madera) i dwóch hiszpańskich
(Ciudad Autónoma de Ceuta, Ciudad Autónoma de Melilla) – spowodowały, że w
analizie brano pod uwagę 246 z 268 unijnych regionów NUTS 2.

4. Zmiany w poziomie innowacyjności europejskiej przestrzeni
regionalnej
Ocena zmian w poziomie innowacyjności europejskiej przestrzeni regionalnej
może obejmować wiele płaszczyzn, jak np. dynamikę zmian wartości poszczególnych cech będących identyfikatorami procesów innowacyjności regionalnej, przeobrażenia o charakterze typologicznym układów regionalnych, zmiany w tworzeniu
biegunów innowacyjności. W artykule uwaga zostanie skupiona na ocenie zmian
zachodzących w najbardziej wrażliwych grupach regionów, jakimi są grupy gromadzące liderów regionalnych oraz grupy gromadzące regiony o najniższym poziomie innowacyjności. Obie grupy wyznaczają tempo procesów innowacyjnych
w całej europejskiej przestrzeni regionalnej, stąd warto prześledzić zachowania regionów w każdej z nich. Kryterium wydzielenia obu grup stanowić będzie wartość
wskaźnika SWIR (syntetycznego wskaźnika innowacyjności regionalnej). Miara ta
pozwoliła wyznaczyć 10 regionów o najwyższej syntetycznej wartości miary określającej poziom innowacyjności regionalnej oraz 10 regionów o najniższej wartości
tej miary (por. tab. 1).
Na wstępie warto ocenić rozpiętości w badanym okresie między regionem – liderem w skali europejskiej przestrzeni regionalnej a regionem zajmującym ostatnie
miejsce ze względu na badany wskaźnik SWIR. Rozpiętości w badanych pięciu momentach czasowych między skrajnymi regionami ulegały istotnym wahaniom (por.
tab. 1). Przez cztery pierwsze okresy wartość wskaźnika rozpiętości określona relacją wartości maksymalnej do minimalnej wskaźnika SWIR bardzo wyraźnie się powiększyła – z 14,1 w pierwszym momencie badania do 25,03 w czwartym. Natomiast ostatni moment przynosi spadek tych rozpiętości, przy czym i tak trzeba
zaznaczyć, że nawet w tym momencie region brytyjski Inner London ma niemal
13-krotnie wyższą wartość wskaźnika innowacyjności aniżeli region grecki (ostatni w uporządkowaniu europejskiej przestrzeni regionalnej) Peloponnisos. Zauważalny spadek rozpiętości między skrajnymi regionami europejskiej przestrzeni
regionalnej potwierdza również wartość współczynnika zmienności (mierzonego
jako stosunek odchylenia standardowego i średniej), która w ciągu pięciu badanych
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okresów nieco się zmniejsza – z 41,1% w pierwszym momencie badania do 39,45%
w ostatnim.
Stabilna jest natomiast wartość odchylenia standardowego – utrzymuje się na
poziomie 0,14, co oznacza, że wartość wskaźnika innowacyjności regionalnej poszczególnych regionów różni się przeciętnie od średniej wartości SWIR o 0,14.
Grupa pierwszych dziesięciu regionów Unii Europejskiej szczebla NUTS 2 o
największej wartości SWIR w pięciu badanych momentach jest dość stabilna.
Cztery znajdują się każdorazowo w pierwszej dziesiątce regionów, w każdym momencie badania, cztery kolejne zaś w czterech momentach badania. Do regionów,
które w badanym pięcioleciu pojawiają się w grupie regionów najbardziej innowacyjnych tylko raz, należą: Prov. Vlaams Brabant i Noord Brabant (Belgia) oraz
Dania. Bardzo charakterystyczna, bo stabilna, jest pozycja regionów otwierających
listę wszystkich regionów europejskich ze względu na poziom badanych charakterystyk innowacyjności. Region Inner London naprzemiennie z regionem Stockholm zajmują pierwsze lub drugie miejsce wśród 246 analizowanych regionów
unijnych. W grupie „najsilniejszych” regionów ze względu na charakterystyki innowacyjności znajdują się regiony aż 7 państw: Wielkiej Brytanii (4 regiony), Szwecji
(4 regiony), Finlandii (1), Niemiec (2), Belgii (2), Holandii (1) oraz Dania. Warto
zauważyć, iż mimo że 10 najlepszych regionów stanowi niecałe 2% ogółu analizowanych regionów, to i tak występują między nimi dość znaczne różnice. Wartość
miary SWIR regionu Sydsverige w ostatnim momencie badania stanowi 83,7% wartości miary innowacyjności regionu Inner London (w poprzednich latach było to dla
najlepszego i ostatniego regionu z pierwszej dziesiątki od 78,8 do 82,6%).
Ostatnia dziesiątka regionów reprezentująca najniższy w skali Unii Europejskiej poziom innowacyjności regionalnej, co charakterystyczne, zawiera regiony
tylko dwóch państw: Grecji oraz Portugalii, przy czym tylko dwa regiony portugalskie: Centro oraz Norte. Natomiast na dwanaście badanych regionów greckich aż
osiem znajduje się w ostatniej dziesiątce regionów UE, co szczególnie podkreśla
słabe miejsce Grecji w europejskiej przestrzeni innowacyjności.
Skalę rozpiętości regionalnych w zakresie innowacyjności jeszcze bardziej wyraziście ilustrują wartości wykorzystanych do ustalenia SWIR sześciu charakterystyk. Wartość rozstępu obliczona dla każdej charakterystyki jako stosunek wartości
maksymalnej do minimalnej pokazuje, iż najbardziej drastyczna rozpiętość występuje w zakresie liczby patentów zarejestrowanych w danym roku w EPO (European Patent Office) na milion siły roboczej w regionie. O ile w regionie niemieckim
Oberbayern w pierwszym roku badania wartość tej cechy wynosiła 1391 patentów,
o tyle w brytyjskim regionie South Western Scotland tylko 0,03 patentów zarejestrowanych w danym roku w EPO na milion siły roboczej – w każdym momencie
badania był to region o najniższej wartości tej cechy. Trzeba jednak zauważyć, że
rozpiętość ta uległa bardzo istotnemu zmniejszeniu. O ile w pierwszym momencie
badania wyniosła 51079,2, o tyle w ostatnim już tylko 1251,45, pozostając i tak

39
największą wartością rozstępu dla badanych cech. Regiony, w których zarejestrowano maksymalne i minimalne wartości poszczególnych cech, podano w tab. 2.
Kolejną cechą o bardzo wyrazistych dysproporcjach jest udział pracujących w
przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w ogólnej liczbie
Tabela 2. Regiony o najwyższej i najniższej wartości analizowanych zmiennych
w każdym z badanych momentów
Największa
i najmniejsza
Moment
X1
wartość
(region)
zmiennej
1
max
Inner
London –
49,26
min
Algarve –
6,24
2

3

max

Inner
London –
49,18

min

Algarve –
7,88

max

Région de
Bruxelles –
50,37

min

4

max

min

5

max
min

Zmienna
X2
(region)

X3
(region)

Inner
London
– 53,8
Sterea
Ellada
– 11,3

Inner
London –
25,12
Stredné
Slovensko –
0,2

Stuttgart Inner
– 21,24 London –
59,14
Ionia
Sterea
Nisia – Ellada –
0,25
11,1

Prov.
Brabant
Wallon
– 55,8
Centro
(PT) –
12,9

Inner
London –
24,87

Stuttgart Inner
– 20,59 London –
57,12

Prov.
Brabant
Wallon
– 56,9
Severozápad Norte –
– 8,27
14,8
Région de
Bruxelles –
50,89

Prov.
Brabant
Wallon
– 57,9
Severozápad Norte –
– 8,38
14,3
Région de
Bruxelles –
51,60
Severozápad
– 9,17

Centro
(PT) –
15,4
Inner
London
– 57,2

X4
(region)

Notio Aigaio Ionia
– 0,65
Nisia –
0,2

X5
(region)

Sterea
Hellada –
12,57

Stockholm – Stuttgart Inner
28,51
-22,24
London –
59,83
Peloponnisos Ionia
– 1,12
Nisia –
0,27

Sterea
Hellada –
15,94

Stockholm – Stuttgart Inner
30,97
– 20,54 London –
57,43

X6
(region)
Oberbayern
– 1391,17
South
Western
Scotland –
0,027
NoordBrabant –
1607,34
South
Western
Scotland –
0,036
NoordBrabant –
2167,87
South
Western
Scotland –
0,069
NoordBrabant –
1663,39

Peloponnisos Ionia
– 0,57
Nisia –
0,25
Denmark –
27,33

Ionia Nisia – South
15,78
Western
Scotland –
0,048
Stuttgart Stockholm – Stuttgart –
19,93
56,68
748,37

Peloponnisos Ionia
– 0,99
Nisia –
0,26

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

Peloponnisos South
– 16,33
Western
Scotland –
0,59
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pracujących w regionie. I tak o ile w Stuttgarcie udział ten wynosił w ostatnim
momencie badania 19,93% ogółu pracujących w regionie, o tyle w greckim Ionia
Nisia tylko 0,026%.Wartość rozstępu dla tej charakterystyki w pierwszym momencie wynosiła 84,9, a w ostatnim nieco się zmniejszyła i wyniosła 76,6. Również
ostre zróżnicowanie występuje w zakresie udziału ludności w wieku 25-64 lata
uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie – tu w pięciu momentach
obserwujemy wyraźne wyłagodzenie dysproporcji, ale i tak jest ono znaczne –
wartość rozstępu w pierwszym okresie wyniosła 125,6, natomiast w ostatnim wyraźnie mniej, bo 27,7. W stołecznym regionie szwedzkim Stockholmie udział ten
wynosi aż 56,68%, a w greckim regionie Peloponnisos tylko 16,33%. Pozostałe
charakterystyki wykazują umiarkowane zróżnicowanie – wartość rozstępu waha się
od 5,7 do 3,4 w ostatnim momencie badania. Jednak warto zauważyć, że np. udział
pracujących z wyższym wykształceniem w ogólnej liczbie pracujących w Région
de Bruxelles wynosi 51,6% ogółu pracujących (w ostatnim momencie badania), w
Severozápad (Czechy) zaś tylko 9,17%.

5. Innowacyjność regionów polskich na tle unijnych regionów
poziomu NUTS 2
Pozycja polskich regionów szczebla NUTS 2 w europejskiej przestrzeni pokazuje wielki dystans naszego kraju do regionów wyznaczających tempo rozwoju
w zakresie innowacyjności, a także rozwoju gospodarczego. Najkorzystniejszą
pozycję zajmuje region mazowiecki, który w pięciu momentach badania zajmuje
pozycje, ze względu na wartość SWIR, od 165 do 155 (w ostatnim momencie) na
246 poddanych analizie unijnych regionów – por. tab. 3. Natomiast region świętokrzyski zajmujący ostatnią pozycję wśród regionów polskich znajduje się jednocześnie w pięciu momentach badania na 232 lub 231 pozycji wśród regionów unijnych. Rozpiętości między regionami polskimi według syntetycznego wskaźnika
innowacyjności (SWIR) w badanym okresie powiększyły się. O ile w pierwszym
okresie badania region mazowiecki miał 2,06 razy wyższą wartość wskaźnika innowacyjności od regionu świętokrzyskiego, o tyle w ostatnim okresie, a więc po
pięciu latach, wartość ta jest 2,32 razy wyższa od wartości SWIR dla regionu świętokrzyskiego. Nieznacznie podwyższyła się wartość odchylenia standardowego, co
oznacza, iż w pierwszym okresie badania wartość miary innowacyjności w poszczególnych polskich regionach przeciętnie różniła się od wartości średniej o
0,03, w ostatnim zaś okresie odchyla się przeciętnie o 0,04 od wartości średniej dla
wskaźnika SWIR. Współczynnik zmienności również pokazuje wzrost wartości z
19,25 % w pierwszym roku badania do 21,32% w ostatnim roku.
Pozycja regionów Polski w europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na
procesy innowacyjne nie jest silna. Realizowana w Polsce polityka regionalna przy
formułowaniu priorytetów rozwojowych powinna kierować się pespektywą globalną
wyznaczoną przez silne innowacyjne ośrodki regionalne w skali Unii Europejskiej.
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6. Zakończenie
Przeprowadzone analizy pokazują, iż rozpiętości między regionami w europejskiej innowacyjnej przestrzeni regionalnej, w tym w polskiej, nie zostają złagodzone, a nawet w perspektywie czasu (mierzone miarą syntetyczną) nieco się nasilają.
Jeśli wziąć pod uwagę wartości poszczególnych charakterystyk ilustrujących innowacyjność w skali regionalnej, to w niektórych aspektach (jak np. udział ludności
w wieku 25-64 lata uczestniczącej w kształceniu ustawicznym w regionie, udział
pracujących w przemyśle wysoko i średnio zaawansowanym technologicznie w
ogólnej liczbie pracujących w regionie, patenty zarejestrowane w danym roku w
EPO na milion siły roboczej w regionie) występuje – i to wyraźne – złagodzenie
dysproporcji.
Zjawisko ilustrujące zmiany zachodzące w zakresie innowacyjności sygnalizuje,
iż zarówno w Polsce, jak i we wszystkich państwach Unii Europejskiej musi nastąpić zespolenie wysiłków w celu podniesienia skłonności regionów do wdrażania
procesów innowacyjnych [Pomykalski 2001; Wiedza... 2004; Wysokińska 2004].
Dorobek statystyki unijnej pozwala na prowadzenie badań oceniających tendencje
zachodzące w ramach poszczególnych mierników innowacyjności i w ujęciu syntetycznym [Hollanders 2006a; 2006b]. Badania takie powinny być prowadzone ze
szczególnym uwzględnieniem wpływu procesów innowacyjnych na rozwój gospodarczy regionów oraz ewaluacji oddziaływania polityki regionalnej Unii Europejskiej na rozwój innowacyjności (a w konsekwencji na rozwój regionalny). W procesach innowacyjnych zawsze pojawiać się będą regiony pełniące funkcje biegunów, koncentrujących innowacje przemysłowe i usługowe, ale procesy konwergencji powinny również towarzyszyć tym charakterystykom innowacyjności, których rozwój jest możliwy w regionach o mniejszym potencjale gospodarczym.
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INNOVATION OF EUROPEAN REGIONAL SPACE – ASSESSMENT
OF CHANGES IN TIME
Summary
The article presents the results of empirical studies conducted in regions of the European Union
countries at NUTS 2 level with reference to attributes illustrating innovation processes. The output of
EU statistics was used for the assessment of regional innovation, which allowed for including the
following characteristics in the description of innovation processes occurring in the European regional
space: the share of employed university graduates in the total number of workers in the region, human
resources in science and technology as the percentage of professionally active employees, the share of
population aged 25-64 participating in continuing education in the region, the share of the employed
in high and mid-tech industry in the total labour force number in the region, the share of the employed
in services “knowledge intensive services” in the total labour force in the region, patents registered in
a given year in EPO per million of labour force in the region.
The synthetic indicator of regional innovation (SIRI) was used for the assessment of changes occurring in time in the European regional space. It was calculated for five time points of the conducted
observations. The research allowed for distinguishing regions characterized by the strongest position,
with reference to regional innovation level, as well as the regions presenting the lowest level of the
studied phenomenon. The position of Polish regions representing NUTS 2 level was also defined at
the background of the European regional space in five points analyzed in time, as well as the position
changes occurring in the order of regions.
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Stanisław Urban

WPŁYW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ
NA ROZWÓJ HANDLU ZAGRANICZNEGO
ARTYKUŁAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI

1. Wstęp
Polska ma wielowiekowe tradycje uczestnictwa w handlu międzynarodowym
żywnością. Eksport i import produktów rolnych oraz wyrobów przemysłu spożywczego odgrywają w jej gospodarce dużą rolę. Produktami rolnymi zawsze eksportowanymi przez Polskę były: zboże, żywiec, zwłaszcza wołowy, skóry, miód
i produkty leśne. W okresie międzywojennym zaczęto eksportować na większą skalę produkty spożywcze w wysokim lub średnim stopniu przetworzone, np. cukier,
bekony, szynki, konserwy mięsne, masło, słód jęczmienny, owoce i warzywa oraz
ich przetwory, a także alkohole. Ich odbiorcami były w głównej mierze kraje Europy Zachodniej. Po wojnie Polska nadal realizowała eksport rolno-spożywczy, przy
czym jego struktura zmieniała się. Import towarów tej grupy dotyczył głównie zbóż
i pasz oraz używek (kawy, herbaty) oraz owoców południowych, przede wszystkim
cytrusów [Urban, Szlachta 2000, s. 172-174].
Przez znaczną część okresu powojennego, tj. do 1973 r., poziom eksportu artykułów rolno-spożywczych przewyższał poziom importu towarów tej grupy, a wypracowane nadwyżki zasilały budżet państwa. Przez długi okres w historii powojennej naszego kraju eksport towarów rolno-spożywczych dostarczał ok. 1/3 wpływów
dewizowych z krajów kapitalistycznych. Od 1973 r. odnotowywano ujemne saldo
w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, przy czym rozmiar deficytu był różny i wykazywał zmienne tendencje. Dążąc do ograniczenia deficytu płatniczego w handlu zagranicznym, administracja państwowa swoimi decyzjami starała się poprawić saldo handlu rolno-spożywczego np. przez ograniczenie importu. Handel ten przybrał zdecydowanie surowcowy charakter. Zmniejszająca się pod
koniec XX wieku produkcja rolnictwa i przemysłu spożywczego nie sprzyjały
eksportowi. Jednocześnie rósł import produktów spożywczych atrakcyjnie opakowanych i w szerokim asortymencie, skutecznie konkurujących z wyrobami krajowymi [Urban, Szlachta 2000].
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Restrukturyzacja polskiego rolnictwa, a zwłaszcza przemysłu spożywczego,
jego przystosowanie do wymogów Unii Europejskiej oraz nowe inwestycje finansowe, w znacznej części z funduszy inwestorów zagranicznych, a także ze środków
Unii Europejskiej, napływ nowych technologii i innowacji produktowych, a także
przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały dynamiczny wzrost eksportu rolno-spożywczego, zmianę jego struktury oraz kierunków geograficznych.
Zmiany te warto obserwować i poddać analizie.
Celem pracy jest ocena zmian w udziale Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi, jakie nastąpiły w 2004 r. po przystąpieniu Polski do
Unii Europejskiej. Analiza została wykonana na podstawie danych statystycznych
publikowanych w Analizach rynkowych. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi.

2. Stan handlu zagranicznego Polski w latach 2000-2006
W roku 2000 Polska wyeksportowała ogółem towary o wartości 31,6 mld dolarów.
W kolejnych latach wartość eksportu dynamicznie rosła, by w roku 2006 osiągnąć
wartość 87,5 mld euro. Tempo przyrostu wartości eksportu z upływem lat przyspiesza. Jest to szczególnie widoczne w roku 2004 i w latach następnych (tab. 1).
Tabela 1. Wartość obrotów handlu zagranicznego z uwzględnieniem produktów rolno-spożywczych

Wyszczególnienie
Handel ogółem
1. Eksport
2. Import
Saldo (1-2)
Handel rolno-spoż.
1. Eksport
2. Import
Saldo (1-2)
Udział obrotów
rolno-spożywczych
w obrotach ogółem
(w %)
1. Eksport
2. Import
3. Saldo

2000
(mln
USD)

2001
(mln
USD)

2002
(mln
USD)

31651,3 36092,2 41009,8
48940,2 50275,1 55112,7
–17288,9 –14182,8 –14102,9

2003
(mln
euro)

2004
(mln
euro)

47526,4 59698,0
60353,8 71354,3
–12827,4 –11656,3

2005
(mln
euro)

2006*
(mln
euro)

71423,5 87541,4
81169,7 99992,9
–9746,2 –12451,5

2650,0
3182,6
–532,6

3030,1
3406,0
–375,9

3285,1
3575,7
–290,6

4010,4
3556,9
453,5

5242,2
4406,5
835,7

7028,0
5373,5
1654,5

8291,2
6174,4
2116,8

8,4
6,5
3,1

8,4
6,8
2,7

8,0
6,5
2,1

8,4
5,9
–

8,8
6,2
–

9,8
6,7
–

9,5
6,2
–

* Dane wstępne.
Źródło: [Analizy rynkowe...].
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Import ogółem w 2000 r. osiągnął wartość 48,0 mld dolarów. W następnych latach wartość importu stopniowo rosła, przy czym tempo jego wzrostu było wolniejsze aniżeli tempo wzrostu wartości eksportu, co jest pozytywnym zjawiskiem.
Saldo handlu zagranicznego w Polsce w latach 2000-2006 było ujemne. Najwyższy deficyt wynoszący 17,3 mld dolarów osiągnięto w 2000 r., a najniższy, wartości
9,7 mld euro, w 2005 r. Saldo malało w latach 2000-2005. W 2006 r. wartość ujemna
salda handlu międzynarodowego zaczęła rosnąć.
Wartość ogółem eksportu produktów rolno-spożywczych w roku 2000 osiągnęła wartość 2,6 mld dolarów i stopniowo rosła, by w roku 2006 osiągnąć wartość
8,3 mld euro. Szczególnie szybki przyrost wartości eksportu tej grupy towarów wystąpił od 2004 r. W latach 2003-2006 wartość eksportu rolno-spożywczego wzrosła
przeszło dwukrotnie.
Wartość ogółem importu produktów rolno-spożywczych wynosiła w roku 2000
prawie 3,2 mld dolarów i do 2006 r. wzrosła do 6,2 mld euro. Tempo przyrostu wartości importu rolno-spożywczego było znacznie niższe aniżeli eksportu.
Saldo handlu zagranicznego rolno-spożywczego w Polsce w analizowanym
okresie, czyli w latach 2000-2002, było ujemne przy czym najwyższy deficyt wykazywało w roku 2000 – 533 mld dolarów, i stopniowo malało. Od roku 2003 wykazywalo ono wartość dodatnią szybko rosnącą, która w roku 2006 osiągnęła kwotę
2,1 mld euro. Rolnictwo i przemysł spożywczy wnoszą więc istotny i ciągle rosnący
wkład w równoważenie międzynarodowego bilansu płatniczego naszego kraju.
Udział obrotów rolno-spożywczych w obrotach ogółem po stronie eksportu
w omawianym okresie początkowo wynosił 8,4%, następnie wzrastał, osiągając na
koniec poziom 9,5%. Jest to udział znaczny, który przypuszczalnie jeszcze wzrośnie,
głównie dzięki rozwojowi przemysłu spożywczego. Udział importu produktów rolno-spożywczych w imporcie ogółem był stabilny i wahał się w granicach 5,9-6,8%.
Udział salda ujemnego w grupie produktów rolno-spożywczych w latach 2000-2003 był niewielki i wynosił 3,1-2,1% z wyraźną tendencją malejącą.

3. Geografia polskiej wymiany międzynarodowej
produktami rolno-spożywczymi
W tabeli 2 przedstawiono obroty produktami rolno-spożywczymi z krajami, z którymi handel osiągnął najwyższą wartość w latach 2005 i 2006. Uwzględniono przy
tym 14 państw i grupę krajów bałtyckich obejmującą Litwę, Łotwę i Estonię.
Zarówno głównym importerem polskich produktów rolno-spożywczych, jak i ich
eksporterem do Polski są Niemcy. Tempo roczne wzrostu wartości obrotów wynosi nadal 10%. Saldo we wzajemnym bilansie płatniczym jest dodatnie i w 2006 r.
wynosiło ponad 1 mld euro. Na drugim miejscu pod względem wartości obrotów
produktami rolno-spożywczymi plasuje się Holandia. Handel z tym krajem przynosi wysokie saldo ujemne, którego wartość w 2006 r. uległa zmniejszeniu. Trzecim
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polskim partnerem na rynku rolno-spożywczym są Włochy, czwartym – Czechy, a
piątym – Wielka Brytania.
Nasz poprzedni główny partner handlowy na tym rynku, jakim była Rosja, teraz
zajmuje dalsze miejsce, zapewne z powodu embarga politycznego nałożonego przez
Rosję na polskie produkty. Ale handel z Rosją przynosi nam wysokie dodatnie saldo w bilansie płatniczym, co ułatwia rozliczenia za kupowane od niej przez Polskę
surowce energetyczne.
Tabela 2. Obroty produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami (w mln euro)
Wyszczególnienie
Rosja
Ukraina
Białoruś
Niemcy
Holandia
Włochy
Wielka Brytania
Francja
Węgry
Czechy
Słowacja
Kraje bałtyckie
Rumunia
Bułgaria
USA

2005
eksport
505,2
154,8
119,2
1777,8
424,8
379,2
395,5
223,2
291,3
378,5
162,7
267,2
92,0
25,5
160,5

import
51,1
54,3
6,2
880,0
524,8
275,1
101,5
210,9
117,7
197,4
74,7
54,9
15,7
38,0
90,7

2006*
saldo
454,1
100,5
113,0
897,8
–100,0
104,1
294,0
12,3
173,6
181,1
88,0
212,3
76,2
–12,5
69,8

eksport
431,5
176,0
140,8
2025,5
508,0
493,9
529,2
273,6
356,6
534,0
204,2
384,1
113,6
36,0
163,8

import
49,8
104,8
10,8
1010,1
569,3
295,0
107,8
239,9
139,2
250,6
96,9
59,3
13,8
35,5
102,0

saldo
381,7
71,3
129,9
1015,4
–61,3
198,9
421,4
33,7
217,4
283,4
107,3
324,8
99,8
0,5
61,9

* Dane wstępne.
Źródło: [Analizy rynkowe...].

Podkreślić należy, że w roku 2006 znacznie wzrosły obroty ze wszystkimi
uwzględnionymi w tab. 2 partnerami, z wyjątkiem Rosji. Saldo ujemne, poza wspomnianą już Holandią, osiągnięto w 2005 r. w obrotach z Bułgarią. Poza Niemcami
wysokie saldo dodatnie osiągamy w handlu z Wielką Brytanią, Rosją, krajami bałtyckimi i Czechami.
Rozwój handlu międzynarodowego produktami rolno-spożywczymi dotyczy
głównie europejskich państw zgrupowanych w Unii Europejskiej. Maleje znaczenie
handlu z Rosją na rzecz krajów bałtyckich oraz Ukrainy i Białorusi. Coraz mniej
istotny staje się też handel z USA.
W tabeli 3 przedstawiono wartość obrotów produktami rolno-spożywczymi
z głównymi grupami państw i ich strukturę geograficzną. Wyróżniono przy tym państwa UE-25, grupę państw EFTA, pozostałe kraje rozwinięte, Wspólnotę Niepodległości Państw, kraje bałkańskie i kraje rozwijające się.

65,2
1,3
5,5
15,6
4,4
8,0
100,0

UE-25
EFTA
Pozostałe kraje rozwinięte
WNP
Kraje bałkańskie
Kraje rozwijające się
Razem

Źródło: [Analizy rynkowe...].

2616,7
51,5
220,0
624,1
176,7
321,4
4010,4

eksport

UE-25
EFTA
Pozostałe kraje rozwinięte
WNP
Kraje bałkańskie
Kraje rozwijające się
Razem

Wyszczególnienie
saldo

61,2
4,2
4,3
3,7
1,2
25,4
100,0

–
–
–
–
–
–
–

2175,9 440,8
150,7 –99,3
152,4
67,6
132,6 491,5
42,6 134,1
902,7 –501,3
3556,9 453,5

import

2003
import

saldo

Obroty (mln euro)
3781,9
2722,7 1059,1
59,7
176,2 –116,5
231,1
164,1
67,0
684,8
92,5 592,4
189,3
63,2 126,1
295,3
1150,6 –855,3
5242,2
4369,3 872,8
Struktura (w %)
72,1
62,3
–
1,1
4,0
–
4,4
3,8
–
13,1
2,1
–
3,6
1,4
–
5,6
26,3
–
100,0
100,0
–

eksport

2004

Tabela 3. Obroty produktami rolno-spożywczymi i ich struktura gospodarcza

import

saldo

73,9
0,9
3,5
12,3
3,4
5,8
100,0

63,1
4,3
3,2
2,5
1,3
25,6
100,0

–
–
–
–
–
–
–

5190,8 6386,1 1802,7
63,4 230,6 –167,2
243,1 171,7
71,4
862,2 136,1 726,1
240,3
70,8 169,5
409,5 1374,8 –965,2
7028,0 5373,5 1654,5

eksport

2005

76,1
0,9
3,1
10,4
3,2
6,0
100,0

8313,7
73,1
260,5
863,6
264,5
498,8
8291,2

eksport

saldo

61,5
5,1
3,2
3,0
1,5
25,6
100,0

–
–
–
–
–
–
–

3795,9 2517,8
317,6 –244,5
195,4
65,1
186,8
676,8
91,6
172,9
1577,6 –1078,8
6174,4 2116,8

import

2006
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Przytoczone dane potwierdzają, że głównym partnerem Polski w handlu rolno-spożywczym jest Unia Europejska, przy czym jej rola, zwłaszcza po stronie przyjmowania polskiego eksportu, systematycznie rośnie. W roku 2003 eksport do państw
Unii Europejskiej wynosił 65,2%, a w 2006 r. już 76,1% całego eksportu. Natomiast import był stosunkowo stabilny i jego udział w imporcie ogółem wynosił 61%
lub nieco więcej. Saldo w obrotach rolno-spożywczych z państwami należącymi
do Unii Europejskiej zawsze było dodatnie i systematycznie rosło [Urban 2006, s.
652-658].
Na drugim miejscu plasują się kraje rozwijające się. Zarówno eksport, jak i import szybko tu rosną. Są to państwa dostarczające towary nisko przetworzone, np.
owoce południowe i używki, które sprzedają stosunkowo tanio. Obroty z tymi krajami cechuje ujemne saldo, którego wartość szybko rośnie.
Na trzecim miejscu pod względem wartości obrotów plasuje się WNP. I w tym
przypadku występuje wzrost obrotów po stronie eksportu i importu, ale tempo ich
wzrostu jest znacznie mniejsze. Stąd w analizowanych czterech latach udział eksportu do WPN zmalał z 15,6 do 10,4%, import zaś zmniejszył się z 3,7 do 3,1%.
Obroty z państwami EFTA mają niewielką wartość i po stronie eksportu rosły
powoli, natomiast szybciej rosła wartość importu. Saldo handlu z tą grupą państw
było ujemne i szybko rosło. Z kolei obroty z pozostałymi krajami rozwiniętymi
utrzymywały się na niskim poziomie i rosły powoli. Dawały też dodatnie saldo, ale
niezbyt wysokie. Podobnie wyglądały obroty rolno-spożywcze krajów bałkańskich.
Następują widoczne zmiany w strukturze geograficznej handlu rolno-spożywczego. W zakresie przyjmowania polskiego eksportu rósł szybko eksport do państw
Unii Europejskiej, natomiast zmniejszył się eksport do wszystkich pozostałych grup
państw, zwłaszcza do WNP. W zakresie importu rola Unii Europejskiej ustabilizowała się na poziomie ok. 61%, minimalnie wzrosło znaczenie państw należących
do EFTA, a zmalało do WPN; istotność pozostałych grup państw zasadniczo nie
zmieniła się.
Bardziej szczegółowej analizie poddano obroty produktami rolno-spożywczymi z państwami Unii Europejskiej. Uwzględniono przy tym UE-15, UE-10 i UE-25.
Analizą objęto lata 2002-2006 (tab. 4).
Eksport w roku 2002 był stosunkowo niski w przypadku UE-10, natomiast
znacznie wyższy w przypadku państw UE-15 i UE-25. Był to efekt poprzedniego
okresu, kiedy polska gospodarka była zorientowana na wymianę międzynarodową
w ramach państw RWPG, natomiast handel z Unią Europejską nie był zbyt rozwinięty. Sytuacja uległa radykalnej zmianie w roku 2004, kiedy do Unii przystąpiło
10 państw Europy Środkowej i Wschodniej, z którymi wcześniej Polska prowadziła
handel w ramach RWPG.
Również utrudnienia stwarzane eksporterom polskiej żywności przez państwa
WNP, w tym Rosję, spowodowały wzrost zainteresowania polskich eksporterów
żywności rynkiem państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym głównie dużych
państw, takich jak Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Zwłaszcza rynek niemiecki
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ze względu na bliskość geograficzną i tradycje współpracy gospodarczej okazał się
bardzo dobrym kierunkiem eksportu polskiej żywności. Ale obszarem ekspansji polskiego eksportu rolno-spożywczego są wszystkie bez wyjątku państwa UE-25. Stąd
w latach 2002-2006 eksport do nich wzrósł blisko trzykrotnie. Wzrastał też import
rolno-spożywczy z państw należących do UE. Przy tym tempo wzrostu importu było
znacznie niższe aniżeli eksportu, zwłaszcza w przypadku państw UE-15.
Tabela 4. Obroty produktami rolno-spożywczymi z UE
Wyszczególnienie

2002

2003

2004

Eksport UE-15
Import UE-15
Saldo
Eksport UE-10
Import UE-10
Saldo
Eksport UE-25
Import UE-25
Saldo

1698,2
2013,4
–315,2
525,1
337,9
182,7
2223,2
2351,2
–128,0

Eksport UE-15
Import UE-15
Eksport UE-10
Import UE-10
Eksport UE-25
Import UE-25

48,9
53,2
15,1
8,9
64,0
62,2

2041,6
2988,2
1848,5
2395,9
193,1
592,4
575,1
793,6
327,4
367,9
247,8
425,7
2616,7
3781,8
2175,9
2763,8
440,8
1018,0
Udział %
50,9
57,0
52,0
54,4
14,3
15,1
9,2
8,3
65,2
72,1
61,2
62,7

2005

2006*

2005=100

4063,0
2938,0
1125,0
1127,8
450,1
677,7
5190,8
3388,1
1802,7

4788,2
3244,4
1543,8
1525,5
551,5
974,0
6313,7
3795,9
2517,8

117,8
110,4
137,2
148,4
117,3
169,5
129,8
118,8
153,6

57,8
54,7
16,1
8,4
73,9
63,1

57,7
52,6
18,4
8,9
76,1
61,5

–0,1
–2,1
+2,3
+0,5
+2,2
–1,6

W mln euro

* Dane wstępne.
Źródło: [Analizy rynkowe...].

Saldo wymiany z państwami UE-10 było zawsze dodatnie, natomiast w przypadku UE-15 i UE-25 w roku 2003 miało wartość ujemną. We wszystkich przypadkach szybko rosło.
Podkreślić należy, że rynek Unii Europejskiej dzięki swej otwartości stwarza
szanse dalszego wzrostu eksportu rolno-spożywczego. Ze względu na walory smakowe, naturalność i walory ekologiczne polska żywność staje się modnym elementem
na stołach zachodnioeuropejskich konsumentów. Również liczna polska emigracja
z najnowszego okresu, skierowana do państw rozwiniętych gospodarczo Europy Zachodniej, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Irlandii, stwarza szanse rozwoju
eksportu polskiej żywności i pozyskania bardzo licznego oraz szybko umacniającego się pod względem ekonomicznym segmentu rynku eksportowego [Urban 2006].
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4. Struktura rodzajowa polskiego handlu zagranicznego
w sektorze rolno-spożywczym
Dla producenta oraz przetwórców żywności, a także osób zajmujących się międzynarodowym handlem żywnością istotna jest struktura eksportu i importu produktów rolno-spożywczych. Strukturę eksportu rolno-spożywczego z Polski przedstawiono w tab. 5. Uwzględniono przy tym lata 2003-2006, by ocenić zmiany spowodowane przystąpieniem Polski do UE.
Tabela 5. Struktura eksportu rolno-spożywczego
Produkty
1. Produkty zwierzęce
Zwierzęta żywe
Mięso i przetwory
Produkty mleczarskie
Ryby i przetwory
Pozostałe produkty zwierzęce
2. Produkty roślinne
Zboża i ich przetwory
Rośliny oleiste i ich przetwory
Owoce i przetwory
Warzywa i przetwory
Grzyby i przetwory
Ziemniaki i przetwory
Cukier i przetwory
Kawa, herbata i kakao
Tytoń i papierosy
Alkohole
Pozostałe produkty roślinne
3. Pozostałe produkty
rolno-spożywcze
Ogółem

2003
2004
2005
2006*
mln
mln
mln
mln
%
%
%
%
euro
euro
euro
euro
1470,9 36,7 1995,3 38,1 2935,6 41,8 3467,8 41,8
150,1
3,7 221,1
4,2 282,4
4,0 328,5
4,0
594,9 14,8 752,8 14,4 1141,2 16,2 1416,4 17,1
329,0
8,2 560,9 10,7 879,3 12,5 909,1 11,0
279,5
7,0 345,5
6,6 486,4
6,9 625,5
7,5
117,4
2,9 115,0
2,2 146,3
2,1 188,3
2,3
2285,2 57,2 2887,2 55,1 3573,4 50,8 4221,8 50,9
166,1
4,1 190,9
3,6 375,0
5,3 393,4
4,7
40,6
1,0 116,3
2,2 168,4
2,4 243,6
2,9
694,4 17,3 737,3 14,1 822,6 11,7 982,3 11,8
257,8
6,4 296,0
5,6 344,6
4,9 379,4
4,6
176,8
4,4 182,9
3,5 195,3
2,8 221,3
2,7
98,5
2,5 106,8
2,0 134,4
1,9 152,5
1,8
407,7 10,2 593,5 11,3 669,4
9,5 802,2
9,7
121,1
3,0 122,4
2,3 146,5
2,1 185,6
2,2
73,4
1,8 128,4
2,4 213,4
3,0 356,1
4,3
57,1
1,4
76,9
1,5
92,7
1,3 110,1
1,3
191,7
4,8 335,8
6,4 411,2
5,9 395,4
4,8
254,3
6,3 359,7
6,9 518,9
7,4 601,6
7,3
4010,4 100,0 5242,2 100,0 7028,0 100,0 8291,2 100,0

* Dane wstępne.
Źródło: [Analizy rynkowe...].

W roku 2003 w strukturze eksportu zdecydowanie przeważały produkty roślinne
(57,0%), natomiast w 2006 r. ich udział w eksporcie rolno-spożywczym ogółem był
znacznie mniejszy i wynosił 50,9%. W analizowanym okresie wzrósł eksport produktów zwierzęcych z 36,7 do 41,8% oraz w grupie pozostałych produktów rolno-spożywczych z 6,3 do 7,3%.
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W grupie produktów zwierzęcych zdecydowanie przeważały produkty mięsne
i ich przetwory. Ich udział w eksporcie rolno-spożywczym wzrósł w omawianym
okresie z 14,8 do 17,1%. W pozostałych grupach towarowych produktów zwierzęcych przyrost eksportu był niższy, z wyjątkiem produktów mleczarskich. Ale wartość eksportu wyrażona w euro w badanym okresie w grupie produktów zwierzęcych wzrosła przeszło dwukrotnie. Podobnie było we wszystkich grupach produktów zwierzęcych, z wyjątkiem pozostałych produktów zwierzęcych, których eksport
wzrósł o 60%.
Wśród produktów roślinnych najwyższy udział w eksporcie miały owoce i ich
przetwory. Ich udział w eksporcie rolno-spożywczym w badanym okresie zmniejszył się z 17,3 do 11,8%. Drugie miejsce zajmował cukier i jego przetwory, których
udział w eksporcie zmalał z 10,2 do 9,7%.
W omawianym okresie wzrósł eksport następujących grup produktów roślinnych:
zbóż i ich przetworów, roślin oleistych i ich przetworów, tytoniu i papierosów. Natomiast zmalał eksport następujących grup towarowych (poza ww.): warzyw i ich
przetworów, grzybów i przetworów, ziemniaków i przetworów, kawy, herbaty i kakao (reeksport) oraz alkoholi. Eksport pozostałych produktów roślinnych, po krótkotrwałym wzroście, utrzymał udział w eksporcie na niezmienionym poziomie.
W analizowanym okresie wzrosła wartość eksportu wszystkich grup produktów
roślinnych. Największy wzrost eksportu osiągnięto w przypadku tytoniu i papierosów oraz roślin oleistych i ich przetworów. W tym okresie eksport pozostałych produktów rolno-spożywczych wzrósł też przeszło dwukrotnie, a ich udział w eksporcie
ogółem produktów rolno-spożywczych wzrósł z 6,3 do 7,3%.
Ogólnie można więc stwierdzić, że w okresie po przystąpieniu do Unii Europejskiej wzrósł eksport większości grup produktów rolno-spożywczych. Istotne
zmiany nastąpiły też w strukturze eksportu. Wzrósł eksport produktów wysoko przetworzonych przemysłowo, natomiast zmniejszył się eksport spożywczych surowców rolnych.
Strukturę importu rolno-spożywczego przedstawiono w tab. 6. Zdecydowanie
dominują w imporcie do Polski produkty roślinne, których udział w imporcie rolno-spożywczym ogółem w latach 2003-2006 zmniejszył się z 71,8 do 69,1%. Wzrósł
natomiast udział importu produktów zwierzęcych z 18,6 do 23,7%. Udział pozostałych produktów rolno-spożywczych zmniejszył się z 9,7 do 7,2%.
W grupie produktów zwierzęcych największy udział w imporcie mają ryby i ich
przetwory. Natomiast największy wzrost importu nastąpił w przypadku mięsa i przetworów mięsnych.
W grupie produktów roślinnych największy udział w imporcie rolno-spożywczym mają owoce i ich przetwory, których udział w analizowanym okresie zmniejszył się z 17,4 do 15,6%. Drugie miejsce zajmują rośliny oleiste i ich przetwory,
których udział w latach 2003-2006 zmniejszył się z 15,6 do 12,1%. Na trzecim miejscu plasuje się import używek, tj. kawy, herbaty, kakao, których udział w imporcie uległ zmniejszeniu z 11,4 do 8,3%. Również znaczny udział w imporcie mają
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Tabela 6. Struktura importu rolno-spożywczego
2003
Produkty
1. Produkty zwierzęce
Zwierzęta żywe
Mięso i przetwory
Produkty mleczarskie
Ryby i przetwory
Pozostałe produkty zwierzęce
2. Produkty roślinne
Zboża i ich przetwory
Rośliny oleiste i ich przetwory
Owoce i przetwory
Warzywa i przetwory
Ziemniaki i przetwory
Cukier i przetwory
Kawa, herbata i kakao
Tytoń i papierosy
Alkohole
Pozostałe produkty roślinne
3. Pozostałe produkty
rolno-spożywcze
Ogółem

mln
euro
660,1
38,1
104,4
50,8
335,2
131,2
2553,0
207,1
555,4
619,7
148,1
53,8
208,0
404,6
59,5
41,8
255,1

2004
%
18,6
1,1
2,9
1,4
9,4
3,7
71,8
5,8
15,6
17,4
4,2
1,5
5,8
11,4
1,7
1,2
7,2

mln
euro
951,3
66,1
252,2
62,3
401,5
169,7
3140,5
316,4
572,4
678,1
182,3
86,5
190,3
410,2
138,7
46,1
519,5

2005
%
21,6
1,5
5,7
1,4
9,1
3,9
71,3
7,2
13,0
15,4
4,1
2,0
4,3
9,3
3,1
1,0
11,8

mln
euro
1316,6
93,9
391,1
97,7
547,6
186,3
3663,1
254,6
625,9
874,4
217,4
74,9
259,8
458,3
200,6
70,2
627,0

2006*
%
24,5
1,7
7,3
1,8
10,2
3,5
68,2
4,7
11,6
16,3
4,0
1,4
4,8
8,5
3,7
1,3
11,7

mln
euro
1462,1
60,6
298,4
137,7
669,9
195,5
4266,3
361,6
747,6
960,9
247,1
175,3
335,7
509,5
239,6
61,4
627,6

%
23,7
1,0
6,5
2,2
10,8
3,2
69,1
5,9
12,1
15,6
4,0
2,8
5,4
8,3
3,0
1,0
10,2

343,8
9,7 314,1
7,1 393,9
7,3 446,0
7,2
3557,0 100,0 4406,5 100,0 5373,5 100,0 6174,4 100,0

* Dane wstępne.
Źródło: [Analizy rynkowe...].

pozostałe produkty roślinne, których udział wzrósł z 7,2 do 10,2%. Ponadto w analizowanym okresie malał udział w imporcie zbóż i ich przetworów, cukru i przetworów oraz alkoholi. Wzrosło natomiast znaczenie importu warzyw i ich przetworów
oraz tytoniu i papierosów. W przypadku wszystkich grup produktów stanowiących
przedmiot importu rolno-spożywczego w latach 2003-2006 wartość importu poważnie wzrosła.

5. Podsumowanie
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało dynamiczny wzrost udziału Polski w międzynarodowej wymianie gospodarczej artykułami rolno-spożywczymi.
W latach 2003-2006 eksport polskich artykułów rolno-spożywczych wzrósł o 106,7%,
tj. o 4 280,8 mln euro, import zaś zwiększył się o 73,6%, tj. o 2 517,4 mln euro. Saldo
handlu zagranicznego rolno-spożywczego od roku 2003 wykazuje wartość dodatnią
i szybko rośnie.
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Zmianie uległa geografia polskiego handlu zagranicznego. Pod względem wartości obrotów produktami rolno-spożywczymi głównym partnerem Polski po akcesji
Unii Europejskiej są Niemcy i kolejno: Holandia, Włochy, Czechy i Wielka Brytania.
Tradycyjny główny partner handlowy Polski, jakim wcześniej była Rosja, zajmuje
obecnie dalekie miejsce. Rozwój handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi głównie dotyczy państw należących do Unii Europejskiej. Zmniejszyła się natomiast wymiana z państwami WNP.
Handel produktami rolno-spożywczymi z państwami Unii Europejskiej ma szansę dalszego wzrostu obrotów ze względu na walory smakowe polskich produktów
oraz ich ekologiczność. Potencjalny chłonny rynek stanowi też polska emigracja,
która chce kupować polską żywność.
Zmienia się struktura rodzajowa polskiego eksportu i importu rolno-spożywczego. Nadal zarówno w eksporcie, jak i imporcie przeważają produkty roślinne, ale
przewaga ta szybko maleje, a rośnie udział produktów zwierzęcych. Zmniejsza się
też eksport surowców rolnych, a rośnie eksport produktów spożywczych wysoko
przetworzonych przemysłowo.
W imporcie rolno-spożywczym nadal wysoki udział mają surowce sprowadzane z krajów rozwijających się, chociaż zaznacza się tendencja do wzrostu importu
półproduktów spożywczych i produktów nisko przetworzonych, np. soków owocowych i warzywnych.
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AN IMPACT OF THE POLISH ACCESSION TO THE EU
ON THE DEVELOPMENT OF POLISH FOREIGN TRADE
IN AGRO-FOOD PRODUCTS
Summary
Polish accession to the structure of the European Union has resulted in a considerable increase in
Polish contribution, as far as the international trade in agro-food products is concerned. In consequence,
a good balance between the Polish and international trade has been notified from 2003 and is still in
the increase. As a result, the Polish trade geography has changed. After the accession the Polish agrofood trade mainly with the European Union countries has been developed. The main Polish partner
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in trade has became Germany but the trade with Russia has fallen down from the first to far position.
Furthermore, there is a substantial change in the structure of the Polish foreign agro-food trade. A considerable fall in the trade of plant products has become noticeable, but the trade of animal products is
being grown. The trade in row agriculture products has also gone down. However, the trade in highly
pro-cessed agro-food products continues to rise.

Stanisław Urban – prof. dr hab. inż., profesor zwyczajny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Urszula Banaszczak-Soroka

INTEGRACJA EUROPEJSKIEGO RYNKU KAPITAŁOWEGO
– SZANSE I ZAGROŻENIA DLA POLSKIEGO RYNKU

1. Wstęp
Jeszcze przed akcesją do Unii Europejskiej podejmowano działania zmierzające
do zbliżenia polskiego rynku kapitałowego do wymogów, zasad i reguł obowiązujących w państwach członkowskich. Najszersze zmiany legislacyjne wprowadzono
w Polsce w 2005 r. Sejm przyjął trzy ustawy zawierające nowe fundamenty rynku
kapitałowego1. W ten sposób polski rynek kapitałowy wszedł w procesy integracyjne obejmujące wszystkie państwa UE. Celem integracji rynków kapitałowych, które
do tej pory w wielu obszarach kształtowane były odrębnie, jest:
•• utworzenie stabilnego i silnego rynku, który pozwoli zdobywać kapitał na rozwój oraz zdywersyfikuje kierunki lokowania wolnych środków inwestorów na
terenie całej UE,
•• poszukiwanie własnego indywidualnego miejsca poszczególnych rynków w nowej rzeczywistości,
•• zwiększenie konkurencyjności rynku europejskiego wobec rynku światowego.
Otwartość rynku europejskiego ma dwa oblicza. Z jednej strony jest szansą dla
emitentów i inwestorów2. Ci pierwsi są uprawnieni do wspierania własnego rozwoju, czerpiąc z oszczędności mieszkańców UE. Ci drudzy otrzymali możliwość
zdywersyfikowania kierunków lokowania wolnych środków co do wyboru rynku i
notowanych tam instrumentów. Z drugiej strony poczynania te mogą być zagroże1
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (dalej ustawa o obrocie) (DzU nr 183, poz. 1538);
Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej ustawa o ofercie) (DzU nr 184, poz. 1539);
Ustawa o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (dalej ustawa o nadzorze) (DzU nr 183, poz. 1537).
2
Obok emitentów, tj. podmiotów emitujących papiery wartościowe, z oferty rynku kapitałowego
mogą korzystać także wprowadzający. Wprowadzający to właściciele papierów wartościowych, którzy
zdecydowali się je odsprzedać innym inwestorom w drodze ofert publicznej. Przykładem wprowadzającego jest Skarb Państwa, który sprzedaje część posiadanych akcji spółki. Ponieważ zasady ubiegania
się o notowanie są takie same jak w przypadku emitentów, w tekście stosowane będzie pojęcie emitent
dla obu wariantów.
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niem dla lokalnych aspiracji i określenia nowego miejsca dla takich instytucji, jak
giełda, firmy maklerskie czy fundusze inwestycyjne na jednolitym rynku europejskim. Giełda jest przecież miejscem, gdzie spotykają się wolne środki inwestorów
z zapotrzebowaniem na kapitał ze strony emitentów. Firmy maklerskie pośredniczą
w przepływie kapitału, a fundusze inwestycyjne są szczególnym inwestorem gromadzącym w tytułach uczestnictwa oszczędności klientów.
Warto z perspektywy ponad trzech lat członkostwa Polski w UE ocenić, jak
uczestnicy rynku i instytucje na nim funkcjonujące wykorzystały szanse rozwoju
uruchomione przez otwarty rynek kapitałowy.

2. Emitenci
Przeprowadzenie oferty publicznej lub ubieganie się o dopuszczenie papierów
wartościowych do obrotu na integrującym się rynku kapitałowym poprzedzone jest
sporządzeniem wymaganego prawem dokumentu ofertowego. Dokumentem zasadniczym jest prospekt emisyjny. Powinien on zawierać rzetelne, prawdziwe i kompletne informacje, które pozwolą inwestorowi ocenić, po przeanalizowaniu całości
dokumentu, sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju podmiotu
sporządzającego dokument ofertowy, a także wskazać prawa i obowiązki związane
z tym konkretnym papierem wartościowym.
Treść prospektu we wszystkich państwach Unii Europejskiej sporządzana jest
na podstawie tych samych zasad, zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach
emisyjnych oraz form włączania przez odniesienie i publikacji takich prospektów
emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam. Dlatego, niezależnie od miejsca sporządzenia dokumentu ofertowego, każdy inwestor dysponuje tą samą wiedzą dotyczącą emitenta i jego papierów wartościowych.
Gotowy prospekt podlega zatwierdzeniu przez lokalny organ nadzoru, adekwatny
do siedziby emitenta. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego w państwie macierzystym, np. w Rzeczypospolitej Polskiej przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest
równoznaczne z możliwością przeprowadzenia oferty publicznej lub ubiegania się
o wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany w dowolnym państwie członkowskim. Jest to tzw. zasada jednolitego paszportu.
Od 2004 r. do końca września 2007 r. na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych zadebiutowało 165 spółek, w tym kilkanaście zagranicznych. Pierwsza spółka zagraniczna – Bank Creditanstalt AG – weszła do obrotu w Warszawie
jeszcze przed akcesją do Unii, w październiku 2003 r. Utorowała drogę innym spółkom zagranicznym. Pierwszą spółką, która skorzystała z zasady jednolitego paszportu przy wejściu na GPW, była niemiecka firma informatyczna BMP AG (tab. 1).
W tym czasie, chociaż zniesione zostały bariery prawne dla emitentów, polskie przedsiębiorstwa wybierały rynek narodowy. Przyczyn było kilka. W ofertach
publicznych kapitał pozyskują spółki małe, które, co wynika z ich skali działania,

2005

2006

1
Wrzesień
2007

Rok/liczba
debiutów

2
Warimpex Finanz (budownictwo) – Austria, 29.01.2007, akcje notowane równolegle w Wiedniu,
Immoeast (deweloper)* – Austria, 25.05.2007, akcje notowana równolegle w Wiedniu,
Automotive Components Europe (producent zacisków hamulcowych do samochodów) – Luksemburg,
01.06.2007,
Orco Proprty Group (deweloper) – Luksemburg, 21.06.2007, akcje równolegle notowana na giełdach w
Pradze, Budapeszcie i Euronext Paris,
Silvano Fashion Group (sieć sklepów z odzieżą i bielizna damską oraz zakłady produkujące bieliznę
i odzież) – Estonia, 23.07.2007,
Olympic Entertainment Group – Estonia, 26.09.2007,
Plaza Center N.V. (budowa centrów – Izrael, 19.10.2007, notowana równolegle na głównym parkiecie
London Stock Exchange
Astra Holding (działalność rolno-spożywcza) Holandia, 17.08.2006,
Asseco Slovakia (informatyka) Słowacja, 10.10.2006,
Cinema City International N.V. (operator multipleksów) – Holandia, 8.12.2006 2006,
Central European Distribution Corporation (dystrybutor i importer napojów alkoholowych) – USA,
20.12.2006, spółka notowana na NASDAQ,
Pegas Nonwovens (producent tekstyliów nietkanych służących do produkcji środków higieny osobistej)
– Czechy, 21.12.2006, notowana równolegle w Pradze,
CEZ (energetyka) – Czechy, 25.10.2006 (notowany na giełdzie w Pradze)
AmRest Holding (sieć restauracji szybkiej obsługi KFC i Pizza Hut i sprzedaż lodów) – Holandia,
27.04.2005,
SkyEurope Holding AG (tanie linie lotnicze) – Austria, 27.09.2005 (spółka notowana na giełdzie we
Wiedniu i Warszawie),

Debiuty spółek zagranicznych/data pierwszego notowania/ miejsce notowania poza Polską

35 debiutów, w tym
zagraniczne
255 notowanych spółek,
w tym 7 zagranicznych

284 notowanych spółek,
w tym 12 zagranicznych

38 debiutów, w tym
5 zagranicznych

325 notowanych spółek,
w tym 18 zagranicznych

3
56 debiutów, w tym
6 spółek zagranicznych

Liczba debiutów/
liczba notowanych spółek

Tabela 1. Spółki zagraniczne notowane na GPW. Liczba debiutów. Liczba notowanych spółek (stan na 20 października 2007 r.)
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1

2
BorsodChem (chemia) – Węgry, 08.10.2004 (spółka notowana w Budapeszcie)**,
IVAX Corporation (badania, rozwój i produkcja i sprzedaż produktów farmaceutycznych) – USA
10.12.2004 *** , notowana równolegle na AMEX i LSE,
bmp AG (informatyka) – Niemcy, 16.12.2004 – pierwsza spółka, której akcje zostały dopuszczone do
obrotu na podstawie jednolitego paszportu europejskiego, notowana równolegle we Frankfurcie,
MOL (sektor naftowo – gazowniczy) – Węgry, 22.12.2004,
Bank Austria Creditanstalt (bank) Austria, 14.10.2003 ****
230 notowanych spółek,
w tym 5 zagranicznych

3
36 debiutów, w tym
4 zagraniczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Pressrom GPW.

* Największa w historii giełdy oferta publiczna warta 10,7 mld zł (polscy inwestorzy nabyli akcje warte 463 mln zł).
** Spółka wycofana z giełdy w Warszawie i Budapeszcie (wykluczona z obrotu 30.03.2007r.) na wniosek nowego głównego udziałowca First
Chemical Holding spółki powiązanej z funduszem private equity Pereira Funds.
*** Wycofana z obrotu w 2006 r. Spółka po przejęciu Polfy Kutno sama została przejęta przez izraelską Tevę.
**** Głównym inwestorem w banku BACA był bank niemiecki bank HVB. W roku 2005 bank włsoki UniCredit przejął bank niemiecki. Ogłoszono przymusowy wykup 3,65% akcji pozostających w rekach inwestorów mniejszościowych indywidualnych.
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mają mniejsze potrzeby finansowe. Lokalny rynek całkowicie zaspokaja ich oczekiwania w tym zakresie. Wywołanie popytu na emitowane papiery wartościowe
na rynkach zagranicznych jest znacznie trudniejsze niż na rynku macierzystym. Ofertę trzeba poprzedzić prowadzoną na szeroką skalę akcją promocyjną. To kosztuje.
W konsekwencji może być całkowicie nieopłacalne dla podmiotów poszukujących
niewielkiego wsparcia finansowego. Nie bez znaczenia są koszty wejścia na rynek
regulowany w innych państwach UE, np. opłaty na rzecz giełdy, tłumaczenia wielu
dokumentów i inne, które mogą być znacznym obciążeniem finansowym emitenta.
O względy debiutantów walczą wszystkie giełdy zlokalizowane na terenie UE.
W omawianym okresie na europejskich rynkach zorganizowanych zrealizowano
2 056 IPO3. Pomijając największą giełdę europejską – London Stock Exchange
(LSE), na której zadebiutowało 1156 spółek (udział na poziomie 56%), warszawska giełda zajmowała jedno z czołowych miejsc. W 2004 i 2005 r. była trzecia.
W 2006 roku czwarta. Na koniec września 2007 r. GPW była niekwestionowanym
liderem rynku europejskiego z 54 debiutami na rynku regulowanym (jedynie giełda
w Londynie z 200 debiutującymi spółkami wyprzedziła Warszawę). W tym czasie u
konkurentów w Pradze, Budapeszcie i na innych giełdach tej części Europy debiuty
były sporadyczne. Nawet giełda wiedeńska, bezpośredni konkurent GPW, nie może
pochwalić się w tym zakresie większym sukcesem (21 debiutów).
Emitenci pozyskali w trakcie nowych emisji przeprowadzanych na polskim rynku pierwotnym w okresie 2004-wrzesień 2007 r. kwotę ponad 25 mld zł. Do sprzedających akcje w ofercie publicznej wpłynęło w tym czasie ponad 16 mld zł (rys. 1).
Tak liczne emisje przeprowadzane na rynku pierwotnym i dobra koniunktura gospodarcza powodują, że kapitalizacja GPW systematycznie wzrasta. Na koniec roku

Rys. 1. Wartość nowych emisji i sprzedaży akcji istniejących w ofertach pierwotnych (w mln zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW oraz FESE.
3
IPO – emisja po raz pierwszy papierów wartościowych lub/i sprzedaż w pierwszych ofertach publicznych już istniejących papierów wartościowych.
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2004 kapitalizacja GPW w Warszawie wynosiła prawie 52 mld euro. Uplasowało to
GPW na 11 miejscu wśród giełd europejskich. Od potentatów: giełdy w Londynie
i sojuszu giełd Paryża, Amsterdamu, Lizbony i Brukseli giełda warszawska była jednak ponad 35 razy mniejsza. Od konkurentów z Pragi i Budapesztu 2,5 razy większa.
Kapitalizacja giełdy wiedeńskiej była większa od warszawskiej o 25%. We wrześniu
2007 r., kapitalizacja GPW osiągnęła ponad 145 mld euro (rys. 2).

Rys. 2. Kapitalizacja GPW i giełd konkurencyjnych regionu wschodniego UE (w mln euro)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GPW oraz FESE.

Z tym poziomem kapitalizacji miejsce w rankingu GPW nie uległo zmianie. Nadal jest ono 11. Korzystnej zmianie uległy natomiast relacje do największych giełd
i do konkurentów. Kapitalizacja LSE I Euronextu jest teraz większa o 20 razy. Czeska i węgierska giełda są 3,5 razy mniejsze, a Wiedeń tylko o 6% większy. Bardzo
korzystnie na kapitalizację GPW wpłynęły notowane spółki zagraniczne. Ich udział
w kapitalizacji polskiej giełdy wynosi prawie 35%.

3. Inwestorzy
Obecność Polski w UE oznacza dla inwestorów dostęp do bardzo szerokich
możliwości lokowania nadwyżek finansowych we wszystkich regionach i sektorach
globalnej gospodarki. Instytucjami, za pośrednictwem których następuje transfer
oszczędności na rynku kapitałowym, są przede wszystkim firmy inwestycyjne i fundusze inwestycyjne. Tym bardziej, że od 2004 roku mogą one jako instytucje licencjonowane korzystać z zasady jednolitego paszportu.
Firmy inwestycyjne to licencjonowane podmioty uprawnione do świadczenia
usług maklerskich. W Polsce działalność maklerską mogą prowadzić zarówno krajowe jak i zagraniczne firmy inwestycyjne (rys. 3).
Grupa podmiotów krajowych to domy maklerskie oraz banki prowadzące działalność maklerską. Domy maklerskie działają w formie spółek. Świadczenie usług
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maklerskich przez bank odbywa się w wydzielonej organizacyjnie i finansowo jednostce organizacyjnej, biurze maklerskim. Siedziby i centrale domów maklerskich,
siedziby banków prowadzących działalność maklerską i centrale biur maklerskich
zlokalizowane są w Polsce.

Rys. 3. Rodzaje firm inwestycyjnych
Źródło: [Ustawa o obrocie...].

Zagraniczna firma inwestycyjna to licencjonowany w państwie macierzystym
podmiot z siedzibą lub/i centralą na terenie państwa członkowskiego, który na bazie
tej licencji może świadczyć w Polsce usługi z katalogu maklerskich bez zezwolenia
Komisji. Firma taka ma do wyboru dwa kanały dotarcia do klienta: tworzy oddział
lub korzysta z kanałów porozumiewania się na odległość, np. Internetu4.
Na rachunkach inwestycyjnych w domach i biurach maklerskich na koniec 2006 r.
inwestorzy polscy (indywidualni i instytucjonalni) oraz zagraniczni (nierezydenci)
dysponowali portfelami o wartości 101 233 mln zł 5. Aż 97% oszczędności wykazanych
na rachunkach inwestycyjnych ulokowane było w akcjach (ponad 98 mld zł). Polscy
indywidualni akcjonariusze rozporządzali prawie połową tej kwoty, tj. 44 mld zł.
Kilkanaście polskich firm maklerskich oferuje swoim klientom dostęp do innych
rynków UE. Oprócz nich nabywanie instrumentów finansowych nie tylko w UE
proponują zagraniczne firmy inwestycyjne, które uruchomiły oddziały w Polsce (np.
Zagraniczna osoba prawna to licencjonowany podmiot prowadzący działalność maklerską w państwie należącym do WTO lub OECD z siedzibą na jego terytorium. W Polsce może świadczyć usługi
maklerskie w wydzielonej w formie oddziału jednostce organizacyjnej lub wirtualnie, po uzyskaniu
zgody Komisji.
5
Inwestorzy instytucjonalni i duzi inwestorzy indywidualni przechowują akcje nie na rachunkach
w domach maklerskich, lecz w bankach świadczących usługę – bank depozytariusz. W instytucjach
tych przechowywane jest w ujęciu wartościowym ponad 80% akcji spółek publicznych notowanych na
rynku regulowanym.
4
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HSBC Securities czy CSFB Polska). Zainteresowanie polskich inwestorów rynkami
zagranicznymi jest jednak marginalne. Składa się na to wiele przyczyn. Począwszy
od bariery językowej, kulturowej, przez brak znajomości rynków i umiejętności podejmowania decyzji inwestycyjnych, gdy rynek stawia do wyboru tysiące spółek, aż
po koszty (znacznie wyższe w porównaniu z krajowymi) czy różnice w opodatkowaniu dochodów i dywidendy.
Inwestorzy zagraniczni na rachunkach w polskich firmach inwestycyjnych na koniec 2006 r. posiadali akcje o wartości 17 mld zł. Poziom ten utrwala się od kilku lat.
Pochodzą one głównie z Wielkiej Brytanii. Udział inwestorów z tego kierunku w obrotach całej kategorii ,,inwestorzy zagraniczni” kształtuje się na poziomie 70-85%.
Obok nierezydentów, którzy inwestują za pośrednictwem krajowych domów
i biur maklerskich, na rynku regulowanym pojawiła się nowa grupa inwestorów zagranicznych. Zasada jednolitego paszportu spowodowała, że w KNF kilkaset podmiotów prowadzących działalność maklerską w państwach Unii notyfikowało swoje
zainteresowanie rozpoczęciem działalności w Polsce. Faktyczną działalność rozpoczęło kilkanaście z nich, uzyskując status wirtualnego członka Giełdy Papierów
Wartościowych. Za pośrednictwem zagranicznych firm inwestycyjnych z Austrii,
Niemiec, Francji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Estonii i Czech zlecenia kupna i sprzedaży instrumentów finansowych składane są przez internet bezpośrednio
na GPW. Zdalnych członków giełdy przybywa. Na koniec czerwca 2007 r. było ich
14. Nie dysponujemy danymi dotyczącymi rzeczywistego udziału kapitału tej grupy klientów w obrotach GPW. Miernikiem stopnia aktywności inwestorów związanych z tymi podmiotami może być przykładowy udział w obrotach akcjami. W dniu
(według danych GPW) 14 marca 2007 r. 10,5% obrotów akcjami, które wyniosły
ponad 2 mld zł, zostało wypracowane przez zdalnych członków. Był to najwyższy
udział zagranicznych firm inwestycyjnych w obrotach akcjami na GPW od momentu
otwarcia europejskich rynków kapitałowych.

4. Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne są to podmioty wspólnego lokowania środków pieniężnych w dostępne i te same dla wszystkich uczestników (osób, firm czy organizacji,
które nabyły jednostkę uczestnictwa lub certyfikaty) instrumenty finansowe. W funduszach inwestycyjnych decyzje podejmowane są przez licencjonowanych doradców
w imieniu klientów, którzy powierzyli im swoje oszczędności. Efekty tego inwestowania dzielone są solidarnie między uczestników w zależności od wielkości zaangażowanego kapitału. Takie podejście do lokowania wolnych środków, szczególnie
przez drobnych inwestorów, jest stosunkowo bezpieczne (rygorystyczne przepisy
i nadzór KNF), chociaż niepozbawione ryzyka (wybór strategii, błędy specjalistów
zarządzających, długotrwała bessa itd.)6.
W ostatnich latach procedury oraz zasady tworzenia i działania funduszy inwestycyjnych mających siedzibę w Polsce oraz normy jej prowadzenia przez fundusze zagraniczne precyzuje Ustawa
z 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (DzU 2004 nr 1546 oraz z 2005 nr 83, poz. 719 z późn. zm). Stan6
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Liczba funduszy inwestycyjnych w Polsce rośnie dynamicznie. Na koniec 2004 r.
było 150 funduszy. Zgromadziły one aktywa na poziomie 37 mld na koniec czerwca
było w Polsce 270 funduszy z aktywami na poziomie 135 mld zł.7 (rys. 4).

Rys. 4. Aktywa funduszy inwestycyjnych w mln zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KNF.

Oferta funduszy jest bardzo bogata. Jedne fundusze inwestycyjne proponują
stosunkowo bezpieczne, inne bardziej ryzykowne kierunki inwestowania. Ogólna
struktura aktywów każdego funduszu wskazana jest w dokumencie informacyjnym
przeznaczonym dla inwestorów. Dywersyfikacja aktywów pozwala inwestorowi
dokonać wyboru stopnia bezpieczeństwa i stopnia satysfakcji. Deklarowana polityka inwestycyjna funduszy wyznacza grupy funduszy różniących się zasadniczymi
składnikami portfela (akcje, papiery dłużne i inne lokaty) oraz geograficznym zasięgiem dokonywanych inwestycji. Coraz częściej, pomimo restrykcyjnej polityki
lokacyjnej wyznaczonej przez wewnętrzne regulacje prawne, fundusze proponują
inne instrumenty niż te dostępne na rynku polskim. Sięgają na giełdy Bliskiego
i Dalekiego Wschodu, zachodu Europy i Stanów Zjednoczonych. Na koniec czerwca
2007 r. w akcjach zagranicznych polskie fundusze ulokowały 5525 mln zł, a w papierach dłużnych dolarowych i euro 2374 mln zł.
Obok funduszy licencjonowanych przez KNF zasadę jednolitego paszportu wykorzystały fundusze zagraniczne. Do grudnia 2006 r. wpisane zostały do rejestru
daryzuje ona rozwiązania dotyczące zasad funkcjonowania i konkurencji zawarte w zbiorze dyrektyw,
zwanych w skrócie UCITS Undertaking Collective Investments in Transferable Securities – Przedsięwzięcia w Zakresie Wspólnego Inwestowania w Zbywalne Papiery Wartościowe).
7
W Europie aktywa netto funduszy UCITS osiągnęły poziom 5,974 mld euro. W odniesieniu do
aktywów funduszy europejskich nasz udział w rynku stanowi jedynie 0,37%. Natomiast gdy weźmiemy pod uwagę dynamikę przyrostu 2006/2005, jesteśmy na pierwszym miejscu (47,6%), osiągamy
trzykrotnie więcej niż państwa wspólnoty razem (15,1%), zdecydowanie przed takimi potentatami, jak
Luksemburg (aktywa na poziomie 1,661 mld euro udział w rynku 27,8%, przyrost 19,8%) czy Francja
(aktywa 1 343 mld euro udział w rynku 22,5%, przyrost 16,3%).
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prowadzonego przez KNF fundusze zagraniczne z siedzibami w Austrii, Danii na
Węgrzech i w Luksemburgu. Za pośrednictwem polskich dystrybutorów dostępne
są tytuły uczestnictwa funduszy z grupy Merrill Lynch, Citibank, Fortis, Raiffeisen,
Franklin Tempelton i inne, które przyjmują różne strategie inwestycyjne, biorąc
pod uwagę obszar geograficzny czy specjalizację branżową (rynki europejskie, azjatyckie, europy wschodniej, Japonii i wiele innych). Ich oferta jest znacznie bogatsza
niż polskich funduszy. Na koniec 2006 r. 20 tys. Polaków lokowało wolne środki w
funduszach zagranicznych. Wielkość aktywów netto tych funduszy to ok. 1,5 mld zł
(koniec 2006 r.) W połowie roku 2007 fundusze zagraniczne zarządzały aktywami na poziomie 1,9 mld zł. Jednostki uczestnictwa tych funduszy posiadało 27 tys.
Polaków.
Obserwując skalę zainteresowania tytułami uczestnictwa funduszy proponowanych przez podmioty zagraniczne, należy stwierdzić, że jest ona niewielka. Oferta
skierowana jest najczęściej do osób zamożnych gotowych na poniesienie dodatkowego ryzyka związanego z kursem walutowym. W roku 2006 ok. 20 tys. Polaków
ulokowało w nich oszczędności rzędu 1,6 mld zł.

5. Zakończenie
Polskim rynkiem kapitałowym zainteresowanych jest wielu emitentów i inwestorów zagranicznych. Przejawia się to w:
•• liczbie notowanych spółek zagranicznych na GPW,
•• liczbie zagranicznych firm maklerskich akredytowanych przy GPW,
•• liczbie funduszy inwestycyjnych prowadzących działalność w Polsce.
Na tym tle ostrej konkurencji instytucji zagranicznych z lokalnymi firmami maklerskimi i funduszami inwestycyjnymi jedynie GPW prowadzi bardzo aktywną
politykę zabiegania o emitentów i inwestorów. Inne wymienione instytucje z oporami wychodzą poza narodowy rynek. Dwa domy maklerskie, członkowie giełdy
w Budapeszcie, jeden oddział w Pradze to zbyt mało, aby przyciągać inwestorów
na polską giełdę i zainteresować naszych inwestorów nowymi rynkami. Oferta funduszy inwestycyjnych w stosunku do konkurencji zewnętrznej jest uboga, chociaż
trzeba przyznać coraz bardziej zróżnicowana. W jakim tempie zagraniczne fundusze
wejdą na polski rynek i jak będzie się kształtował ich udział w rynku, zadecydują
najbliższe lata. W państwach Unii na rynkach lokalnych te relacje kształtują się bardzo różnie, np. w Szwajcarii 66% aktywów zgromadziły w 2004 r. fundusze mające
swoje siedziby poza jej terytorium i działające na zasadach określonych w UCITS,
odpowiednio w Niemczech 38%, we Włoszech 24%, ale we Francji tylko 3%.
W tych okolicznościach ranga i pozycja polskiego rynku kapitałowego w UE
zależy miedzy innymi od prężności giełdy, która swoimi działaniami przyciąga emitentów i inwestorów. Stosuje przy tym różne narzędzia: uruchomiła rynek alternatywny NewConet dla spółek nowych technologii, wprowadza oprócz papierów war-
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tościowych nowe instrumenty finansowe, obniża koszty dla emitentów i inwestorów,
organizuje seminaria, szkolenia i spotkania z potencjalnymi emitentami i inwestorami z kraju i zagranicy (także w wielu państwach sąsiednich i UE), współpracuje
z pośrednikami finansowymi i doradcami działającymi w najważniejszych regionach oraz z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą
i wiele innych.
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EUROPEAN CAPITAL MARKET INTEGRATION
– OPPORTUNITIES AND THREATS FOR THE POLISH MARKET
Summary
Integration of the EU capital markets opens new opportunities for issuers and investors and at
the same time intensifies competition among institutions which form the institutional infrastructure of
those markets. Polish exchange market was chosen by over a dozen foreign issuers as a quotation place,
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which has had a significant impact on the Warsaw Stock Exchange capitalization. Several companies
enjoy a remote member status. Investors are able to purchase units of numerous investment funds. Being in such position, the Warsaw Stock Exchange is perceived as the most resilient in Eastern Europe
and against it, institutions like Polish investment companies or investment funds may be said to be
sluggish in taking advantage of common passport principle.

Urszula Banaszczak-Soroka – dr, adiunkt w Zakładzie Zarządzania Finansami w Instytucie Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Magdalena Maria Kowalska

Szterling czy euro: implikacje polityczne
Britain has lost an empire and has still not found a role.
Wielka Brytania utraciła rolę mocarstwa
i wciąż nie znalazła nowej.
Dean Acheson,
przemówienie z 5 grudnia 1962 r.
Akademia Wojskowa West Point
(przekład własny)

1. Wstęp
Wielka Brytania wciąż pozostaje poza strefą euro. Wielu brytyjskich ekonomistów już od czasów Europejskiego Systemu Walutowego wskazuje na szereg specyficznych, wyłącznych cech gospodarki Królestwa, które sprawiają, iż integracja walutowa z Kontynentem nie jest dla Wielkiej Brytanii korzystna. Tymczasem analiza
ekonomiczna nie jest wystarczająca. Każdą politykę, także gospodarczą, kształtują
nastroje społeczeństwa, przekonania wyrosłe z sytuacji geopolitycznej i doktryny; ponieważ polityka gospodarcza jest ściśle związana ze sprawowaniem władzy i kształtuje warunki, w jakich owa władza będzie sprawowana w przyszłości, przesłanki
polityczne będą ważyły tyle samo co ekonomiczne.
W podejściu ekonomicznym, zgodnie z teorią optymalnych obszarów walutowych, która stanowi punkt wyjścia w badaniach nad integracją monetarną, przyjmuje się obecnie, że kraj powinien przystąpić do jednolitego obszaru walutowego, jeżeli korzyści takiego przystąpienia przewyższą jego koszty. Podobne podejście zostało
zastosowane w niniejszym artykule.
Niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawić korzyści i koszty polityczne integracji Wielkiej Brytanii ze strefą euro, a także odpowiedzieć na pytanie, czy
bilans owych korzyści i kosztów przemawia za wejściem do Unii Gospodarczo-Walutowej i przyjęciem euro jako jedynego prawnego środka płatniczego w Wielkiej Brytanii, czy też za pozostawieniem autonomicznej waluty brytyjskiej – funta
szterlinga.
Autorka uważa, że istotne jest, aby rozpocząć rozważania od przedstawienia
pozycji Wielkiej Brytanii w Europie; krótki opis nietypowej roli Wielkiej Brytanii
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na arenie międzynarodowej i europejskiej stanowi pierwszą część artykułu. Następnie przedstawione są argumenty za wprowadzeniem euro w Wielkiej Brytanii i przeciw niemu, a część kończąca obejmuje konkluzje na temat rachunku politycznego
w tej kwestii.

2. Pozycja Wielkiej Brytanii w Europie: ujęcie historyczne
Wielka Brytania nie jest państwem założycielskim Wspólnot Europejskich,
mimo iż po drugiej wojnie światowej, kiedy inicjowane były procesy integracyjne,
jedną z najważniejszych osobowości kształtujących ich charakter był Winston Churchill, ówczesny premier Wielkiej Brytanii. W swojej słynnej przemowie, wygłoszonej 19 września 1946 r. w Zurychu, przedstawił propozycję utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy, zakładającą integrację Francji oraz Niemiec, a w dalszej kolejności przyłączenie mniejszych państw Europy kontynentalnej do tego organizmu
[Churchill 1946]. Jednocześnie usytuował on Wielką Brytanię obok Stanów Zjednoczonych oraz Związku Radzieckiego jako stróża i wsparcie dla nowo tworzącej się
organizacji.
W ciągu kolejnej dekady sytuacja geopolityczna zmieniła się całkowicie: przede
wszystkim dynamicznie następowała dekolonizacja, w rezultacie czego Wielka Brytania utraciła swoje wpływy na świecie, a wraz z postępem integracyjnym „szóstki”
(Niemiec, Francji, krajów Beneluksu oraz Włoch) Wielka Brytania pozostawała na
marginesie wydarzeń europejskich. Aby zapobiec procesom marginalizującym pozycję Królestwa w Europie, w maju 1960 r. rząd konserwatystów stworzył Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu1 (European Free Trade Association – EFTA),
organizację międzyrządową, konkurencyjną wobec powstających w tym czasie
Wspólnot Europejskich. Bardzo szybko okazało się jednak, że EFTA nie może spełniać pokładanych w niej nadziei, w związku z czym w czerwcu 1961 r. Wielka Brytania podjęła decyzję o konieczności wstąpienia do Wspólnoty Europejskiej jako jej
pełnoprawny członek [Szajkowski 2003, s. 72].
Decyzja ta była bardzo kontrowersyjna – prawie wszystkie założenia traktatów
rzymskich były dla Wielkiej Brytanii nie do przyjęcia2, jednak konieczność i pragmatyka wymagały zaangażowania w procesy integracyjne kontynentu. Niemniej
jednak to Europa, i to dwukrotnie ustami Charlesa de Gaulle’a, wyraziła sprzeciw
wobec akcesji Wielkiej Brytanii. Pierwsze weto (1963 r.) argumentował on faktem,
iż społeczeństwo brytyjskie nie jest „europejskie” w swoim nastawieniu, a sama
1

EFTA powstała na mocy traktatu podpisanego 4 stycznia 1960 r. w Sztokholmie; traktat podpisały wtedy: Austria, Dania, Wielka Brytania, Norwegia, Portugalia i Szwecja.
2
Zasady wewnętrznego rynku uniemożliwiały Wielkiej Brytanii utrzymanie handlu wewnątrz
Wspólnoty Narodów na zasadach preferencyjnych, nie do zaakceptowania była także polityka rolna.
We wrześniu 1962 r. Partia Pracy wydała oświadczenie, w którym stwierdziła, że „Wielka Brytania jest
centrum i założycielką znacznie większej i jeszcze ważniejszej grupy – Wspólnoty Narodów” [Robbins
2000, s. 307].
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Wielka Brytania nadal przywiązuje większą wagę do stosunków ze Stanami Zjednoczonymi i Wspólnotą Narodów. Natomiast w 1967 r. gospodarcze wyniki „szóstki” były znacznie lepsze niż brytyjskie i nikt nie chciał ryzykować ich pogorszenia
[Robbins 2000, s. 308-309]. W 1969 r. de Gaulle zrezygnował ze stanowiska prezydenta Francji, co umożliwiło ponowne rozpoczęcie negocjacji; traktat akcesyjny został podpisany 1 stycznia 1972 r., a przystąpienie do Wspólnot nastąpiło w 1973 r.
Szczególny wymiar brytyjskim stosunkom z Europą, a także brytyjskiej percepcji Europy, nadała Margaret Thatcher, która w swojej retoryce była wręcz antyeuropejska, a w 1979 r., kiedy obejmowała urząd premiera, Wspólnota Europejska stanowiła antytezę wszystkiego, co postulowała. Sposób, w jaki Margaret Thatcher prowadziła rozmowy z partnerami z Europy, sprawił, iż w latach 80. Wielka Brytania poddana została rosnącej izolacji [Pilkington 2001, s. 18]. Jednak mimo swojej
ostrej retoryki, jej poglądy nie różniły się zasadniczo od poglądów wszystkich rządów, jakie dotychczas sprawowały władzę w Królestwie [Franklin 1990, s. 12-13].
Po odejściu Thatcher w 1990 r., na czele rządu konserwatystów stanął John Major.
W tym okresie (początek lat 90.) trwały negocjacje traktatu z Maastricht, podczas
których Major oponował wszelkim dążeniom federacyjnym, a także tzw. Europie
socjalnej. W efekcie osiągnął on dla Wielkiej Brytanii opt-out3 w sprawie protokołu
socjalnego załączonego do traktatu oraz w sprawie przyjęcia wspólnej waluty. Wizja Europy tamtego okresu została wyraźnie wyartykułowana przez ministra spraw
zagranicznych Malcolma Rifkinda, który podkreślał, że nie jest ona antyeuropejska,
ale Wielka Brytania nie chce stracić własnej tożsamości [Szajkowski 2003, s. 77].
Od 1979 r. Wspólnota Europejska wprowadziła Mechanizm Kursów Walutowych (Exchange Rate Mechanizm – ERM), którego celem była redukcja wahań kursowych walut państw członkowskich Unii Europejskiej. Wielka Brytania przystąpiła
do ERM w 1990 r., jednak we wrześniu 1992 r. miał miejsce kryzys systemu, w
wyniku czego z powodu ataków spekulacyjnych Wielka Brytania straciła miliardy
funtów i w efekcie wycofała się z systemu (szerzej: [Budd 2005]). To wydarzenie
sprawiło, iż Londyn postrzegał coraz ściślejszą integrację z Europą jako poważne
niebezpieczeństwo i źródło wielkich kosztów; stąd swej roli w regionie upatrywał
przede wszystkim w partnerstwie oraz współpracy obronnej w ramach NATO [Szajkowski 2003, s. 79]. W tym czasie często podnoszona była kwestia ewentualnego
wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co wynikało z przekonania, iż
UE coraz mniej przypomina organizację, do której Wielka Brytania zdecydowała
się przystąpić.
W 1997 r. wybory parlamentarne wygrali laburzyści i premierem został Tony
Blair, postrzegany jako najbardziej proeuropejski od czasów Heatha [Geddes 2004,
s. 88]. Oznaczało to, że pytanie, czy Wielka Brytania powinna pozostać w Unii Europejskiej, ustąpiło miejsca pytaniu o stopień zaangażowania Królestwa w procesy
integracyjne. Partia Blaira kreowała się wówczas jako postępowa i nowoczesna, znająca odpowiedź na pytanie o zmieniające się środowisko międzynarodowe. Otwarta
3

Opt-out – zgoda na nieprzyjęcie dorobku prawnego w wybranych dziedzinach.
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proeuropejskość nie wchodziła jednak w grę, głównie ze względu na ogólnie wrogą
Europie opinię publiczną, a w konsekwencji strach laburzystów przed utratą elektoratu; konieczne było balansowanie między pozytywną retoryką a jednoznacznymi
stanowiskami wobec najważniejszych spraw, między proeuropejskim myśleniem a
patriotycznymi uczuciami4 [Holden 2002, s. 116].
Pierwsza połowa 1998 r., kiedy Wielka Brytania objęła prezydencję w Radzie
Unii Europejskiej, to okres ostatnich przygotowań przed przyjęciem wspólnej waluty przez pierwszą grupę państw UE (nie obejmującą Wielkiej Brytanii); ostatniego dnia prezydencji brytyjskiej urzędowanie rozpoczął Europejski Bank Centralny.
Tony Blair oraz minister skarbu, Gordon Brown, przewodniczyli niemal wszystkim
spotkaniom, na których były podejmowane najważniejsze decyzje, jednak ich udział
był znacznie ograniczony (pozostanie poza strefą oznaczało brak możliwości decydowania w kwestiach monetarnych).
Obecną pozycję Wielkiej Brytanii w Europie wyznaczają natomiast następujące elementy: zaangażowanie militarne w Iraku, wciąż obowiązujący rabat brytyjski
(choć w trakcie negocjacji perspektywy finansowej 2007-2013 został on ograniczony) oraz brak decyzji w sprawie wejścia do strefy euro, które widziane jest jako oddanie znacznej części suwerenności w ręce Brukseli. Generalne podejście Londynu
jest następujące: Wielka Brytania widzi duże korzyści w przyjęciu wspólnej waluty,
jednak jej wprowadzenie musi zostać poprzedzone:
•• spełnieniem pięciu testów ekonomicznych, co zapewni sukces gospodarczy
przedsięwzięcia (szerzej: [HM Treasury...]),
•• referendum, w którym obywatele wypowiedzą się, czy chcą, aby Wielka Brytania stała się członkiem Unii Gospodarczo-Walutowej [Brown 2003].
Dotychczas jednak pierwszy warunek nie został według rządu spełniony, wobec
czego Wielka Brytania nie może przedstawić strategii wejścia do strefy euro, co postulowała swojego czasu Komisja Europejska [Gowland, Turner 2000, s. 363]. Należy dodać, że sposób, w jaki zostały przedstawione tzw. testy Browna, jest bardzo
enigmatyczny i mogą być one narzędziem nie tylko oceny ekonomicznej, ale także
dyskursu politycznego.

3. Euro czy szterling: dyskurs polityczny
3.1. Chodzi o kształt Europy, który promują Brytyjczycy
Wszystkie argumenty, które przemawiają za rezygnacją z funta na rzecz euro,
dają się podsumować jednym ogólnym stwierdzeniem: wprowadzenie euro jako wyłącznego środka płatniczego w Wielkiej Brytanii oznaczać będzie zwiększenie siły
jedności europejskiej, która w pozytywny sposób może oddziaływać na percepcję
4
W manifeście laburzystów z roku 1997 znalazło się jednoznaczne stwierdzenie: „Jesteśmy przeciwko europejskiemu federalnemu superpaństwu” [Labour Party...].
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świata odnośnie do potęgi Unii Europejskiej, a także mocnej pozycji Wielkiej Brytanii w jej strukturach.
Tradycyjnie bicie monet i druk pieniądza papierowego pozostawały w kompetencjach władzy państwowej i symbolizowały siłę i jedność całego terytorium, na którym obowiązywały. Wspólna waluta tymczasem reprezentuje nową kategorię – jedność wszystkich Europejczyków, będącą rezultatem dobrowolnej umowy dumnych
i wiekowych narodów [Schwartz 2004, s. 68; Johnsons 1996, s. 182]. Idąc dalej, należy wskazać jeden z atrybutów zjednoczonej Europy, jakim jest flaga: dwanaście
żółtych gwiazdek na granatowym tle – ten sam symbol znajduje się na monetach
i banknotach euro; można stwierdzić, iż dla narodów, połączonych dotychczas jedynie jednakową okładką paszportu, jest to kolejny przyczynek do poczucia wspólnej
przynależności. Dodatkowo wizerunek królowej Anglii na monetach euro również
stanowiłby jasny przekaz o silnym uczestnictwie Wielkiej Brytanii w procesach integracyjnych.
Projekt wprowadzenia jednolitej waluty na całym obszarze Unii Europejskiej
może być postrzegany jako przedsięwzięcie zasadniczo polityczne, którego rezultatem są spodziewane pozytywne skutki gospodarcze, które jednak nie stanowią
podstawowego uzasadnienia wprowadzenia wspólnej waluty. Debata na temat unii
monetarnej to jednocześnie debata nad preferowanym kształtem integracji europejskiej w przyszłości.
W przemówieniu, które miało miejsce 24 stycznia 2001 r. w Londynie, Joschka
Fischer, ówczesny minister spraw zagranicznych Niemiec, na określenie federacji
– znając brytyjską niechęć do tej idei – użył sformułowania „słowo na F” [Fischer
2001]. W tym samym przemówieniu Fischer wskazywał, jak różne zrozumienie terminu federalizm mają narody brytyjski i niemiecki; dla Brytyjczyków federalizm
europejski łączy się z silną centralizacją i utratą suwerenności, natomiast dla Niemiec jest to symbol niezależności i decentralizacji [Fischer 2001].
Brytyjski model integracyjny wykluczał wysoki stopień integracji politycznej,
co zostało przedstawione w pierwszej części opracowania; ponieważ w Królestwie
istnieje przeświadczenie, że wprowadzenie waluty euro jest jednym z ostatnich etapów w budowie Stanów Zjednoczonych Europy, istnieje niechęć czy też całkowity
brak zgody na rezygnację z funta szterlinga, symbolizującego siłę monarchii i jej
niezależność [Schwartz 2004, s. 187]. Zamiana funta szterlinga na euro, oznaczająca
utratę suwerenności monetarnej, jest utożsamiana z utratą niezależności i centralizacją wprowadzaną „tylnymi drzwiami”.
3.2. Wyrzeczenie się wojen: bez euro niemożliwe?
Dodatkowa emisja pieniądza stanowiła zwykle jedno z narzędzi państwa podczas wojny; w ten sposób finansowane były ogromne wydatki na zbrojenia, dzięki czemu nadmierne potrzeby finansowe państwa były szybko zaspokajane. Można
uznać, iż w czasach powojennych procesy integracyjne, przede wszystkim między
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Niemcami a Francją, miały podłoże polityczne – miały służyć temu, aby owe narody nigdy więcej nie walczyły ze sobą. Wspólna waluta jest mocnym gwarantem
pokoju na kontynencie. Jeśli narody Europy Zachodniej nie oczekują już prowadzenia wojen między sobą, nie potrzebują też narodowych instrumentów finansowych
okresu wojny. Wprowadzenie jednolitej waluty we Wspólnocie reprezentuje realne
i symboliczne wyrzeczenie się jakiejkolwiek antycypowanej potrzeby obrony narodowej, a w zamian uzyskanie mechanizmu obrony suwerenności ogólnowspólnotowej [Geodhart 1995, s. 455]. Wspólna waluta może działać jak antidotum na wąski
nacjonalizm i zabezpiecza pokój na kontynencie [Schwartz 2004, s. 70].
Z drugiej jednak strony rezygnacja z przystąpienia do strefy euro wcale nie oznacza, że Wielka Brytania rezygnuje z pokojowych metod rozwiązywania konfliktów
w Europie. Królestwo jest wciąż zaangażowane w działania w ramach drugiego
i trzeciego filara Unii Europejskiej, które umożliwiają wypracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach strategicznych bez naruszenia suwerenności każdego
z państw.
W tej części debaty pojawia się także przekonanie, iż sama integracja europejska
nie była (nie jest) głównym czynnikiem zapewniającym pokój w Europie. Wybrani
autorzy wskazują, iż nie mniej ważnym elementem było zaangażowanie amerykańskie na kontynencie po roku 1943, w tym rola Stanów Zjednoczonych w upadku
żelaznej kurtyny i rozpadzie Związku Radzieckiego po upadku muru berlińskiego
w 1989 r. W dzisiejszej sytuacji geopolitycznej to nie ewentualny konflikt między
Niemcami a Francją może stać się realnym zagrożeniem dla pokoju w regionie europejskim, ale napięcia związane z nieporozumieniami odnośnie do wspólnej polityki,
także polityki monetarnej [Schwartz 2004, s. 187].
3.3. Współdecydowanie o polityce monetarnej lepsze niż dominacja
marki niemieckiej
Ecú, jednostka rozliczeniowa Europejskiego Systemu Walutowego, używana w
Europie Zachodniej od 1979 r. poprzedzała wprowadzenie waluty euro. Chociaż oficjalnie wartość ecú wyznaczana była za pomocą mechanizmu koszyka walut europejskich, wchodzących w skład ESW, w rzeczywistości marka niemiecka stanowiła
kotwicę stabilizującą poziom cen w krajach systemu. W ten sposób wielka siła Niemiec po raz kolejny samoczynnie znalazła ujście, dominując sposób prowadzenia
polityki przez pozostałych partnerów. Niemniej jednak decyzja o utworzeniu całkowicie nowej waluty oraz postawienie w centrum systemu wspólnego Europejskiego
Banku Centralnego, opierającego się na zasadach koordynacji, sprawiły, iż euro –
choć bazujące na mocnych tradycjach antyinflacyjnych Niemiec – stanowi wyraz
jednolitej polityki monetarnej, którą tworzą wszystkie kraje strefy.
Prezesi wszystkich banków centralnych państw Unii Europejskiej wraz z prezesem i wiceprezesem EBC wchodzą w skład Rady Ogólnej. Do obowiązków tego
organu należy pełnienie funkcji doradczych, wspomagających i administracyjnych.
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Natomiast najważniejszym organem decyzyjnym EBC jest Rada Prezesów, w której
skład wchodzą członkowie Zarządu EBC oraz prezesi narodowych banków centralnych państw strefy euro. Organ ten wydaje wiążące decyzje, dyrektywy i rozporządzenia oraz podejmuje niezbędne działania, szczególnie w zakresie ustalania polityki pieniężnej strefy euro [Narodowy... 2004, s. 10]. Prezes Banku Anglii nie zasiada
więc w Radzie, podejmującej decyzje najważniejsze, które bez wątpienia wpływają
na sytuację gospodarczą Wielkiej Brytanii. Wejście do strefy euro oznaczałoby możliwość współdecydowania o charakterze polityki monetarnej całej strefy. Pozostając
zaś poza strefą euro, Wielka Brytania naraża się na status „członka drugiej kategorii”
[Johsons 1996, s. 183; The Euro Debate... 2001, s. 34].
Z wejściem do strefy euro łączy się obowiązek trwałego spełnienia wielu warunków o charakterze ekonomicznym, przede wszystkim kryteriów z Maastricht
oraz Paktu Stabilności i Wzrostu. Mimo kontrowersji związanych z zapisami paktu,
należy uznać, że zapewnienie zdrowych finansów publicznych stanowi podstawę
dobrej kondycji gospodarczej każdego państwa; w wielu przypadkach wiąże się to
z koniecznością podjęcia przez rząd bardzo niepopularnych decyzji, na co często nie
ma on odwagi – uczestnictwo w strefie euro pomaga w realizacji ambitnego programu utrzymania wydatków publicznych na rozsądnym poziomie oraz zapobiegania
zwiększonej inflacji. W odniesieniu do Wielkiej Brytanii, której w XX wieku nie
charakteryzowała stabilność cen [Vickers 2007], ten czynnik wydaje się istotny w
toczącej się debacie.
Kontrargumentem powyższych rozważań jest stwierdzenie, iż istnieje realne zagrożenie braku konwergencji brytyjskiej gospodarki w stosunku do największych
systemów gospodarczych strefy euro, w wyniku czego decyzje podejmowane w ramach Rady Prezesów nie będą odpowiednie dla utrzymania równowagi w gospodarce brytyjskiej, a fizyczne współuczestniczenie w kształtowaniu polityki monetarnej
nie będzie miało swojego odzwierciedlenia w charakterze podejmowanych przez
ogół prezesów decyzjach.
3.4. Wspólna waluta pomocna we wprowadzaniu niepopularnych reform?
Wielka Brytania nie potrzebuje zewnętrznej kotwicy, podmiotu decyzyjnego,
który będzie narzucał jej charakter podejmowanych działań politycznych czy reform
gospodarczych. Monarchia brytyjska jest silnym państwem, które ma wielowiekową
tradycję, popartą historyczną siłą ogólnoświatową. Pomocność restrykcyjnych reguł
na szczeblu europejskim w odniesieniu do polityki monetarnej, zasad konkurencji
czy spraw socjalnych postrzegane są w Królestwie jako szansa dla grupy krajów
obejmującej Hiszpanię, Portugalię i Grecję, jednak w stosunku do Wielkiej Brytanii te same działania uznaje za niepotrzebne oraz za dyktat Europy w stosunku do
spraw wewnętrznych [The Euro Debate... 2001, s. 72]. Metodą, która dotychczas
była stosowana i daje zadowalające efekty, jest metoda stopniowego wzajemnego
uznawania standardów, zgodna z brytyjskim podejściem do integracji europejskiej
[Schwartz 2004, s. 188].
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3.5. Przeciwwaga dla dolara amerykańskiego oraz pozycji USA
na arenie międzynarodowej
Znane powszechnie powiedzenie, że dla Stanów Zjednoczonych Europa to miejsce turystyczne, w którym poszczególne kraje stanowią kolejne parki tematyczne,
ma swój wymiar globalny. Ze Stanami Zjednoczonymi bowiem, niekwestionowaną
Tabela 1. Udział wybranych walut w rezerwach dewizowych państw członkowskich MFW (na koniec
roku (w %)
Wszystkie kraje

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004 2005

USD
JPY
GBP
CHF
EUR
DEM
FRF
NLG
ECU
pozostałe
Kraje rozwinięte
USD
JPY
GBP
CHF
EUR
DEM
FRF
NLG
ECU
pozostałe
Kraje rozwijające się
USD
JPY
GBP
CHF
EUR
DEM
FRF
NLG
ECU
pozostałe

62,1
6,7
2,7
0,3
–
14,7
1,8
0,2
7,1
4,3

65,2
5,8
2,6
0,3
–
14,5
1,4
0,4
6,0
3,8

69,4
6,2
2,7
0,3
–
13,8
1,6
0,3
1,2
4,5

71,0
6,4
2,9
0,2
17,9
–
–
–
–
1,6

71,0
6,1
2,8
0,3
18,4
–
–
–
–
1,5

71,4
5,1
2,7
0,3
19,3
–
–
–
–
1,2

67,0
4,4
2,8
0,4
23,9
–
–
–
–
1,5

65,9
3,9
2,8
0,2
25,3
–
–
–
–
1,9

65,8
3,8
3,4
0,2
25,0
–
–
–
–
1,8

66,5
3,6
3,7
0,1
24,4
–
–
–
–
1,6

57,4
5,7
2,1
0,1
–
15,9
1,7
0,2
12,3
4,7

59,1
5,9
2,0
0,1
–
16,2
0,9
0,2
11,2
4,4

67,6
6,9
2,1
0,2
–
13,4
1,2
0,2
2,3
6,2

73,5
6,7
2,2
0,1
16,1
–
–
–
–
1,4

72,5
6,5
2,0
0,2
17,1
–
–
–
–
1,6

72,7
5,6
1,9
0,3
18
–
–
–
–
1,5

68,9
4,4
2,1
0,6
22,4
–
–
–
–
1,7

70,5
3,8
1,5
0,2
22,1
–
–
–
–
1,9

71,5
3,6
1,9
0,1
20,9
–
–
–
–
2

73,7
3,3
2,1
0,1
19,2
–
–
–
–
1,6

68,5
8,1
3,5
0,6
–
13,0
2,0
0,3
0
3,9

72,4
5,7
3,3
0,6
–
12,5
2,1
0,5
0
3,0

71,2
5,6
3,3
0,5
–
14,3
2,1
0,4
0
2,7

68,2
6,0
3,7
0,4
19,9
–
–
–
0
1,7

69,3
5,8
3,5
0,3
19,8
–
–
–
0
1,3

70,1
4,6
3,5
0,3
20,6
–
–
–
0
1,0

65,2
4,4
3,5
0,2
25,4
–
–
–
0
1,3

61,3
4,0
4,0
0,2
28,5
–
–
–
0
2,0

60,2
4,1
4,9
0,2
29
–
–
–
0
1,6

60,5
3,8
5,1
0,2
28,8
–
–
–
0
1,6

Źródło: [IMF, Annual... 2006, s. 130].

76
potęgą militarną naszych czasów oraz krajem dominującym w prawie wszystkich
innych dziedzinach, nie może konkurować żadne z państw europejskich. Natomiast
jednocząc się, w tym także monetarnie, Europa staje się jedną z głównych sił w skali
świata.
Przed utworzeniem strefy euro walutami realnie liczącymi się na rynku globalnym (tzw. walutami międzynarodowymi) były niemiecka marka, brytyjski funt szterling oraz w znacznie mniejszym stopniu frank francuski. Dzięki strefie euro wyrasta
na świecie kolejny blok monetarny, który w przyszłości będzie zdolny konkurować
z dolarem [The Euro Deate..., s. 34].
Tabela 1 przedstawia procentowy udział poszczególnych walut w rezerwach
walutowych w świecie w latach 1996-2005. Rozpatrując wskaźnik agregatowy dotyczący rezerw wszystkich państw oraz analogiczny wskaźnik dla rezerw państw
rozwijających się, można uznać, iż od czasu wprowadzenia euro (rok 1999) rezerwy w owej walucie cechowała tendencja zwyżkowa, podobnie jak to miało miejsce
w przypadku funta szterlinga, aczkolwiek jego rola jest zdecydowanie słabsza. Natomiast w grupie państw wysoko rozwiniętych funt szterling pozostał stabilny, podczas gdy pozycja euro wzmocniła się. Największy wzrost udziału euro miał miejsce
w latach 1999-2000, gdy nastąpiło wyraźne przesunięcie z kategorii „pozostałe”.
Może to świadczyć o wzroście wiarygodności euro. W roku 2002 wzrost znaczenia
euro wiązał się ze spadkiem udziału dolara, ale to waluta amerykańska jest wciąż
najważniejszą walutą rezerw. Można sądzić, że przystąpienie Wielkiej Brytanii do
strefy euro zwiększyłoby poziom rezerw utrzymywanych na świecie w walucie europejskiej w stopniu większym, niż wynikałoby to z prostego przejścia rezerw denominowanych w funtach na rezerwy utrzymywane w euro.
3.6. Koń trojański Ameryki czy wiarygodny partner?
Chociaż obecne procesy polityczne w innych częściach świata (Chiny, Ameryka Łacińska) nie wskazują na to, aby w najbliższym czasie wyrosła nowa potęga
globalna, mogąca zagrozić układowi sił w dzisiejszym świecie, działania krajów
rozwiniętych powinny być dalekowzroczne, wykluczające przyszłe wyłączenie regionu europejskiego z podejmowania decyzji w skali globalnej. Europejscy partnerzy Wielkiej Brytanii nie darzą jej zaufaniem, szczególnie w związku z wciąż
widocznym aliansem Królestwa z USA w obliczu konfliktów zbrojnych na świecie
(poparcie wojny w Iraku w marcu 2003 r., brak potępienia nieproporcjonalnej reakcji Izraela wobec działań Libanu w lipcu 2006 r.). Przyjęcie wspólnej waluty przez
Wielką Brytanię może okazać się bardzo ważnym sygnałem dla Europy, że oto Brytyjczycy zaakceptowali swoje miejsce w Unii Europejskiej w opozycji do obecnie
promowanego dystansu w sprawach regionalnych.
Dodatkowo wprowadzenie euro oznaczać będzie, że Wielka Brytania dokłada
wszelkich starań na rzecz rozwoju Wspólnoty. W przeciwnym wypadku wzmocnione zostanie uprzedzenie o „zdradzieckiej Anglii”. W krajach strefy euro panuje

77
przeświadczenie, że Wielka Brytania zawsze „ciągnie się na szarym końcu”, jeśli
chodzi o sprawy europejskie, a czasami nazywana jest koniem trojańskim Stanów
Zjednoczonych [Schwartz 2004, s. 67].
Powyższy argument nie znajduje w zasadzie żadnej przeciwwagi u zwolenników
utrzymania szterlinga. W literaturze brytyjskiej pojawia się stwierdzenie, że obecna
pozycja Wielkiej Brytanii i jej autonomia zapewnia równowagę wobec antyamerykańskiego nastawienia kontynentu [Schwartz 2004, s. 189; The Euro Debate... 2001,
s. 94], jednak należy stwierdzić, iż jest to typowe podejście brytyjskie, które nie ma
odzwierciedlenia w opracowaniach literatury światowej.

4. Podsumowanie
Czy suwerenność polityczna jest dla Brytyjczyków warta poświęcenia:
wpływu na supraregionalną politykę w Europie
wzmocnionego wspólnego głosu w ramach polityki gospodarczej skali światowej? Jaką pozycję będzie miała Wielka Brytania poza strefą euro? Czy Brytyjczycy na pewno są Europejczykami?
Wydaje się, iż oddelegowanie uprawnień narodowych w dziedzinie monetarnej
nie oznacza dla Wielkiej Brytanii utraty suwerenności, a jedynie częściowe jej przekazanie na szczebel ponadnarodowy, na którym również będzie ona miała ważny
głos. W ten sposób idea państwa narodowego jest faktycznie naruszana, jednak istnieją korzyści związane z tym stanem rzeczy. Są to przede wszystkim wzmocnienie
roli całego kontynentu w strukturach światowych, możliwość konkurowania z potęgą Stanów Zjednoczonych, a także innymi siłami światowymi, które mogą wkrótce
powstać (np. Chiny).
W rzeczywistości debata nad przystąpieniem do strefy euro to debata na temat
przyszłości Unii Europejskiej, jaką Królestwo jest skłonne zaakceptować. Tkwiąc w
przekonaniu o swojej światowej roli, wyjątkowości oraz odmienności od pozostałych państw Europy, Wielka Brytania stała się niechętna pogłębianiu procesów integracyjnych, pozostając zwykle z daleka od państw awangardy integracyjnej. Unia
polityczna oraz koncepcja Europy opartej na zasadach federacji jest dla Wielkiej
Brytanii nie do przyjęcia, a unia monetarna jest postrzegana jako oczywisty krok w
niepożądanym kierunku.
Choć rząd Partii Pracy, sprawującej władzę od 1997 r. przez kolejne trzy kadencje, uznawany jest za jeden z najbardziej proeuropejskich w swojej retoryce, jako
władza wybierana przez naród jest on zakładnikiem opinii publicznej, która tradycyjnie jest w swoim nastawieniu zdecydowanie antyeuropejska. Od 1991 r. instytut
Ipsos MORI, drugi pod względem wielkości instytut badań rynku i opinii publicznej
w Królestwie, zadaje Brytyjczykom następujące pytanie: „Jeśli dziś odbyłoby się
referendum w sprawie przyjęcia przez Wielką Brytanię wspólnej waluty europejskiej, jakbyś zagłosował(a)?”. Rysunek 1 prezentuje wyniki badań w ciągu blisko
piętnastu lat oraz linie trendu dla poszczególnych odpowiedzi.

––
––
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Rys. 1. Procentowy udział poszczególnych odpowiedzi na pytanie:
jeśli dziś odbyłoby się referendum w sprawie przyjęcia przez Wielką Brytanię
wspólnej waluty europejskiej, jak byś zagłosował(a)?
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Ipsos Mori... 2007].

Na podstawie wykresu można stwierdzić, że chociaż osób nieprzychylnych
wspólnej walucie przybyło, a liczba jej zwolenników zmalała, ogólny stosunek Brytyjczyków do euro nie uległ wyraźnym zmianom. W lutym 2005 r., za wstąpieniem
Wielkiej Brytanii do Unii Gospodarczo-Walutowej opowiedziało się 26% respondentów, podczas, gdy deklarujących zagłosowanie w referendum na „nie” było 57%.
Opinia publiczna dostarcza elitom politycznym Królestwa ostatecznego argumentu
dla pozostania poza strefą euro, szczególnie w sytuacji, w której rząd brytyjski zapowiedział zwołanie referendum w celu podjęcia decyzji o przystąpieniu do strefy
euro.

Literatura
Blair A., Saving the Pound? Britain’s Road to Monetary Union, Pearson Education, London 2002.
Brown G., Statement by the Chancellor of the Exchequer on UK Membership of the Single Currency,
9 czerwca 2003.
Budd A., Black Wednesday. A Re-examination of Britain’s Experience in the Exchange Rate Mechanism, The Institute of Economic Affairs, The Wincott Foundation, London 2005.
Churchill W., European Union, Zürich, przemówienie z 19 września 1946 r.
Fischer Y., Przemówienie z okazji wręczenia Nagrody Niemiecko-Brytyjskiej 2000, Londyn, 24 stycznia
2001, http://www.germany.info/relaunch/politics/speeches/012401.html, 10.06.2007
Franklin M., Britain’s Future in Europe, The Royal Institute of International Affairs, London 1990.

79
Geddes A., The European Union and British Politics, Palgrave, London 2004.
Goodhart C.A.E, The Political Economy of Monetary Union, [w:] The Macroeconomics of the Open
Economy, red. P.B. Kenen, Princeton University, 1995.
Gowland D., Turner A., Reluctant Europeans. Britain and European Integration 1945-1998, Longman,
London 2000.
Holden R., The making of New Labour’s European Policy, Palgrave, London 2002.
HM Treasury, http://www.hm-treasury.gov.uk.
Ipsos MORI, http://www.ipsos-mori.com/europe.
IMF, Annual Report of the Executive Board, Financial Year 2006, September 14, 2006, s. 130.
Johnsons C., In With the Euro, Out With the Pound: The Single Currency for Britain, Penguin Books,
London 1996.
Labour Party Manifesto 1997, http://www.labour-party.org.uk.
Narodowy Bank Polski, Europejski System Banków Centralnych, Warszawa 2004.
Pilkington C., Britain in the European Union Today, Manchester University Press, Manchester 2001.
Robbins K., Zmierzch wielkiego mocarstwa. Wielka Brytania w latach 1870-1992, Ossolineum,
Wrocław 2000.
Schwartz B., The Euro as Politics, The Institute of Economic Affairs, London 2004.
Szajkowski B., The British Vision of Europe, [w:] Wizje Unii Europejskiej. Przyszłość wspólnej Europy,
red. M. Żurek, Centrum Europejskie Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
Temperton P., The UK & the Euro, Wiley, London 2001.
The Euro Debate. Persuading the People, red. R. Beetham, The Federal Trust for Education and Research, London 2001.
Vickers J., Price Stability in UK, wykład wygłoszony przez Dyrektora Wykonawczego I Głównego
Ekonomistę Banku Anglii na Uniwersytecie w Strathclyde dnia 26 maja 1999 r., www.bankofengland.co.uk/publications/speeches/1999/speech44.pdf, 10.06.2007.
Wielądek R., Euro i dolar jako waluty międzynarodowe, [w:] Unia Europejska i Stany Zjednoczone
wobec wyzwań globalizacji, red. K. Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2006.
Whyman P., Baimbridge M., Burkitt B., (red.) Implications of the Euro. A Critical Perspective from the
Left, Routledge, London 2006.

Sterling or euro: political implications
Summary
The article presents costs and benefits resulting from possible keeping the pound (or introducing
the euro) as a currency of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The article
touches upon the political and social aspects of the issue. The highlights are: perceiving the national
currency as a sovereignty symbol, British vision of Europe and the UK-USA relations as well as the UK
participation in the past and future process of integration which takes place in Europe.
The last part of the paper presents recent research on negative attitude of British nation towards
common currency and the statement that the debate on whether to join the euro zone or not, is in fact
a debate on the future of the European Union, which the United Kingdom is willing to accept.
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PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNE
W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

1. Wstęp
Sektor przedsiębiorstw publicznych bezpośrednio po II wojnie światowej był
zaangażowany w odbudowę gospodarki europejskiej ze zniszczeń wojennych. We
Francji przedsiębiorstwa publiczne odgrywały szczególną rolę dzięki mechanizmowi
gospodarki rynkowej – planowaniu indykatywnemu. Uczestniczyły one w realizacji
projektów gospodarczych i technologicznych w ramach kolejnych planów orientujących rozwój gospodarki francuskiej. Na początku lat 80. ponownie zrealizowano
we Francji szerokie projekty nacjonalizacyjne, które miały być nowym impulsem w
rozwoju gospodarki francuskiej w warunkach postępującego umiędzynarodowienia
gospodarki.
Ekonomiczne przesłanki funkcjonowania przedsiębiorstw publicznych były
związane z przekonaniem dotyczącym ograniczeń mechanizmu rynkowego (market failures), występowaniem monopoli naturalnych, efektów zewnętrznych, dóbr
publicznych i koniecznością realizowania przez państwo, w ramach polityki przemysłowej, długofalowych programów gospodarczych. Do tego dochodziły motywy
polityczne i ideologiczne związane ze służebną rolą instytucji państwowych wobec
obywateli, ochroną interesu ogólnego oraz dbania o zachowanie zasad równości
i sprawiedliwości społecznej. Instrumentem osiągania tych celów są, w ramach sektora publicznego, przedsiębiorstwa publiczne.
Procesy liberalizacji obejmowały coraz większy zakres dzięki działaniom organizacji międzynarodowych, jak GATT, MFW, Bank Światowy, doprowadziły do
uruchomienia programów prywatyzacyjnych w krajach Europy Zachodniej. Począwszy od lat 70. funkcjonowanie sektora publicznego ulegało stałemu ograniczaniu
w miarę jak w polityce ekonomicznej coraz większego znaczenia nabierały mechanizmy rynkowe. Sukcesywne wycofywanie się państwa z bezpośredniego zarządzania przedsiębiorstwami publicznymi nastąpiło w latach 80. W kolejnej dekadzie
prywatyzowane były przedsiębiorstwa państwowe sektora konkurencyjnego – banki, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe oraz przemysłowe. W sektorach strategicz-
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nych, uważanych za zastrzeżoną domenę państwa, ograniczano działalność przedsiębiorstw publicznych, wprowadzając w coraz większym zakresie firmy prywatne.
Wspólne projekty europejskie realizowane w przemyśle obronnym i lotniczym stymulowały współpracę sektora publicznego i prywatnego, zachęcając do dalszych
posunięć liberalizacyjnych.
W wyniku procesów demonopolizacji i deregulacji oraz poddaniu państwa rygorom równowagi budżetowej w związku z funkcjonowaniem Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej ograniczano ingerencję państwa w gospodarkę. Klasyczne
narzędzia wspomagania przedsiębiorstw publicznych stanęły pod znakiem zapytania.
Przedsiębiorstwa publiczne stanowią 10% potencjału gospodarczego Unii Europejskiej liczonego jako suma średniej liczby zatrudnionych, wartości dodanej oraz
wielkości akumulacji kapitału [Public Under takings... 1996]. W poszczególnych
krajach ich udział jest bardzo zróżnicowany. W Wielkiej Brytanii wynosi 3%, podczas gdy we Francji, Włoszech, Finlandii i Grecji 15%. Najwięcej zatrudnionych jest
w przedsiębiorstwach sektorów transportu i telekomunikacji oraz energii.
Zasadniczą misją tej kategorii przedsiębiorstw jest świadczenie usług publicznych. To pojęcie jest jednak przedmiotem kontrowersji ze względu na odmienny sposób definiowania w różnych systemach prawodawczych. Niektóre instytucje Wspólnoty sugerują, że należy unikać stosowania terminów „usługi publiczne”, „usługi użyteczności publicznej” [Opinia Komitetu... 2007] . Jakie czynniki determinują miejsce sektora przedsiębiorstw publicznych w gospodarkach krajów Unii Europejskiej?
W jakim zakresie regulacje instytucji unijnych sprzyjają rozwojowi lub hamowaniu rozwoju sektora przedsiębiorstw publicznych? Czy w gospodarce rynkowej,
w której zagadnienie efektywności jest kluczowe, potrzebne są przedsiębiorstwa publiczne uważane za mniej konkurencyjne niż prywatne? Wymienione problemy są
przedmiotem przedstawionych niżej uwag i refleksji.

2. Sektor publiczny, przedsiębiorstwa publiczne
w regulacji Unii Europejskiej
Nie ma ścisłej definicji sektora publicznego. To pojęcie obejmuje administrację państwową, przedsiębiorstwa publiczne oraz instytucje państwowe lub prywatne
zajmujące się opieką społeczną. W dokumentach wspólnotowych sektor publiczny
oznacza instytucje lub organy wspólnotowe, rządy centralne, regionalne, lokalne lub
inne władze publiczne, inne organy podlegające prawu publicznemu lub przedsiębiorstwom publicznym państw członkowskich.
W ostatnich kilku latach istotne miejsce w pracach Komisji Europejskiej zajmuje problematyka europejskiego modelu społeczeństwa. Kluczowym elementem
tego modelu są usługi użyteczności publicznej. Zdefiniowanie roli usług użyteczności publicznej i sposobu ich realizacji stanowi obowiązek władz publicznych odpowiedniego szczebla, lokalnego, regionalnego i krajowego. Wspólnota zapewnia
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natomiast, stosując zasady Traktatu o Unii Europejskiej oraz dostępne jej instrumenty, by wykonywanie tych usług pod względem jakości i cen jak najlepiej spełniało
potrzeby ich użytkowników i ogółu obywateli [Usługi użyteczności... 2001]. Według Komisji najlepszym mechanizmem świadczenia tych usług jest rynek. Zdaniem
komisji polityka wspólnego rynku i zasady konkurencji uzupełniają się wzajemnie.
Jakość usług świadczonych powszechnie może rosnąć, gdy dochodzi do konkurencji między dostawcami z sektora publicznego i prywatnego. Zyskują na tym użytkownicy, otrzymując usługi o wysokiej jakości po przystępnej cenie. W godzeniu
wymogów interesu ogólnego z zasadami konkurencji i rynku wewnętrznego można
wykorzystać różne rozwiązania: otwarcie rynku na konkurencję, nakładanie obowiązków świadczenia usług publicznych lub przyznawanie praw wyłącznych lub
szczególnych pojedynczemu przedsiębiorcy lub ograniczonej ich liczbie wraz z zapewnieniem finansowania lub bez niego.
Zasady rynku wewnętrznego i konkurencji nie mają zastosowania do działalności
innej niż gospodarcza. Wyłączone z zakresu stosowania reguł konkurencji i rynku są
dziedziny, takie jak wewnętrzne i zewnętrzne bezpieczeństwo, wymiar sprawiedliwości, stosunki zagraniczne, edukacja narodowa oraz ubezpieczenie społeczne.
Po drugiej wojnie światowej, przez długie lata funkcjonowania europejskich
systemów gospodarczych ukształtował się model monopolu w świadczeniu usług
publicznych przez jednostkę wspomaganą i kontrolowaną przez państwo. Do połowy lat 90. usługi publiczne w sektorach telekomunikacyjnym, transporcie kolejowym, elektryczności, gazu, usług pocztowych opierały się na monopolu państwa.
Liberalizacja tych sektorów w Stanach Zjednoczonych, szybki postęp techniczny
i umiędzynarodowienie spowodowały, że także w Europie zaczęto dokonywać radykalnych zmian w regulacji działalności sektorów tradycyjnie zastrzeżonych dla państwa. Państwo jako akcjonariusz w przedsiębiorstwach sektora publicznego zostało
poddane regułom konkurencji.
Postępujący proces liberalizacji działalności gospodarczej w świecie, rozwój
integracji europejskiej zmieniły w dużym stopniu uwarunkowania dotyczące zarządzania usługami publicznymi. Otwarcie na konkurencję wymusza zmianę podejścia
przedsiębiorstw publicznych, które w stopniu znacznie większym niż do tej pory muszą myśleć w kategoriach obniżki kosztów i elastyczności w działaniu. Progresywna,
ale kontrolowana liberalizacja realizowana przez komisję dokonywana w różnych
sektorach gospodarki rodzi pewne obawy dotyczące ochrony interesu ogólnego.
Kwestii usług interesu ogólnego poświęcono Zieloną Księgę, w której sformułowano stanowiska i opinie dotyczące sposobów wspierania wysokiej jakości usług
interesu ogólnego w Unii Europejskiej. Wnioski z konsultacji społecznych zostały
przedstawione z kolei w Białej Księdze Usług Interesu Ogólnego [Biała Księga...
2004]. Komisja konsekwentnie zakłada, że w budowie jednolitego rynku w sferze
usług publicznych regulacje unijne ułatwiające konkurencję mają istotne znaczenie
w funkcjonowaniu sektora przedsiębiorstw publicznych świadczących usługi publiczne.
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Przedsiębiorstwa publiczne, które spełniają ważne zadania w polityce ekonomicznej i społecznej państwa, w dokumentach oficjalnych Unii Europejskiej są definiowane następująco:
„Przedsiębiorstwo publiczne” jest to każde przedsiębiorstwo, na które organy
publiczne mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ z tytułu
własności, zaangażowania finansowego lub przepisów określających jego działalność. Domniemane istnienie dominującego wpływu na część organów publicznych
istnieje wówczas, jeśli organy te, bezpośrednio lub pośrednio, w stosunku do przedsiębiorstwa:
–– posiadają większość kapitału udziałowego tego przedsiębiorstwa, lub
–– kontrolują je większością głosów przypadających na akcje emitowane przez to
przedsiębiorstwo, lub
–– mogą wyznaczać więcej niż połowę składu organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego przedsiębiorstwa.
Traktat rzymski powołujący do życia EWG wymieniał przedsiębiorstwa publiczne jako jednostki mające zapewnić realizację zadań ogólnospołecznych. Wskazywał
jednocześnie na konieczność respektowania zasad konkurencji przez sektor przedsiębiorstw świadczących publiczne usługi.
W poźniejszych aktach prawnych Wspólnoty podkreśla się specyfikę usług publicznych. Artykuł 16 Traktatu amsterdamskiego nakłada na państwa obowiązek
czuwania, by usługi publiczne o charakterze ogólnym były realizowane zgodnie
z zasadami i warunkami umożliwiającymi wypełnienie ich misji.
Komisja Europejska koncentruje swoje działania przede wszystkim na dbaniu
o przestrzeganie reguł konkurencji między krajami członkowskimi. Wspomaganie
przedsiębiorstw państwowych przez rządy jest przedmiotem stałej kontroli. Odbywa
się to za pomocą regulacji dotyczących zasad pomocy państwa, koncentracji przedsiębiorstw, rynków publicznych oraz demonopolizacji gospodarki. W istocie chodzi
o to, by przedsiębiorstwa publiczne sektora konkurencyjnego nie były wspierane
przez państwa. Komisja walczy z monopolami naturalnymi ukształtowanymi w sektorach telekomunikacyjnym, dystrybucji gazu, prądu i wody.
Mimo sprzeciwów różnych środowisk krajów członkowskich, zwłaszcza Francji, polityka Unii Europejskiej charakteryzuje się konsekwentnymi działaniami
zmierzającymi do liberalizacji usług publicznych oraz rozszerzeniem konkurencji
na rynkach narodowych. Dotyczy to w pierwszym rzędzie sektora telekomunikacji,
kolejowego, energii i usług pocztowych. Taka sytuacja spotyka się z ostrym sprzeciwem związków zawodowych sektora publicznego, a także innych grup zawodowych
proponujących uchwalenie karty usług użyteczności publicznej w Europie. Uważa
się, że usługi te stanowią istotną część europejskiego modelu socjalnego.
Mimo widocznych pozytywnych efektów związanych z wejściem sektora prywatnego do dziedzin dawniej zastrzeżonych dla państwa (sektor telekomunikacyjny, energii i usług pocztowych) istnieje obawa, że w długim okresie sytuacja może
się zmienić. Kierując się zasadą efektywności, prywatne przedsiębiorstwa mogą,
jeszcze bardziej niż monopol państwa, wykazywać inercję w świadczeniu usług
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o wyskiej jakości i umiarkowanej cenie. Działania instytucji europejskich mające
na celu wypracowanie nowych regulacji w tej dziedzinie są dowodem ułomności forsowanej polityki prywatyzacji. Zwraca uwagę także istnienie wielu sprzeczności w
normach prawnych regulujących działalność przedsiębiorstw publicznych świadczących usługi publiczne. Prawo i praktyka w tym obszarze powoduje wiele niejasności, co odbija się na efektywności funkcjonowania dotychczasowych relacji między
państwem, przedsiębiorstwami publicznymi i instytucjami wspólnotowymi. Dążenia do zwiększenia przejrzystości, szczególnie w sferze finansowania przedsiębiorstw publicznych, pozostają nadal aktualne. Podział kompetencji między organami Wspólnoty a poszczególnymi członkami Unii powoduje, że władze krajowe w
swoich działaniach dotyczących usług publicznych muszą kierować się przesłankami narodowymi, lokalnymi a jednocześnie są poddane kontroli instytucji unijnych.
Chodzi o to, czy finansowanie krajowych usług publicznych nie narusza konkurencji
stanowiącej zasadniczy mechanizm funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

3. Przedsiębiorstwa publiczne
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Państwowe przedsiębiorstwa odgrywały zasadniczą rolę w gospodarce centralnie
planowanej. Państwo za ich pośrednictwem realizowało strategię rozwoju gospodarki narodowej. W ramach wieloletnich planów państwowych państwo dokonywało zmian w strukturze gospodarki narodowej, preferując wybrane, duże przedsiębiorstwa sektora publicznego. One to za pośrednictwem więzów kooperacyjnych
wpływały na bliższe i dalsze otoczenie innych mniejszych firm. Preferencje miały wymiar nie tylko ekonomiczny, ale społeczny i polityczny. Pracownicy dużych
przedsiębiorstw państwowych byli lepiej wynagradzani i często stanowili zaplecze
polityczne partii komunistycznych we wszystkich krajach socjalistycznych.
Kryzys gospodarki komunistycznej, brak możliwości podniesienia stopy życiowej pracowników i udźwignięcia wydatków społecznych zmienił ten stan rzeczy.
Pracownicy dużych zakładów produkcyjnych stali się awangardą przemian systemu
gospodarczego, gdyż stanowili w swojej masie dużą siłę polityczną, której kierownictwo partii komunistycznych nie mogło skutecznie się przeciwstawić.
Proces prywatyzacji publicznych przedsiębiorstw przebiegał w dwóch fazach.
Pierwsza w pierwszych kilku latach przemian systemowych polegała na pospiesznej
komercjalizacji przedsiębiorstw przekształcanych w spółki państwowe, które następnie prywatyzowano. Stosowano różne metody w zależności od skali przedsiębiorstwa
(rodzaje prywatyzacji). W tej fazie osiągnięto szybkie efekty w postaci radykalnego
zmniejszenia liczby państwowych przedsiębiorstw. Z perspektywy dzisiejszego dnia
ta pierwsza faza prywatyzacji państwowego sektora przedsiębiorstw jest oceniana
dość krytycznie. Umożliwiła ona przejęcie dużej części społecznego majątku produkcyjnego przez nomenklaturę postkomunistyczną; częściowo też przez niektóre
przedsiębiorstwa zagraniczne, które godząc się na warunki prywatyzacji, chciały
jedynie pozbyć się konkurencji, nie dotrzymując przyjętych zobowiązań.
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Druga faza prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych zbiegła się z szybkim
procesem przygotowań do akcesji do UE oraz światową tendencją liberalizacji sektora telekomunikacyjnego i innych sektorów uważanych za strategiczne. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej zaczęły pospiesznie wprowadzać aquis communautaire,
a także liberalizować m.in. sektory węgla i stali, telekomunikacyjny oraz banki. Było to
możliwe dzięki zwiększonemu napływowi zagranicznych inwestycji bezpośrednich.
Doświadczenia wyniesione z pierwszego okresu transformacji przyczyniły się
do bardziej uważnego rozważania projektów inwestorów zagranicznych i korelowania ich z potrzebami gospodarki narodowej. Najtrudniejsze problemy związane są z
prywatyzacją kopalń i hut, które pochłaniają dużą część budżetu państwa. Podobna
sytuacja ma miejsce w transporcie kolejowym, który jest ciągle domeną państwa.
Restrukturyzacja wymaga znacznej redukcji zatrudnienia, co spotyka się z ostrym
sprzeciwem silnych związków zawodowych.
Najbardziej dynamiczne przemiany zachodzą w sektorze telekomunikacji, w
którym prywatni inwestorzy zagraniczni mają decydujący wpływ na charakter jego
restrukturyzacji.
Mimo zaawansowanej prywatyzacji sektora przedsiębiorstw państwowych administracja państwowa ma wiele do powiedzenia. Z przyczyn politycznych utrzymywane są bezpośrednie związki między sprywatyzowanymi przedsiębiorstwami,
w których państwo ma częściowy udział.

4. Polityka przemysłowa a sektor publiczny
W ciągu 30 lat prosperity gospodarki zachodnioeuropejskiej polityka przemysłowa miała charakter interwencjonistyczny i sektorowy. Na początku procesu integracji Wspólnota Europejska prowadziła politykę przemysłową skierowaną na rozwój
tradycyjnych branż przemysłowych – wydobycia węgla, stali, przemysłu tekstylnego, przemysłu stoczniowego. Istotnym oparciem w realizowaniu tej polityki były
przedsiębiorstwa publiczne.
W 1990 r. zostały sformułowane zasady prowadzenia polityki przemysłowej na
szczeblu Wspólnoty [La politique... 1990]. Późniejszy Traktat o Unii Europejskiej
przyjął za podstawową zasadę konstrukcji Wspólnoty dążenie do stałego podnoszenia konkurencyjności przemysłowej. Traktat z Maastricht stał się bazą służącą do
formułowania podstaw prawnych celów i narzędzi wspólnotowej polityki przemysłowej. One pozwoliły na określenie przedsięwzięć Wspólnoty prowadzących do
podniesienia konkurencyjności przemysłu europejskiego. Impulsem do skoncentrowania uwagi organów Wspólnoty na problemach rozwoju przemysłowego było
sformułowanie Strategii lizbońskiej, która podnosiła konieczność położenia szczególnego nacisku na rozwój sektorów wysokiej techniki [Conclusions... 2000]. Parę
lat później państwa członkowskie Unii dokonały przeglądu działań podjętych w ramach Strategii lizbońskiej, analizując ponownie cele, jakie powinny być osiągane
w jej ramach. Wówczas to zwrócono uwagę na konieczność dbania o to, by solidna
podstawa rozwoju przemysłowego Wspólnoty opierała się na harmonii w rozwoju
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tradycyjnych i nowoczesnych gałęzi przemysłowych. Jednocześnie jednak wskazano potrzebę zwiększenia wysiłku w rozwój sektora B+R, innowacji we wszystkich
formach, a zawłaszcza przemysłu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Dynamika zmian zachodzących w gospodarce światowej wywołanych procesami
globalizacji oraz wpływ tych procesów na europejskie systemy gospodarcze przyczyniły się do sformułowania nowej polityki przemysłowej Wspólnoty biorącej pod
uwagę specyfikę sektorową rozwoju gałęzi przemysłowych [Une nouvelle... 2005].
Zasady tej polityki mają stanowić ramy określające proces adaptacji przemysłu europejskiego do coraz bardziej konkurencyjnego otoczenia. Komisja Europejska określiła kilka zasadniczych przedsięwzięć horyzontalnych, które mają stworzyć podstawę
nowej polityki przemysłowej: skonsolidowanie ram prawnych Wspólnoty w zakresie
prawa własności intelektualnej; powiązanie problemów konkurencyjności z zagadnieniami ochrony środowiska; ukierunkowanie polityki handlowej na wzrost konkurencyjności przemysłu europejskiego; uproszczenie prawa dotyczącego niektórych
sektorów przemysłu, m.in. budownictwa i przemysłu spożywczego; udoskonalenia
rozwoju kadr kwalifikowanych niezbędnych w niektórych nowych gałęziach przemysłu; powiązanie działań związanych z przemianami strukturalnymi w ramach uzgodnień uwzględniających rolę funduszy strukturalnych w tych przemianach; integrację
działań na szczeblu wspólnotowym dotyczących badań przemysłowych i innowacji.
Nowa polityka przemysłowa stanowi odpowiedź na diagnozę poziomu konkurencyjności przemysłu europejskiego wobec przemysłu Stanów Zjednoczonych
Ameryki. Duża część handlu Wspólnoty pochodzi z sektorów o przeciętnym poziomie technologicznym. Dokonanie głębszych zmian strukturalnych w przemyśle
europejskim jest więc niezbędne, zwłaszcza, że zwiększa się konkurencja na rynku
światowym ze strony tzw. wschodzących systemów gospodarczych.
Trudna do rozstrzygnięcia w praktyce jest relacja między polityką przemysłową
a polityką konkurencji. Polityka konkurencji ma zapewnić dobre funkcjonowanie
rynku, ale gdy kontrola porozumień między producentami procesów koncentracji i
pomocy państwa jest rygorystyczna, to przeszkadza to w efektywnych działaniach
restrukturyzacyjnych. Coraz częściej przywołuje się więc potrzebę szerszego uczestnictwa podmiotów publicznych w realizacji polityki przemysłowej. Nowa polityka
przemysłowa Wspólnoty przewiduje aktywną rolę sektora publicznego w tworzeniu
warunków podnoszenia poziomu konkurencyjności drogą tworzenia klastrów wspomaganych finansowo przez środki publiczne oraz stymulowania rozwoju europejskich ośrodków badań naukowych i innowacji grupujących najbardziej dynamiczne
jednostki europejskie w określonej dziedzinie przemysłu.
Struktury przemysłowe w gospodarce europejskiej są bardzo zróżnicowane.
Przystąpienie do Unii grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej stwarza nowe
problemy związane z polityką przemysłową. Sektor przemysłowy w tych krajach
jest rozbudowany i oparty na tradycyjnych dziedzinach przemysłowych – przemyśle
ciężkim, mechanicznym i chemicznym. W polityce przemysłowej w tych krajach
bardzo głęboko zaangażowane są instytucje publiczne, których praktyka działalności odbiega znacznie od prowadzonej w krajach „starej” Wspólnoty. Adaptowanie
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gospodarki do nowych wymogów zgodnie z acquis communautaire przybliża prowadzenie polityki przemysłowej w krajach – nowych członków Unii Europejskiej
do ram, jakie funkcjonują w pozostałych krajach Wspólnoty. Jednakże specyficzne potrzeby restrukturyzacji przemysłu wschodnioeuropejskiego, a zwłaszcza jego
integracja z siecią zachodnioeuropejską wymagają aktywnego działania ze strony
państwa. Rodzi to konflikty związane z różnicami między specyficznymi uwarunkowaniami krajowymi prowadzenia polityki przemysłowej a wymaganiami, jakie
wynikają z uczestnictwa w Unii. Polityka przemysłowa nowych krajów członkowskich Wspólnoty ma w dalszym ciągu charakter dualny. Ze względów społecznych
jest interwencjonistyczna w obszarze schyłkowych sektorów przemysłu. W zakresie
budowy nowych struktur konkurencyjności gospodarki ma charakter odpowiadający
założeniom wspólnotowej polityki przemysłowej.

5. Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Zadłużenie publiczne wielu krajów Europy Zachodniej zainspirowało do szukania rozwiązań mających na celu efektywniejszą realizację zadań publicznych dzięki
wykorzystaniu środków podmiotu publicznego i jednostki prywatnej. W 1992 r. w
Wielkiej Brytanii w ramach tzw. Private Finance Initiative rządu Partii Pracy zrealizowano budowę szpitala na zasadzie partnerstwa jednostki publicznej z przedsiębiorstwem prywatnym. To przedsięwzięcie, które w pewnym sensie stanowiło wzór
do naśladowania, dało początek podobnych rozwiązań w innych krajach Wspólnoty
[Ball, Heafey, King 2001].
Partnerstwo publiczno-prywatne jest formą długoterminowej współpracy sektora prywatnego i publicznego przy przedsięwzięciach mających na celu realizację zadań publicznych. Celem współpracy jest osiągnięcie obopólnych korzyści w
wymiarze celów zarówno społecznych, jak i komercyjnych danego przedsięwzięcia
[Glapa 2005]. Zasadą partnerstwa publiczno-prywatnego jest przejęcie przez sektor
publiczny odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i świadczenie danego rodzaju usług. Sektor prywatny ponosi natomiast odpowiedzialność
za pozyskanie funduszy na sfinansowanie prac związanych z danym przedsięwzięciem oraz zapewnia transfer technologii [Opinia Komitetu... 2007].
Wzrost konkurencji w gospodarce w wyniku procesów globalizacji wymusza
współpracę pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym. W sposób naturalny następuje rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego opartego na współpracy podmiotów
publicznych i prywatnych, którego celem jest osiągnięcie nie tylko celów komercyjnych, ale także społecznych. Formy partnerstwa publiczno-prywatnego zależą od
lokalnych uwarunkowań związanych z rozwiązaniami prawnymi, praktyką funkcjonowania instytucji oraz określonymi lokalnymi potrzebami [Hall 1998]. Partnerstwo
może mieć charakter czystego kontraktu wiążącego podmioty publiczne i prywatne
lub też może być sformalizowane w postaci nowej jednostki o różnym prawnym
charakterze. Komisja Europejska aprobuje obydwie formy.
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W ciągu prawie 25 lat nastąpił wyjątkowy rozwój tej formy współpracy między
sektorem publicznym i prywatnym. Zalety partnerstwa publiczno-prywatnego wiążą się przede wszystkim z ryzykiem przedsięwzięcia, które bierze na siebie partner
prywatny, oraz możliwością zgromadzenia wyższych środków niż te będące w dyspozycji państwa, niezbędnych do sfinansowania określonej inwestycji. Niewątpliwy
sukces, jaki notuje ta forma świadczenia usług publicznych w wielu krajach, wynika
w dużej mierze z większej efektywności podmiotów prywatnych w ocenie korzyści
i strat podejmowanych projektów. Wiele z nich ma charakter długoletni i jakość
rachunku ekonomicznego inwestycji ma zasadnicze znaczenie. Bardzo istotne jest
skrupulatne rozważanie politycznych i ekonomicznych uwarunkowań działania podmiotu publicznego i prywatnego. Długofalowe inwestycje wykraczają najczęściej
poza cykle polityczne, dlatego podmioty prywatne szczególnie uważnie kalkulują
ryzyko wynikające ze zmiany uwarunkowań zewnętrznych.
Partnerstwo publiczno-prywatne napotyka przeszkody mające różnorodny charakter. W wielu analizach podnoszony jest problem kontroli projektu ze strony odpowiednich instytucji publicznych. Nierzadko brak przygotowania administracji do właściwej oceny podjętych działań lub korupcja stawiają pod znakiem zapytania daną
inwestycję. Inną przeszkodą jest brak odpowiednich rozwiązań prawnych adekwatnych do konkretnej sytuacji lub inercja biurokracji. Jeśli wykorzystywane są środki zagraniczne, pojawia się obawa, czy działania inwestycyjne zostaną dobrze ocenione.
Ocenę partnerstwa publiczno-prywatnego w praktyce krajów Wspólnoty instytucje europejskie przedstawiły w Zielonej Księdze [Green Paper... 2004]. Według komisji kilka czynników powoduje coraz szersze zastosowania tej formy współpracy
między sektorem publicznym i prywatnym. W obliczu ograniczeń budżetowych szuka się dodatkowych środków finansowania przedsięwzięć publicznych oraz przejmuje się doświadczenie i wiedzę podmiotu sektora prywatnego. Partnerstwo publiczno-prywatne można także postrzegać jako wyraz zmian funkcji państwa, które
wychodzi z roli bezpośredniego uczestnika działalności gospodarczej, zajmując się
zadaniami regulacji i kontroli procesów gospodarczych. Ewolucja form partnerstwa
publiczno-prywatnego w krajach Wspólnoty powoduje, że często pada pytanie, w
jakim stopniu partnerstwo publiczno-prywatne jest rodzajem prywatyzacji usług
publicznych lub pierwszym krokiem na drodze do niej? Parlament Europejski wypowiedział się na ten temat negatywnie [European Parlament... 2006]. Niezależnie
jednak od oceny w jakim kierunku zmierzają rozwiązania dotyczące partnerstwa publiczno-prywatnego w Unii Europejskiej, można stwierdzić, że jest to dobry instrument, który można wykorzystać do prowadzenia efektywnej polityki publicznej.

6. Uwagi końcowe
Sektor przedsiębiorstw publicznych w europejskich systemach gospodarczych
przeszedł zasadniczą ewolucję w XX wieku. Radykalne zmiany w jego funkcjonowaniu zaszły zwłaszcza w ostatnich dwóch dekadach, kiedy to zgodnie z regulacjami
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traktatu dotyczącego Unii Europejskiej kwestie konkurencyjności gospodarki wysunęły się na plan pierwszy. Traktat z Mastricht był istotnym krokiem do uszczuplenia
kompetencji rządów państw narodowych na rzecz władzy organów europejskich.
Oparciem w polityce gospodarczej rządów w Europie były zawsze przedsiębiorstwa
publiczne, a dziedziny strategiczne oraz obrona narodowa były zastrzeżone zasadniczo dla przedsiębiorstw państwowych. Ten stan rzeczy konsekwentnie zmienia
Komisja Europejska, wprowadzając regulacje, które stawiają na pierwszym planie
warunki konkurencji na rynku, nie zakłócanej przez państwo. Dotychczasowe specjalne traktowanie przedsiębiorstw państwowych, tworzenie i funkcjonowanie monopoli wspieranych przez państwo przestaje być normą. Komisja Europejska dba o
to, by przedsiębiorstwa świadczące usługi użyteczności publicznej także respektowały zasady konkurencji i poddawały się rygorom rynku. Dotyczy to także projektów prywatyzacyjnych, które mogą doprowadzać do nadmiernej koncentracji, a tym
samym ograniczać konkurencję.
Komisja Europejska i inne organy wspólnoty wypracowują nowe ramy współpracy instytucji państwa i przedsiębiorstw publicznych. Chodzi głównie o przejrzystość stosunków finansowych, które mają zapobiegać pomocy państwa dla przedsiębiorstw publicznych, kiedy taka pomoc naruszałaby warunki konkurencji na rynku
unijnym. Różnorodność sytuacji w krajach Unii, uwarunkowania historyczne, instytucjonalne i społeczne są jednak tak zróżnicowane, że regulacje dotyczące relacji
państwo–przedsiębiorstwa publiczne obarczone są wieloma niekonsekwencjami i
sprzecznościami. Prowadzi to do wielu konfliktów między instytucjami wspólnotowymi i agendami państw członkowskich Unii Europejskiej.
Podsumowując, można stwierdzić, że proces integracji europejskiej ma szczególny wpływ na funkcjonowanie sektora przedsiębiorstw publicznych. Podkreślane
w latach 50. i 60. zadania przedsiębiorstw publicznych wynikające z misji społecznej i rozwoju gospodarki krajowej są systematycznie ograniczane wprowadzaniem
przez organy Wspólnoty prawa konkurencji i neutralności zarządzania. Logika misji społecznej, jaką wcześniej miały te przedsiębiorstwa, zastępowana jest logiką
efektywności. Jednakże te dwa podejścia trudno pogodzić, dlatego też problem roli
przedsiębiorstw publicznych we współczesnej gospodarce europejskiej jest przedmiotem dalszych analiz i refleksji.
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Public enterprises in the process
of European integration
Summary
The authors highlight the problems of evolution of the role of public enterprises in the process
of European integration. The progressive liberalization of European economy during the second half
of the 20th century has limited the role of public enterprises in the national economy particularly its
strategic function and social objectives. The authors stress the importance of Maastrich Treaty and
Amsterdam Treaty to development of the legal framework of the competition policy and practical application of State aid. The paradigm of regulatory practices of public sector enterprises is change to new
market regulation. First of all, European Commission supervises the functioning of the Internal Market.
Public sector must follow transparent open procedures ensuring conditions of competition. In the authors’ opinion, the replacement of social mission logic, characteristic of the European economies, by
effectiveness logic implies difficult dilemma for the State. Development strategy of national economy
does not always comply with the vision of the EU development created by European Commission and
other European institutions.
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Krystyna Gawlikowska-Hueckel

POLITYKA SPÓJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTERESÓW
KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wstęp
Polityka spójności1 ma bardzo duże znaczenie dla słabiej rozwiniętych regionów UE. Jej działania stanowią próbę neutralizacji ujemnych skutków pogłębiania
integracji2. Polityka regionalna podlegała ewolucji, a dzisiejsza debata teoretyczna
i dyskusje na forum instytucji unijnych wskazują, że istnieją zwolennicy dalszych
jej przeobrażeń, jeżeli chodzi zarówno o cele, jak i o wielkość nakładów przeznaczanych na jej prowadzenie. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie,
czy istnieją realne zagrożenia, że ulegnie ona znacznym zmianom czy też jej obecny
charakter i zakres zostanie niezmieniony.

2. Ewolucja polityki regionalnej a interesy krajów członkowskich
Integracja funkcjonuje na podstawie tzw. fundamentalnych zasad. Ich respektowanie ma podstawowe znaczenie dla rozwoju całego ugrupowania. Z punktu widzenia tematu podjętego w niniejszym opracowaniu na szczególną uwagę zasługują
1
Celem polityki spójności jest zwiększenie stopnia kohezji społecznej i gospodarczej: W celu
wspierania harmonijnego rozwoju całej Wspólnoty, rozwija ona i prowadzi działania służące wzmocnieniu jej spójności gospodarczej i społecznej. Art. 158 TWE z kolei stanowi, że: Wspólnota wspiera
także osiąganie tych celów przez działania, które podejmuje za pośrednictwem funduszy strukturalnych.
(art. 159 TWE). Z kolei w art. 160 TWE zawarto postanowienie, że Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie sie do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we
Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych. Ze względu na to, że działania UE
koncentrują się na dążeniach do zwiększenia stopnia spójności społecznej i gospodarczej regionów
– poprzez ich dostosowania strukturalne – terminy: polityka spójności, polityka strukturalna i polityka
regionalna są w literaturze używane zamiennie.
2
Zmiany dokonujące sie w polityce regionalnej determinowane były dwoma procesami: poszerzania i pogłębiania integracji. Akcesja do WE nowych krajów powodowała zwiększenie stopnia
nierówności w rozwoju społeczno-gospodarczym (poza jednym rozszerzeniem w 1995 r., kiedy do
Wspólnoty przystąpiły: Szwecja, Finlandia i Austria, których poziom rozwoju (mierzony PKB per
capita) nie odbiegał od średniej unijnej. Obok procesów poszerzania polityka regionalna zmieniała się
pod wpływem procesów pogłębiania. Zmiany w stosowanym instrumentarium stanowiły próbę amortyzacji ujemnych skutków wzrostu konkurencji krajom i regionom najmniej rozwiniętym.
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dwie spośród nich: zasada solidarności i zasada konwergencji i spójności społeczno-ekonomicznej.
Zasadę solidarności można rozpatrywać w dwóch aspektach:
–– po pierwsze, jako dążenie i zobowiązanie wszystkich krajów członkowskich do
realizacji wspólnych celów i zadań,
–– po drugie, jako solidarność finansową, przejawiającą się w realizacji wyznaczonych wspólnymi kryteriami dochodów i wydatków przeznaczonych na zaplanowane cele i zadania.
Zasada konwergencji i spójności społeczno-ekonomicznej przejawia się we
wspieraniu harmonijnego i zrównoważonego rozwoju całej UE [Gawlikowska-Hueckel, Zielińska-Głębocka 2004]. Działania objęte tą zasadą dotyczą również dążenia do poprawy konkurencyjności ugrupowania przy uwzględnieniu solidarności
krajów członkowskich. Zasada ta zapisana została w prawie pierwotnym Wspólnoty.
Na mocy Jednolitego Aktu Europejskiego do traktatu o WE wprowadzono tytuł:
„Spójność ekonomiczna i socjalna” (Economic and Social Cohesion) i poprzednie sformułowania Traktatu rzymskiego zastąpiono zapisem, że celem wspierania
swojego wszechstronnego, harmonijnego rozwoju, Wspólnota rozwija i kontynuuje
działania prowadzące do wzmacniania swojej spójności ekonomicznej i społecznej.
W szczególności Wspólnota dąży do zredukowania różnic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmniejszania zacofania regionów najmniej uprzywilejowanych regionów lub wysp, w tym terenów wiejskich”3.
Początkowo polityka regionalna nie miała charakteru wspólnego, a wspomaganie regionów słabiej rozwiniętych leżało w gestii krajów członkowskich4. Obecny
charakter polityki spójności wykształcił się wskutek wielu zmian, przy czym reformom towarzyszyły ożywione debaty i kontrowersje wśród krajów członkowskich.
Największy wpływ na politykę spójności wywierały procesy pogłębiania i poszerzania integracji. Nie bez przyczyny zatem znaczny pakiet reform tej polityki wprowadzono w latach 1986-1992. Powodami proponowanych zmian były:
–– decyzja o utworzeniu jednolitego rynku europejskiego (od 1 stycznia 1993 r., ale
przygotowania do jego utworzenia rozpoczęło wejścia w życie Jednolitego Aktu
Europejskiego w 1987 r.),
–– poszerzenie integracji o Hiszpanię i Portugalię (1986 r.),
–– nacisk Wielkiej Brytanii na taki podział transferów z budżetu UE, aby wszystkie
kraje członkowskie partycypowały w nich w stopniu bardziej sprawiedliwym.
Konsekwencją zmiany rangi (zapis w traktacie) polityki regionalnej było zreformowanie w 1988 r. funduszy strukturalnych, które miały działać w sposób bardziej skoordynowany, na podstawie jednolitych reguł, co powinno przyczynić się do
wzrostu efektywności wykorzystania środków finansowych [Framework...]. Zdecydowano również, ze polityka regionalna będzie planowana w okresach sześciolet3

TUE, art. 158 (130a).
Problemy ewolucji polityki regionalnej w podziale na jej etapy analizują m.in.: I. Pietrzyk
[2000], K. Głąbicka, M. Grewiński [2003], A. Jankowska i Z. Brodecki [2005].
4
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nich, co oznacza, że etapy programowania „pokrywają się” z ramami finansowymi
UE5. Pierwszym okresem programowania były lata 1988-1993.
Program budowy jednolitego rynku europejskiego budził obawy mniej rozwiniętych krajów członkowskich o to, że wprowadzenie czterech swobód przepływu:
dóbr, osób, usług i kapitału, spowoduje nasilenie konkurencji, co negatywnie wpłynie na najsłabsze gospodarczo regiony Wspólnoty. W związku z tym bogatsze państwa – w zamian za zaakceptowanie procesów pogłębiania integracji – zdecydowały
się wydzielić w budżecie więcej środków finansowych przeznaczonych na inwestycje, które miały przyspieszyć rozwój regionów „o nienaturalnie niskim poziomie
życia [El-Agraa 1990].
W kontekście tej decyzji warto przypomnieć o tym, że pogłębienie liberalizacji,
czyli zniesienie barier fizycznych, technicznych i fiskalnych powoduje wzrost korzyści, które – szczególnie w pierwszym okresie po otwarciu rynków – stają się udziałem krajów lepiej rozwiniętych. Z drugiej strony to właśnie te kraje – płatnicy netto,
proponują zmniejszenie składek do budżetu lub ograniczenie wydatków, w tym na
politykę regionalną. Oznacza to, że patrzą one na politykę regionalną przez pryzmat
transferów pieniężnych, dokonywanych na rzecz regionów słabiej rozwiniętych.
Przyczynami zmian polityki regionalnej w kolejnym etapie (1993-1999) były
następujące zdarzenia:
–– podpisanie (w 1992 r.) i wejście w życie (w 1993 r.) Traktatu z Maastricht, który
stworzył podstawy prawne unii gospodarczo-walutowej,
–– naciski krajów słabszych gospodarczo, które obawiały się skutków wprowadzenia unii walutowej,
–– przyjęcie w skład krajów członkowskich trzech krajów: Austrii, Finlandii
i Szwecji6.
Najbardziej istotnym powodem zmiany polityki regionalnej była decyzja o utworzeniu Unii Gospodarczej i Walutowej. Komitet Regionów7 ostrzegał, że uczestnictwo w strefie euro może doprowadzić do dalszej intensyfikacji konkurencji między
krajami, co spowoduje pilną potrzebę minimalizowania ujemnych skutków tego zjawiska dla regionów słabiej rozwiniętych. Kraje słabsze obawiały się zatem, że wzrost
dyscypliny finansów publicznych oraz konieczność utrzymania na niskim poziomie
inflacji i stóp procentowych doprowadzi do spowolnienia wzrostu gospodarczego i
nasili problem bezrobocia. Dlatego też w dyskusjach dotyczących ich uczestnictwa
w unii walutowej domagały się rekompensat za ich udział w tym etapie integracji.
5
Od 1988 r. Komisja i Parlament, opracowując coroczne budżety, opierają się na kilkuletnich
planach finansowych. Pierwsza prognoza finansowa dotyczyła lat 1988-1992 (tzw. pierwszy pakiet
Delorsa), druga obejmowała lata 1993-1999 (drugi pakiet Delorsa), trzecia zaś lata 2000-2006 (zawarto
ją w Agendzie 2000).
6
Akcesja Finlandii i Szwecji przyczyniła się do powstania nowego celu polityki regionalnej, który
został skierowany do regionów, w których zaludnienie jest niższe niż 8 osób na 1 km2.
7
Komitet Regionów zwrócił sie do Komisji Europejskiej z postulatem przeprowadzenia dokładnych analiz skutków wprowadzenia unii walutowej dla regionów słabszych (Committee of Regions,
1996).
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Szczególnie skuteczna okazała się presja Hiszpanii, która zgodziła się poprzeć
unię walutową pod warunkiem podwojenia środków dla regionów najbiedniejszych.
Kompromis ten znalazł się w protokole dotyczącym spójności, który dołączono do
Traktatu o Unii Europejskiej. Ponadto, na mocy Traktatu z Maastricht, umieszczono
zapis8 o powołaniu Funduszu Spójności9, który miał współfinansować inwestycje w
mniej rozwiniętych krajach członkowskich, szczególnie narażonych na negatywne
skutki uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej10. Kryterium przyznania środków był poziom PKB per capita niższy o 90% od średniej UE. Na podstawie tego
kryterium do grupy krajów kohezyjnych zakwalifikowano: Grecję, Irlandię, Hiszpanię i Portugalię11.
Kolejny etap polityki regionalnej ukształtował się pod wpływem decyzji o przyjęciu do integracji ośmiu słabiej rozwiniętych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. W 1999 r., w okresie prezydencji Austrii, sformułowano nowy plan finansowy
na lata 2000-2006, tzw. Pakiet finansowy „Santer I”. Przy tej okazji odbyła się dyskusja, która dotyczyła wkładu państw członkowskich do unijnego budżetu.
W Agendzie 2000 (zaaprobowanej na szczycie w Berlinie 2000 r.) zwrócono uwagę na to, że: Komisja Europejska przy szacowaniu kosztów rozszerzenia, musi uwzględniać możliwość podwyższenia „składki członkowskiej” [Agenda 2000... 2000] .
Zaproponowany pakiet reform był kompromisem uwzględniającym interesy krajów kandydujących oraz stanowił próbę „odejścia” od traktowania polityki regionalnej wyłącznie w kategoriach ponoszonych na nią nakładów. Należy dodać, że szczyt
berliński poprzedziła ożywiona dyskusja, w trakcie której ujawniło się ogromne
zróżnicowanie interesów państw członkowskich. Niemcy, Holandia, Szwecja i Austria wskazywały na trudności związane z tym, że w długim okresie to one ponoszą
główny trud finansowania polityki spójności, będąc tzw. płatnikami netto. Francja
nie chciała podjąć dyskusji na temat transferów otrzymywanych dla rolnictwa, a
Hiszpania, Portugalia i Grecja za priorytet uznawały restrukturyzację swoich systemów gospodarczych, co – zgodnie z ich opinią – powinno być wspierane pomocą
pieniężną ze wspólnego budżetu.
Debata dotycząca następnej perspektywy finansowej rozpoczęła się już w 2003 r.
Angażowały się w nią zarówno kraje członkowskie, jak i instytucje unijne. Debata ta
w znacznym stopniu koncentrowała się na nakładach dotyczących polityki spójności. Znamienne było stanowisko Parlamentu Europejskiego, które przegłosowano w
2005 r. PE zaproponował niższy pułap wydatków od sugerowanego przez Komisję
Europejską (1,18% DNB)12. Warto przy tym dodać, że dążąc do redukcji wydatków,
Art. 161 (130 D) TUE.
Mimo że Fundusz Spójności nie finansował przedsięwzięć związanych stricte z regionami.
10
Fundusz ten finansował inwestycje z zakresu infrastruktury kolejowej i drogowej, ochrony środowiska i budowę transeuropejskich sieci komunikacyjnych.
11
Ustalono również proporcje podziału kwot między kraje kohezyjne. Wynosiły one 16-20% dla
Grecji, 16-20% dla Portugalii, 7-10% dla Irlandii i 52-58% dla Hiszpanii.
12
W zobowiązaniach.
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zajęcie stanowiska przez PE, pułap wydatków niższy od zaproponowanych przez Komisję Europejską (1,18% DNB)
propozycja stworzenia specjalnego funduszu, który wspierałby regiony przeżywające trudności w
związku z nasilającą się konkurencją światową
debata dotycząca perspektywy finansowej

list zawierający propozycję obniżenia brytyjskiego rabatu

propozycja redukcji wszystkich wydatków z budżetu UE (poza administracją)
propozycja dotycząca perspektywy budżetowej 2007-2013. Znaczna redukcja wydatków, w tym
na politykę spójności (o 13 mld euro), mniejsze pułapy współfinansowania polityki przez kraje
członkowskie, wzrost rabatu brytyjskiego
list zawierający krytykę propozycji brytyjskiej
kolejna propozycja zawierająca sugestie wsparcia wobec konkretnych państw członkowskich

porozumienie posłów PE z frakcji EPPP-ED 12 najbiedniejszych państw w sprawie redukcji
wydatków (postulat, aby środki przeznaczone na politykę spójności w tych krajach nie były
zmniejszone)
sformułowanie ogólnych zasad dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013

Działania krajów członkowskich
list sześciu płatników netto z propozycją ograniczenia wydatków (w zobowiązaniach) do pułapu
1% DNB

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów UE.

Październik
2005
Październik
2005
Grudzień 2005

Grudzień 2005 Grupa Wyszehradzka
Grudzień 2005 Wielka Brytania
(prezydencja w Radzie UE)
Grudzień 2005 Polska i Francja (ministrowie
spraw zagranicznych)
Rok
Instytucja
2004
Komisja Europejska
Luty 2004
Rada UE
2004
Parlament Europejski
Czerwiec 2005 Parlament Europejski

Luksemburg (prezydencja
w Radzie UE)
Czerwiec 2005 Luksemburg
Listopad 2005 Wielka Brytania
(prezydencja w Radzie UE)

Maj 2005

Rok
Kraje
Grudzień 2003 Niemcy, Francja, Wielka
Brytania, Austria, Holandia,
Szwecja
2005
12 najbiedniejszych
krajów UE

Tabela 1. Przegląd propozycji krajów członkowskich i instytucji UE dotyczących perspektywy finansowej 2007-2013
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postulowano zmniejszenie nakładów na politykę spójności, ale tylko dla bogatszych
krajów UE. Luksemburg zaproponował kompromis, aby budżet wynosił 1,06 dochodu narodowego brutto UE.
W tabeli 1 w syntetyczny sposób zaprezentowano różnego rodzaju działania i inicjatywy państw członkowskich oraz instytucji unijnych poprzedzające ostateczne
zawarcie porozumienia. Przedstawienie tych stanowisk wyraźnie wskazuje na rozbieżność interesów między różnymi grupami krajów członkowskich oraz instytucji
unijnych.
W debacie prowadzonej na forum krajów członkowskich odżyły tradycyjne różnice zdań między Francją a Wielką Brytania. Stanowisko Francji było jednoznaczne:
Wielka Brytania powinna zrezygnować z rabatu, który realnie obniża jej składkę
do budżetu UE kosztem zwiększenia obciążeń największych płatników13. Opinii tej
zdecydowanie sprzeciwiła się Wielka Brytania, utrzymując, że gdyby rabat anulowano, Wielka Brytania płaciłaby do budżetu dwuipółkrotnie tyle co Francja.
Stanowisko brytyjskie wyrażone przez premiera T. Blaira było następujące: Wielka Brytania dopuści możliwość dyskusji na temat rabatu, ale tylko wówczas, jeżeli
nastąpi ,,zasadniczy przegląd sposobu, w jaki Europa wydaje pieniądze”, ponieważ
wydatki UE muszą odpowiadać potrzebom XXI wieku. W pierwszy rzędzie chodziło o wydatki na rolnictwo, które pochłania 40% wydatków unijnych, przy udziale
pracujących w rolnictwie wynoszącym 5%. Francja stała jednak na stanowisku, że
żaden kompromis nie może naruszać porozumienia z 2002 r., w którym sprecyzowano poziom wydatków gwarantujących wysokie transfery na francuskie rolnictwo do
końca 2013 r., czyli do końca obecnej perspektywy budżetowej.
Wielka Brytania pozostawała również (jak zawsze) sceptyczna wobec systemu
socjalnego UE.

3. Wielkość i struktura budżetu a nakłady na politykę regionalną
W przedstawionych stanowisk i różnic zdań, które zarysowały się między krajami członkowskimi i instytucjami unijnymi, wynika, że podstawowe kwestie sporne
dotyczą wysokości wpłat do budżetu unijnego i wielkości oraz struktury wydatków,
które są z niego dokonywane. Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów członkowskich powoduje, że obciążenia składkami do budżetu, a tym samym finansowanie integracji nie rozkłada się symetrycznie między krajami członkowskimi.
Część spośród nich jest tzw. płatnikami netto, czyli wpłaca do budżetu Wspólnoty
więcej niż z niego otrzymuje. Należy jednak jeszcze raz podkreślić, że nie wszystkie
pozytywne efekty integracji sprowadzają się do wymiernych, otrzymywanych ze
wspólnego budżetu, transferów pieniężnych. Część skutków to korzyści, które, jak
już wspomniano, są uruchamiane przez procesy pogłębiania integracji i stają się
13
Rabat ten wynegocjowała w 1984 r. Margaret Thatcher. Stanowił on rekompensatę za to, że
Wielka Brytania nie korzysta w takim stopniu z transferów na politykę rolną jak inne kraje.
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udziałem – przynajmniej w pierwszym okresie – przede wszystkim krajów lepiej gospodarczo rozwiniętych [Baldwin 1989; Krugman, Venables 1996].
Mimo korzyści, które czerpią kraje bogatsze, mimo że solidarność finansowa jest
jedną z fundamentalnych zasad integracji, to uchwalaniu każdej nowej perspektywy
finansowej towarzyszą spory i dyskusje na temat zasadności wysokości składek oraz
wielkości i racjonalności wydatków.
Przy sporządzaniu budżetu uwzględnia się tzw. kryteria ekonomiczne i polityczne. Kryteria ekonomiczne dzielą się na dotyczące równości poziomej i pionowej.
Równość pozioma przejawia się w tym, że kraje o takiej samej zdolności płatniczej
obciążone są równymi składkami, natomiast pionowa, że wysokość składek powinna
zależeć od zdolności płatniczej poszczególnych państw. Realizacja wymienionych
postulatów ma uwzględniać poszanowanie społecznej sprawiedliwości oraz efektywność ekonomiczną, co oznacza, że finansowanie unijnych przedsięwzięć nie powinno
zmniejszać aktywności gospodarczej krajów członkowskich [Cieślukowski 2000].
Mimo że wspomniane zasady są precyzyjnie sformułowane, żaden z krajów
członkowskich nie jest zainteresowany zwiększaniem swoich obciążeń związanych
z funkcjonowaniem UE i – jak wskazują na to przedstawione doświadczenia – ustalaniu budżetu (a szczególnie perspektyw finansowych) tradycyjnie odżywają spory i
dyskusje. Ponieważ największy udział w wydatkach mają: polityka rolna i polityka
regionalna, tradycyjnie dyskusja dotyczy też sposobu ich prowadzenia14.
Trudności w osiągnięciu consensusu w sprawie perspektyw budżetowych wiążą
się również ze specyfiką budżetu. Polega ona na dużym udziale środków pochodzących ze składek obliczanych jako procent PNB/DNB i VAT, co niemal automatycznie prowadzi do tego, że Państwa Członkowskie próbują maksymalizować krajowe
korzyści z budżetu unijnego [Obecny system... 2005].
W 2005 r. dochody do budżetu UE wyniosły 106,3 mld euro, natomiast wydatki
116,55 mld euro. Dla porównania budżet Francji zaplanowano na 288,8 mld euro15.
Szczególnie mały jest budżet UE w konfrontacji z danymi dotyczącymi Stanów
Zjednoczonych, gdzie dochody budżetowe szacowane są na 1,862 bln dolarów,
a wydatki na 2,338 bln dolarów.
Próbom podwyższenia dochodów budżetowych sprzeciwiają się kraje członkowskie. Zdecydowany protest wzbudziła propozycja Komisji, aby zwiększyć budżet z
124,6 mld euro w 2007 r. do 143,1 mld euro w 2013 r. Wzrost dochodów oznacza
bowiem konieczność podwyższenia składki, która stanowi ok. 70 proc. wpływów.
Szczególnie protestują płatnicy netto: Niemcy, Wielka Brytania, Austria, Szwecja,
Holandia i Francja. Tymczasem, budżet UE rośnie w tempie wolniejszym niż wynosi
przeciętne tempo wzrostu budżetu krajów członkowskich.
14
Przypomnieć należy, że spory te mają długą tradycję. Pierwsze spory toczono już w okresie powołania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jak wiadomo, decyzję o utworzeniu EFRR podjęto na posiedzeniu szczytu europejskiego w Paryżu w 1972 r., ostatecznie jednak zaczął funkcjonować
1 lipca 1975 r. Przyczyną opóźnienia były trudności w osiągnięciu kompromisu dotyczącego udziałów
krajów członkowskich we wpływach i wydatkach (świadczeń jednych krajów na korzyść drugich).
15
Eurostat 2006.
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Rys. 1. Tempo wzrostu budżetów w 15 w krajach członkowskich, średnia dla UE-15 i budżetu UE
(w latach 1996-2002)

Źródło: opracowano na podstawie: [Obecny system... 2005].

Jak wynika z przedstawionych danych, tempo wzrostu budżetów krajowych jest
wyższe niż budżetu unijnego. Można zatem postawić pytanie, czy realizacja zadań
UE nie jest zagrożona przez obniżającą się skłonność krajów członkowskich do ich
finansowania. Czy nie zagrożona tym samym staje się zasada solidarności i spójności społeczno-ekonomicznej?

Rys. 2. Zmiany stopnia zamożności płatników netto w latach w 1984 i 2003
(średnia UE-15 = 100)
Źródło: opracowano na podstawie: [Scenariusze na przyszłość... 2005].

O naruszaniu wręcz tej reguły mówił J. Lewandowski, komentując dyskusje
dotyczące obecnej perspektywy finansowej: Celowo ilustruję swoją wypowiedź
na pytanie o europejską solidarność dowodami budżetowymi. Wynika to (....) nade
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wszystko z przekonania, iż wszelkie deklaracje są pustosłowiem, jeżeli nie znajdują
pokrycia w zobowiązaniach finansowych. Budżet jest i będzie probierzem intencji
i sprawdzianem dla słownych deklaracji. Na progu XXI wieku sprawdzian ten wypada niekorzystnie. Złamana została zasada dostosowywania finansów do nowych
ambicji i potrzeb Unii Europejskiej, która w międzyczasie przestała być klubem bogatych krajów. [Lewandowski].
Powodem niechęci do wzrostu składek tego „bogatego klubu” nie jest obniżenie
się poziomu zamożności w krajach płatnikach netto. Jeżeli średnią UE-15 przyjąć
za 100, to w 2003 r. (czyli przed rozszerzeniem) poziom zamożności tych krajów
w stosunku do średniej UE-15 był wyższy niż w 1984 r.
Dyskusje dotyczą również struktury wydatków. Szczególnie kontrowersyjne jest
to, że aż do 2007 r. udział wydatków na rolnictwo w budżecie unijnym był najwyższy. Stanowi to ewidentny anachronizm, zważywszy na to, że środki przeznaczane
łącznie na badania i rozwój, naukę i technikę, kształcenie i innowacyjność były siedmiokrotnie mniejsze.

4. Przyszłość polityki regionalnej
W kontekście przedstawionych problemów dotyczących możliwości finansowania polityki wspólnotowej można postawić pytanie o przyszłość polityki regionalnej.
Obawy co do jej utrzymania w obecnym kształcie (w sensie wielkości nakładów
i celów) wynikają z:
–– braku chęci finansowania zwiększających się wydatków związanych z jej prowadzeniem przez płatników netto,
–– kontrowersji dotyczących jej kształtu w obecnej postaci,
–– niejednoznacznej oceny skuteczności polityki regionalnej.
Postawy świadczące o braku woli finansowania zwiększających się wydatków
związanych z prowadzeniem polityki regionalnej zostały już przedstawione.
Kontrowersje, które dotyczą celów polityki regionalnej, wynikają z wątpliwości,
czy istotnie ponoszone na nią nakłady są efektywne? Jak wynika z IV Raportu Spójności [Rozwijające się regiony... 2007] w okresie 1995-2004 w regionach nowych
krajów członkowskich nastąpił wzrost produktywności. Jednak w 29 regionach (we
Francji, Włoszech i w Hiszpanii) produktywność zmalała. Jeżeli chodzi o ocenę trendów w innowacyjności, to najlepsza sytuacja jest w regionach fińskich, szwedzkich,
niemieckich, brytyjskich i holenderskich, czyli w regionach zaliczanych do grupy
najlepiej rozwiniętych.
Analiza tego typu trendów reaktywuje debatę dotyczącą prowadzonego wariantu polityki regionalnej. Jeżeli – zgodnie z nowymi teoriami wzrostu – przyjąć, że
obecnie motorem rozwoju są inwestycje w badania, rozwój nauki, poprawę jakości
kapitału ludzkiego, to nie ulega kwestii, że obszarami, wręcz predestynowanymi
do dokonywania takich inwestycji, są najlepiej rozwinięte regiony (aglomeracje),
ponieważ posiadają one odpowiednie do tego warunki (instytuty, uniwersytety, jed-
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nostki B+R, ludzi zdolnych do wymyślenia i wdrożenia wynalazków oraz społeczności skłonne je zaakceptować i zaabsorbować). Ponadto regiony mniej rozwinięte
nie będą skazane na trwałą peryferyzację. Efekty rozprzestrzeniania (spread) emitowane przez ośrodki o wysokim poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego
spowodują, że po pewnym czasie obszary słabsze gospodarczo staną się również
beneficjentami wzrostu gospodarczego.
Jaki zatem charakter powinna mieć polityka regionalna Wspólnoty? Czy istnieją
powody, aby utrzymywać jej dotychczasowe cele i instrumenty? Czy naciski na jej
zmiany będą na tyle silne, racjonalne i uzasadnione, że dojdzie do wykształcenia jej
nowego modelu?
W obecnej perspektywie finansowej dokonano już pewnych zmian. Polegają
one przede wszystkim na nadaniu większej rangi dążeniom do wzrostu konkurencyjności UE. Zagadnienie to nabrało szczególnego znaczenia w kontekście fiaska
Strategii lizbońskiej, która przedstawiała program ,,dogonienia” (catch up) Stanów
Zjednoczonych. Podstawowym celem tej strategii było utworzenie w UE do 2010 r.
najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata. Jak wiadomo, zadanie to okazało się
niewykonalne, ponieważ nie udało się w pełni uruchomić gospodarki opartej na
wiedzy oraz wykorzystać zdobyczy technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Brak sukcesu w realizacji strategii nie oznaczał całkowitego wycofania się z jej
założeń. W marcu 2005 r. Rada Europejska zdecydowała o jej pewnych modyfikacjach i „ożywieniu”. Ustalono, że: Unia musi zmobilizować wszystkie odpowiednie
istniejące zasoby krajowe i wspólnotowe – w tym należące do polityki spójności
[COM(2005)24]. W komunikacie dotyczącym wspólnych działań na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia podkreśla się m.in. konieczność silniejszego zaangażowania się regionów w cele strategii, a przede wszystkim zwiększonego uczestnictwa w jej realizację podmiotów lokalnych i regionalnych, a także partnerów społecznych. To zaangażowanie powinno dotyczyć przede wszystkim następujących
dziedzin: innowacji i gospodarki opartej na wiedzy, zatrudnienia, kapitału ludzkiego, przedsiębiorczości, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostęp
do kapitału podwyższonego ryzyka. Jednocześnie uznano, ze realizowana w latach
2007-2013 polityka spójności powinna koncentrować się na trzech priorytetach. Są
one następujące:
–– poprawa atrakcyjności państw członkowskich, regionów i miast (drogą do
zwiększenia atrakcyjności jest poprawa dostępności, odpowiednia jakość i poziom usług oraz ochrona potencjału ich środowiska),
–– wspieranie innowacyjności, przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy poprzez zwiększanie potencjału w dziedzinie badań naukowych
i innowacji, w tym w sektorze nowych technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych,
–– tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy.
W priorytetach polityki spójności na lata 2007-2013 pojawił się zatem problem
wspierania innowacyjności. Świadczy to o tym, że poprawa pozycji UE w zakresie
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badań i rozwoju, budowa gospodarki na wiedzy stają się integralną częścią polityki spójności. Potwierdzają to wcześniejsze inicjatywy KE zmierzające do pobudzania endogenicznego rozwoju regionów poprzez wzrost poziomu innowacyjności
(współfinansowanie z EFRR rozwoju regionalnych strategii innowacji w ramach
Innovative Actions).
Na szczególną uwagę zasługują realizowane obecnie dwa unijne programy
wspierające rozwój konkurencyjności: Siódmy Program Ramowy w dziedzinie Badań i Rozwoju Technologicznego oraz Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności
i Innowacji. Ich realizacja powinna zapewnić: efekt synergii między polityką spójności a tymi instrumentami: krajowe i regionalne strategie rozwoju muszą pokazywać,
w jaki sposób można to założenie zrealizować [COM(2005)02/99].
W dokumentach programowych pojawia się wyraźny postulat, aby przy realizacji strategii poprawy innowacyjności gospodarki europejskiej uwzględnić specyfikę
sektora badań i rozwoju, która wymaga interakcji między wszystkimi uczestnikami
zaangażowanymi w powstawanie biegunów wzrostu. Jest to konieczne do wytworzenia niezbędnej „masy krytycznej” umożliwiającej powstanie i wdrożenie innowacji. Tego rodzaju koncentracja gwarantuje osiągnięcie poprawy konkurencyjności,
dlatego też „badania i rozwój w państwach członkowskich i regionach słabiej rozwiniętych powinny być rozwijane wokół istniejących biegunów doskonałości, a unikać
się powinno nadmiernego przestrzennego rozproszenia zasobów”.
O znaczeniu, jakie przypisuje Komisja Europejska wzrostowi innowacyjności i
konkurencyjności, świadczy wygospodarowanie w budżecie dodatkowych środków
(w kwocie 2 mld 100 mln euro) [http://europa...] przeznaczonych na osiągnięcie celów Strategii lizbońskiej, które określa się jako: „more money for progress16.
Dążenie do wzrostu konkurencyjności Wspólnoty znalazło również swój wyraz
w nowych celach polityki regionalnej na lata 2007-201317, takich jak:
1) konwergencja (78,78% nakładów na politykę regionalną),
2) konkurencyjność regionalna i zatrudnienie (17,28%),
3) europejska współpraca terytorialna (3,93%) [Rozporządzenie Rady...].
Proporcje podziału środków między te cele wskazują, że największą wagę przypisuje się nadal konwergencji. W ramach celu 1 będą finansowane przedsięwzięcia
dotyczące inwestycji w kapitał rzeczowy i ludzki, rozwój innowacyjności, społeczeństwo informacyjne, a więc związane z podnoszeniem poziomu konkurencyjności.
Czy taka strategia będzie kontynuowana w następnej perspektywie budżetowej?
Wydaje się, że w znacznej mierze zależeć to będzie od tempa wzrostu regionów
objętych celem ,,konwergencja” i od wystąpienia procesów doganiania. Obecnie
niejednokrotnie kwestionuje się efektywność transferów dokonywanych z funduszy
Największą część wygospodarowanych środków finansowych zostanie przeznaczona na nauczanie na odległość. Na badania i rozwój oraz konkurencyjność i innowacje łącznie przewidziano dodatkową kwotę 700 mln euro.
17
Oprócz zmiany celów nastąpiła zmiana w narzędziach finansujących politykę regionalną.
16
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strukturalnych18. Podkreśla się, że mimo znacznych środków finansowych kierowanych do południowych Włoch czy Grecji nie udało się wyraźnie przyspieszyć tempa
ich wzrostu. Wątpliwości co do skuteczności pobudzania wzrostu przez transfery
z funduszy strukturalnych zgłasza Bradley [2000]. Uważa on, że tego rodzaju pomoc
nie jest wystarczająca do uruchomienia wzrostu w regionach słabiej rozwiniętych,
a jej wpływ na rozwój może być bardzo zróżnicowany.
Reasumując, w sporze dotyczącym polityki regionalnej padają pytania: czy rzeczywiście warto ją prowadzić w jej wyrównawczej wersji? Czy koszt alternatywny
dla całego ugrupowania nie jest zbyt wysoki? Czy rozwój regionów nie byłby bardziej dynamiczny, gdyby środki finansowe trafiały do regionów dobrze rozwiniętych
i przeznaczane były na wzrost innowacyjności?
Obecnie realizowana polityka spójności jest zagwarantowana przez wspomniane
zapisy traktatowe. Dylematy z nią związane podnoszone są jednak przy opracowywaniu każdej nowej perspektywy budżetowej i można liczyć się z tym, że dyskusja
ta będzie się nasilać wraz z przyjmowaniem do UE kolejnych krajów, w których
poziom życia znacznie odbiega od przeciętnej „starych” krajów członkowskich. Akcesja Rumunii i Bułgarii, a następnie Chorwacji, Turcji (?) w dramatyczny sposób
może zwiększyć istniejące już napięcia budżetowe, tym bardziej że „płatników netto” jest niewielu, a ich chęć finansowania polityki spójności wydaje się coraz słabsza.
Dlatego też nie można wykluczyć prób radykalnego zreformowania polityki regionalnej. Rozważa się różne warianty tej polityki: począwszy od obecnej, poprzez tzw.
zmienną geometrię, czy też Europę dwóch prędkości, podejście skoncentrowane, zakładające interwencję Wspólnoty tylko wówczas, gdy działania podejmowane przez
kraj członkowski byłyby niewystarczające19, czy też opcję horyzontalną angażującą
do realizacji priorytetów polityki przede wszystkim szczebel krajowy [Bachtler, Wishlade, Yvill 2004], lub jej całkowitą renacjonalizację.
Opcja dwóch prędkości (zmiennej geometrii) ma pewne zalety (wzrost konkurencyjności UE?). Oznacza ona jednak podział obecnie realizowanej polityki na dwa
nurty (jeden stosowany wobec UE-15 – opcja forsownego rozwoju innowacyjności,
drugi wobec regionów krajów Europy Środkowej i Wschodniej – opcja wyrównawcza). Wydaje się, że zróżnicowanie priorytetów dla „starej” i ,,nowej” grupy państw
członkowskich mogłoby stanowić początek nowych podziałów i byłoby niekorzystne dla krajów członkowskich.
Warto też zwrócić uwagę na to, że kontrowersje dotyczące składek do wspólnego budżetu nie byłyby tak duże, gdyby udało się powiększyć tzw. własne dochody
budżetowe. Tworzyłoby to zapewne korzystniejszy klimat wobec pomocy dla gorzej
rozwiniętych krajów i regionów Wspólnoty.
Oceny dokonuje się na podstawie modeli Beutel, Hermin oraz Quest.
Interwencje Wspólnoty skierowane byłyby wyłącznie do krajów, w których poziom PKB per
capita jest niższy od 90% średniej UE.
18
19

103

Literatura
Agenda 2000, umocnienie i rozszerzenie Unii Europejskiej, Warszawa 2000.
Bachtler J., Wishlade F., Yuill D., Regional Policy In Europe after Enlargement, EPRC, Glasgow 2004.
Baldwin R. E., 1989, The Growth Effects of 1992, “Economic Policy” 1989 No. 9.
Bradley J., The Impact of Community Support Frameworks on Objective 1 Countries: Greece Ireland,
Portugal and Spain 1989-2006, Dublin 2000.
Brodecki Z. (red.), Regiony. Acquis communautaire, Lex Nexis, Warszawa 2005.
Cieślukowski M., Budżet Unii Europejskiej, AE, Poznań 2000.
Czykier-Wierzba D., Finansowanie polityki regionalnej w Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2003.
El-Agraa A.M., Economics of the European Community, New York, London, Toronto 1990.
Gawlikowska-Hueckel K., Zielińska-Głębocka A., Integracja europejska. Od jednolitego rynku do unii
walutowej, C.H. Beck, Warszawa 2004.
Głąbicka K., Grewiński M., Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003.
Jankowska A. i in., Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2001.
Krugman P., Venables A.J., Integration, Specialization and Adjustment, KNBER, Working Papers,
4559/1996.
Lewandowski J., Czy Europa jest solidarna?, http://www.ilw.org.pl/JanuszLewandowski.pdf.
Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w krajach członkowskich, Warszawa 2000.

Dokumenty UE
Agenda 2000, Eine stärkere und erweitere Union, Bulletin de Europäische Union, EK, Beilage
5/1997.
COM(2005)24.
COM(2005)02/99.
Framework Regulation 2052/88(OJ L 185/9/1988), „Coordination” Regulation 4253/88 (OJ L 374/1/88,
oraz rozporządzenie dotyczące trzech funduszy strukturalnych (ERDF, ESF, EAGGF), OJ L
374/1988.
Obecny system środków własnych – problemy i niedobory, dokument roboczy nr 2, Komisja Budżetowa,
Parlament Europejski, 2005.
Rozwijające się regiony – rozwijająca się Europa. Czwarty raport na temat spójności gospodarczej i
społecznej, Komisja Europejska, 2007.
Scenariusze na przyszłość, dokument roboczy nr 3, Komisja Budżetowa, Parlament Europej-ski,
2005.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności
i uchylające rozporządzenie 1260/1999.
http://europa.eu.int./comm/regional_policy.

COHESION POLICY IN THE CONTEXT OF THE EU AND ITS MEMBER
STATES’ PROBLEMS
Summary
The current direction of regional policy is guaranteed by the Treaty’s provisions. The policy has
been evolving, and today’s theoretical debate and discussions carried by the EU institutions and among
the member states indicate that advocates of its modifications exist, concerning both the objectives and
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the amount of expenses allocated. The paper is an attempt to answer the question whether a legitimate
danger exists that the policy will undergo considerable changes, or whether its current form and extent
will remain unchanged.
A number of causes persists that can endanger the current option of the regional policy. The first
one is a decreasing tendency of the richest member states to finance it. The second one is an inconclusive assessment of its effects, which is especially important considering the EU priority of increasing
the competitiveness and innovativeness of the whole Community. The third one is the future accession
of lesser development level that fulfill the criteria of regional support, which will cause an increase of
expenses for the cohesion policy.

Krystyna Gawlikowska-Hueckel – dr hab., prof. UG w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego.

Zbigniew Przybyła

Terytorialne więzi sieciowe
– studium przypadku
Związku Sześciu Miast Łużyckich

1. Wstęp
Więzi sieciowe są istotną odmianą kontaktów partnerskich będących składnikiem współczesnych relacji zewnętrznych samorządu terytorialnego. Ich uczestnikami są głównie miasta (gminy), choć współpraca taka ma miejsce także na szczeblu
regionalnym. Partnerstwo może mieć charakter zarówno formalny, jak i nieformalny.
Warto też przypomnieć, że definicja partnerstwa w prawie krajowym oraz ustawodawstwie międzynarodowym nie jest wyraźnie sprecyzowana i interpretowana. Według autora takie terminy, jak kontakty partnerskie, współpraca partnerska, kontakty
(współpraca) bliźniacze, twinningowe mogą być stosowane zamiennie.
W obrębie współpracy partnerskiej zdecydowanie dominują relacje, obejmujące
kontakty dwustronne. Jednak coraz częściej współpraca partnerska dotyczy wielu
uczestników współdziałania funkcjonujących w obrębie sieci. Należy podkreślić, że
więzi sieciowe mają często charakter historyczny. Najbardziej znanym przykładem
w tym względzie jest średniowieczna Hanza, której nowożytnym kontynuatorem
jest Nowa Hanza założona w 1980 r. i stanowiąca obecnie największy dobrowolny
związek miast o charakterze sieci [http:hanza...]. Podobny przypadek stanowi interesujący nas Związek Sześciu Miast Łużyckich (Górnołużycki Związek Sześciu
Miast – GZSM).
Celem artykułu jest prezentacja więzi partnerskich GZSM w ujęciu historycznym i współczesnym i próba oceny tych ostatnich.
Współpraca sieciowa jest współczesnym wyrazem współpracy międzyterytorialnej [Pietrzyk 2000, s. 291]. Jako konieczny kierunek działania współpracy
wewnątrzregionalnej kojarzy się z kategorią sieci współpracy różnych instytucji
rynkowych, administracyjnych i społecznych w celu generowania wzrostu gospodarczego, której animatorem mogą być władze publiczne. Podkreśla się tu, że duże
znaczenie w tym zakresie ma kultura organizacyjna i praktyczne warunki panujące
w regionie [Grosse 2004, s. 19-20]. Za przejaw procesu globalizacji uznaje się ka-
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tegorię struktury sieci, która dynamizuje przepływ kapitałów, towarów i informacji między centrami a innymi obszarami włączanymi do gospodarki globalnej oraz
społeczeństwa sieciowego, którego stymulatorem jest dominująca rola elit, głównie
gospodarczych i politycznych, nadających ton najważniejszym procesom globalnym
[Szewczyk 2007, s. 267].
Wydaje się, że zdecydowanie najbliższym i realistycznym ujęciem występujących w praktyce partnerskich powiązań sieciowych jednostek samorządu terytorialnego jest podejście zaprezentowane przez I. Pietrzyk.
O aktualnym znaczeniu procesu integracji miast Unii Europejskiej świadczy m.in.
przyjęcie w 2007 r. dwóch dokumentów: Agendy Terytorialnej UE i Karty Lipskiej
na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miast Europejskich. Zwłaszcza w Agendzie
Terytorialnej stwierdzono, że uwidacznia ona korzyści z realizacji zintegrowanej
polityki rozwoju terytorialnego. Wiąże się to z koniecznością pogłębienia współpracy i tworzenia sieci, których działanie będzie dotyczyć aspektów terytorialnych
w przyszłości, m.in. w kwestiach, takich jak zrównoważony wzrost gospodarczy
i polityki rynku pracy, tworzenie sieci między regionami miejskimi i współczesne
podejście do rozwoju miast i rozwoju przestrzennego, uwzględniające udział wielu
podmiotów regionalnych i lokalnych [Dokument JP/07/05... 2007].

Rys. 1. Przestrzenne relacje współpracy transgranicznej
Źródło: opracowanie własne.

Kontakty partnerskie szczególnie często zachodzą pomiędzy jednostkami przestrzenno-administracyjnymi zlokalizowanymi na obszarach przygranicznych. Przykłady takich relacji ilustruje rys. 1.
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2. Górnołużycki Związek Sześciu Miast (GZSM)
– studium przypadku
Historia
Jak już wspomniano, powstanie GZSM – podobnie jak Nowej Hanzy – stanowi
wyraz kontynuacji więzi historycznych. Pierwsza organizacja o charakterze sieci powstała w 1339 r. i nazwana została Związkiem Ośmiu Miast obejmującym: Bautzen,
Kamenz, Laubau, Goerlitz – jeszcze bez Zittau i ze śląskimi miastami: Breslau, Ohlau,
Strehlen i Neumark [Aurig 1997, s. 68]. Miasta te zawarły porozumienie w sprawie ścigania przestępców. Zostało ono zawarte na 12 lat i odnowione w 1369 r.
Z czasem jego w skład weszło jeszcze więcej miast, a także dołączyli do niego starostowie wrocławski, głogowski i kłodzki oraz wójt Dolnych Łużyc. Powstanie
tej konfederacji dowodzi ponaddzielnicowych związków gospodarczych, zarówno
Łużyc, jak i Śląska, wymagających stosowania gwarancji bezpieczeństwa [Miało
miejsce..., s. 11]. 21 sierpnia 1346 r., w Loebau doszło do założenia Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast, w skład którego weszły obok czterech wyżej wspomnianych miast jeszcze Zittau i Lubań. Związek ten był w średniowieczu jednym
z najbardziej istotnych związków miast wśród miast leżących wzdłuż Królewskiej
Drogi Łużyckiej (Via Regia Lustica). Od nazwy związku cały kraj nazwano także
Sechslande, Land un Sechsstadte lub Sechsstadteland. Bautzen, Kamenz i Loebau
leżały na ziemi budziszyńskiej, natomiast Goerlitz, Zittau i Lubań na terenie księstwa zgorzeleckiego [Miało miejsce..., s. 11].
Bezpośrednią przyczyną powstania GZSM był brak bezpieczeństwa na Łużycach. Docierały tam zbrojne zagony z Polski z Marchii Brandenburskiej. Mieszkańcy narażeni byli także na działania rycerzy – rabusiów i rozbójników. Stworzyli
zatem związek ochronny, dzięki któremu wspólnie miały być zabezpieczone drogi
handlowe, a władza polityczna szlachty wzmocniona i rozbudowana. Głównym celem była więc ochrona interesów kupieckich poprzez wzmocnienie siły ekonomicznej i politycznej miast związku.
Dziewięć dni po powstaniu związku w bitwie pod Cresy zginął dobroczyńca
miast łużyckich, niewidomy król Czech – Jan z dynastii Luksemburgów. Na jego
następcę wybrano jego syna – Karola IV. Potwierdził on dotychczasowe prawa miast
Górnych Łużyc. W 1350 r. w Budziszynie miasta odnowiły porozumienie skierowane przeciw rabusiom na dalsze trzy lata. Należy podkreślić, że formalna działalność
związku rozpoczęła się w 1355 r., kiedy to Karol IV zatwierdził jego powstanie
[Miało miejsce... s. 11]. Wtedy związek był najważniejszą organizacją pokojową na
całym Śląsku. Chociaż Karol IV w Złotej Bulli z 1356 r. zasadniczo o związku zapomniał, to służył mu w jego interesach wewnętrznych i pomagał w polityce pokoju
[Czok 1997, s. 10]. Sojusz pozwolił na powstanie na Górnych Łużycach zdolnych
do egzystencji ośrodków miejskich. Czas ich największego rozkwitu przypada na
pierwsze 200 lat istnienia federacji. Umowa o wzajemnej pomocy prawnej i zbrojnej umocniła pozycję mieszczaństwa – związek stał się największą siłą polityczną
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w Górnych Łużycach, przewyższającą swą pozycją nawet szlachtę. Rada miejska
Budziszyna prowadziła całą korespondencję handlową w imieniu wszystkich miast,
a doroczne konwenty delegatów dobywały się najczęściej w Loebau.
W 1547 r. król Czech i Węgier – Ferdynand I, nałożył na miasta związku olbrzymią karę za rzekomą zdradę podczas religijnej wojny szmalkaldzkiej w bitwie pod
Mühlberg, która odbyła się 24 kwietnia 1547 r. Pomimo żądań króla na dzień przed
bitwą miasta rozpuściły swe wojska, upłynął bowiem dwumiesięczny termin, na
jaki związek udzielił mu swych sił [www.wikipedia... 2006]. Wskutek tego miasta
utraciły swoją przewagę albo zmniejszono ich rozległe majątki ziemskiej, musiały
zapłacić wysokie, nieuzasadnione sumy, utraciły przywileje i w dużej części swoje
polityczne i jurysdyckie uniezależnienie [Czok 1997, s. 15]. Sojusz miast pozbawiono broni, ukarano kontrybucją w wysokości (astronomicznej, jak na ówczesne czasy) 100 tys. Guldenów, a ponadto podatkiem od piwa, przepadkiem dóbr ziemskich
na rzecz korony oraz utratą przywilejów. Pomimo podźwignięcia się gospodarczego
miast federacji już w ciągu następnej dekady potęga polityczna związku nie została
nigdy odbudowana. W 1815 r., po przejęciu Lubania i Goerlitz przez władze pruskie, związek ostatecznie rozwiązano. Spotkania odbywały się jednak nadal, ale z
wyjątkowych przyczyn i potajemnie [Miało miejsce..., s. 8]. W ciągu wielu stuleci
pozostawili znaki czasu nie książęta i królowie, lecz świadomi siebie obywatele w
formie „komunalnego samorządu”. Związek przetrwał do 1868 r., po tym czasie jego
znaczenie i ślady zostały całkowicie wymazane.
Współczesność
Historia nowożytna GZSM rozpoczęła się 21 kwietnia 1991 r., gdy podczas
770-lecia miasta Loebau nastąpiła reaktywacja tego związku. Po 176 latach podpisano umowę pomiędzy miastami: Bautzen, Loebau, Goerlitz, Kamenz, Zittau i ich
polskimi partnerami, tj. Lubaniem i Zgorzelcem.
Strukturę przestrzenną GZSM przedstawia rys. 2.
Warto zauważyć, że współpraca „w sieci” wymienionych miast nie jest jedyną
formą ich wzajemnych kontaktów. Należy podkreślić ich przynależność do struktury
transgranicznej Euroregionu Nysa oraz kontakty bilateralne. W tym zakresie do najbardziej spektakularnej kooperacji miast należy realizowana od 1992 r. idea Europa
– miasta reprezentowana przez Zgorzelec i Goerlitz [Przybyła 2006, s. 56-61]. Być
może i z tego powodu miastem stymulującym kontakty partnerskie w ramach GZSM
po polskiej stronie jest Lubań.
W wymiarze współczesnym ideą związku jest popularyzowanie ducha wspólnej
historii [http://luban...]. W umowie o współpracy stwierdza się, że „Nowy Związek
miast powinien wyrażać wolę przenoszenia wszystkiego najlepszego, co jest w jego
mocy i co uczynić może dla pomyślności wszystkich mieszkańców tego regionu i
wspólnoty europejskiej” [Umowa o współpracy...]. Praktycznie współpraca między
partnerami opiera się na wspólnych działaniach kulturalnych, sportowych, w dziedzinie turystyki i oświaty. Istotne znaczenie mają wspólne przedsięwzięcia promocyjne.
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Rys. 2. Miasta należące do Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast
Źródło: [Adamczuk 2005, s. 34].

A oto przegląd wybranych przejawów partnerstwa GZSM zaprezentowanych w
ujęciu chronologicznym.
Spektakularnym wydarzeniem było posiedzenie Konwentu Związku Sześciu
Miast, które odbyło się w Kamenz 9 listopada 1995 r. Przed rozpoczęciem obrad
miała miejsce niecodzienna ceremonia. We wnętrzu tamtejszego ratusza uroczyście
w obecności zaproszonych gości oddano do użytku fontannę, która nazwano Fontanną Sześciu Miast. Na jej uruchomienie przybyli wszyscy przedstawiciele miast
należących do związku. Po zakończeniu uroczystości na wspólnym forum dokonano
wymiany doświadczeń, a głównym tematem spotkania były zagadnienia porządku
publicznego oraz gospodarki wodą pitną i sposobami jej pozyskiwania.
Sierpień 1996 r. to bardzo ważna data w dziejach związku, albowiem wtedy przypadło 650-lecie Związku Sześciu Miast. Uroczystości z tym związane zostały zaplanowane bardzo starannie i trwały praktycznie cały rok. Organizowane były wystawy, wydane zostały okazjonalne widokówki. Lubań został organizatorem 3-dniowego sympozjum literackiego pt. „Pisarze i literatura Związku Sześciu Miast”, na które
przybyli referenci z każdego kraju należącego do związku.

110

Rys. 3. Herby miast GZSM
Źródło: [www.wikipedia...].

Miasta współpracujące w ramach GZSM udzielają sobie wzajemnie pomocy.
Tak było w 1997 r., kiedy to miasto Lubań nawiedziła fala powodzi. W październiku
burmistrz Loebau Dietrich Schulte osobiście przywiózł dary dla powodzian, wśród
których znajdowały się odzież dla dzieci, cała gama środków ochrony osobistej
i czystości oraz żywność. Ponadto podarowano bony towarowe upoważniające do
zniżki w tamtejszych sklepach. Rok później, w 1998 r., miasto Loebau ofiarowało
lubańskim placówkom edukacyjnym sprzęt, który w sposób wydatny zasilił wyposażenie przedszkoli i pomieszczeń dla młodszych klas szkolnych.
W 2001 r. w ramach Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast na wspólnym stoisku promowano miasto na targach turystycznych w Berlinie, Hamburgu, Dreźnie i
w Monachium. Ponadto przygotowano i przeprowadzono konferencję z udziałem lubańskich rzemieślników z okręgu Bautzen-Drezno, w której wyniku lubańskie firmy
nawiązały współpracę. Odbyły się także szkolenia polsko-saksońskie organizowane
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przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. W partnerskim mieście Loebau oddano
do użytku Centrum Kultury Związku Sześciu Miast Łużyckich w zmodernizowanym kościele pw. św. Jana. Wyrazem szacunku i uznania dla Lubania było natomiast
umieszczenie na fasadzie domu Kamenz lubańskiego herbu miasta.
W 2002 r. jak co roku, na wspólnym stoisku promowano miasto na targach turystycznych i nieruchomości w Berlinie, Hamburgu, Dreźnie, Monachium i w Lipsku. W roku tym przypadała również rocznica 1000-lecia miasta Bautzen, w której
obchodach uczestniczyła delegacja Lubania. Miasto Kamenz zorganizowało plener
plastyczny, w którym udział wzięli lubańscy malarze amatorzy. Po nim nastąpiła
rewizyta i goście z Kamenz odwiedzili Lubań.
Rok 2003 to także czas promocji miasta na wspólnym stosiku targów turystycznych i nieruchomości w Stuttgarcie, Hamburgu, Dreźnie i Lipsku, z którego
przywieziono prospekty, mapy i inne materiały promocyjne. Przekazano je do punktu Informacji Turystycznej, a część pozostawiono na potrzeby Wydziału Rozwoju
Miasta. Jeśli chodzi o aspekt gospodarczy, to warte odnotowania w roku 2003 było
nawiązanie przez przedstawicieli Stowarzyszenia Obrony Bezrobotnych, którzy
przebywali w Goerlitz, współpracy pomiędzy lubańskim stowarzyszeniem a firmą
Doradztwo i Transfer Technologii. W kolejnym roku 2004, miało miejsce spotkanie
burmistrzów Zgorzelca i Lubania z przedstawicielami niemieckiej firmy Dinner &
Partner GmbH Sachces z Bautzen, zajmującej się szeroko pojętym szkoleniem mającym na celu przygotowanie obywateli do integracji europejskiej. Niemieccy partnerzy zrealizowali na terenie Saksonii wiele programów adresowanych praktycznie do
wszystkich grup zawodowych, w tym gospodarczych, turystycznych, rolniczych czy
ekologicznych. W kilku z nich uczestniczyli także partnerzy polscy, m.in. z Lubania.
Oferta złożona przez przedstawicieli owej firmy dotyczyła gotowości z ich strony
do udzielenia pomocy w wykorzystaniu dostępnych dla Polski i Polaków funduszy
unijnych. W ten sposób można zrealizować wybrane przez obie strony przedsięwzięcia, adresowane do różnych grup społecznych i zawodowych, służące np. lepszemu
poznaniu przepisów regulujących rynek gospodarczy w Unii Europejskiej, kwestii
celnych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i odbywaniu praktyk po obu stronach granicy, nauce języków i kojarzeniu partnerów biznesowych. Konferencja o
podobnej treści, dotycząca szeroko rozumianej współpracy regionów przygranicznych, z udziałem Lubania odbyła się 25 sierpnia w Bautzen. Była ona pierwszym
z trzech spotkań – warsztatów. W roku 2004 już tradycyjnie promowano miasto na
targach turystycznych i nieruchomości w Hamburgu, Stuttgarcie, Monachium, Essen i w Dreźnie.
Bogaty we współpracę w ramach Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast był
rok 2005. Odbyło się wówczas nim szereg spotkań, w których brali udział m.in.
przedstawiciele miasta Lubań. Pierwszym wydarzeniem wartym odnotowania był
udział różnych podmiotów gospodarczych, w tym z miasta Lubania, w targach organizowanych przez miasto Kamenz. Miały one miejsce 7-8 maja 2005 r. W ramach
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nich lubańskie firmy prezentowały swoje produkty celem nawiązania kontaktów z
przedstawicielami przedsiębiorstw innych państw.
4 czerwca 2005 r. odbył się Międzynarodowy Rajd Samochodowy na trasie Lubań-Loebau. Burmistrzowie obu miast ufundowali puchary dla zwycięzców oraz dla
najsłabszej drużyny. Organizatorem był Fiat0Club Oberlausitz e.V. w Loebau.
Nowym przedsięwzięciem jest szlak „Via-Regia”, którego inicjatorem, jak wspomniano wcześniej, jest miasto Goerlitz. Posiedzenie AG Regia odbyło się 7 czerwca
2005 r. w zamku Krobnitz z Goerlitz. Udział brał w nim również Lubań. Ogłoszono
na nim, że Rada Europy w Strasburgu na posiedzeniu 21-22 marca 2005 r. dodała
szlak handlowy Via Regia do listy „kulturalnych dróg Europy”. Informacja ta zrobiła
spore wrażenie, albowiem jest to szansa na pozyskiwanie funduszy na oznakowanie
szlaku, a tym samym wypromowanie miast przy nim leżących.
W 2005 r. w sierpniu z jednodniową wizytą przebywała na terenie Lubania kilkudziesięcioosobowa grupa gości z Niemiec. Byli to w przeważającej mierze historycy z miejscowości Kamenz. Wizyta była elementem współpracy w ramach Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast. Głównym punktem wizyty było seminarium.
Burmistrz miasta Konrad Rowiński zapoznał gości z historią Lubania, ze szczególnym uwzględnieniem powojennych zniszczeń oraz działań związanych z rewitalizacją starówki. Podczas spotkania przedstawiciele Związku Sybiraków, Bukowińczyków oraz Niemców, którzy po II wojnie światowej pozostali w Lubaniu, opowiadali
o swoich losach.
We wrześniu 2005 r. odbyły się w Goerlitz zawody strzeleckie o „Puchar Przewodni Bractwa Strzelców” z uczestnictwem przedstawicieli ze związku Sześciu
Miast Łużyckich. Zwyciężyli zawodnicy miasta Lubania. Spotkanie przyczyniło się
do wymiany doświadczeń i porozumieniu o dalszej współpracy.
Jak już wspomniano, w ramach Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast prowadzonych jest wiele spotkań oraz imprez kulturalnych, których celem jest utrzymanie i nawiązywanie nowych kontaktów pomiędzy różnymi stowarzyszeniami, instytucjami oraz placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Spotkania te to nie tylko
współpraca, ale również promocja miasta poza granicami miasta. W ramach związku
wymienia nie są na bieżąco informacje dotyczące organizowanych festynów, koncertów i tym podobnych uroczystości. Ponadto każde z miast przesyła do swych
partnerów zaktualizowane foldery i informacje o nim samym, dzięki czemu lokalne
społeczności mają szansę dowiedzieć się czegoś więcej o niemieckich i polskich
uczestnikach Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast. O wzajemnej sympatii w
ramach związku świadczy także pamięć w postaci przesyłanych corocznie życzeń
świątecznych, rocznicowych itp.1.
Źródło informacji dotyczących przykładów współpracy partnerskiej w ramach GZSM stanowi
praca magisterska D. Mioduszewskiej pt. Kontakty partnerskie miasta Lubania, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział GRiT, Jelenia Góra 2006.
1
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3. Zakończenie
Z przedstawionych w artykule informacji wynika, że współpraca sieciowa badanych miast związku jest cennym uzupełnieniem istniejących i rozwijanych przez
nie kontaktów bilateralnych (także w ramach GZSM), innych więzi partnerskich
oraz tych wynikających z ich uczestnictwa w strukturze Euroregionu Nysa. Wydaje
się jednak, że ogólny wymiar współpracy w obrębie GZSM w zbyt dużym stopniu
nawiązuje do „reminiscencji wspaniałej przeszłości” związku kosztem współdziałania pragmatycznego. Do nielicznych przejawów pozytywnych przykładów w tym
zakresie, godnych rozpowszechnienia i naśladownictwa, należą wspólne przedsięwzięcia promocyjno-turystyczne. Mogą i powinny one objąć inne dziedziny wzajemnych kontaktów, np. współpracy ekonomicznej poprzez próby tworzenia strefy
innowacji, parków technologicznych itd. W innym przypadku istnieje realne niebezpieczeństwo funkcjonowania struktury „plakatowej” bez istotnego przełożenia na
współpracę autentyczną.
Wskazana wydaje się również intensyfikacja działalności promocyjnej GZSM.
Analiza porównawcza tej instytucji np. z Nową Hańczą prowadzi do wniosku, że w
tej dziedzinie jest wiele do zrobienia. Zdecydowany akcent powinien być tu położony na unikatowość tego rodzaju sieci na Dolnym Śląsku i oryginalność liczącą się w
skali kraju i Europy.

Literatura
Adamczuk F., Związek miast i jego rola przy promocji regionu na przykładzie Związku Sześciu Miast
Łużyckich, [w:] Gospodarka przestrzenna, Wydawnictwo Plan, Jelenia Góra 2005.
Aurig R., Strassenschutz und Strassenzang Zur Verkehrspolitik Karls IV, „650 Jahre Oberlausitzer
Sechsstädtebund 1346-1996”, Oettel Bad Muskau 1997.
Czok K., Der Oberlausitzer Sechsstädtebund zwischen Bürgeist, Königs- und Adelsherrschaft, „650
Jahre Oberlausitzer Sechsstädtebund 1346-1996”, Oettel Bad Muskau 1997.
Dokument JP/07/05, Komisja Polityki Regionalnej UE z 24.05.2007.
Grosse T.G., Wprowadzenie, [w:] Polityka regionalna Unii Europejskiej na przykładzie Grecji, Włoch,
Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
http://hanza.gdansk.pl/nhanza.html.
http://luban.scholaris.pl, 7 stycznia 2006 r.
Miało miejsce 650 lat temu, „Ziemia Lubańska” 1996 nr 16.
Pietrzyk J., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, RWN, Warszawa 2000.
Przybyła Z., Europa miasto Zgorzelec-Goerlitz – unikalny przykład współpracy partnerskiej, [w:]
Współczesne problemy polityki ekonomicznej, Zeszyt Naukowy 2, Wyd. Biblioteka Regionalisty
nr 5, AE, Wrocław 2006.
Szewczyk J., Zagraniczne związki partnerskie polskich samorządów miast, powiatów, województw,
[w:] Prace geograficzne, Zeszyt nr 117, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Kraków
2007.

114
Umowa o współpracy w ramach Górnołużyckiego Związku Sześciu Miast (materiały UM w Lubaniu).
www.wikipedia.org.pl, 7 lutego 2006 r.
www.wikipedia.org/wiki/zwiazek_szesciu_miast.

Territorial net connections – case study
of the AssoCIAtion of the Six Cities in Łużyce
Summary
The most essential component of the exterior of interterritorial cooperation in the European
Union’s states structure are the partnership contacts which are formed on the level of all types of spatialadministrative units. The most often encountered relation of this kind of associations is cooperating of
the partner-cities (twin-cities). It can be represented as the form of two-sided (bilateral) or net connections. The characteristic manifestation of the net cooperation is an example of the Association of the Six
Cities in Łużyce and its historical aspects and now – the subject of this article.
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ZASTOSOWANIE METODY ELECTRE III
W OCENIE SPÓJNOŚCI SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ
REGIONÓW UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH 1995-2003*

1. Wstęp
Celem artykułu jest analiza spójności społecznej i gospodarczej w Unii Europejskiej w kontekście kształtowania się wzrostu gospodarczego w latach 1995-2003.
Kolejne raporty na temat spójności gospodarczej i społecznej, które są publikowane
przez Komisję Europejską, zawierają ocenę stanu kohezji [Trzeci raport... 2004].
Wnioski dotyczące stopnia spójności na poziomie regionalnym w Unii Europejskiej
są w głównej mierze oparte na analizie PKB, zatrudnienia oraz produktywności.
Zakres badanych zmiennych jest ograniczony i ocenę spójności zawartą w raportach można uznać za niewystarczającą. Warto zatem rozważyć możliwość pełniejszej
analizy spójności ekonomicznej i społecznej na podstawie dostępnych metod ekonometrycznych i algorytmów, które mogą znaleźć zastosowanie w ocenie kohezji.
Z bazy REGIO uzyskano dane, które posłużyły do przeprowadzenia analiz
sytuacji ekonomiczno-społecznej. Zostało przeprowadzone badanie korelacji, które
wykazało stymulanty i destymulanty wzrostu gospodarczego. Wykorzystano metodę taksonomiczną, która umożliwia wydzielenie regionów o zbliżonym poziomie
cech ekonomicznych i społecznych. Metoda Warda została zastosowana do zbadania podobieństwa regionów pod względem zmiennych silnie skorelowanych z PKB
per capita. Następnie za pomocą analizy głównych składowych (PCA) zinterpretowano czynniki różnicujące poziom rozwoju regionów. Wybrane cechy posłużyły do
utworzenia rankingów regionów według metody ELECTRE III1 dla lat 1995 oraz
* Opracowanie zostało wykonane w ramach grantu „Rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości a poprawa spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej w
polskich regionach po 2006 r.” (nr 4257/H03/2007/32).
1
Nieodpłatne korzystanie z programów ELECTRE III/V i TRI wykonanych w Zakładzie Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej było
możliwe dzięki uprzejmości prof. dr hab. inż. Romana Słowińskiego i dr. inż. Piotra Zielniewicza,
którzy udostępnili aplikację oraz wyrazili zgodę na jej wykorzystanie w pracy.
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2003, co umożliwiło obserwację zmian pozycji regionów ze względu na wybrane
zmienne i wyciągnięcie wniosków co do ich znacznych awansów lub spadków.
Regiony są znacznie zróżnicowanie pod względem powierzchni oraz liczby
ludności. W literaturze można się spotkać z zestawieniami jednostek terytorialnych na
poziomie NUTS 1 w przypadku Holandii, Wielkiej Brytanii, Grecji, Belgii, Niemiec
oraz NUTS 2 dla pozostałych krajów piętnastki. Dania i Luksemburg stanowią
pojedyncze regiony jako kraje. Irlandia w wielu raportach Komisji Europejskiej
jest analizowana na poziomie NUTS 1. Trudności w interpretacji wyników mogą
sprawiać nietypowe terytoria zamorskie Francji, portugalskie Azory i Madera oraz
hiszpańskie miasta Ceuta i Melilla. Z tego powodu w analizach zazwyczaj pomija
się te regiony. Wymienione założenia dotyczące przyjmowanego poziomu jednostek terytorialnych obowiązują również w pracy. Analizie poddano 129 regionów.

2. Zróżnicowanie regionów pod względem ekonomicznym
i społecznym
W bazie REGIO znajdują się dane dotyczące:
rolnictwa,
demografii,
rachunków ekonomicznych (economic accounts);
edukacji,
środowiska,
migracji,
nauki i technologii (badań i rozwoju, patentów),
statystyki przedsiębiorstw,
zdrowia,
turystyki,
transportu i energii,
rynku pracy.
Podstawowym celem analiz taksonomicznych jest ocena zróżnicowania obiektów (regionów) opisanych za pomocą zestawu cech statystycznych oraz określenie
skupisk obiektów pod względem podobieństwa rozwoju [Młodak 2006, s. 26].
Ustalenie zestawu cech zawierających możliwie pełny i wszechstronny opis badanego zjawiska powinno uwzględnić następujące zasady [Młodak 2006, s. 27]:
1) istotność z punktu widzenia analizowanych zjawisk,
2) jednoznaczność i precyzyjność zdefiniowania,
3) wyczerpanie zakresu zjawiska,
4) logiczność wzajemnych powiązań,
5) zachowanie proporcjonalności reprezentacji zjawisk cząstkowych,
6) mierzalność,
7) dostępność i kompletność informacji statystycznych dla wszystkich badanych jednostek.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Dane zostały wyselekcjonowane z bazy REGIO ze względu na kryterium kompletności. Z punktu widzenia analizowanego zjawiska, czyli spójności ekonomicznej i społecznej w odniesieniu do wzrostu gospodarczego, w dalszej części pracy wybrane zostaną czynniki skorelowane z PKB per capita wyrażonym według parytetu
siły nabywczej (PPP) 2 .

3. Badanie zależności PKB per capita
i zmiennych ekonomiczno-społecznych
Zmienne istotnie skorelowane (p = 0,05) z PKB per capita są uwzględnione w
tab. 1 i 2. Wysokie zagęszczenie ludności charakteryzuje regiony, na których obszarze znajdują się aglomeracje. Przykładem są: Bruksela (be1), Londyn (uki),
Wiedeń (at13), Berlin (de3), gdzie liczba osób na km2 przekracza 3000. Grupa regionów-miast przyczynia się do silnej korelacji PKB i zagęszczenia ludności. Stolice Wielkiej Brytanii, Brukseli i Niemiec osiągają znacznie wyższy dochód. W badanym okresie średni PKB per capita Londynu3 wynosił ponad 150% średniej unijnej, a Brukseli 230%.
Tabela 1. Korelacja PKB per capita i zmiennych ekonomiczno-społecznych – stymulanty
Zagęszczenie ludności os/km2
Wskaźnik urodzeń na 1000 mieszkańców
Mieszkańcy w wieku 25-44 lata (%)
Mężczyźni w wieku 25-44 lata (%)
Kobiety w wieku 25-44 lata (%)
Produktywność
Koszt związany z zatrudnieniem
Aktywność zawodowa mężczyzn
Aktywność zawodowa kobiet
Aktywność zawodowa kobiet w wieku 25-35 lat
Zatrudnieni w usługach (%)
Udział osób zatrudnionych w sektorze wysokich technologii (% ludności
aktywnej zawodowo)
Liczba patentów (mln osób)
Wydatki na B+R ogółem ( PKB)
Wydatki na B+R przedsiębiorstw ( PKB)
Drogi (km/1000 km2)
Studenci (% uczących się)
Studenci – kobiety (% uczących się)
Studenci – mężczyźni (% uczących się)

0,53
0,33
0,34
0,35
0,32
0,79
0,68
0,26
0,25
0,24
0,45
0,53
0,36
0,25
0,27
0,37
0,20
0,22
0,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie [REGIO...].
2

Parytet siły nabywczej, wyrażany jako jednostka niezależna od walut narodowych, stanowi
średnią ważoną współczynników cen względnych w odniesieniu do jednolitego koszyka dóbr i usług.
Różnice w poziomach cen są w ten sposób skorygowane, a uzyskane wielkości porównywalne.
3
Na poziomie NUTS 2 najwyższe PKB per capita osiąga Londyn Centralny (Inner London).
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Kapitał ludzki również ma znaczenie dla osiągania wzrostu gospodarczego. Istotna jest odpowiednia struktura wiekowa i aktywność zawodowa. Występuje również
dodatnia korelacja PKB na mieszkańca z odsetkiem studentów.
Tabela 2. Korelacja PKB per capita i zmiennych ekonomiczno-społecznych – destymulanty
Powierzchnia km2
Wskaźnik umieralności na 1000 mieszkańców
Wskaźnik zgonów niemowląt na 1000 mieszkańców
Zatrudnienie w rolnictwie (%)
Zatrudnienie w przemyśle (%)
Stopa bezrobocia mężczyzn (% ludności aktywnej zawodowo)
Stopa bezrobocia kobiet (% ludności aktywnej zawodowo)
Stopa bezrobocia osób w wieku < 25 lat (% ludności aktywnej zawodowo)
Stopa bezrobocia osób w wieku >25 lat (% ludności aktywnej zawodowo)
Bezrobocie długotrwałe
Ofiary wypadków samochodowych (mln osób)

–0,29
–0,21
–0,18
–0,42
–0,25
–0,34
–0,53
–0,40
–0,36
–0,31
–0,24

Źródło: opracowanie własne na podstawie [REGIO...].

Warto zwrócić uwagę na znaczenie struktury zatrudnienia na poziomie regionalnym. Na podstawie analizy korelacji można jednoznacznie wywnioskować, że
w regionach o wyższym PKB przeważa zatrudnienie w sektorze III. Potwierdza się
przekonanie o spadku znaczenia rolnictwa na obszarach dynamicznie się rozwijających. Interesujące są natomiast wyniki odnoszące się do zatrudnienia w przemyśle.
Zatrudnienie w sektorze wysokich technologii jest stymulantą. Zwiększone wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój są również dodatnio skorelowane ze wzrostem gospodarczym. Mimo to na obszarach, gdzie zatrudnienie w przemyśle jest
większe, można obserwować niższy wzrost gospodarczy. Zjawisko to utrzymuje się
niezależnie od badanej grupy regionów. Brak jest korelacji między zatrudnieniem
w przemyśle a wydatkami na B+R. Relacja PKB per capita i stopy bezrobocia jest
ujemna. Można wnioskować, że wydatki na rozwój niekoniecznie muszą być
znaczne w obszarach o charakterze przemysłowym, ale są to regiony, gdzie stopa bezrobocia jest niższa.
Pełne porównanie wymaga wykorzystania metod, które umożliwią dokładniejszą
analizę dużej macierzy danych. Znaczna liczba zmiennych oraz przypadków
utrudnia interpretację zróżnicowania regionów.

4. Grupowanie regionów z wykorzystaniem metody Warda
Przedmiotem analizy spójności ekonomiczno-społecznej jest również ocena
zróżnicowań interregionalnych. Metody taksonomiczne umożliwiają wydzielenie regionów o zbliżonym poziomie badanych cech ekonomicznych i społecznych. Celem
analizy jest sklasyfikowanie 129 regionów pod względem wybranych zmiennych, z
wykorzystaniem metod ekonometrycznych. Regiony należące do tej samej klasy są
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podobne pod względem społecznym i ekonomicznym, natomiast regiony należące
do różnych klas niepodobne.
Do najczęściej wskazywanych w literaturze przedmiotu sposobów grupowania
obiektów należą metody hierarchiczne i niehierarchiczne. Do metod hierarchicznych zalicza się metody najbliższego i najdalszego sąsiedztwa, mediany, średniej
grupowej, ważonej średniej grupowej i metodzie Warda. Analiza z wykorzystaniem metod niehierarchicznych wiąże się z podejmowaniem subiektywnych decyzji dotyczących klasyfikacji, czyli liczby podgrup, odległości od których zaczyna
się niepodobieństwo. Do klasyfikacji regionów wybrano metodę Warda. Oceniona
została ona jako o 40% lepsza od metody najbliższego sąsiedztwa w symulacjach
prowadzonych przez T. Grabińskiego i A. Sokołowskiego [Strahl 2006, s. 236].
Wybór tej metody uzasadniają również jej własności teoretyczne. W metodzie
Warda brana jest pod uwagę zmienność wewnątrzgrupowa, a odległość między
grupami określona jest wartością bezwzględnej różnic pomiędzy sumami
kwadratów odległości punktów od środków grup, do których te punkty należą
(odległość miejska) 4 . W trakcie stosowania metody Warda powstają równomierne
drzewa połączeń. W efekcie podziału tworzą się grupy o podobnej liczbie połączeń
i rzadko otrzymuje się grupy, w których znajdują się pojedyncze obiekty izolowane
[Strahl 2006, s. 235-236]. Analizie poddano zmienne istotnie skorelowane z PKB
per capita. Zrezygnowano ze zmiennej określającej powierzchnię. Powierzchnia
narzucona jest administracyjnie i procesy ekonomiczne oraz społeczne nie mają
wpływu na jej wielkość 5 . Należy zwrócić uwagę, że niektóre z pozostałych
zmiennych są nośnikiem podobnych informacji, jednak w toku dalszych analiz nie
zostały one wyeliminowane. Zróżnicowanie populacji czy bezrobocia ze względu
na płeć i wiek uznano za istotne dla klasyfikacji regionów i oceny spójności
społecznej. Grupowanie regionów przeprowadzono z wykorzystaniem pakietu
4
Dla u = 1 obiekty są traktowane jako skupienie jednoelementowe. Na każdym poziomie u = 2,
3, … łączone są dwa obiekty rzędu u–1 o najmniejszej odległości:
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, suma kwadratów błędów: ESSj(A) = nA*sjA2. Efekt działania
nA
przestawia się najczęściej w postaci dendrogramu. Liczba klas jest zależna od arbitralnie ustalonej
wartości progowej [Młodak 2006, s. 68-72].
5
Rozważono również możliwość rezygnacji ze zmiennej dotyczącej gęstości zaludnienia. Zagęszczenie ludności zwiększa rolę małych regionów w badaniu. Jednak mogłoby to doprowadzić do
porównywalności regionów różnego typu, np. Londynu i hiszpańskich Balearów lub Wysp Kanaryjskich.
Pozostawiono zmienną zagęszczenia ludności jako cechę charakterystyczną obszaru miejskiego.
elementów zbioru A: z jA =
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STATISTICA. Na rys. 1 i 2 znajdują się dendrogramy przedstawiające klasyfikację
regionów w latach 1995 oraz 2003.
W tabeli 3 znajduje się podsumowanie zmian liczby grup oraz pozycji regionów
w grupach w okresie 1995-2003.
Tabela 3. Zróżnicowanie ekonomiczno-społeczne na podstawie grupowania metodą Warda*
1995

2003

Liczba klas:
Grupa regionów
odstających:
Grupa 1

Rok

8
Bruxelles, Ile de France, London, Berlin,
Hamburg, Bremen, Wien
Włochy, Hiszpania

Grupa 2

Portugalia, Grecja, Hiszpania (Galicia),
Niemcy
Włochy, Portugalia (Lisboa), Hiszpania,
Grecja (Attiki)

5
Bruxelles, Ile de France, London,
Berlin, Hamburg, Wien, Stockholm.
Austria, Luksemburg, Włochy
(Provincia Autonoma Bolzano,
Valle d'Aosta)
Włochy, Hiszpania, Grecja (Attiki)

Grupa 3

Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7

Francja, Wielka Brytania (Northern
Ireland), Irlandia, Hiszpania (Baleares),
Belgia (Wallone)
Austria, Luksemburg, Włochy (Provincia
Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma
Trento, Valle d'Aosta)
Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia
(Etelä-Suomi, Åland), Dania
Holandia, Niemcy, Belgia (Vlaams
Gewest)

Włochy, Francja (Corse), Hiszpania
(Estremadura, Castilla-La Mancha,
Andalucía), Portugalia, Grecja,
Niemcy
Wielka Brytania, Szwecja,
Finlandia, Dania, Francja,
Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia
–
–
–

*
Zaznaczono kraje, których regiony znajdują się w jednej grupie (z wyjątkiem regionów należących do grupy odstających).

Źródło: opracowanie własne.

Do grupy regionów odstających podobnie jak w przypadku PKB per capita należą wyłącznie aglomeracje. W badanym okresie skład tej grupy uległ niewielkiej
zmianie. Awansował do niej Sztokholm, a w przypadku Bremen dystans ekonomiczno-społeczny w stosunku do pozostałych regionów zmniejszył się. W roku 1995 regiony Belgii były znacznie zróżnicowane. Każdy z trzech regionów znajdował się
w innej grupie.
Kraje, które są najbardziej spójne pod względem ekonomiczno-społecznym, to:
Holandia, Szwecja i Austria. Najbardziej zróżnicowane są Włochy (regiony północne i południowe), Niemcy, Hiszpania, Grecja. Spójność regionów w Wielkiej
Brytanii uległa znacznej poprawie. W roku 2003, z wyjątkiem regionu odstającego
(Londyn), wszystkie znalazły się w jednej grupie.
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Analiza grupowania regionów metodą Warda potwierdza istnienie zróżnicowania w poziomie rozwoju ekonomicznego i społecznego na regiony Południa i Północy. Występuje podobieństwo regionów Hiszpanii, Portugalii i Grecji oraz Włoch.
Osobne grupy tworzą regiony Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii, Holandii, Danii i
zachodnich regionów Niemiec. Należy zauważyć, że podział ten pogłębia się. Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne regionów Wielkiej Brytanii, Szwecji, Finlandii,
Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec i Belgii zmniejszyło się na tyle, że w
roku 2003 znalazły się one w jednej grupie. Zmiany społeczne i trwałe zmiany ekonomiczne (bezrobocie, infrastruktura) wymagają dłuższego czasu. Dynamiczny wzrost
gospodarczy może im sprzyjać, jednak stwierdza się, że w badanym okresie nie
zmniejszyły się znacznie ekonomiczno-społeczne różnice między regionami krajów
kohezyjnych i pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej.
Grupowanie wykazało również, że regiony wewnątrz krajów są bardziej spójne
ekonomicznie i społecznie niż na poziomie Unii Europejskiej (np. w Austrii, Holandii, Szwecji i Wielkiej Brytanii).

5. Główne składowe różnicujące regiony wyznaczone
w analizie PCA
Ze względu na znaczną liczbę zmiennych trudno zinterpretować czynniki różnicujące poziom rozwoju regionów. Analiza składowych głównych (Principal Components Analysis – PCA) umożliwia ,,wyjaśnienie” struktury zmienności i korelacji
danych, za pomocą mniejszej liczby zmiennych, w nowym układzie współrzędnych 6 .
Jeżeli zbiór danych X składa się z M zmiennych, to model składowych głównych
(PC) przekształca te zmienne w nowy zbiór o mniejszej liczbie zmiennych C < M,
przy czym nowe zmienne (składowe główne) powinny zawierać jak najwięcej
zmienności oryginalnych danych [www.statsoft.pl 2006]. Oprócz redukcji liczby
6
Założenia w analizie głównych składowych nie są jednoznacznie wyznaczone. Przyjęto, że liczba przypadków może kształtować się według reguł [Nardo i in. 2006, s. 24].
− reguły dziesięciu – dla każdej zmiennej powinno istnieć co najmniej 10 przypadków,
− 3:1 – relacja liczby przypadków do zmiennych nie powinna być niższa niż 3,
− 5:1 – relacja liczby przypadków do zmiennych nie powinna być niższa niż 5,
− reguły 100 – liczba przypadków powinna wynosić 100 lub iloczyn 5 i liczby zmiennych, jeśli jest
on większy od 100,
− reguły 150 – liczba przypadków powinna wynosić 150 – 300, więcej niż 150, jeśli kilka
zmiennych jest silnie skorelowanych,
− reguły 200 – powinno być co najmniej 200 przypadków bez względu na relację liczby przypadków do liczby zmiennych,
− reguła ważności – przypadków powinno być o 51 więcej niż zmiennych (dla wsparcia testu chi
kwadrat – χ²).
Do badania wybrano 28 zmiennych i 129 przypadków. Zastosowano się zatem do większości
większość zaleceń.
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zmiennych PCA umożliwia również wykrywanie struktury w związkach pomiędzy
zmiennymi (klasyfikowanie zmiennych) 7 .
Metoda PCA łagodzi problem wymiarowości, ,,mapując” predyktory (których
jest wiele) na nowe zmienne – składowe główne, których jest mniej. Przy takim
przekształceniu zachodzi pewna strata informacji, jednak istota PCA zachowuje
znaczną część oryginalnej informacji. Nie jest wiadome a priori, ile składowych
głównych należy wykorzystać, aby nie stracić istotnej informacji. Kryterium są tu
wartości własne, przyporządkowane każdej z C składowych głównych. Przydatne
Tabela 4. Ważność zmiennych
Zmienna
Studenci
Mieszkańcy (25-44 lata)
Studenci (mężczyźni)
Mieszkańcy kobiety (24-44 lata)
Mieszkańcy mężczyźni (24-44 lata)
Stopa bezrobocia osób w wieku > 25 lat
Stopa bezrobocia mężczyzn
Studenci (kobiety)
Stopa bezrobocia kobiet
Udział zatrudnionych w sektorze high-tech
Koszty związane z zatrudnieniem
Aktywność zawodowa kobiet
Udział zatrudnionych w usługach
Stopa bezrobocia osób w wieku < 25 lat
Aktywność zawodowa mężczyzn
Wskaźnik umieralności
Produktywność
Wskaźnik urodzeń
Wydatki na B+R ogółem
Wydatki przedsiębiorstw na B+R
Aktywność zawodowa kobiet (25-35 lat)
Zagęszczenie ludności
Zatrudnienie w rolnictwie
Długotrwałe bezrobocie
Drogi
Liczba patentów
Ofiary wypadków drogowych
Zatrudnienie w przemyśle
Źródło: opracowanie własne – STATISTICA 7.1.
7

–
–
–
–

Ważność zmiennych
Siła
Ważność
0,968
1
0,966
2
0,961
3
0,955
4
0,950
5
0,948
6
0,946
7
0,923
8
0,913
9
0,884
10
0,875
11
0,873
12
0,851
13
0,845
14
0,800
15
0,774
16
0,756
17
0,749
18
0,715
19
0,670
20
0,633
21
0,621
22
0,621
23
0,595
24
0,588
25
0,568
26
0,562
27
0,534
28

Przykłady zastosowania PCA do tworzenia wskaźników [Nardo i in. 2006, s. 26]:
Environmental Sustainability Index (ESI),
General Indicator of Science and Technology,
Internal Market Index,
Business Climate Indicator.
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składowe główne mają wartości własne wyraźnie większe od pozostałych M-C
składowych, które odrzuca się w dalszym badaniu. Należy poprawnie znaleźć odpowiednią liczbę wartości własnych, dostatecznie dobrze odzwierciedlających oryginalne dane. Liczbę nowych zmiennych (składowych głównych) określa się jako
liczbę wewnętrznych wymiarów. Wybrane składowe umożliwiają lepsze zrozumienie informacji zawartych w zmiennych [www.statsoft.pl 2006].
Dzięki analizie PCA jest możliwe określenie ważności poszczególnych zmiennych 8 . W tabeli 4 znajduje się lista zmiennych uporządkowanych według ważności.
Na podstawie zestawienia ważności zmiennych można stwierdzić, że w badaniu najlepiej reprezentowane są zmienne dotyczące głównie sytuacji społecznej
(edukacja, struktura wiekowa ludności, stopa bezrobocia).
Wyznaczano składowe główne. Z trzynastu składowych sześć wyjaśnia ponad
78% zmienności. Ilustracją istotności głównych składowych jest wykres osypiska
(rys. 3).
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Rys. 3. Wykres osypiska wartości własnych
Źródło: opracowanie własne – STATISTICA 7.1.

Po analizie ładunków czynnikowych (tab. 5) można składowe zinterpretować
jako:
– potencjał innowacyjny (25,5%),
– stopień urbanizacji (15,8%),
8

Ważność zmiennych związana jest z miarą, jak dobrze składowe główne reprezentują daną zmienną. Wielkość ta nazywana jest też siłą, a jej wartość zawiera się w przedziale <0, 1>.
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rynek pracy (14,8%),
poziom wykształcenia (9,7%),
aktywność zawodową (7,9%),
demografię (5,4%).
Szczegółowe zestawienie składowych znajduje się w tabeli 5. Nie występują
sprzeczności w zależnościach między zmiennymi. Pierwszą składową można interpretować jako „potencjał innowacyjny” regionu. Zatrudnienie w usługach i znaczenie wysokiej technologii wiąże się z wyższą produktywnością. Przedsiębiorcy
konkurujący na danym rynku są zainteresowani ciągłym podnoszeniem konkurencyjności swoich produktów i ponoszą nakłady na badania i rozwój. Koszty pozyskania pracownika są wyższe w tych regionach, ponieważ wzrasta zapotrzebowanie na osoby o wysokich kwalifikacjach. Jednym z efektów działalności firm w otoczeniu innowacyjnym są zdobyte patenty. Przeciwieństwem regionów innowacyjnych są regiony rolnicze, w których bezrobocie ma często charakter długotrwały 9 .
Drugą składową można zinterpretować jako stopień zurbanizowania. W ośrodkach miejskich znajduje się więcej osób. Istnieje rozbudowana infrastruktura, m.in.
więcej dróg niż na terenie obszarów rolniczych. Procent ludności w wieku produkcyjnym jest również wyższy w związku z napływem osób poszukujących pracy.
Kolejna składowa odzwierciedla sytuację na rynku pracy. Negatywny wpływ
ma stopa bezrobocia niezależnie od grupy wiekowej i płci. W regionach, gdzie
istnieje możliwość zatrudnienia w przemyśle, łatwiej znaleźć pracę.
Udział studentów w grupie uczących się ogółem wpływa na podnoszenie kwalifikacji i jest istotny dla czwartej składowej. Wyznacza ona regiony, w których
poziom wykształcenia jest średni i podstawowy. Składowa piąta jest określana przez
aktywność zawodową. Zmienne dotyczące demografii, czyli wskaźnik urodzeń i
zgonów, zostały przypisane do szóstej składowej.
Analiza składowych głównych umożliwiła prześledzenie zmienności oraz wyciągnięcie logicznych wniosków. Niestety, nie jest możliwe wykorzystanie składowych do porównania pozycji regionów w różnych latach. Analizując zestawienia
składowych od 1995 r., można uznać, że chociaż kierunki zależności nie ulegają
zmianie, składowe w kolejnych latach nie są identyczne. Analiza głównych składowych w przypadku oceny spójności ekonomiczno-społecznej w przedziałach czasu
nie spełnia swojej roli. Procesy ekonomiczne i społeczne, zachodzące w regionach
zróżnicowanych państw są odmienne i próba utworzenia ponadczasowych składowych nie jest możliwa. Analizy podobne do PCA mogą służyć jedynie bieżącej
ocenie sytuacji ekonomiczno-społecznej regionów.
9

Zmienna dotycząca ofiar wypadków drogowych również znalazła się w tej grupie. Może się składać na to kilka przyczyn (zakładając brak korelacji z dostępnością dróg): korzystanie z komunikacji miejskiej w regionach innowacyjnych, na których obszarze znajdują się aglomeracje, wyższa kultura jazdy,
bezpieczniejsze samochody.
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Tabela 6. Ekonomiczno-społeczne czynniki wzrostu w 2003 r.
Lp.
1

2

3

4

5

6

Składowa

Wpływ dodatni

Innowacyjność Produktywność
Koszty związane z zatrudnieniem pracownika
Zatrudnienie w usługach
Udział zatrudnionych w sektorach wysokiej
technologii
Liczba patentów
Wydatki na B+R ogółem
Wydatki przedsiębiorstw na B+R
Stopień
Zagęszczenie ludności
urbanizacji
Mieszkańcy w wieku 25-44 lat
Mężczyźni w wieku 25-44 lata
Kobiety w wieku 25-44 lata
Drogi
Rynek pracy
Zatrudnienie w przemyśle

Podstawowy
i średni
poziom
wykształcenia
Aktywność
zawodowa
Demografia

Aktywność zawodowa mężczyzn
Aktywność zawodowa kobiet
Aktywność zawodowa kobiet w wielu 25-35 lat
Wskaźnik urodzin na 1000 mieszkańców

Wpływ ujemny
Zatrudnienie w rolnictwie
Ofiary wypadków
drogowych
Bezrobocie długotrwałe

Stopa bezrobocia mężczyzn
Stopa bezrobocia kobiet
Stopa bezrobocia osób
w wieku poniżej 25 lat
Stopa bezrobocia osób
w wieku powyżej 25 lat
Udział studentów w liczbie
uczących się (mężczyzn
i kobiet)

Wskaźnik umieralności na
1000 mieszkańców

Źródło: opracowanie własne.

Analiza głównych składowych potwierdza spójność regionów pod względem
innowacyjności, urbanizacji, rynku pracy, edukacji, aktywności zawodowej i demografii w ramach krajów, np. Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem
Londynu). Regiony Francji również są podobne z wyjątkiem Ile de France (fr10)
oraz Corse (fr83).
Po sprawdzeniu przydatności zmiennych do oceny poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów można przeanalizować ewentualną niespójność regionów i wyznaczyć regiony odstające. Umożliwia to karta kontrolna T2 Hotellinga, która wykrywa względnie umiarkowane rozregulowania (rys. 4). W porównaniu z pozostałymi regionami poza granice normalnego przebiegu wykraczają:
Bruxelles-Capitale (be1), Berlin (de3), Kentriki Ellada (gr2), Wien (at13), Norte
(pt11), Centro (pt16), Lisboa (pt17), Pohjois-Suomi (fi1a), London (uki).
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6. Zastosowanie metod wielokryterialnych
do oceny spójności ekonomiczno-społecznej regionów
Porównanie poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego regionów dotyczy
zazwyczaj jednej zmiennej, np. PKB per capita. Podejmowane są również próby
porządkowania regionów z wykorzystaniem zmiennych agregatowych [(por. [Młodak 2006; Strahl 2006]), jednak podstawową wadą tego typu porównań pozostaje
wzajemne znoszenie się oddziaływania zmiennych na pozycję regionu w rankingu.
W rozdziale pierwszym wykorzystano miarę agregatową w odniesieniu do PKB
per capita oraz stopy wzrostu gospodarczego. Słabsza stopa wzrostu mogła być
rekompensowana wyższym poziomem PKB per capita i odwrotnie. Jeśli w analizie
występuję więcej zmiennych, to istnieje ryzyko błędnej interpretacji otrzymanych
wyników. Dlatego porównania tego typu mogą być stosowane w wąskim zakresie 10 . Wiarygodne zestawienie regionów z wykorzystaniem różnych zmiennych
ekonomiczno-społecznych powinno być wolne od tego typu wad.
6.1 Metoda ELECTRE III

J.R. Cuadrado-Roura, R. Garrido-Yserte, M.Á. Marcos-Calvo zaproponowali
inne rozwiązanie dotyczące porównania regionów Unii Europejskiej pod względem
rozwoju ekonomicznego i społecznego. Wykorzystali metodę wielokryterialnego
podejmowania decyzji ELECTRE, która dotychczas była stosowna głównie w zagadnieniach logistycznych lub finansowych [Sawicki 2006; Trzaskalski 2006].
Twórcą metody ELECTRE jest B. Roy. Metody wielokryterialnego podejmowania decyzji można w skrócie scharakteryzować następująco: mając skończony
zbiór wariantów decyzyjnych i skończony zbiór kryteriów, należy podjąć decyzję o
wyborze najlepszego wariantu, ich sortowaniu lub porządkowaniu [Trzaskalski
2006, s. 10]. Dyskretne zadanie wielokryterialnego podejmowania decyzji formułowane jest jako problem wyznaczenia takiego wariantu decyzyjnego ze skończonego zbioru rozpatrywanych wariantów, który zapewni jak najlepsze osiągnięcie
wszystkich rozpatrywanych celów decydenta.
10

Wskaźnik zastępujący PKB per capita w określaniu poziomu spójności mógłby stać się również podstawą do wyznaczania obszarów wymagających wsparcia w ramach polityki regionalnej Unii
Europejskiej. Jednak ze względu na znaczenie oceny poziomu spójności uzyskanie wskaźnika, którego
wartości nie byłyby krytykowane, jest bardzo trudne. Krytyka wskaźnika może dotyczyć następujących
zagadnień [Cuadrado-Roura i in. 2004]:
a) rzetelności i kompletności potrzebnych danych,
b) wartości przypisanych wag dla poszczególnych zmiennych,
c) podważania wiarygodności wyników, gdy osiągnięte wyniki są przeciwstawne i w zestawieniu
łącznym następuje wzajemne zniesienie ich wpływu na poziom spójności,
d) możliwości znacznego wpływu wartości ekstremalnych (np. w wyniku przystąpienia nowych krajów członkowskich).
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B. Roy wymienia trzy rodzaje zagadnień wielokryterialnego wspomagania
decyzji 11 :
1) zagadnienie wyboru – zainteresowanie decydenta ogranicza się do wyznaczenia najlepszego wariantu decyzyjnego; dąży się zatem do wyznaczenia możliwie najmniej licznego podzbioru wariantów decyzyjnych, które ze względu na
rozpatrywane kryteria zostały uznane za najlepsze;
2) zagadnienie sortowania (zagadnienie klasyfikacji wielokryterialnej) – przydział wariantów do z góry określonych kategorii;
3) zagadnienie porządkowania – uporządkowanie wariantów, czyli podział na
klasy wariantów równie dobrych.
Metody ELECTRE pozwalają na sklasyfikowanie europejskich regionów nie
tylko ze względu na jedno kryterium, lecz również z zastosowaniem dużej liczby
zmiennych charakteryzujących sytuację gospodarczą oraz społeczną na danym obszarze. W przypadku tych metod można uniknąć wad, które posiadałby wskaźnik
spójności. Wpływ ekstremalnych wartości jest mniejszy. Zmiana pozycji regionu
następuje tylko wtedy, gdy następuje poprawa lub pogorszenie we wszystkich
zmiennych. Przeciwstawne wyniki nie ulegają kompensacji.
6.2 Ranking regionów

Na podstawie analizy PCA ustalono istotne zmienne:
– udział studentów,
– udział mieszkańców w wieku 25-44 lata,
– stopę bezrobocia osób powyżej 25 roku życia,
– udział osób zatrudnionych w sektorze wysokich technologii.
Jako dodatkowe kryterium ustalono, że współczynnik zmienności, który pozwala ocenić zróżnicowanie regionów, powinien wynosić więcej niż 20% (por. tab. 7)
[Stanisz 2006, s. 123].
Tabela 7. Współczynnik zmienności
Zmienna
Udział studentów
Udział mieszkańców w wieku 25-44 lata
Stopa bezrobocia osób powyżej 25 roku życia
Udział osób zatrudnionych w sektorze high tech

Współczynnik zmienności (w %)
37
8
58
23

Źródło: opracowanie własne.
11

B. Roy zaproponował rozszerzenie zbioru podstawowych sytuacji preferencyjnych w taki sposób, aby obejmował on sytuacje: równoważności, preferencji słabej, preferencji silnej oraz nieporównywalności. Zdefiniował również relacje zgrupowane, co z połączeniem progów preferencji pozwala na
zastosowanie relacji przewyższania. Relacja ta stanowi podstawę metod wspomagania decyzji z rodziny
ELECTRE, w szczególności ELECTRE I i ELECTRE II [Trzeci raport... 2004, s. 42-44].
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W dalszej analizie pominięto udział mieszkańców w wieku 25-44 lata ze względu na niski współczynnik zmienności.
Tabela 8. Ranking regionów w 2003 r. z uwzględnieniem zmiany pozycji od 1995 r.
Kod
1
at13
itd5
ukj
itd4
uki
es30
fi18
se01
se08
be1
dk0
itc4
nl3
itd2
se0a
ukm
gr3
se02
se09
itc1
nl1
ite1
ite4
nl4
de6
es21
es22
itc3
ite2
nl2
fr10
fr42
fr62
ite3
itf1
lu0
at32
de7
es24

Region
2
Wien
Emilia-Romagna
South East
Venezia Giulia
London
Comunidad de Madrid
Etelä-Suomi
Stockholm
Övre Norrland
Région de Bruxelles-Capitale
Denmark
Lombardia
West-Nederland
Provincia Autonoma Trento
Västsverige
Scotland
Attiki
Östra Mellansverige
Småland med öarna
Piemonte
Noord-Nederland
Toscana
Lazio
Zuid-Nederland
Hamburg
País Vasco
Comunidad Foral de Navarra
Liguria
Umbria
Oost-Nederland
Île de France
Alsace
Midi-Pyrénées
Marche
Abruzzo
Luxembourg
Salzburg
Hessen
Aragón

2003
3
100
100
100
97
97
95
95
95
95
92
92
92
92
90
90
90
87
87
87
85
85
82
82
82
79
79
79
79
79
79
77
77
77
77
77
77
74
74
74

Zmiana miejsca
w rankingu
2003-1995
4
0
6
3
24
9
33
4
7
39
10
4
–5
10
13
4
4
11
2
17
11
32
11
3
20
–15
27
9
3
12
24
–8
–2
3
6
18
–2
–5
–8
16
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Tabela 8, cd.
1
gr1
ie0
itd1
se04
at33
de1
fi20
fr71
itd3
uke
be2
de3
de5
fr52
se06
ukh
fi19
gr2
se07
ukl
es12
es41
es51
fr43
pt17
at22
at31
deb
ukk
dea
es23
fr63
fr81
at21
fr53
fr61
at34
de2
fr51
gr4
ukg
at12*
dec*
es13*
fi13*

2
Voreia Ellada
Ireland
Provincia Autonoma Bolzano
Sydsverige
Tirol
Baden-Württemberg
Åland
Rhône-Alpes
Veneto
Yorkshire And The Humber
Vlaams Gewest
Berlin
Bremen
Bretagne
Norra Mellansverige
East of England
Länsi-Suomi
Kentriki Ellada
Mellersta Norrland
Wales
Principado de Asturias
Castilla y León
Cataluña
Franche-Comté
Lisboa
Steiermark
Oberösterreich
Rheinland-Pfalz
South West
Nordrhein-Westfalen
La Rioja
Limousin
Languedoc-Roussillon
Kärnten
Poitou-Charentes
Aquitaine
Vorarlberg
Bayern
Pays de la Loire
Nisia Aigaiou, Kriti
West Midlands
Niederösterreich
Saarland
Cantabria
Itä-Suomi

3

4
74
74
74
74
72
72
72
72
72
72
69
69
69
69
69
69
67
67
67
67
64
64
64
64
64
62
62
62
62
59
59
59
59
56
56
56
54
54
54
54
54
51
51
51
51

24
36
1
16
–16
–2
–19
1
4
10
–1
–10
–4
10
2
5
2
20
2
5
11
14
14
–4
17
–30
–18
–9
0
–3
33
–6
3
–8
12
1
1
–26
7
–17
–2
–19
1
19
–16
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1
fr72*
ukd*
es11
fr41
ukc
fi1a
fr23
fr30
fr25
itc2
itf2
ukn
be3
fr24
es52
fr26
es62
fr21
ded
fr82
ukf
at11
deg
itf3
de9
es61
fr22
itg2
def
es70
es42
itg1
itf4
pt16
es43
es53
dee
fr83
pt11
de4
itf6
itf5
pt15
de8
pt18

2
Auvergne
North West
Galicia
Lorraine
North East
Pohjois-Suomi
Haute-Normandie
Nord - Pas-de-Calais
Basse-Normandie
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Molise
Northern Ireland
Région Wallonne
Centre
Comunidad Valenciana
Bourgogne
Región de Murcia
Champagne-Ardenne
Sachsen
Provence-Alpes-Côte d'Azur
East Midlands
Burgenland
Thüringen
Campania
Niedersachsen
Andalucía
Picardie
Sardegna
Schleswig-Holstein
Canarias
Castilla-La Mancha
Sicilia
Puglia
Centro (P)
Extremadura
Illes Balears
Sachsen-Anhalt
Corse
Norte
Brandenburg
Calabria
Basilicata
Algarve
Mecklenburg-Vorpommern
Alentejo

3

4
51
51
49
49
49
46
46
46
44
44
44
44
41
41
38
38
36
36
33
33
33
31
31
31
28
26
26
26
23
23
21
21
18
18
15
15
13
13
13
10
10
8
8
5
3

–2
–10
10
–13
5
–30
–1
5
8
–12
26
17
0
3
6
–3
6
1
10
–20
–25
–25
22
10
–31
–1
–7
–13
–36
0
15
–12
–11
–20
12
–11
–14
–17
–37
–4
–13
–1
–42
–7
–27

* Regiony zajmujące pozycję w połowie rankingu UE 15. Miejsce w rankingu zostało przeliczone: (1-(nr grupy/liczba grup))·100.
Źródło: opracowanie własne – ELECTRE III.
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W tabeli 8 znajduje się pełne zestawienie regionów uporządkowanych ze względu
na wybrane zmienne. Można dokonać porównania zmian miejsc w rankingu z tendencją w zmianie PKB per capita. Z zestawienia w tab. 9 wynika, że wzrost PKB per
capita nie zawsze jest warunkiem koniecznym do poprawy pozycji w rankingu. 27 regionów odnotowało spadek PKB per capita względem średniej unijnej, jednak osiągnęły wyższe miejsce w rankingu.
Zestawienie nie klasyfikuje regionów na lepsze lub gorsze, stanowi jedynie porównanie osiągnięć w zakresie wybranych zmiennych.
Tabela 9. Zmiana wartości PKB per capita a zmiana miejsca w rankingu
Zmiana PKB per capita
Wzrost

Bez zmian

Spadek

>100%
100%-75%
<75%
>100%
100%-75%
<75%
>100%
100%-75%
<75%

Razem

+
12
19
9
1
2
1
14
12
1
71

Zmiana miejsca w rankingu
0
–
3
2
6
6
1
2
2
1
14
1
13
7
4
54

Razem
15
27
15
2
4
3
29
26
8
129

Źródło: opracowanie własne.

7. Wnioski
Badając zróżnicowanie ekonomiczno-społeczne regionów w rozdziale drugim, posłużono się metodą Warda oraz metodą PCA, która umożliwiła wyznaczenie następujących składowych: potencjał innowacyjny, stopień urbanizacji, rynek pracy, poziom wykształcenia (podstawowy i średni), aktywność zawodową, demografię. Wyniki analizy zostały uwzględnione w dalszym badaniu spójności z wykorzystaniem
metody ELECTRE III. Na podstawie wybranych zmiennych: udział studentów spośród wszystkich uczących się, stopa bezrobocia osób powyżej 25 roku życia i udział
osób zatrudnionych w sektorze wysokich technologii uzyskano ranking regionów,
który umożliwia porównanie ich pozycji w latach 1995 oraz 2003.
Analiza skupień (dendrogramu) pozwoliła ustalić, że istnieje tendencja do grupowania się regionów na poziomie krajów oraz tworzenia odrębnych grup regionów
północnych i południowych. W tych samych grupach znajdują się regiony Wielkiej
Brytanii, Szwecji, Finlandii, Francji, Holandii, Belgii, wschodnich regionów Niemiec
oraz Danii i Irlandii.
W przypadku Wielkiej Brytanii 8 z 12 regionów (NUTS 1) poprawiło swoją pozycję w rankingu. Miejsce najbiedniejszego regionu – Irlandii Północnej (Northen
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Ireland) zajęła Walia (Wales). Należy zwrócić uwagę, że różnica w PKB per capita
obu regionów jest niewielka. PKB per capita Irlandii Północnej stanowiło 85% średniej unijnej, a Walii 84%. Jednak chociaż średnia stopa wzrostu jest porównywalna
w obu regionach (4,9-4,3%) w Irlandii Północnej spadła znacznie stopa bezrobocia
osób powyżej 25 roku życia z 11,8% (1995 r.) do 5% (2003 r.). W Wielkiej Brytanii istnieje duża rozpiętość międzyregionalna pod względem PKB per capita z powodu wysokiego dochodu osiąganego przez Londyn (London), który należy do grupy
regionów odstających. Analiza skupień pozwala na stwierdzenie, że regiony Wielkiej Brytanii są spójne pod względem ekonomicznym i społecznym.
Wszystkie regiony szwedzkie (NUTS 2) awansowały w rankingu. Jednak spójność
ekonomiczno-społeczna z pozostałymi regionami została w przypadku Sztokholmu
(Stockholm) ograniczona. Wysoka stopa wzrostu gospodarczego (średnio 3,6% w latach 1995-2003) przyczyniła się do awansu Sztokholmu do grupy regionów odstających i statystycznego wzrostu rozpiętości PKB per capita w Szwecji.
W analizie uwzględniono 5 regionów (NUTS 2) Finlandii. Największy wzrost
gospodarczy wystąpił w Åland, jednak wyżej w rankingu znalazł się region Etelä
Suomi ze względu na niższą stopę bezrobocia i wyższy udział studentów (26%).
Region Åland stanowią wyspy, na których brakuje infrastruktury typowej dla rozwiniętych regionów. Źródłem wysokiego PKB per capita jest turystyka oraz niewielka liczba mieszkańców (ok. 26 tys.), co powoduje statystyczną przewagę Åland
nad pozostałymi regionami fińskimi. Region Åland udowadnia, że stosowanie samego
PKB per capita może tworzyć błędne przekonanie o bogactwie przekładającym się
na sytuację ekonomiczną i społeczną.
Z 22 regionów francuskich tylko 10 poprawiło swoją pozycję w rankingu. Regiony uznane za problemowe pod względem PKB per capita i stopy wzrostu gospodarczego to Alzacja (Alsace) i Lotaryngia (Lorraine), które znalazły się w trzeciej grupie regionów ze względu na jedne z najniższych stóp wzrostu gospodarczego we Francji. Gospodarka Alzacji i Lotaryngii przekształca się z przemysłowej
na przemysłowo-usługową [Gawlikowska-Hueckel 2002; http://forum... 2007], co
może tłumaczyć niższą stopę wzrostu gospodarczego. Alzacja zajmuje jednak wyższą pozycję w rankingu od Lotaryngii. Spadek o 2 miejsca w porównaniu ze znacznymi spadkami innych francuskich regionów jest niewielki. Sytuację może wyjaśnić stopa bezrobocia, która jest najniższa w Alzacji (5% w 2003 r.). Przyczynia się do
tego bliskość granicy Niemiec i Szwajcarii. W Baden w Szwajcarii jest niższa stopa
bezrobocia i istnieje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników z Alzacji.
Można w ten sposób wyjaśnić rozbieżność między sytuacją ekonomiczną i społeczną Alzacji i Lotaryngii.
Rozpiętość PKB per capita w Holandii (NUTS 1) pozostała na tym samym poziomie w analizowanym okresie. Holandię cechuje wysoka spójność ekonomiczno-społeczna, którą wykazało badanie metodą Warda. Pozycje wszystkich regionów
holenderskich znacznie wzrosły w rankingu. Żaden region nie znalazł się poniżej
30 miejsca.
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Belgijski Region Stołeczny (Region De Bruxelles-Capitale) zamieszkuje niespełna milion osób. PKB per capita dwukrotnie przewyższa średnia unijną. Region
jest ważnym ośrodkiem handlowym oraz bankowo-finansowym. Ma także szczególne znaczenie dla Unii Europejskiej. Biedniejszą część Belgii stanowi Walonia (Wallonne). W badanym okresie nie doszło do istotnej zmiany stopnia zróżnicowania
regionów belgijskich. Zmiana pozycji w grupowaniu Warda wynikała raczej ze zmiany
sytuacji ekonomiczno-społecznej innych regionów niż znacznego zmniejszenia zróżnicowania Walonii i Flandrii (Vlaams Gewest).
Irlandia stanowi ciekawy przypadek regionu-kraju, który w krótkim okresie
osiągnął wysoki wzrost gospodarczy i awansował znacznie w rankingu. Średnia
stopa wzrostu w latach 1995-2003 wynosiła 7,7%. Stopa bezrobocia spadła istotnie
z 10,5% w 1995 r. do 5% w 2003 r. Region w całości objęty był działaniami w ramach celu 1, co przyczyniło się do poprawy jego sytuacji ekonomiczno-społecznej.
W analizie uwzględniono 16 regionów niemieckich (NUTS 2). 6 znalazło się w
grupie regionów o PKB per capita wyższym od średniej unijnej, 5 osiągało PKB
per capita wyższe od 75% średniej, a 5 zostało objęte pomocą w ramach celu 1.
Jednak wszystkie regiony niemieckie można zakwalifikować jako problemowe z
powodu niskiej stopy wzrostu gospodarczego. Hamburg jest najbogatszym regionem w Niemczech, jednak jego pozycja w rankingu spadła z powodu wzrostu
stopy bezrobocia osób powyżej 25 roku życia, która w 1995 r. wynosiła 6,9%, a w
2006 r. już 10,6%. W 1995 r. najbiedniejszym regionem była Turyngia (Thüringen). W 2003 r. sytuacja gospodarcza Turyngii poprawiła się na tyle, że jej miejsce
zajęła Saksonia-Anhalt (Sachsen Anhalt). Turyngia wykorzystała szansę wynikającą z jej położenia na skrzyżowaniu dróg Rzym–Ryga, Paryż–Warszawa. W badanym okresie nastąpiła wyraźna poprawa infrastruktury w tym regionie. Oddano
do użytku 133 km dróg, co stanowi ok. 15% dróg oddanych do użytku w Niemczech w latach 1995-2003. Nastąpiła również wyraźna poprawa sytuacji społecznej. Turyngia ma jedną z najniższych stóp bezrobocia wśród landów wschodnich.
Dobra koniunktura Turyngii znalazła odzwierciedlenie w rankingu. Region poprawił pozycję o 22 miejsca. Widoczna jest zatem poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej, która przekłada się na znaczny wzrost gospodarczy (średnio 2,25%
w latach 1995-2003). Należy zwrócić uwagę, że duża poprawa sytuacji gospodarczej w Turyngii w krótkim okresie mogła wynikać z niewielkich rozmiarów
regionu (2,8 mln mieszkańców). Saksonia-Anhalt podobnie jak sąsiednia Turyngia
jest regionem o niskim dochodzie. Jednak sytuacja ekonomiczno-społeczna w
Saksonii-Anhalt nie uległa poprawie. Na jej terenie znajdują się ośrodki przemysłu
ciężkiego, które przeszły przeobrażenia strukturalne i organizacyjne, co wiązało się
z redukcją miejsc pracy. Wzrost gospodarczy w Saksonii-Anhalt był w badanym
okresie dodatni i wysoki (średnio 2,14% w latach 1995-2003). Pomimo wzrostu
gospodarczego region spadł w rankingu na jedno z ostatnich miejsc. Saksonia-Anhalt jest przykładem regionu, w którym występuje stały wzrost gospodarczy i
równocześnie następuje pogorszenie sytuacji społecznej. Przeobrażenia widoczne
są w strukturze zatrudnienia. Zatrudnienie w przemyśle spadło z 36% w 1995 r. do
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24% w 2003 r. przy równoczesnym wzroście zatrudnienia w usługach – z 61% do
72%. Restrukturyzacja gospodarki w Saksonii-Anhalt i poprawa sytuacji gospodarczej w Turyngii spowodowały, że Saksonia-Anhalt zajęła ostatnie miejsce pod
względem PKB per capita w Niemczech.
Regiony Austrii są podobne pod względem rozwoju ekonomicznego i społecznego. Niezależnie od roku badania metodą Warda tworzą odrębna grupę z Luksemburgiem i kilkoma granicznymi regionami Włoch. Wyjątkiem jest odstający region
Wiedeń (Wien). Pierwsza pozycja Wiednia w rankingu pozostaje niezmienna. Do
stolicy przyjeżdżają na studia uczniowie z innych regionów. W sumie na wiedeńskich uczelniach uczy się ponad połowa studentów w kraju. Region ma również
bardzo dobre wyniki pod względem wyróżnionego czynnika „potencjał innowacyjny”. Oprócz uczelni wyższych w Wiedniu znajdują się liczne instytuty
badawcze. Nakłady na badania i rozwój są wysokie w porównaniu z innymi regionami Unii Europejskiej (3,3% w 2003 r.). Z tego wynika wysoka pozycja Wiednia
nie tylko w Austrii, ale również w UE-15. Najbiedniejszym regionem Austrii jest
Burgenlandia (Burgenland). Jest to niewielki (2,8 mln mieszkańców), rolniczy
region. Udział zatrudnionych jest najwyższy w Austrii; wynosił 25% w 2003 r.
Region osiągał dodatnią stopę wzrostu gospodarczego w latach 1995-2003, ale
jego dochód jest najniższy w Austrii (78% średniej unijnej w 2003 r.).
W analizie skupień regiony Hiszpanii, Włoch, Grecji i Portugalii znajdują się
zawsze w tych samych grupach. Pozycja 14 z 17 regionów hiszpańskich w rankingu
(NUTS 2) poprawiła się. Główną przyczyną był spadek bezrobocia. Średnie
bezrobocie w Hiszpanii spadło z 17% w 1995 r. do 7,5% w 2003 r. Najuboższym
regionem pozostaje rolniczy region Extremadura (16% zatrudnionych w rolnictwie,
12-procentowa stopa bezrobocia 2003 r.). Niezależnie od typu regionu w Hiszpanii
wszystkie osiągnęły wysoką stopę wzrostu. W przypadku Włoch 14 regionów
północnych poprawiło swoją pozycję w rankingu. Najbiedniejsza Kalabria (Calabria) jest podobnie jak hiszpańska Extremadura regionem rolniczym (15% zatrudnionych w rolnictwie, 18-procentowa stopa bezrobocia w 2003 r.). Greckie Attiki
stanowią największy przemysłowy region w kraju. Z 4 regionów greckich tylko Nisia Aigaiou, Kriti spadł w rankingu na niższą pozycję. Najbiedniejszym regionem w
2003 r. został region Voreia Ellada. Zachodzi sprzeczność pomiędzy oceną wynikającą z rankingów i PKB per capita. Voreia Ellada znajduje się na wyższej pozycji
w rankingu. Nieznaczne różnice w dochodach można wytłumaczyć odmiennością
gospodarek obu regionów. Gospodarka Voieia Ellada opiera się na przemyśle
surowcowym, a w Nisia Aigaiou wzrosło znaczenie usług [http://forum... 2007].
Interesująca z punktu widzenia wzrostu gospodarczego jest sytuacja Portugalii.
W badanym okresie tylko w przypadku Lizbony (Lisboa) odnotowano poprawę
sytuacji ekonomiczno-społecznej. Portugalii nie udało się utrzymać wysokiej stopy
wzrostu, a region Norte został najuboższym regionem Unii Europejskiej przed jej
rozszerzeniem w 2004 r. Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Unii jest w
Portugalii szczególnie odczuwalne. Wraz ze znacznym osłabieniem wzrostu nastąpił wzrost bezrobocia. Gospodarka regionu Norte jest oparta na produktach
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przeznaczonych na eksport [http://forum... 2007]. Nastąpił wzrost bezrobocia i spadek PKB per capita w stosunku do średniej unijnej o 5% (53% w 2003 r.). Sytuacja
gospodarcza nie miała negatywnego wpływu na pozycję Lizbony. Miasto awansowało w rankingu dzięki zwiększeniu liczby studentów (z 22% w 1995 r. do 29%
w 2003 r.). Należy wspomnieć, że Lizbona jest centrum turystycznym Portugalii.
Region stołeczny zyskuje na znaczeniu przy pogarszającej się sytuacji pozostałych.
Skutkuje to wzrostem rozpiętości PKB per capita na obszarze kraju.
Wzrost gospodarczy sprzyja poprawie sytuacji społecznej i ekonomicznej w regionach najbogatszych. 80% regionów osiągających PKB per capita powyżej średniej unijnej poprawiło swoją pozycję pod względem rozpatrywanych zmiennych.
W grupie regionów osiągających PKB per capita wyższe od 75% średniej unijnej
w 70% regionów sytuacja ekonomiczno-społeczna również uległa poprawie.
Spadkowi wzrostu gospodarczego towarzyszyło pogorszenie sytuacji ekonomicznej i społecznej głównie w grupie regionów o najniższym PKB per capita. Pozycja
w rankingu 7 z 8 regionów spadła.
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METHOD ELECTRE III AS A TOOL FOR ESTIMATION
OF SOCIAL AND ECONOMIC COHESION OF EUROPEAN UNION’S
REGIONS BETWEEN 1995 AND 2003
Summary
The main aim of this paper is analyzing economic and social cohesion in the European Union in
the context of regional economic growth achievements between 1995 and 2003. 129 regions at NUTS 1
and NUTS 2 level were chosen to carry out detailed analyses. The Ward’s method is used in order to group
similar regions. The variables which are correlated with regional GDP per capita are tested using Principal Component Analysis (PCA). The results of PCA are taken into account in the regions ranking.
Then the multi-criteria method ELECTRE III is used by the author to classify the regions according to
their economic and social achievements.
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Andrzej Paczoski, Jarosław Kempa

KSZTAŁTOWANIE KONKURENCYJNOŚCI REGIONALNEJ
(PRZYKŁAD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO)
1. Wstęp
Mechanizm konkurencji utożsamiany z rywalizacją podmiotów gospodarczych
lub pracowników zaczyna być aktualny w polityce regionalnej i lokalnej. Jednym
z głównych celów tej polityki staje się wykreowanie konkurencyjności regionów
i jednostek lokalnych. Ważnym elementem, który spowodował wyodrębnienie się
kwestii konkurencyjności regionalnej, jest globalizacja. Usprawnienia w przepływie
informacji oraz komunikacji, poszerzanie się wymiany handlowej, pojawienie się
ugrupowań gospodarczych (np. UE i NAFTA) spowodowały powstanie konkurencji
w sferze układów przestrzennych, tj.: państw, regionów, jednostek lokalnych i miast.
W ten nurt wpisuje się program rozwojowy województwa pomorskiego. Dokumenty
programowe rozwoju województwa pomorskiego zakładają konieczność przekształcenia regionu w terytorium o dużym stopniu konkurencyjności.

2. Pojęcie konkurencyjności regionalnej
Obserwowana w skali globalnej natężona konkurencyjna stała się jednym z niezbędnych czynników rozwoju w sferze zarówno pracy, podmiotów gospodarczych,
jak i układów terytorialnych, o których wspomniano powyżej.
Parametrami konkurencji mogą być cena i jakość produktu, a w szerszym ujęciu
– kierunki i natężenie działań innowacyjnych (kompleksowe łączenie produkcji z
nauką). Przestrzenne znaczenie konkurencji odnosi się do: lokalizacji współzawodniczących firm, zasięgu ich oddziaływania, stopnia koncentracji, konsolidacji oraz
wzajemnej współpracy (układy węzłowe i sieciowe). Przestrzenna konkurencyjność
może być rozumiana jako zróżnicowanie jakości, wielkości układów funkcjonalnych oraz wyjątkowość i specyfika przedmiotu konkurencji [Wysocka 2000, s. 15].
Konkurencyjność regionalna utożsamiana jest ze zdolnością poszczególnych
obszarów do aktywnego przystosowywania się do zmieniających się warunków otoczenia krajowego i globalnego gospodarki – celem jest poprawa pozycji regionu w
rywalizacji międzyregionalnej. Współzawodnictwo to można podzielić na:
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•• bezpośrednie – dostęp do korzyści zewnętrznych, przyciąganie inwestorów;
•• pośrednie – działania władz samorządowych na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w regionach [Gaczek, Rykiel 2000, s. 23].
Konkurencyjność regionalna to także zdolność do przeprowadzania zmian, adaptacji celem utrzymania lub poprawy pozycji regionu w skali krajowej, międzynarodowej czy globalnej [Gaczek, Rykiel 2000, s. 24]. Należy dodać, że adaptacyjność
regionów staje się ważna w sytuacji permanentnie zmiennego otoczenia gospodarczego i wskazuje na skuteczność regionu w rywalizacji z innymi regionami. Celem
nadrzędnym tych działań ma być sukces gospodarczy w relacji do innych regionów.
Szczególnie istotne są dwie płaszczyzny konkurencyjności regionalnej:
•• konkurencyjność firm zlokalizowanych w danym układzie terytorialnym (w otoczeniu globalnej gospodarki światowej),
•• konkurencyjność samych układów terytorialnych o: kapitał inwestycyjny (nowe
miejsca pracy, powstający dochód), kapitał ludzki (najwyższy poziom kwalifikacji, wykształcenia pracowników obsługujących zaawansowaną technologię,
kreujących innowacje, specjalistów od zarządzania i organizacji) [Gorzelak, Jałowiecki 2000, s. 8].
W artykule szczególna uwaga poświęcona będzie zagadnieniu związanemu z
drugim pojęciem – konkurencyjnością układów terytorialnych o zdobycie takich
czynników, jak kapitał i praca.
W polskim podziale administracyjnym kraju regionami są województwa, które
stają się układami terytorialnymi (regionami) rywalizującymi o wskazane czynniki,
dążąc do dynamicznego rozwoju. Skupiono się na analizie wybranych dokumentów
rozwojowych i realizowanych w ich ramach działaniach rozwojowych, które mają
przyczynić się do powstania regionu o znacznym stopniu konkurencyjności. Celem województwa pomorskiego i innych polskich regionów jest konkurencyjność
w wymiarze nie tylko krajowym, ale również europejskim i światowym. Regiony w
ramach dyspozycyjnych środków i kompetencji starają się wykształcić jak najlepsze
(w relacji do innych regionów) warunki dla firm, pracowników i mieszkańców, co
jest wyznacznikiem sukcesu danego układu terytorialnego.

3. Uwarunkowania konkurencyjności
Warunkiem identyfikacji pozycji konkurencyjnej danego państwa, regionu lub
jednostki lokalnej jest ustalenie parametrów, za pomocą których można porównać
układy terytorialne. Analiza tych czynników weryfikuje pozycję konkurencyjną badanych obszarów. Poniżej zaprezentowano przykłady współczynników, jakimi można się posłużyć, ustalając konkurencyjność.
Światowe Forum Ekonomiczne ocenia konkurencyjność przez wskaźniki podzielone na osiem grup (tzw. czynniki konkurencyjności): wewnętrzny potencjał gospodarczy, umiędzynarodowienie, rząd, finanse, infrastrukturę, zarządzanie, naukę,
technikę i zasoby ludzkie. Bardzo istotnym elementem jest przestrzenny charakter
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konkurencyjności – koncentracja geograficzna firm działających w danej branży
(rywale, klienci i dostawcy). Obszary takie, nazywane clusters, przez wytworzenie
korzyści zewnętrznych kreują konkurencyjność gospodarki danego terytorium. Według OECD o sile konkurencji regionalnej stanowi jej międzyregionalne zróżnicowanie i wielkość rynku. Według J. Szlachty cechami regionów konkurencyjnych są
następujące elementy:
•• wysoki poziom wyposażenia w nowoczesne czynniki produkcji, które generują
pozytywne efekty zewnętrzne i korzyści koncentracji przestrzennej,
• innowacyjność w ujęciu technologicznym i społecznym,
•• rozwinięte partnerskie sieci i powiązania między konkurującymi przedsiębiorstwami,
•• duży poziom specjalizacji i elastyczności rynku pracy,
•• homogeniczny charakter rynku dzięki bogatej sieci instytucji o względnie przewidywanych zachowaniach i wysokim poziomie reaktywności na nowe wyzwania,
•• funkcjonowanie liderów lokalnych, potrafiących związać lokalnych aktorów wokół siebie i przyczynić się do konsensusu wszystkich ważnych sił wokół wspólnej strategii [Szlachta 1997, s. 12-15].
Biorąc pod uwagę wspomnianą kwestię znaczenia gospodarki dla rozwoju regionalnego, można przyjąć następujące elementy konkurencyjności:
•• zróżnicowanie struktur ekonomicznych,
•• dobre zagospodarowanie ogólne (dostępność komunikacyjna),
•• zaplecze badawcze w postaci instytucji naukowych, wspierających procesy innowacyjne,
•• funkcjonujące ośrodki akademickie,
•• otoczenie okołobiznesowe (banki, instytucje ubezpieczeniowe, firmy konsultingowe, pozabankowe segmenty rynku kapitałowego, instytucje pozarządowe),
•• dobre warunki środowiskowe i dobry stan środowiska przyrodniczego,
•• rezerwy terenów przydatnych do lokalizacji inwestycji [Gaczek, Rykiel 2000,
s. 23; Klamut 1997].
Wskazane powyżej elementy kreują przyjazny nie tylko dla przedsiębiorczości
klimat, ale sprzyjają warunkom życia mieszkańców regionu i odwiedzającym region
turystom.
Zwracając uwagę na czynniki lokalizacji, jakie firmy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o podjęciu działalności gospodarczej na danym terenie, stwierdzono uwzględnianie następujących kwestii:
•• kapitał ludzki; możliwości przyciągnięcia pracowników i ich utrzymanie; współcześnie rozpatruje się dwie grupy pracowników – wysoko wykwalifikowanych
(naukowcy, inżynierowie, menedżerowie) i wykonujących prace rutynowe oraz
usługowe; najbardziej poszukiwani są pracownicy z grupy pierwszej; o czynniku lokalizacji decyduje podaż pracowników, niska cena pracy i słaba aktywność
związków zawodowych,
•• wyższe uczelnie i instytuty badawcze; bliskość wskazanych instytucji umożliwia pozyskanie wykwalifikowanych pracowników, przepływ informacji i wie-
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dzy, kooperację między przedsiębiorstwami a uniwersytetami (laboratoria, centra badawcze),
•• warunki życia; istotnym czynnikiem lokalizacyjnym jest jakość środowiska
przyrodniczego i społecznego (oferta mieszkaniowa, urządzenia kulturalne i
oświatowe, uroda pejzażu, dostępność placówek kulturalnych i oświatowych),
•• infrastruktura transportowa; kwestia związana z dostępnością komunikacyjną i
szeroką ofertą transportową (porty, lotniska, drogi, kolej) oraz jakością połączeń
transportowych o zasięgu nie tylko lokalnym i regionalnym, ale również krajowym i międzynarodowym (niezawodność i poziom transportu),
•• usługi i polityczny klimat działalności gospodarczej; chodzi o przychylność
władz centralnych, regionalnych i lokalnych dla działalności gospodarczej przez
stosowanie zachęt, ułatwień dla biznesu,
•• korzyści aglomeracyjne; związane są z poziomem urbanizacji; nowe przestrzenie produkcji zlokalizowane są w pobliżu wielkich miast – aglomeracje ułatwiają przepływ informacji, kontakty, kooperację i wymianę; dochodzi do tego efekt
skali, duży i zróżnicowany rynek pracy, zaawansowany podział pracy, styl życia, wzory kształcenia, duża liczba przedsiębiorstw w jednym miejscu zmniejsza
koszty infrastruktury przemysłowej; wymienione czynniki mogą powodować
zmniejszenie kosztów produkcji i przyciągać nowych przedsiębiorców.
Wskazane elementy stanowią wybór najczęściej branych pod uwagę czynników
opisujących konkurencyjność kraju, regionu lub jednostki lokalnej. Zwykle takie
czynniki uwzględniają przedsiębiorcy, inwestorzy na obszarach, które mają stać się
miejscem ich działalności gospodarczej.
Stwierdzono, że na wybór lokalizacji działalności biznesowej ma wpływ wypadkowa czynników krajowych i regionalnych w proporcji odpowiednio ok. 75 i 25%
[Szlachta 1997, s. 16]. Zatem od wysokiej jakości działań władz głównie krajowych,
ale też regionalnych zależy powodzenie wykształcenia pozycji konkurencyjnej danego obszaru. Zagadnieniem podstawowym jest wybór odpowiedniej strategii, priorytetów rozwoju sprzyjających konkurencyjności.
Opisane czynniki i uwarunkowania konkurencyjności powinny uwzględniać
władze samorządowe województwa pomorskiego w ramach ustalanej i realizowanej
strategii rozwojowej, planów budżetowych, pozyskiwanych środków finansowych
z UE oraz regionalnego programu operacyjnego. Odpowiednie zarządzanie i dysponowanie środkami finansowymi może przyczynić się do wykształcenia pozycji
konkurencyjnej województwa pomorskiego.

4. Konkurencyjność województwa pomorskiego
w dokumentach programowych
Podobnie jak inne samorządy regionalne samorząd województwa pomorskiego
obligatoryjnie przygotował strategię rozwoju województwa, stanowiącą główny dokument programowania rozwoju regionu, zawierający wizję rozwoju województwa,
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priorytety, cele i zadania jej realizacji. Dokument Strategia Rozwoju Województwa
Pomorskiego 2020 został przyjęty w lipcu 2005 r.
Dokument opisuje 14 celów strategicznych ujętych w ramach 3 priorytetów.
Cele strategiczne mają charakter ogólny i określają pożądane stany i procesy [Strategia Rozwoju... 2005, s. 23].
Tabela 1. Priorytety i cele Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
Konkurencyjność

Spójność

Dostepność

1. Lepsze warunki
dla przedsiębiorczości
i innowacji

1. Wzrost zatrudnienia
i mobilności zawodowej

1. Efektywny i bezpieczny
system transportowy

2. Wysoki poziom edukacji
i nauki

2. Silne, zdrowe
i zintegrowane
społeczeństwo

2. Poprawa funkcjonowania
systemów infrastruktury
technicznej i teleinformatycznej

3. Rozwój gospodarki
3. Rozwój społeczeństwa
wykorzystującej specyficzne
obywatelskiego
zasoby regionalne

3. Lepszy dostęp do
infrastruktury społecznej,
zwłaszcza na obszarach
strukturalnie słabych

4. Efektywna sfera publiczna

4. Kształtowanie procesów
społecznych
i przestrzennych
dla poprawy jakości życia

4. Zachowanie i poprawa
stanu środowiska
przyrodniczego

5. Silna pozycja i powiązania
obszaru metropolitalnego
Trójmiasta w układzie
ponadregionalnym,
głównie bałtyckim

5.Wzmacnianie
subregionalnych ośrodków
rozwojowych

Źródło: [Strategia Rozwoju... 2005, s. 23].

Najważniejszymi w skali województwa obszarami prowadzenia polityki rozwoju oraz budowania atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności regionu są:
•• obszar metropolitalny Trójmiasta, w którym koncentruje się potencjał społeczno-gospodarczy regionu,
•• ośrodki subregionalne i miasta powiatowe, które stanowią potencjalne bieguny
wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego na rozwijających się wolniej niż
metropolia obszarach województwa,
•• zdegradowane obszary miejskie (mieszkaniowe, usługowe, poprzemysłowe, powojskowe, pokolejowe, portowe i przyportowe oraz inne, w tym zdegradowane
ekologicznie),
•• obszary wiejskie o ubogiej infrastrukturze technicznej i społecznej,
•• obszary nadmorskie, konflikty przestrzenne na styku morza i lądu związane z
różnymi typami działalności,
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•• obszary położone wzdłuż korytarzy transportowych, które mają duże możliwości wielofunkcyjnego rozwoju opartego m.in. na nowoczesnych gałęziach produkcji, usług oraz turystyce [Regionalny Program... 2007, s. 12].
Wskazane obszary tworzenia konkurencyjności regionalnej województwa odnoszą się do sfer stosunkowo zaniedbanych i peryferyjnych (terytoria wiejskie, zdegradowane obszary miejskie) oraz obszarów o dużym potencjale rozwojowym, których
wzmocnienie może jeszcze bardziej dynamizować rozwój (metropolia Trójmiasta,
obszary nadmorskie i zlokalizowane przy korytarzach transportowych). Koncentracja na wymienionej problematyce powodować może ukształtowanie fundamentów
konkurencyjności Pomorza, odnoszących się do uatrakcyjnienia układu terytorialnego dla biznesu, mieszkańców, turystów – wymienionych w pracy elementach konkurencyjności.
Jednym z istotnych wskaźników ustalających atrakcyjność konkurencyjną regionu jest wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). Według
metodologii określającej konkurencyjność regionalną jest to istotny wyznacznik
konkurencyjności regionalnej, zinterpretowany w części artykułu poświęconej pojęciu konkurencyjności regionalnej. Napływ BIZ do województwa pomorskiego jest
stosunkowo niewielki. W okresie od 1990 do 2004 r. zainwestowano w województwie pomorskim jedynie ok. 3 mld dolarów (dane nie obejmują kapitału zagranicznego w bankowości i instytucjach finansowych) i pod względem liczby bezpośrednich
inwestycji zagranicznych region zajmował 6 miejsce w kraju, z udziałem 5,4% w
skali kraju [Strona internetowa...]..
Z analizy gospodarki regionu pomorskiego przeprowadzonej przez S. Szultka i
P. Tamowicza (IBnGR) wynika, że mimo niewielkich rozmiarów, gospodarka Pomorza jest gospodarką dynamiczną i efektywną w skali krajowej. Pod względem
wartości nominalnej wypracowywanego produktu krajowego Pomorskie zajmuje
7 lokatę w kraju. Biorąc pod uwagę regionalny PKB per capita, jest to lokata 5.
Według autorów wskaźnik ten świadczy o istnieniu dużej produktywności pracy
i majątku. Z kolei według wskaźnika wartości dodanej na pracującego – oddając
charakter zlokalizowanych w województwie sektorów gospodarczych – Pomorze
zajmuje drugie miejscu w kraju po województwie mazowieckim. Oznacza to, że
w regionie pomorskim zlokalizowana jest znaczna liczba przedsiębiorstw, których
działalność oparta jest na pracy przetworzonej, charakteryzującej się dużą wartością dodaną [Szultka, Tamowicz 2003, s. 8]. Można przyjąć, że gospodarka regionu
ma znaczny potencjał rozwojowy. Podmioty gospodarcze znajdują w województwie
korzystne warunki lokalizacji działalności gospodarczej. Wskazane uwarunkowania
zgodnie z początkowymi założeniami opisanymi w pracy pozwalają na przypisanie
Pomorskiemu dużych możliwości konkurencyjnych.
W szerszym zakresie badanie uwarunkowań rozwoju regionu pomorskiego można oprzeć na sporządzonej analizie SWOT1 strategii rozwoju województwa pomor1
SWOT – heurystyczna technika analityczna słabych i silnych stron oraz szans i zagrożeń (strengths,
weaknesses, opportunities, threats).
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skiego oraz porównać z koncepcją analizy typów strategii rozwoju społeczno-gospodarczego A. Godeta.
Tabela 2. Typy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego
Potencjał regionu
Mocne strony
Słabe strony

Otoczenie zewnętrzne
szanse
zagrożenia
strategia agresywna
strategia konserwatywna
strategia konkurencyjna
strategia defensywna

Źródło: [Prusek 1995].

Koncepcja A. Godeta przedstawia 4 typy możliwych strategii rozwoju społeczno-gospodarczego regionu: agresywną, konserwatywną, konkurencyjną i defensywną.
1. Strategia agresywna rozwoju opiera się na założeniu maksymalnego wykorzystania efektów synergicznych mocnych stron sytuacji wewnętrznej z zewnętrznymi szansami stwarzanymi przez otoczenie rynkowe i pozarynkowe.
2. Strategia konserwatywna zakłada maksymalne wykorzystanie mocnych stron
potencjału wewnętrznego przy jednoczesnym zmniejszeniu lub ograniczeniu siły
oddziaływania zagrożeń wypływających z otoczenia.
3. Strategia konkurencyjna kładzie nacisk na budowanie siły regionu poprzez
wykorzystanie synergii słabych stron sytuacji wewnętrznej i szans stwarzanych
przez otoczenie.
4. Strategia defensywna stanowi zespół działań zmierzających do przetrwania
niekorzystnych warunków wewnętrznych i zewnętrznych. Jej głównym zadaniem
jest przeciwdziałanie negatywnym efektom synergii słabości i zagrożeń [Prusek
1995].
W celu weryfikacji strategii konkurencyjnej dokonano zestawienia słabych stron
z szansami zewnętrznymi analizy SWOT na podstawie strategii rozwoju województwa pomorskiego. Analiza SWOT regionu pomorskiego jest podzielona na trzy obszary: konkurencyjność, spójność i dostępność.
Zewnętrzne szanse, które należy wykorzystać, dotyczą głównie sytuacji kształtującej się w wyniku możliwości realokacji produkcji do krajów „nowej UE”, wzrostu
chęci społeczeństwa do podnoszenia swoich kwalifikacji i wykształcenia, możliwości decentralizacji finansów publicznych, wzrostu gospodarczego w UE oraz zwiększenia dostępności do regionu wraz z rozwojem infrastruktury drogowej, kolejowej
i portów morskich.
Jednocześnie do głównych problemów regionu zaliczyć można:
•• niespójny system drogowy i układ transportowy regionu, w tym szczególnie
aglomeracji gdańskiej,
•• niski poziom współpracy prywatnych podmiotów gospodarczych z ośrodkami
naukowo-badawczymi,
•• niewielką i nieskoordynowaną promocję regionu,
•• nierozwiniętą branżę turystyczną.
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Na podstawie powyższej analizy określono następujące dylematy dotyczące słabych stron regionu:
5. Czy wspierać rozwój przedsiębiorstw, czy modernizować system transportowy?
6. Czy inwestować w rozwój przedsiębiorstw, czy też inwestować w ochronę
środowiska oraz dostarczanie dóbr i usług publicznych podnoszących jakość życia
mieszkańców?
7. Czy wspierać rozwój aglomeracji trójmiejskiej (metropolii) czy pozostałych
części regionu?
W zaprezentowanej analizie SWOT zwrócono uwagę na pojawienie się elementów konkurencyjności regionalnej w działach spójność i dostępność. Oprócz wskazań obejmujących elementy słabych stron sytuacji wewnętrznej i szans stwarzanych
przez otoczenie w ramach obszaru konkurencyjność, zagadnienia z zakresu konkurencyjności znalazły się w dziale spójność i dostępność. W przypadku spójności
były to zagadnienia związane z: dywersyfikacją działalności gospodarczej na obszarach wiejskich, społecznością lokalną, warunkami życia oraz pracy (kształcenie,
oferta edukacyjna, profilaktyka i ochrona zdrowia, rynek pracy, sfera instytucjonalna, np. organizacje pozarządowe). Biorąc pod uwagę dostępność, stwierdzono występowanie następujących elementów konkurencyjności: infrastruktura transportowa, dostępność komunikacyjna oraz problematyka środowiska naturalnego. Podane
przykłady słabych stron i szans województwa pomorskiego w obszarach spójność i
dostępność zgodnie z podaną metodologią kwalifikują się do czynników mogących
decydować o konkurencyjności regionu.
Realizując w praktyce koncepcję rozwoju regionu, Samorząd Województwa Pomorskiego przygotował Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Program ten jest drugim poakcesyjnym, obok Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego
na lata 2004-2006, narzędziem realizacji strategii rozwoju. Instytucjonalne uwarunkowania wdrażania programu wskazują, że RPO jest narzędziem realizacji polityki
intraregionalnej, tzn. polityki realizowanej przez władze samorządowe w regionie.
Jak wskazuje alokacja środków na cele RPO, wyjątkowo wysoki priorytet uzyskały cele związane z rozwojem gospodarki regionu.
Z przedstawionego zbioru celów RPO oraz alokacji środków na poszczególne
cele wynika, że Samorząd Województwa Pomorskiego kieruje się koncepcją strategii konkurencyjności. Wyszczególnione w RPO zagadnienia w dużym stopniu
skorelowane są z podanym dorobkiem określającym, czym jest konkurencyjność
regionalna. Świadczy o tym bardzo wysoka alokacja środków na cel 1: Rozwój i innowacje w MŚP – 25,2% oraz cel 2: Społeczeństwo wiedzy – 6,7%, co daje łącznie niemal 1/3 środków przewidzianych na realizację zadań z zakresu podniesienia
konkurencyjności MŚP, wzrostu innowacji, gospodarki opartej na wiedzy oraz budowy społeczeństwa informacyjnego. Dotychczas, nie były to silne strony regionu,
pomimo to jednak pomorska gospodarka wykazuje cechy gospodarki dynamicznej

•• wysokie bezrobocie, zwłaszcza na obszarach wiejskich
•• dysproporcje rozwoju społeczno-ekonomicznego w układzie
przestrzennym
•• niski poziom wykształcenia mieszkańców wsi
•• nie w pełni dostosowana do potrzeb rynku pracy oferta
edukacyjna oraz zróżnicowanie jakości kształcenia
•• niedoinwestowanie i zły stan infrastruktury społecznej
•• dekapitalizacja istniejących zasobów mieszkaniowych
•• liczne grupy i środowiska zagrożone marginalizacją

•• niski wskaźnik zatrudnienia
•• niski poziom inwestycji, zwłaszcza w działalność badawczo-rozwojową, słaba koniunktura innowacyjna
•• niedostateczne powiązanie nauki z gospodarką
•• nie w pełni wykorzystany potencjał regionu dla przyciągania
kapitału zagranicznego
•• ograniczenie atrakcyjności inwestycyjnej i osiedleńczej
obszarów wiejskich
•• nie w pełni wykorzystany potencjał portów Gdańska i Gdyni,
słabo rozwinięty rynek usług logistycznych
•• utrzymująca się wysoka koncentracja towarowa eksportu
•• brak spójnego systemu wspierania przedsiębiorczości
•• nie dość zróżnicowana oferta turystyczna
•• niedostatecznie wypromowane regionalne produkty
turystyczne i żywnościowe
•• słaby marketing regionalny

Słabe strony sytuacji wewnętrznej
1

Szanse stwarzane przez otoczenie
2

••

••
••
••

••

••

Spójność
wzrost świadomości w zakresie konieczności pogłębiania wiedzy i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych
rozwój rynku instytucji szkoleniowych oraz innych jednostek wspierających
rynek pracy, w tym współfinansowanych z UE
zwiększenie możliwości wzrostu zatrudnienia w związku rozszerzeniem UE
dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w tym wzrost znaczenia organizacji
pozarządowych
rozwój profilaktyki zdrowotnej i jednostek ochrony zdrowia

Konkurencyjność
•• ożywienie gospodarki europejskiej i światowej
•• utrwalenie globalnej tendencji do budowania gospodarki opartej na wiedzy
i społeczeństwa informacyjnego
•• skuteczna realizacja zadań Strategii lizbońskiej w UE
•• wzrost politycznego i gospodarczego znaczenia Regionu Morza Bałtyckiego
w UE, także w polityce Polski
•• realokacja produkcji ze starych do nowych krajów UE
•• wzrost znaczenia współpracy międzyregionalnej na poziomie europejskim
i krajowym
•• realizacja proinnowacyjnych programów rozwoju gospodarki narodowej
•• efektywne narzędzia wspierania przedsiębiorczości i innowacji (w tym
wspieranie ze środków UE)
•• rozwój żeglugi promowej na Bałtyku oraz podniesienie atrakcyjności polskich
portów
•• korzystne efekty procesu metropolizacji w Polsce
•• realizacja rządowych programów restrukturyzacji tradycyjnych sektorów
gospodarczych
•• decentralizacja finansów publicznych

Tabela 3. Zestawienie słabych stron województwa z szansami zewnętrznymi
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Źródło: [Strategia Rozwoju... 2005, s. 20-21].

•• niska dostępność transportowa na tle innych regionów Polski
i UE
•• niedrożność systemu transportowego i niska wewnątrzregionalna spójność transportowa
•• zawieszanie i likwidacja regionalnych i lokalnych połączeń
kolejowych
•• zły stan techniczny dróg i obiektów inżynieryjnych
•• niedoinwestowanie terenów wiejskich w zakresie infrastruktury technicznej, teleinformatycznej, społecznej i ochrony środowiska
•• niezadowalający stan czystości części wód powierzchniowych
•• dominacja ekstensywnego sposobu unieszkodliwiania odpadów
•• niezadowalający stan bezpieczeństwa powodziowego
•• niski poziom ładu przestrzennego i jakości wielu elementów
środowiska miejskiego
•• nieharmonijne zagospodarowanie atrakcyjnych przyrodniczo i
turystycznie terenów województwa
•• niski poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii

1
•• wysoki poziom przestępczości
•• wysokie wskaźniki zachorowalności na choroby
nowotworowe i choroby układu sercowo-naczyniowego
•• słaba kondycja finansowa większości organizacji
pozarządowych
Dostępność
•• pełne włączenie Polski w transeuropejskie sieci infrastrukturalne, w tym wdrożenie koncepcji europejskich autostrad morskich
•• konsekwentna realizacja sieci autostrad i dróg ruchu szybkiego w Polsce
•• inwestycje kolejowe (modernizacje) komplementarne wobec transportu drogowego
•• wzrost znaczenia transportu lotniczego w Polsce i Europie
•• realny wzrost znaczenia wykorzystania energii odnawialnej w Polsce

2
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271 420 167

82 606 139

59 004 384

47 203 507

4. Regionalny system
transportowy

5. Środowisko
i energetyka przyjazna
środowisku

6. Turystyka
i dziedzictwo
kulturowe

7. Ochrona zdrowia
i system ratownictwa

3,8

4,8

6,7

22,1

12,4

151 725 560

3. Funkcje miejskie
i metropolitalne

Odsetek
środków
3
25,2

6,7

Finansowanie
ogółem
2
309 773 016

2. Społeczeństwo wiedzy 82 606 137

1
1. Rozwój i innowacje
w MŚP

Oś priorytetowa
4
–– wsparcie dla powstawania i rozwoju MŚP,
–– rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych,
–– poprawa dostępu MŚP do kapitału,
–– wzmocnienie systemu wspierającego przedsiębiorczość,
–– tworzenie mechanizmów generowania, transferu i innowacji,
–– wsparcie międzynarodowej aktywności przedsiębiorstw i atrakcyjności inwestycyjnej
regionu
− poprawa infrastruktury szkół wyższych,
− tworzenie podstaw rozwoju społeczeństwa informacyjnego
− rozwój systemów transportu zbiorowego,
− aktywizacja społeczna i gospodarcza zdegradowanych obszarów miejskich i podnoszenie atrakcyjności stref rozwojowych w miastach
− usprawnienie powiązań transportowych między najważniejszymi ośrodkami aktywności
gospodarczej (w tym turystycznej) i koncentracji ludności w regionie,
− podniesienie konkurencyjności regionalnych węzłów transportowych.
− poprawa funkcjonowania regionalnego systemu gospodarki odpadami,
− poprawa jakości infrastruktury gospodarki wodnej,
− system informacji o środowisku i zagrożeniach ekologicznych,
− wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
− poprawa efektywności systemów wytwarzania i przesyłu energii
− wzrost jakości publicznej infrastruktury turystycznej,
− rozwijanie systemu informacji turystycznej i kulturalnej oraz promocja sieciowych
produktów turystycznych,
− poprawa atrakcyjności turystycznej miejsc o wysokich walorach kulturowych
− rozwój specjalistycznych usług medycznych w zakresie chorób nowotworowych, chorób
układu sercowo-naczyniowego i cukrzycy,
− tworzenie podstaw funkcjonowania zintegrowanego regionalnego systemu ratownictwa

Cele szczegółowe osi priorytetowej

Tabela 4. Finansowanie rozwoju regionalnego ze środków przewidzianych w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013
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41 650 153

35 402 631
1 227 167 232

9. Lokalna infrastruktura
społeczna i inicjatywy
obywatelskie

10. Pomoc techniczna

Wartość programu
ogółem

100

2,9

3,4

11,9

3

4
− zwiększenie lokalnej atrakcyjności inwestycyjnej, osiedleńczej i turystycznej,
− zmniejszenie regionalnych dysproporcji w zakresie wyposażenia w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami
− poprawa dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej,
− poprawa dostępu do lepszej jakości podstawowych usług medycznych,
− aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich
− zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania RPO WP,
− przygotowanie projektów w ramach RPO Województwa Pomorskiego

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Regionalny Program...].

2
145 775 538

1
8. Lokalna infrastruktura
podstawowa
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i efektywnej. Dzięki przystąpieniu Polski do UE i zniesieniu barier w przepływie
wiedzy, kapitału i ludzi stworzone zostały szanse na większą ekspansję rodzimych
firm na rynki Wspólnoty. Takie zewnętrzne szanse dostrzega Samorząd Województwa Pomorskiego.
Z drugiej strony region pomorski, pomimo funkcjonowania dużych portów morskich, ma stosunkowo słabo rozwiniętą infrastrukturę drogową łączącą porty z zapleczem. Również aglomeracja trójmiejska ma niespójny system drogowy i transportowy. Brakuje dogodnych dróg dojazdowych do portów oraz połączeń z obwodnicą
Trójmiasta. Ponadto powiatowe, subregionalne ośrodki miejskie są źle skomunikowane z metropolią i nie mają obwodnic. Wskazane niekorzystne uwarunkowania
przyczyniły się do następujących alokacji środków finansowych w ramach RPO: na
cel 4: regionalny system transportowy wyniosła ona 22,1%, a na powiązany z nim
cel 8: lokalna infrastruktura podstawowa – 11,9%, co daje łącznie 34% środków i
jest porównywalne z ilością środków przewidzianych na osiągnięcie dwóch pierwszych celów programu. Prawdopodobnie Samorząd Województwa Pomorskiego zakłada, iż duże projekty infrastrukturalne powinny być finansowane z programów
sektorowych.

5. Podsumowanie
W polityce regionalnej kształtowanie konkurencyjności regionu ma znaczenie
priorytetowe. Pojęcie to zostało w literaturze przedmiotu zdefiniowane oraz ustalono
czynniki decydujące o pozycji konkurencyjnej regionów. Szeroki zakres uwarunkowań ustalających, czym jest konkurencyjność regionalna, pozwala na weryfikację
tego problemu.
Istotą mechanizmu kształtowania konkurencyjności regionalnej jest podejście
do kwestii gospodarczych. Sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu wydaje się najważniejszym aspektem budowania pozycji konkurencyjnej regionu.
Polskie województwa zostały zobligowane do przyjęcia strategii rozwoju, w
których ważną rolę przypisano konkurencyjności. Ponadto uwarunkowania konkurencyjności i dążenie do niej stanowią istotę dokumentów rozwojowych w aspekcie
nie tylko regionalnym.
Województwo pomorskie zdecydowało się realizować własną strategię rozwoju
na podstawie eliminacji słabych stron regionu w celu wykorzystania tworzących się
zewnętrznych szans rozwojowych. Strategia ta opiera się na zdecydowanym wsparciu systemu gospodarczego regionu oraz kreowaniu społeczeństwa informacyjnego,
pomimo wielu kluczowych problemów, jak chociażby zaniedbania w sferze infrastruktury drogowej.
Analiza RPO dla województwa pomorskiego – ustalone priorytety, cele szczegółowe, finansowanie – pozwala na postawienie tezy o konkurencyjnym charakterze
tego programu. W dużym stopniu RPO odpowiada założeniom metodologii konkurencyjności regionalnej.
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Realizowana przez władze samorządowe polityka rozwoju Regionu Pomorskiego jest w znacznym stopniu oparta na kreowaniu konkurencyjności województwa.
Wydaje się, że wobec aktualnych wyzwań stojących przed polityką regionalną (początek XXI wieku) jest to pożądany i skuteczny kierunek kształtowania rozwoju
regionalnego.
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CREATION OF THE REGIONAL COMPETITION
(POMERANIAN VOIVODESHIP EXAMPLE)
Summary
The article covers the problem of regional competition (definition and factors of regional competition) and attemption of the evaluation „ The Pomeranian Voivodeship Development Strategy”.
There were presented: complicated meaning of the regional competition concept and detailed factors which determined the position of regional competition.
Analysis of voivodeship competition was based on the A.Godet’s conception which distinguish
several forms of voivodeship strategies. In this context there were accomplished comparision between
weak sides and exterior chances of Pomeranian Voivodeship. Then there were defined main development dilemmas.

154
Simultaneously it was made the analysis the allocation of the finance on the individual targets of
the Regional Operating Programme for the Pomeranian Voivodeship (in the 2007-2013 period), which
is the second after the Regional Development Integrated Operating Programme in the 2004-2006 period measure for realization The Pomeranian Voivodeship Development Strategy by local government.
After the analysis, the recognition has been done: Pomeranian Local Government will intend to realize
the competitive strategy based on the strong support the enterprises and create the information society.
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ZMIANA SYTUACJI GOSPODARCZEJ
NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH
UNII EUROPEJSKIEJ

1 maja 2004 r. po wieloletnim okresie przygotowań dziesięć1 nowych krajów
europejskich stało się pełnoprawnymi członkami gospodarczo-politycznego związku, jakim jest Unia Europejska. Aby przystąpić do tego ugrupowania, musiały one
spełnić wiele kryteriów związanych z przeprowadzeniem zmian w samych systemach gospodarczych, tak aby dostosować się do wymogów unijnych. Zabieg ten jest
procesem długotrwałym, a jego celem jest doprowadzenie do podobnego stadium
rozwoju wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jednak nie istnieje
żaden wzorzec, do którego mogą odnosić się kraje zrzeszone w tym ugrupowaniu,
zatem zmiany przeprowadzane w poszczególnych krajach są zmianami związanymi
z tendencjami występującymi aktualnie na rynkach światowych. Poza tym każdy
nowy kraj dostosowujący się do pozostałych członków Unii Europejskiej ma inne
uwarunkowania historyczne, ekonomiczne czy geograficzne, stąd też zmiany w nim
przeprowadzone mają za każdym razem inny charakter i nie jest możliwe standaryzowanie ich bądź wykorzystywanie w całości doświadczeń krajów, które we wspólnocie już funkcjonują.
Celem artykułu jest porównanie nowych krajów Unii Europejskiej pod względem mierników makroekonomicznych oraz przebadanie zmienności tych wskaźników ze względu na wejście do Unii Europejskiej. Celowo z artykułu wykluczono
dwa nowe kraje członkowskie: Bułgarię oraz Rumunię, które przystąpiły do Unii
Europejskiej w 2007 r., ponieważ w przypadku tych państw udział w ugrupowaniu
jest zbyt krótki, by można było coś powiedzieć na temat wpływu polityki unijnej na
zmianę ich sytuacji gospodarczej.
W badaniu wykorzystano następujące wskaźniki:
•• Wskaźnik dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto (w %) jako miernik
informujący o wystąpieniu, bądź nie, wzrostu gospodarczego w danym kraju.
Wykaże on, który z nowych krajów jest najbliżej zniwelowania dysproporcji
rozwojowych między tym państwem a tzw. starą piętnastką Unii Europejskiej;
1

Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry.
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•• Produkt krajowy brutto per capita;
•• Stopa bezrobocia – wysoka stopa bezrobocia jest przeszkodą w osiąganiu rozwoju gospodarczego;
•• Stopa inflacji – jedno z kryteriów konwergencji realizowane przez właściwą
politykę monetarną, związane z utrzymywaniem niskiego poziomu cen w gospodarce;
•• Deficyt budżetowy – drugie kryterium zbieżności związane z polityką fiskalną,
która winna prowadzić do niskiego procentowego udziału deficytu budżetowego
w produkcie krajowym brutto;
•• Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wysoka wartość jest charakterystyczna dla krajów otwartych i konkurencyjnych na arenie międzynarodowej;
•• Innowacyjność gospodarki – stopień wdrażania gospodarki opartej na wiedzy;
•• Struktura gospodarki – wzrost znaczenia usług w tworzeniu PKB.
Analiza dynamiki wzrostu produktu krajowego brutto pozwala odpowiedzieć
na pytanie, czy w danym kraju wystąpił wzrost gospodarczy w badanym okresie.
Tabela 1 przedstawia dane dotyczące wzrostu gospodarczego: dziewięć lat przed
wejściem krajów do Unii Europejskiej, w roku wejścia do ugrupowania w kolejnych
latach funkcjonowania w UE oraz prognozy co do jego wzrostu oraz spadku w latach
2007 oraz 2008. Podsumowując, można zaobserwować pewną prawidłowość, a mianowicie, iż średnia dotychczasowych krajów unijnych jest w badanym okresie dużo
niższa niż dziesięciu nowych krajów członkowskich. Jest to oczywiście bardzo korzystne, ponieważ daje nadzieję na szybsze zmniejszenie dystansu pomiędzy krajami
mniej rozwiniętymi a krajami Europy Zachodniej uznanymi za bardziej rozwinięte.
Tabela 1. Wzrost gospodarczy w dziesięciu nowych krajach Unii Europejskiej w latach 1995, 2000
oraz 2004-2008 (w %)
Wzrost PKB
(w %)

Kraj
Średnia dla UE-15
Cypr
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowacja
Słowenia
Węgry

1995
2,6
2,3
–0,7
11,1
8,5
8,4
b.d.
7,1
5,7
4,8
4,6

2000
3,8
5,0
3,6
10,8
4,1
6,9
b.d.
4,2
0,7
2,1
5,2

2004
2,3
4,2
4,2
8,1
7,3
8,7
0,1
5,3
5,4
8,5
4,8

Prognoza wzrostu PKB
(w %)
2005
1,6
3,9
6,1
10,5
7,6
10,6
3,3
3,5
6,0
4,1
4,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT-u.

2006
2,8
3,8
6,1
11,4
7,5
11,9
3,3
5,8
8,3
7,7
3,9

2007
2,7
3,8
4,9
8,7
7,3
9,6
3,0
6,1
8,5
6,7
2,4

2008
2,5
3,9
4,9
8,2
6,3
7,9
2,8
5,5
6,5
6,3
2,4
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W latach 1995 i 2000 na całym obszarze unijnym krajem najszybciej rozwijającym
się była Irlandia, która osiągała wzrost gospodarczy powyżej 10%. Najniższy wskaźnik wzrostu gospodarczego w roku 1995 i w roku 2000 osiągnęły Niemcy i Austria
– zaledwie 1,8% w roku pierwszym oraz po 3,2% w roku drugim. W roku 2004, kiedy
to Unia Europejska powiększyła się o dziesięć nowych krajów członkowskich, liderem okazała się Łotwa – 8,7%, a z krajów „starej piętnastki” – Grecja (4,7%).
W roku 1995 siedem krajów, które dołączyły w 2004 r. do Unii Europejskiej,
osiągało wyższy poziom wzrostu gospodarczego niż średnia dla całej ówczesnej
Unii Europejskiej. W roku 2000 było ich sześć, w 2004 – aż dziewięć, a już w 2005 i
2006 były to wszystkie nowe kraje członkowskie. Według prognozy przygotowanej
przez EUROSTAT na lata 2007 i 2008, jedynie gospodarka węgierska będzie osiągała wzrost PKB poniżej średniej unijnej.
W przypadku kryterium wzrostu gospodarczego dążyć powinno się do tego, aby
wzrost ten utrzymywał się na stałym poziomie. Z nowych krajów członkowskich jedynie na Cyprze oraz na Litwie można zaobserwować względną stałość we wzroście
PKB. W pozostałych krajach odnotowano w okresie od 2004 do 2006 r. zmienność
w postaci silnych wzrostów, ale również znacznych spadków jego wartości.
Drugim miernikiem makroekonomicznym użytym w badaniu jest produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca, który pozwala określić, jaki dystans gospodarczy dzieli nowe kraje członkowskie względem siebie oraz względem
starych krajów unijnych.
Poziom PKB per capita w ciągu badanego okresu w nowych państwach był zdecydowanie niższy od średniej „starych” krajów członkowskich. W przypadku tego
miernika widać zatem doskonale różnice pod względem rozwoju gospodarczego pomiędzy nowymi i starymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W okresie od
1995 do 2000 r. PKB per capita dla 15 krajów unijnych wzrósł o 16%, w okresie od
roku 2000 do 2004 o 8%, a w ciągu następnych trzech lat o 7,3%. Tempo wzrostu
PKB per capita dla nowych krajów członkowskich nie jest tak duże, co powoduje, iż
kraje te nie mogą zrównać swojej wartości PKB per capita ze średnią unijną.
Jak można wywnioskować z wykresu przedstawionego na rys. 1, w omawianym
okresie żaden kraj nie osiągnął wartości PKB per capita równej bądź większej od
średniej obliczonej dla 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej. W roku 1995
największą wartość PKB per capita miała Malta, a w latach kolejnych Cypr. Warto
podkreślić, iż w 2006 najniższą wartość tego miernika odnotowała Polska (12.600
dolarów). Dla porównania najlepszy kraj pod względem PKB na 1 mieszkańca w
Unii Europejskiej, czyli Luksemburg, osiągnął w tym roku wartość 63 200 dolarów,
czyli ponad 5 razy większą od gospodarki polskiej.
Od momentu przystąpienia do Unii Europejskiej do roku 2006 włącznie wszystkie nowe kraje członkowskie odnotowują coroczny wzrost PKB per capita. Najszybszy przyrost w omawiany okresie można zaobserwować na Łotwie, w kolejnych
latach: 10, 15 i 15%, natomiast najwolniejszy na Cyprze – 7, 5 oraz 4%.

158

Rys. 1. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca dla dziesięciu nowych krajów
członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995, 2000, 2004 oraz 2006 (w mln dolarów)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT-u.

Kolejnym wskaźnikiem, który warto przeanalizować, jest stopa bezrobocia. Należy wspomnieć, iż chęć obniżenia stopy bezrobocia była główną przesłanką ekonomiczną utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 r., która została
przekształcona w dzisiejszą Unię Europejską. W roku 2006 średnia stopa bezrobocia dla wszystkich krajów unijnych wynosiła 7,9%. Polska oraz Słowacja były w
tym okresie jedynymi krajami, których omawiana wartość była liczbą dwucyfrową.
Najniższa wartość odnotowana została w Danii – zaledwie 3,9%. Dla całej Unii
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Europejskiej w ciągu 10 lat (1995-2005) stopa bezrobocia mierzona liczbą bezrobotnych w stosunku do osób pracujących spadła z 10,5 do 8,7%, a w roku 2006
do 7,9%.
Średnia stopa bezrobocia dla nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
wyniosła w roku 2004 10,1%, w roku 2005 – 9,3%, a w 2006 roku – 7,8%. Dla głębszego zobrazowania tego, iż wysoka stopa bezrobocia jest dużym problemem dla
gospodarki zarówno polskiej, jak i słowackiej, należy zauważyć, iż w roku przystąpienia do Unii Europejskiej cztery z dziesięciu badanych krajów miały stopę bezrobocia wyższą niż średnia wyliczona dla nich samych. Natomiast w kolejnych latach
właśnie tylko w Polsce i Słowacji ten wskaźnik znajdował się powyżej średniej dla
nowych krajów unijnych. W gospodarce zarówno polskiej, jak i słowackiej można jednak zaobserwować pozytywne tendencje, prowadzące do znacznego spadku
wartości omawianego miernika. Potwierdzeniem tego jest również przeprowadzona
analiza statystyczna, która wykazała, że z roku na rok zmniejsza się odchylenie standardowe2, a także współczynnik zmienności badanych dziesięciu krajów3, co może
sugerować, iż poziom stopy bezrobocia nowych krajów członkowskich powoli się
wyrównuje.

Rys. 2. Stopa bezrobocia dla dziesięciu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej w 2006 r.
(w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [Europe in Figures..., s. 49-81].
2

2006.

Odchylenie standardowe dla badanej próby zmniejszyło się z 5,0% w roku 2000 do 3,2% w roku

3
Współczynnik zmienności dla badanej próby zmniejszył się z 45,2% w roku 2000 do 40,6%
w roku 2006.
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Problemy związane z wysoką stopą bezrobocia w Polsce i zajmowaniem przez
nasz kraj ostatnich pozycji wśród wszystkich krajów unijnych rekompensuje niski
poziom inflacji od wielu lat utrzymujący się w gospodarce polskiej (tabela 2). W roku 2006 średnia dla całej Unii Europejskiej wyniosła 2,2%. Krajem o najniższej stopie inflacji, jak już wspomniano, była Polska (1,3%), natomiast najwyższy wskaźnik
odnotowano na Łotwie (6,6%). Istotne jest to, iż nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej zdają sobie sprawę z tego, iż utrzymywanie niskiej inflacji jest dla nich
sprawą priorytetową. Miernik ten stanowi jedno z czterech kryteriów konwergencji
gwarantujące wejście do strefy euro. Nowe kraje, podejmując decyzję o przystąpieniu
do UE, zobowiązały się do spełniania wspomnianych wymagań i włączenia się do
Unii Gospodarczej i Walutowej w jak najszybszym czasie. Ta deklaracja spowodowała, iż polityka monetarna krajów winna być prowadzona w taki sposób, aby narzucone kryterium mogło zostać przez państwo wypełnione w jak najkrótszym czasie.
Tabela 2. Inflacja w nowych krajach członkowskich po przystąpieniu do Unii
Europejskiej (w %)
Kraj
Średnia dla UE
Cypr
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowacja
Słowenia
Węgry
Średnia 10 krajów

2004

2005

2006

2,0
1,9
2,6
3,0
3,2
6,2
2,7
3,6
7,5
3,7
6,8
4,12

2,2
2,0
1,6
4,1
3,8
6,9
2,5
2,2
2,8
2,5
3,5
3,2

2,2
2,2
2,1
4,4
3,0
6,6
2,6
1,3
4,3
2,5
4,0
3,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT-u.

Analizując odchylenia standardowe oraz współczynniki zmienności w ciągu
trzech lat od wejścia do Unii dziesięciu nowych krajów członkowskich, można zaobserwować, że wartości ich z roku na rok spadają. Największy spadek odnotowano
w 2005 r. w stosunku do roku 2004, następnie w roku 2006 wystąpił nieduży wzrost,
co znalazło odzwierciedlenie w niewielkim podwyższeniu poziomu omawianych
współczynników. Można zatem stwierdzić, iż nowe kraje członkowskie tak prowadzą swoją politykę monetarną związaną z utrzymywaniem niskiej inflacji, iż w niedługim czasie wszystkie spełnią wymagane kryterium z Maastricht.
Drugim kryterium przystąpienia do Unii Gospodarczej i Walutowej jest kryterium deficytu budżetowego, którego poziom został ustalony na 3% wartości PKB
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danego kraju. W 2006 r. aż 11 krajów członkowskich wykazywało nadwyżkę budżetową, a 22 z dwudziestu siedmiu spełniało kryterium deficytu budżetowego. Wśród
dziesiątki nowych państw członkowskich nadal problemem jest on dla gospodarki
węgierskiej, w której w 2006 r. osiągnął poziom aż 9,2% udziału w PKB, a także
dla gospodarki polskiej – 3,9% PKB. Pozostałe osiem krajów Unii Europejskiej na
koniec roku 2006 spełniało postawione przez strefę euro wymaganie budżetowe.
Analizując okres od przystąpienia dziesięciu nowych krajów do Unii Europejskiej do końca 2006 r., można zaobserwować, iż w większości państw prowadzona polityka fiskalna spowodowała znaczne zmniejszenie się wielkości deficytu
budżetowego wyrażonego jako procent produktu krajowego brutto. W gospodarce
łotewskiej wystąpiła nawet w 2006 roku nadwyżka budżetowa. Wyjątkiem są natomiast Węgry, które od chwili wejścia do ugrupowania corocznie powiększają swoją wartość deficytu budżetowego. Dla porównania w roku 2004 wynosił on 6,5%,
a dwa lata później już 9,2%. Główną przyczyną załamania węgierskiego budżetu
było spełnienie przez rząd kosztownych obietnic wyborczych, na które w finansach
państwa nie było dostatecznych środków. Charakterystycznym tego przykładem
było podniesienie płac pracownikom sfery budżetowej aż o 50%. Ponadto od wielu lat zatajano przed społeczeństwem informacje na temat realnego stanu finansów
państwa oraz nie przeprowadzano koniecznych reform, które mogłyby pogorszyć
sytuację materialną obywateli. Już w połowie 2006 r. rząd węgierski wprowadził

Rys. 3. Deficyt budżetowy w dziesięciu nowych krajach Unii Europejskiej (% PKB)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS-u i EUROSTAT-u.
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metody oszczędnościowe, polegające głównie na podwyżkach podatków, a także
ogłosił plan reform sektora publicznego. Z założeń wynika, iż deficyt budżetowy powinien w roku 2007 zmaleć do 7%, w roku 2008 do 4,1%, a w 2009 do 2,7%.
Wskaźnikiem, który jako ostatni został przeanalizowany w badaniu, jest napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które obrazują otwartość i konkurencyjność gospodarki. W 2004 r. kraje członkowskie Unii Europejskiej zaimportowały
213,726 mln USD, rok później wartość ta wzrosła o 97%, osiągając poziom 421,899
mln dolarów i stanowiła 46% ogółu napływu (bezpośrednich inwestycji zagranicznych) BIZ na świecie. Według szacunkowych danych, w roku 2006 kraje unijne odnotowały jeszcze większy wzrost napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
o ok. 38% więcej niż w roku poprzednim, co daje wartość szacunkową na poziomie
582 mld dolarów.
Liderem wśród tzw. nowej dziesiątki w imporcie kapitału zagranicznego w roku
2005 była Polska, która przyciągnęła kapitał o wartości 7,7 mld dolarów, najmniej
natomiast bezpośrednich inwestycji zagranicznych napłynęło do gospodarki Słowenii – zaledwie 496 mln dolarów, czyli ponad piętnaście razy mniej.

Rys. 4. Wartość BIZ per capita dla 10 nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
w 2005 (w dol.)
Źródło: obliczenia własne na podstawie danych World Investment Report 2006.

Kraje członkowskie znacznie różnią się od siebie wielkością, a także liczbą mieszkańców. Największym krajem z nowej dziesiątki jest Polska, która liczy 38 mln
mieszkańców, a najmniejszym Malta – 390 tys. ludności. Warto jest zatem przeanalizować wartości realne, czyli BIZ przypadające na jednego mieszkańca. Ta analiza
zmienia całkowicie prezentowaną powyżej klasyfikację. Gospodarka polska, która
jest liderem pod względem wartości w odbiorze bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w przypadku BIZ per capita zajęła w 2005 r. miejsce ostatnie. W tej kla-
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syfikacji na miejscu pierwszym ulokowała się Estonia (8 miejsce pod względem
ogólnej wartośći kapitału, który wpłynął w 2005 r.), następnie Cypr (9 miejsce) oraz
Malta (10 pozycja).
W odniesieniu do napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do krajów
członkowskich Unii Europejskiej można zauważyć, iż wartość ta od momentu ich
przystąpienia do UE w 2004 roku systematycznie wzrasta, co pozwala stwierdzić, iż
integracja gospodarcza krajów zwiększa zainteresowanie inwestorów zagranicznych
danym państwem i powoduje napływ kapitału zagranicznego.
Kraje świata, pozyskując bezpośrednie inwestycje zagraniczne, nie oczekują już
tylko od inwestora założenia w ich kraju działalności gospodarczej, zatrudnienia pracowników, produkcji towarów, świadczenia usług oraz płacenia podatków i innych
opłat przynoszących Skarbowi Państwa dodatkowy dochód. Państwa liczą, że przy
pomocy inwestorów zagranicznych staną się krajami bardziej innowacyjnymi, produkującymi towary i świadczącymi usługi z wykorzystaniem dużo bardziej zaawansowanej technologii niż dotychczas. Czy integracja z Unią Europejska pozwoliła na
zwiększenie się stopnia wdrażania strategii gospodarki opartej na wiedzy (GOW),
w nowych krajach członkowskich? Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) [OECD... 1996] definiuje GOW jako gospodarkę, która bezpośrednio
bazuje na produkcji, dystrybucji oraz użyciu wiedzy oraz informacji. Indeks gospodarki wiedzy jest średnią arytmetyczną zestandaryzowanych wartości zmiennych
opisujących: porządek instytucjonalny, system edukacyjny i zasoby ludzkie, system
innowacyjny oraz strukturę informacyjną ICT. Im wyższa wartość KEI – bliższa 10,
tym wyższy stopień zaawansowania GOW. Analizując wskaźnik KEI dla 9 nowych
państw członkowskich4, można stwierdzić, iż w krajach tych nie występuje jeszcze
zaawansowana realizacja wdrażania strategii gospodarki opartej na wiedzy, choć od
czasu ich przystąpienia (2004 r.), wartość wskaźnika KEI dla tych krajów corocznie
wzrasta. W raporcie z 2006 roku najwyższą pozycję wśród nowych członków UE zajęły Słowenia oraz Litwa (19 pozycja na świecie). Ostatnie miejsce wśród badanych
państw (33 pozycja na świecie) zajęła Polska oraz Słowacja [Knowledge...].
Z kolei Komisja Europejska na podstawie indeksu innowacyjności Summary Innovation Index (SII 2006)5 oraz średniej stopy wzrostu SII pogrupowała kraje członkowskie UE w następujący sposób:
•• Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy – liderzy innowacji;
•• Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia, Austria oraz Irlandia – zwolennicy
innowacji;
4

Dla Malty wskaźnik ten nie jest liczony przez Bank Światowy.
Na wartość indeksu innowacyjności (SII 2006) wpływ ma 26 wskaźników, którym przypisano
równe wagi. Wskaźniki te pogrupowano według nakładów na wiedzę oraz osiąganych przez badane
systemy gospodarcze efektów wykorzystania wiedzy w procesach gospodarczych. W ramach nakładów wyróżniono 3 kategorie: potencjał innowacyjny, tworzenie wiedzy, innowacje i przedsiębiorczość.
W ramach efektów wyróżniono 2 kategorie: zastosowanie wiedzy oraz własność intelektualną.
5
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•• Słowenia, Czechy, Litwa Portugalia, Polska, Łotwa, Grecja i Bułgaria – kraje
doganiające;
•• Estonia, Hiszpania, Włochy, Malta, Węgry, Słowacja – kraje opóźnione.
Z rankingu Banku Światowego dotyczącego stopnia zaawansowania GOW wynika, że żaden z nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej6 nie jest liderem
lub zwolennikiem innowacji. Pięć państw, w tym Polskę, sklasyfikowano jako kraje
doganiające, w których obserwuje się działania zmierzające do wdrażania innowacji
w przedsiębiorstwach. Estonia, Malta, Węgry oraz Słowacja to kraje opóźnione, w
których Komisja Europejska nie dostrzegła znacznych zmian w tym kierunku.
Zjawiskiem charakterystycznym dla unijnych systemów gospodarczych jest
również duży udział usług w tworzeniu PKB w stosunku do pozostałych sektorów.
W nowych krajach członkowskich można również już wyodrębnić tendencję wzrostową. Z całej dziesiątki jedynie Cypr osiągnął w 2006 r. wartość wyższą od średniej
dla 15 krajów Unii Europejskiej. Pozostałe państwa mają również znaczny udział
usług w tworzeniu PKB. Najmniejszą rolę odgrywa sektor rolnictwa, który w większości krajów wynosi nie więcej niż 5% PKB.
Tabela 3. Udział sektora usług w tworzeniu PKB w nowych krajach
członkowskich po przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2006 r. (w %)
Kraj
Średnia dla UE
Cypr
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowacja
Słowenia
Węgry

2006
70,5
77,8
57,3
66,8
62,0
69,9
74,0
65,5
66,1
60,3
65,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT-u.

Podsumowaniem przeprowadzonego przez autorkę badania jest pogrupowanie
krajów na trzy klasy. Pierwsza klasa będzie charakteryzować kraje, które osiągają wartości omówionych powyżej wskaźników na poziomie zbliżonym do średniej
pozostałych 15 krajów Unii Europejskiej. Druga klasa to kraje, których wartości
mierników za 2006 r. są poniżej średniej unijnej obliczonej dla 15 „starych” państw
członkowskich, zatem rozwój tych krajów wymaga od nich jeszcze sporo wysiłku.
Klasa trzecia to kraje, których wskaźniki są powyżej średniej unijnej. W analizie wykorzystano metodę k-średnich według Sparksa7, która zaliczana jest do metod kla6
7

Brak klasyfikacji dla Cypru.
W badaniu wykorzystano do obliczeń pakiet Statistica 5.0.
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syfikacji deglomeracyjnej przez podział. Klasteryzacja metodą k-średnich jest jedną
z prostszych metod dokonujących podziału zbioru danych na grupy. Polega ona na
utworzeniu k grup tzw. centroidów i wyznaczeniu „wejścia” do nich bazującego na
pewnej mierze podobieństwa. Żaden kraj z dziesięciu nowych członków Unii Europejskiej w przeprowadzonej analizie nie zakwalifikował się do klasy trzeciej, a także
do klasy pierwszej. Oznacza to, że wszystkie państwa czeka jeszcze długa droga,
aby osiągnąć poziom zaawansowania gospodarczego prezentowanego przez kraje
„starej piętnastki”. Wszystkie systemy gospodarcze zakwalifikowały się do klasy
drugiej, czyli reprezentują poziom poniżej średniej Unii Europejskiej, z tym że trzy
kraje: Polska Węgry oraz Łotwa osiągają najsłabsze wyniki w całej grupie.
Trzyletni okres funkcjonowania nowych państw członkowskich w Unii Europejskiej można ocenić jako dobry i korzystny. Przystąpienie do tego ugrupowania spowodowało polepszenie głównych wskaźników makroekonomicznych oraz sprzyjało
przeprowadzeniu wielu reform, które w sposób pozytywny wpływają na funkcjonowanie unijnych systemów gospodarczych. Przed nowymi krajami UE jest jeszcze
wiele pracy, ponieważ czeka je sprostanie surowym kryteriom konwergencji, tak
aby stały się członkiem unii gospodarczej i walutowej. To wymaga wielu wyrzeczeń
oraz prowadzenia takiej polityki monetarnej i fiskalnej, aby korzyści dla poszczególnych krajów były jak największe. Doświadczenia tzw. starych członków UE są
bogate i warto skorzystać z ich wiedzy choćby w części, aby doprowadzić do zrównania poziomu rozwoju wszystkich zintegrowanych państw.
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THE CHANGE OF ECONOMIC SITUATION IN NEW MEMBER STATES
OF THE EUROPEAN UNION
Summary
On May 1st 2004, after a long-term period of preparations ten new European countries became
rightful members of an economic and political community namely the European Union. The purpose of
the article is a comparison of new European Union countries in the aspect of macro economical indexes
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as well as an examination of modifications which took place after they had joined the European Union.
The following indexes were used in the analysis real gross domestic product growth rate, gross domestic product per an inhabitant, general unemployment rate, inflation rate, public balance and foreign
direct investment per capita.
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Społeczna gospodarka rynkowa
– zasady jej funkcjonowania
w ujęciu Waltera Euckena

1. Wstęp
Społeczną gospodarkę rynkową wiążemy najczęściej z chrześcijańską demokracją. Zjawisko to dotyczy zwłaszcza Niemiec Zachodnich, gdzie koncepcja ta
stała się częścią założeń programu partii chadeckiej. Najbardziej twórczy okres w
dziejach chrześcijańskiej demokracji na terenie całej Europy przypada na lata bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Materialnemu zniszczeniu kontynentu towarzyszył poważny kryzys moralny. Niemcy zostały podzielone na strefy
okupacyjne. Część wschodnia znajdowała się pod rządami ZSRR i na tym terenie
powstała później komunistyczna Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD). Na
terenie zachodnich stref okupacyjnych powstała Niemiecka Republika Federalna.
Głową ówczesnego rządu został były burmistrz Kolonii – Konrad Adenauer, który dobrał sobie na współpracownika Ludwiga Erharda, pełniącego do 1949 r. obowiązki ministra. Z ich nazwiskami wiąże się powstanie stabilnego demokratycznego
systemu politycznego w Niemczech Zachodnich. Konradowi Adenauerowi Niemcy
zawdzięczają przede wszystkim aspekt polityczny systemu, natomiast Ludwigowi
Erhardowi przypadło w udziale wprowadzenie w życie założeń społecznej gospodarki rynkowej. Idea społecznej gospodarki rynkowej ma swoje korzenie w teoretycznych dokonaniach szkoły fryburskiej. Szkoła ta miała nie tylko aspekty ściśle
ekonomiczne i metodologiczne, ale w przypadku poglądów niektórych jej przedstawicieli nawiązywała do bardziej rozległego projektu społeczno-moralnego. Rynek w
ujęciu jej przedstawicieli jest instytucją społeczną, a jego otoczenie to kręgi zarówno
społeczne, jak i kulturowe oraz instystucjonalno-prawne. Całość ta ma za zadanie
porządkowanie działań mechanizmów wolnorynkowych. Stąd też przedstawicieli tej
szkoły określa się mianem ordoliberałów.
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2. Uwarunkowania wyboru ustroju gospodarczego NRF
w okresie powojennym
Niewiele lat po zakończeniu II wojny światowej dynamicznie rozwijająca się
gospodarka w Niemczech Zachodnich zyskała miano gospodarki „cudu gospodarczego”. Termin ,,Wirtschaftswunder” wszedł do słownika ekonomistów na całym
świecie i stał się tak rozpoznawalny, że współcześnie nie wymaga on tłumaczenia na
inne języki. Odnajdujemy niezliczone przyczyny sukcesów gospodarki niemieckiej,
a pośród nich także konstrukcję teoretyczną, zwaną doktryną ekonomiczną „społecznej gospodarki rynkowej”. Nadrzędnym jej celem stało się połączenie na bazie
gospodarki wolnokonkurencyjnej swobodnej inicjatywy z postępem społecznym
zabezpieczonym przez osiągnięcia gospodarki rynkowej. Wybór społecznej gospodarki rynkowej jako podstawy ustroju gospodarczego państwa niemieckiego tworzącego się już w latach 1948-1949 wywodzi się z przekonania, że w rywalizacji
systemów ekonomicznych gospodarka rynkowa dowiodła swej przewagi nad gospodarką nakazową. Już w okresie po I wojnie światowej obserwacja eksperymentów
z centralnym planowaniem oraz zarządzaniem w systemach gospodarczych państw
totalitarnych dostarczała wystarczającą ilość materiałów dowodzących ich krytycznej oceny. Z drugiej zaś strony zbyt daleko posunięty liberalizm ekonomiczny ukazywał sprzeczności pomiędzy efektami ekonomicznymi a zaspokajaniem potrzeb
ogólnospołecznych. Istniejące do tego czasu dwie wersje podstaw ustroju gospodarczego, a mianowicie leseferyzm i nakazowe sterowanie gospodarką, zostały ocenione krytycznie. W przypadku liberalizmu klasycznego procesy gospodarcze były
pod nadmiernym wpływem decyzji podejmowanych przez podmioty o charakterze
prawnym, do grona których zalicza się:
a) spółki kapitałowe handlowe Skarbu Państwa lub z udziałem Skarbu Państwa,
b) przedsiębiorstwa państwowe,
c) banki państwowe nie będące spółkami akcyjnymi,
d) jednostki badawczo-rozwojowe – do wykonywania działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz porozumienia komunalne,
e) spółki kapitałowe jednostek samorządu terytorialnego lub z ich udziałem – do
wykonywania działalności gospodarczej przez pozostałe osoby prawne,
f) spółki kapitałowe,
g) spółdzielnie,
h) przedsiębiorstwa mieszane,
i) towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
j) oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
k) oddziały główne zagranicznych zakładów ubezpieczeń.
W gospodarce nakazowej widoczna była dominacja państwa i jego instytucji,
które to zarządzały centralnie gospodarką. W przekonaniu ojców socjalnej gospodarki rynkowej, do których powszechnie przyjęło się zaliczać Alfreda Müllera-Ar-
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maca i Ludwiga Erharda, należało dążyć do uniknięcia niebezpieczeństw płynących
z obu radykalnych nurtów ekonomii.
Pierwszy z słynnych ekonomistów – Alfred Müller-Armac (1901-1978) – jest
autorem określenia „społeczna gospodarka rynkowa”. Pojęcie to pojawiło się w opublikowanej przez niego w 1947 r. pracy Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft
(Kierowanie gospodarką a gospodarka rynkowa). Autor sformułował idee społecznej gospodarki rynkowej w sposób niezwykle atrakcyjny i dostosowany do wymogów stawianych polityce gospodarczej po II wojnie światowej. Poprzez opracowaną
przez siebie koncepcję starał się przezwyciężyć sprzeczności pomiędzy pracą a kapitałem. Do tego – jego zdaniem – niezbędne było zintegrowanie pozycji teoretycznych
liberalizmu i socjalizmu [Mączyńska, Pysz 2003, s. 24]. Drugi z wielkich ekonomistów, Ludwig Erhard (1897-1977), jako dyrektor ds. gospodarki Zjednoczonego
Obszaru Gospodarczego chciał w 1948 r. jednym posunięciem przestawić kapitalistyczną gospodarkę zarządzaną centralnie na kapitalistyczną gospodarkę rynkową.
Trudność polegała na tym, że głos decydujący w tej sprawie miały rządy wojskowe
stref okupacyjnych (USA, Wielka Brytania, Francja). Te zaś były zdania, że przejście to powinno odbywać się stopniowo, w ciągu kilku lat. Widząc tę niełatwą sytuację, L. Erhard postawił wszystko na jedna kartę. W celu uniknięcia odnowy rządów
wojskowych 20 czerwca 1948 r., w dniu wymiany Reichsmark na Deutsche Mark,
rzecznik prasowy Erharda w przemówieniu radiowym ogłosił, że w parze z reformą
pieniężną idą zniesienie rozdzielnictwa i uwolnienie większości cen. Na efekty nie
trzeba było długo czekać, już kolejnego dnia, w poniedziałek, można było doznać
słynnego „cudu okien wystawowych”, które uprzednio były zupełnie puste, nagle
zapełniły się towarami. Ogromny i szybki sukces tego posunięcia uratował jego autora przed dymisją i karą więzienia [Mączyńska, Pysz 2003, s. 24].
Kształtujący się nowy powojenny ustrój gospodarki niemieckiej miał zatem
„kojarzyć swobodę działania rynku z wyrównaniem socjalnym” (Müller-Armac),
pozostając przy tym wierny zasadom umiarkowanego liberalizmu gospodarczego i
gospodarki rynkowej. Jednakże znalezienie i utrzymanie odpowiednich relacji pomiędzy swobodą działania gospodarczego a wyrównaniem socjalnym pozostawało
nadal otwartym problemem. Wiązało się to z trudnością opanowania sprzeczności
pomiędzy tymi obiema zasadami zarówno w konstytucyjnej strukturze gospodarki,
jak i w codziennej praktyce gospodarczej.
Historia społecznej gospodarki rynkowej jest nierozerwalnie związana z utworzeniem przed 50 laty Republiki Federalnej Niemiec, pierwszego w pełni demokratycznego państwa niemieckiego, które opierając się na przyjętych konstytucyjnych
podstawach, tzw. Ustawie zasadniczej z 23 maja 1949 r., stworzyło praktyczne podstawy dla realizacji określonych celów społecznej gospodarki rynkowej. Bez tego
niezbędnego politycznego warunku stworzenie ponownie państwowości niemieckiej oraz społecznej gospodarki rynkowej pozostałoby jedynie interesującą propozycją teoretyczną.
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Syntetyczne ujęcie obrazu Niemiec z 1947 r. możemy odnaleźć w opublikowanej w 1949 r. przez Gustawa Stolpera pracy pt. Niemiecka rzeczywistość (Die
Deutsche Wirklichkeit). W wymienionym artykule stwierdza on: „Niemcy jako naród biologicznie okaleczony, intelektualnie skarłowaciały, moralnie zrujnowany, bez
funkcjonującego systemu komunikacji i ważnej waluty. Jako naród, którego struktura społeczna była rozerwana przez masowe ucieczki i masowe wygnania, jako kraj,
w którym nadzieja wygasła pośród głodu i lęku...”1.
W tym miejscu warto nadmienić, że polityka okupacyjna czterech mocarstw
była początkowo przeniknięta pragnieniem odwetu, wymierzenia kary i dokonania
polityczno-gospodarczego ubezwłasnowolnienia. Zakłady przemysłowe zostały w
znacznym stopniu zdemontowane, a określona produkcja zakazana. Utratę mocy
produkcyjnych szacowano na 50%. Liczba uciekinierów i wypędzonych wynosiła
12 mln. Mocarstwem, które stosunkowo najwcześniej zweryfikowało swoje stanowisko wobec Niemiec, były Stany Zjednoczone. Już bowiem 6 września 1946 r.
prezydent Truman stwierdził, że narodowi niemieckiemu nie powinno zostać odjęte
prawo do ponownej odbudowy jego przemysłu do celów gospodarczych. Truman
w lutym 1947 r. wysłał do Niemiec Herberta Hoovera z grupą rzeczoznawców. Po
przeprowadzeniu badań, w pozostałych trzech raportach Hoovera, został umieszczony m.in. postulat określenia nowej polityki gospodarczej w stosunku do Niemiec i
Europy Zachodniej. Dnia 5 czerwca 1947 r. odbył się na Uniwersytecie w Harvardzie wykład, na którym sekretarz stanu USA – G.C.Marshall – sformułował następujący pogląd: „Prawdą jest, że zapotrzebowanie Europy na zagraniczną żywność i
inne, ważne do życia produkty, głównie z Ameryki, będzie w następnych trzech lub
czterech latach większe niż obecna zdolność Europy do zapłacenia za nią. Dlatego
Europa musi otrzymać dodatkową, istotną pomoc albo podążać będzie w kierunku
gospodarczego, społecznego i politycznego zubożenia. Stąd logicznym jest, że Stany Zjednoczone muszą czynić wszystko, co możliwe, aby spowodować w świecie
powrót normalnych, zdrowych stosunków gospodarczych, bez których stabilizacja
polityczna i trwały pokój nie mogą istnieć”.
W ten sposób zaistniała idea Planu Marshalla, któremu przypisuje się decydujące znaczenie dla gospodarczego rozwoju Europy Zachodniej, a zwłaszcza Republiki Federalnej. Kilka tygodni po wystąpieniu Marshalla, 29 sierpnia 1947 r., został
ogłoszony „Poprawiony plan przemysłowy” dla strefy amerykańskiej i brytyjskiej,
przewidujący znacznie szybsze tempo rozwoju produkcji przemysłowej. To jednak
Niemcy były najważniejszym beneficjentem pomocy w ramach Planu Marshalla.
Będąc panstwem najbardziej zniszczonym i mając ludność liczniejszą od innych
krajów, znalazły się dopiero na czwartym miejscu co do wysokości otrzymanej
pomocy.
1
Por. [Stolper 1949, s. 15], a także opis sytuacji w Niemczech zawarty w książce wybitnego historyka polskiego J. Krasuskiego jest równie pesymistyczny [Krasuski 2002, s. 498-499].
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Z tytułu Planu Marshalla pomoc otrzymały (w mln dolarów):
Wielka Brytania
3 052,597
Francja
2 662,036
Włochy
1 431,035
Niemcy Zachodnie 1 333,555.
Doceniając znaczenie pomocy amerykańskiej dla szybkiej likwidacji gospodarczo-finansowych skutków II wojny światowej, należy jednak podkreślić, iż decydującą rolę odegrała dobrze przygotowana i konsekwentnie realizowana doktryna ekonomiczna społecznej gospodarki rynkowej, która pozwoliła osiągnąć daleko idący
konsensus społeczny, tworząc ramy dla porządku polityczno-gospodarczo-społecznego Republiki Federalnej Niemiec. Wytężona praca, dobra organizacja i dyscyplina
społeczna stały się dla Niemców drogą do przezwyciężenia przeszłości i uzyskania
nowego miejsca w społeczności międzynarodowej. Dokonując analizy rozwoju gospodarczego państwa zachodnioniemieckiego, można zastanawiać się nad wpływem
wielu innych czynników, jak chociażby nałożenia ograniczeń demilitaryzacyjnych i
nieponoszenia w związku z tym wydatków na armię i jej uzbrojenie.
Doświadczenia procesu rozwoju Niemieckiej Republiki Federalnej wskazują,
iż społeczna gospodarka rynkowa charakteryzuje się trzema wyznaczonymi celami oraz jasno określonymi warunkami niezbędnymi do ich spełnienia [Machowski
2001, s. 23-24]. Kolejność ich jest następująca:
I. Osiągnięcie wysokiego poziomu dobrobytu gospodarczego za pomocą:
1) ustanowienia porządku gospodarczego opartego na konkurencji,
2) świadomej polityki wzrostu, która zapewni ciągły i odpowiedni wzrost gospodarczy oraz która posługuje się takimi instrumentami gospodarczo-politycznymi,
które w niewielkim stopniu ograniczają wolność gospodarczą,
3) zabezpieczenia pełnego zatrudnienia, które pożądane jest również ze względów społecznych, gdyż w ten sposób każdemu zdolnemu do pracy i chcącemu pracować gwarantuje dochód,
4) zagwarantowania wolności handlu zagranicznego i wolnej wymiany walut
poprzez rozbudowę podziału pracy w ramach gospodarki światowej.
II. Zabezpieczenie sprawnego, sprawiedliwego i stabilnego systemu pieniężnego, cen i całej gospodarki poprzez:
1) niezależny centralny bank emisyjny,
2) „stabilność” budżetu państwa, co oznacza konieczność równoważenia wydatków odpowiednim poziomem dochodów budżetowych,
3) zabezpieczenie równowagi bilansu płatniczego i równowagi w stosunkach
gospodarczych z zagranicą.
III. Bezpieczeństwo, sprawiedliwość i postęp społeczny poprzez:
1) maksymalizację produktu społecznego jako gospodarczej podstawy bezpieczeństwa społecznego,
2) ustanowienie porządku konkurencji, gdyż redukuje ona niesprawiedliwości
społeczne do minimum i jednocześnie wspiera postęp społeczny,
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3) dokonywaną przez państwo korektę podziału dochodów w formie: świadczeń
pomocy socjalnej, rent, kredytów, np. mieszkaniowo-budowlanych, itp., przy czym
te korekty nie powinny naruszać zasad samoodpowiedzialności, wolności i zdolności funkcjonowania gospodarki.
Należy podkreślić, że przedstawione powyżej cele i warunki ich osiągnięcia
uzyskały praktyczny wymiar od samego początku, tj. od momentu gdy obu profesorom nauk ekonomicznych powierzono odpowiedzialne funkcje państwowe: Ludwig
Erhard został federalnym ministrem gospodarki, a w rezultacie nawet kanclerzem
Republiki Federalnej Niemiec, a Alfred Müller-Armac sekretarzem stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki.
Społeczna gospodarka rynkowa okazała się specyficzną „trzecią drogą” do wolnościowego, gospodarczo prężnego, trwałego, społecznego i sprawiedliwego porządku gospodarczego. Naczelnym postulatem jej zwolenników była świadoma
rozbudowa wolnościowego i jednocześnie posiadającego zobowiązania społeczne ładu społecznego chronionego przez państwo. Zasada partnerstwa pomiędzy
pracodawcą a pracobiorcą uznana została za powszechną. W jej myśl obie strony w
drodze rokowań musiały ustalać warunki pracy i płacy. Silna ogólnofederalna organizacja niemieckich związków zawodowych (Deutscher Gewerkschaftsbund – DGB),
skupiająca związki branżowe, stanęła na straży pracobiorców, respektując jednak
interesy gospodarki niemieckiej. Już na samym początku wprowadzania pierwszych
reform dyskutowano na temat wejścia w życie zasady współdecydowania (Mitbestimmung). W jej myśl pracobiorcy mogliby uczestniczyć w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Zasada ta stała się rzeczywistym „patentem niemieckim” stosunków między pracodawcami a pracobiorcami, dającym tym drugim możliwość uczestniczenia
w procesach decyzyjnych, co było jednoznaczne z ponoszeniem odpowiedzialności
za kondycję ekonomiczną firmy, wyzwalania dodatkowych bodźców motywacyjnych oraz uwzględniania ich potrzeb socjalnych. Ustawa wprowadzająca w życie tę
zasadę została uchwalona 21 maja 1951 r. zdecydowaną większością głosów posłów
zarówno chadeckich, jak i socjaldemokratycznych. Dzięki temu nabrała ona mocy
ogólnofederalnej dla całego przemysłu węglowego i stalowego, który w tym okresie odgrywał kluczową rolę w gospodarce niemieckiej. Od tego wydarzenia rady
nadzorcze reprezentują w równej liczbie właścicieli (akcjonariuszy) i pracobiorców.
Taki charakter tych organizacji wynikał z dwóch aspektów. Po pierwsze obawiano
się, że sami pracobiorcy mogą ulegać naciskowi ze strony właścicieli, po drugie zaś,
że mogą nie posiadać umiejętności kierowania przedsiębiorstwem i reprezentować
zbyt ciasne interesy partykularne. Idea nowych związków zawodowych głosiła, że
działacze zasilający ich szeregi byli lepiej wyszkoleni w dziedzinie kierowania i
reprezentowali ogólne interesy świata pracy i gospodarki niemieckiej.
Nie ulega wątpliwości, że ten charakterystyczny dla Republiki Federalnej Niemiec model ustroju społeczno-gospodarczego, zwany społeczną gospodarką rynkową, odegrał i nadal odgrywa ogromną rolę w gospodarce europejskiej i jest obiektem
zainteresowań ekonomistów i polityków na całym świecie. Jego realizacja pozwoliła

173
pokonanym, zniszczonym, upokorzonym i podzielonym Niemcom stać się w stosunkowo krótkim czasie stabilnym i najlepiej funkcjonującym systemem demokracji
parlamentarnej współczesnego świata.

3. Podstawy teoretyczne społecznej gospodarki rynkowej
Koncepcja społecznej gospodarki rynkowej otrzymała również solidne podstawy teoretyczne znanej szkoły ekonomistów. W jej skład wchodzili m.in. Walter
Eucken, Franz Böhm oraz K. Paul Hensel. Grupa ta rozwinęła ,,myślenie w kategoriach ogólnogospodarczych“, stawiając w centrum uwagi swych prac badawczych
także problemy o charakterze społecznym. W literaturze ekonomicznej określa się
ich mianem ,,przedstawicieli neoliberalizmu” bądź ,,liberalizmu uporządkowanego”
(z niem. ordoliberalizm), którego centrum duchowe od końca lat 30. po lata 90. XX
wieku mieściło się we Fryburgu. Łatwo się zatem domyślić, iż koncepcję przez nich
przedstawianą zwie się teorią szkoły fryburskiej.
W okresie, w którym w Niemczech ograniczano systematycznie swobody ekonomiczne i polityczne, wspomniana wcześniej grupa rozwinęła koncepcję organizacji demokratyczno-wolnościowej społeczeństwa, kładąc szczególny nacisk na
zabezpieczenie sfer życia gospodarczego.
Grupa ta twierdziła, że zadaniem aktywnej polityki porządkującej państwo jest
kształtowanie warunków działań ludzkich przez normy i reguły porządkowe, aby
powstające realnie konstelacje interesów indywidualnych oraz interesów jednostek
społecznych powodowały zachowania umożliwiające uregulowane współistnienie i
współdziałanie niosące korzyści dla wszystkich zainteresowanych. Można powiedzieć, że dzięki badaniom i ustaleniom szkoły fryburskiej, jak również rozwiązaniom prawnym funkcjonującym w gospodarce niemieckiej, wiara w daleko idącą
harmonizację interesów w gospodarce rynkowej zyskała empiryczne potwierdzenie,
że możliwe jest trwałe zneutralizowanie konfliktów interesów i ich przekształcenie
w impuls dla rozwoju społecznego.
Szkoła fryburska twierdziła więc, że jednostki i grupy społeczne oraz grupy interesów powinny rywalizować ze sobą, przy czym państwo ma ustalać reguły i normy
konkurencji, kontrolując ich ścisłe przestrzeganie przez wszystkich biorących w niej
udział. Konkurujący ze sobą mogą swobodnie decydować zgodnie ze swoimi interesami wtedy, gdy ich zachowania są adekwatne do ogólnie obowiązujących zasad
gry. W czasie, gdy podmioty społeczne planują samodzielnie, a ich plany są koordynowane przez rynek i przybierają postać procesu ogólnogospodarczego, zadaniem
państwa jest stworzenie warunków do realizacji tego indywidualnego planowania.
Wyegzekwowanie tych warunków – zwłaszcza wobec poszczególnych grup interesów podmiotów gospodarczych – wymaga istnienia bardzo ,,silnego” państwa i
tego domagali się ,,neoliberałowie”. Twierdzili oni, że rywalizacja oraz realizacja
interesów jest ogólną zasadą ustrojową nie tylko w przypadku porządku gospodarczego, ale także w odniesieniu do współżycia społecznego. Inaczej mówiąc, obo-

174
wiązuje ona także w przypadku np. procesów politycznych. Należy stwierdzić, że
Walter Eucken wraz z grupą ,,neoliberałów” stworzył bardzo szczegółowy program
budowy porządku gospodarczego, mający niemałe znaczenie dla rozwoju społecznej gospodarki rynkowej. Głównym punktem opracowanego programu był system
konkurencji, zdolny do funkcjonowania długofalowego tylko wtedy, kiedy polityka
gospodarcza państwa realizuje określone zasady konstytuujące i regulujące.
Ze względu na to, że zasady te mają kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w Republice Federalnej Niemiec, wymagają one szerszego
opisania. Walter Eucken wymienia siedem zasad konstytuujących system konkurencji [Thieme 1995, s. 17]2:
1) Jasne stało się, że polityka gospodarcza określana laissez-faire, a także jej
kolejna faza – „polityki eksperymentów” – pomijały lub zupełnie nie zauważały znaczenia trudności związanych z kierowaniem przebiegu procesu gospodarczego w
skali ogólnogospodarczej. Na pierwszym miejscu jest fakt, iż zlekceważono istnienie wzajemnych związków i współzależności zjawisk ekonomicznych, oraz
to, że dla poprawnego funkcjonowania mechanizmu gospodarki niezbędna jest
jego niepodzielność. W związku z współzależnością gospodarki jakakolwiek pojedyncza ingerencja wpływa na całość przebiegu procesu gospodarczego. Już w omawianej epoce dopuszczano formy rynku i porządek pieniężny, w którym ceny nie
mogły spełniać poprawnie funkcji kierowania procesem gospodarczym. W późniejszych okresach beztroska ta była jeszcze bardziej widoczna, a myślenie w kategoriach relacji cenowych podupadało coraz bardziej. Dopiero wraz z nadejściem epoki
industrializacji problem ten uzyskał zupełnie inny wymiar.
Zmianę przyniosła zasada opracowana przez Euckena, najistotniejsza spośród
wszystkich zasad, określana także mianem podstawowej zasady prawa ustroju gospodarczego. Stanowi ona, że gospodarka wymaga stworzenia funkcjonalnego
systemu cenowego na rynkach towarów i usług. Warunki określane przez popyt
i podaż muszą być realizowane, aby żaden z zainteresowanych (tj. sprzedający
bądź kupujący) nie mógł na swoją korzyść wpływać na cenę rynkową. Upowszechnienie tej zasady w procesie gospodarczym nakłada istnienie takiej polityki gospodarczej państwa, która zabrania lub rezygnuje z określonych działań,
stosując inne sprzyjające rozwojowi konkurencji. Jest tutaj mowa o zapobieganiu
np. państwowym ingerencjom cenowym czy ograniczeniom importowym.
2) ,,Aby zniszczyć społeczeństwo burżuazyjne, należy zniszczyć jego pieniądz”
[Mączyńska, Pysz 2003, s. 75] – to stwierdzenie Lenina kryje w sobie odrobinę
prawdy. W gospodarce centralnie kierowanej pieniądz spełnia bardzo mocno okrojone funkcje. Możliwości zakupu dóbr przez gospodarstwo domowe zależą nie od jego
dochodów, ale od ich przydziału. Podobnie zakład produkcyjny otrzymuje dostawy
Zagadnienie zasad konstytuujących ustrój gospodarczy oparty na konkurencji jest jednym z ważniejszych omawianych przez W. Euckena. Uwadze czytelnika polecam książkę pt. Walter Eucken.
Podstawy polityki gospodarczej [Eucken, Hensel 2005, s. 283-362].
2
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surowców zgodnie z przydziałem centrali. Logiczne jest, że skoro w takim systemie
gospodarczym ceny nie mają żadnego wpływu na jego przebieg, to także pieniądz
nie wywiera na ten proces istotnego wpływu. Polityka pieniężna zajmuje więc drugorzędne miejsce. Dlatego też pierwszorzędne miejsce w społecznej gospodarce
rynkowej pośród wszystkich zasad zajmuje również realizacja podstawowego
założenia polityki walutowej, która stabilizuje wartość pieniądza. Jest to jednoznaczne z wykluczeniem trwałego wzrostu cen (inflacji) bądź też ich spadku
(deflacji). Zaopatrywanie gospodarki narodowej w ilość pieniądza konieczną
dla stabilności poziomu cen powinno – w miarę możliwości – odbywać się automatycznie, nie uzależniając jej od osiągnięcia krótkofalowych celów polityki gospodarczej. Do realizacji tego założenia służy narzędzie zwane ,,stabilizatorem
polityki walutowej”. Kiedy uda się system monetarny uposażyć w skuteczny
w praktyce stabilizator wartości pieniądza, wtedy można mieć nadzieję, że w
ramach porządku konkurencji zacznie funkcjonować immanentna tendencja
osiągania równowagi makroekonomicznej, a nie będą występować ciągłe wahania koniunktury oraz fazy następujących po sobie inflacji oraz deflacji.
3) Wyeliminowanie dostępu podmiotów gospodarczych do rynków jest metodą, która była i jest nadal stosowna w krajach mocno uprzemysłowionych w celu
ograniczenia tendencji do wysoko rozwiniętej konkurencji. Współczesne państwa
oraz prywatne i na wpół publiczne grupy używają bardzo silnych instrumentów do
osiągnięcia tego celu. Stosują one m.in. zakaz importu, cła prohibicyjne, monopole
handlu zagranicznego, a dzięki temu oddzielają się one od zagranicznych konkurentów. W ten sposób ograniczana jest też lokalnie podaż. Stosują oni też zakaz inwestowania, ograniczenia co do wielkości upraw oraz zakaz budowania, co przynosi
podobne skutki. Metody te stosowane są przez państwo, ale także prywatne grupy
nacisku i pojedyncze przedsiębiorstwa monopolistyczne. Do tego dochodzą jeszcze
specyficzne metody, w ramach których współdziałają państwo i przedsiębiorcy prywatni. Państwo wspiera wtedy w różnoraki sposób prywatnych producentów ograniczających dostęp innych podmiotów gospodarczych do kontrolowanej przez nich
podaży rynkowej. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku prawa patentowego albo
przy ochronie marki produktu w połączeniu z cenami z tzw. drugiej ręki. Zagwarantowanie wolnego dostępu do rynku dla wszystkich biorących udział w procesie
gospodarczym w warunkach podziału pracy ma służyć wspieraniu konkurencji, ponieważ potencjalna podaż oraz popyt na rynkach zwiększają nacisk konkurencji. Należy przy tym nie tylko zaniechać państwowych metod zamykania
rynku, ale także zwalczać działania prywatne. Jako przykład posłużyć może zakaz inwestycji przez państwo, a w drugim przypadku porozumienia kartelowe.
Uruchamianie sił wzmacniających konkurencję wpływa i zawsze pozytywnie
będzie wpływać na kształtowanie porządku gospodarczego.
4) Fundamentalnym błędem w dyskusjach o charakterze ekonomicznym i gospodarczym w XIX wieku i na początku wieku XX było oczekiwanie, że przekształcenie formy własności w gospodarce pozwoli rozwiązać wiele istotnych kwestii
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społecznych i gospodarczych. W związku z tym działanie polityki zostało błędnie
ukierunkowane. Zdawać by się mogło, że analiza problemu polityki gospodarczej
powinna przebiegać w inny sposób, jednakże kwestia własności ma tutaj bardzo
istotne znaczenie. Nie tylko dlatego, że własność kolektywna podstawowej części
aparatu produkcyjnego danej gospodarki stanowi skuteczny instrument władzy
klasy przywódczej, ale także z tego powodu, że własność ta jest nieuchronnie
związana z centralnym kierowaniem procesem gospodarczym. Ponadto generuje ona problemy społeczne, które są trudne do rozwiązania. Niektórzy teoretycy uważali, że w państwie, w którym istnieje kolektywna własność środków
produkcji, można, a nawet należy, zbudować porządek konkurencji [Lange,
s. 53]. W związku z implikacją systemu konkurencji ze zdecentralizowanym planowaniem i kierowaniem przez podmioty gospodarcze, zdecentralizowane musi
być także prawo do dysponowania deficytowymi środkami produkcji.
Zdaniem Euckena, system konkurencji zakłada prywatną własność dóbr konsumpcyjnych, a przede wszystkim prywatną własność środków produkcji. Patrząc z
innej strony, prywatna własność środków produkcji tylko w warunkach konkurencyjności jest instrumentem porządkowym, sensownym z ekonomicznego i socjalnego punktu widzenia. W myśl twierdzeń Euckena, koncentracja prywatnej (także
państwowej) władzy dyspozycyjnej nad środkami produkcji – np. w monopolu
– kryje w sobie zawsze groźbę nadużycia ze szkodą dla ogółu.
Na zakończenie warto zwrócić uwagę, że we współczesnej gospodarce tylko
porządek konkurencji czyni prywatną własność w dłuższym okresie użyteczną. Własność prywatna zaś jest tylko przesłanką służącą uzyskaniu użyteczności.
5) Stara zasada mówi, że kto czerpie korzyści, musi też ponieść straty. Już w
regulacjach prawnych z przeszłości ta zasada decydowała o sposobie podejścia do
kwestii odpowiedzialności za długi, a co za tym idzie, przesądzała także o możliwości przejęcia majątku dłużnika. Taka reguła obowiązywała jeszcze na początku
epoki industrialnej. Obecnie zapoczątkowana została nowa era, w której występuje
nasilająca się tendencja do ograniczania odpowiedzialności. Poszczególne związki
gospodarcze starają się przy określaniu ogólnych warunków handlowych pomniejszyć odpowiedzialność swoich członków, a prawo o spółkach handlowych dopuszcza tworzenie organizacji handlowych z ograniczona odpowiedzialnością, np. spółki
akcyjnej czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podobna sytuacja występuje w odniesieniu do gospodarstw domowych i zakładów, które ciągle natrafiają na
ograniczenia odpowiedzialności, czy to podczas współpracy z bankiem, czy w czasie
podróży pociągiem. W celu zapobiegnięcia przenoszeniu przez właściciela na innych konsekwencji własnych mylnych decyzji w procesie gospodarczym zasada
jego pełnej odpowiedzialności musi być sprzężona z prywatną własnością środków produkcji. Z punktu widzenia polityczno-ustrojowego trzeba wykluczyć
takie formy prawne przedsiębiorstw, w których ryzyko decyzji przedsiębiorców
może być przenoszone na innych, w tym np. wierzycieli.
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6) Wolność zawierania umów jest nieodzownym warunkiem uruchomienia
konkurencji. W sytuacji kiedy poszczególne gospodarstwa domowe i zakłady
produkcyjne nie dokonują wyborów ekonomicznych, nie badają istniejących
możliwości działania, aby potem zawierać umowy, kiedy wykonują one tylko
polecenia albo otrzymują przydziały, wtedy nie ma odpowiednich okoliczności do zaistnienia konkurencji. Wolność zawierania umów służy także wyeliminowaniu konkurencji. Szefowie monopoli często powołują się na prawnie zagwarantowaną wolność umów i uprawnienia, które dla nich z tego wynikają. Wolność
zawierania umów stała się w rękach podmiotów prywatnych dysponujących władzą
w wielu przypadkach czymś zupełnie innym niż wcześniej oczekiwano. Okazało
się, że wolność umów nie koniecznie musi tworzyć konkurencję po obu stronach
rynku i jeśli tego stanu rzeczy nie uda się zmienić, to wówczas wolność ta obowiązuje formalnie. Poza tym wolność umów była także wykorzystywana nawet do
tego, aby zlikwidować konkurencję, np. przez tworzenie karteli i innych monopolistycznych związków gospodarczych. W tym przypadku wolność umów
prowadziła wręcz do zniesienia podstawowej zasady porządku konkurencji. W
epoce laissez -faire prawodawstwo nie było w stanie w jakikolwiek sposób uporać się z tym trudnym problemem. Polityka gospodarcza tego okresu gwarantowała prywatnym podmiotom gospodarczym w pełni dowolne kształtowanie formy,
w ramach których miał przebiegać proces gospodarczy, bez uwzględniania przy tym
ograniczeń wynikających z zasadniczych uregulowań dotyczących istniejącego porządku gospodarczego. Do ukonstytuowania się systemu konkurencji niezbędna jest
swoboda zawierania umów, ponieważ przy zdecentralizowanym kierowaniu procesem gospodarczym decyzje podmiotów gospodarczych muszą mieć zabezpieczenie
umowne. Swoboda zawierania umów mieści się jednakże w pewnych granicach, gdy
umowy zmierzają do ograniczenia bądź likwidacji swobody zawierania umów przez
inne podmioty gospodarcze (porozumienia kartelowe). Zasadę wolności zawierania umów należy podporządkować zasadzie konkurencji. Przyczynia się ona
do ukonstytuowania porządku konkurencji i dopiero w jego ramach uzyskuje
właściwy sens. Ale nie można dopuścić do tego, aby była ona wykorzystywana do
rozsadzania porządku konkurencji przez tworzenie centralnych środków władzy gospodarczej albo też w celu ochrony przez nich władzy i jej nadużywania.
7) W większości krajów uprzemysłowionych skłonność przedsiębiorców do
inwestowania osłabła w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Jest to jedno z najbardziej
charakterystycznych zjawisk dla najnowszych tendencji rozwojowych. Z niedostatecznych rozmiarów inwestycji wynika niepełne zatrudnienie i bezrobocie.
Badania przeprowadzone w amerykańskich zakładach pokazały, że przedsiębiorca dokona inwestycji tylko wtedy, gdy zainwestowany kapitał zamortyzuje
się w ciągu dwóch kolejnych lat [Lutz 1945]. Tylko w przypadku budowy domów
uwzględnia się dłuższy okres. W Niemczech w latach 40. poprzedniego stulecia wielu przedsiębiorców inwestowało tylko wtedy, kiedy istniała szansa, że zainwestowany kapitał zamortyzuje się w ciągu kolejnych trzech lat. Niestabilność polityki
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zmuszała przedsiębiorców do tego, aby realizować tylko te inwestycje, które wskutek wysokiej rentowności zwracały szybko zainwestowany kapitał. Z tego powodu
liczba wykonywanych i planowanych inwestycji znacznie się zmniejszyła. Zatem
stabilność jest podstawowym wymogiem polityki gospodarczej porządku konkurencji. Za pomocą krótko- i długofalowej stabilności polityki gospodarczej
jednostki gospodarcze – zwłaszcza przedsiębiorstwa – mogą uniknąć dalszego
zwiększania ryzyka, które jest zawsze obecne w dynamicznym procesie konkurencji, a także zmian warunków swojego działania. Należy unikać szybkich
i pochopnych zmian kursu polityki gospodarczej z korzyścią dla stabilizacji warunków ramowych i decyzyjnych dla jednostek gospodarczych. Doświadczenie w
Niemczech pokazało, że szybkie zmiany polityki gospodarczej stymulują powstawanie koncernów. Im większe jest ryzyko, tym większa jest skłonność do tworzenia
koncernów, ale tylko takich, które obejmują różne branże bądź różne części tej samej
branży3.
Zasady konstytuujące porządek konkurencji są zasadami konstytucji gospodarczej. Ich wspólne zastosowanie w konkretnej sytuacji historycznej przyczynia się do ukonstytuowania zamierzonego i ściśle określonego porządku gospodarczego, gdyż w ten sposób stworzone zostają przesłanki sprzyjające jego
rozwojowi. Wszystkie zasady konstytuujące służą więc podjęciu jednej, jednocześnie całościowej decyzji polityki gospodarczej, dotyczącej porządku gospodarczego, i są narzędziem do realizowania tej decyzji in concreto4.
Przedstawione wyżej zasady są niezwykle pomocne w tworzeniu systemu konkurencji jedynie wówczas, gdy są postrzegane łącznie z czterema zasadami regulowania polityki gospodarczej. Muszą one być stosowane przez państwo, ponieważ
nie można wykluczyć, że w praktyce będą realizowane warianty niekorzystne dla
funkcjonowania systemu. Należy pamiętać, że konkurencja może wieść do skutków
rynkowych, kwestionowanych z punktu widzenia polityki społecznej. Walter Eucken wymienia cztery takie zasady regulowania polityki o charakterze instrumentów
korekcyjnych:
1. Konsekwentny nadzór państwa nad monopolem ma na celu zmniejszenie tendencji do tworzenia władzy nad rynkiem, wypływającej bardzo często z działania
konkurencji, oraz względne zlikwidowanie istniejących już monopolistycznych pozycji rynkowych. W sytuacji gdy monopol wydaje się nieunikniony (np. regionalny
monopol danego przedsiębiorstwa energetycznego), nadzór antymonopolowy powinien powodować zachowania analogiczne do konkurencyjnych.
Sposób zachowania się korporacji na rynku wywołuje nie tylko wiele dyskusji, ale i dezaprobatę.
Jej przyczyny dobrze zostały scharakteryzowane przez E. Domańską w książce Kapitalizm menedżerski” [Domańska 1986] oraz J. Kennetha Galbraitha [2005, s. 67-70].
4
Należy podkreślić, że zasady konstytuujące porządek konkurencji wypracowane przez szkołę
ordoliberalną, często powracają w obecnych dyskusjach modelowych. Proponuję czytelnikowi zapoznać się z książką jubileuszową poświęconą profesorowi Edwardowi Łukawerowi pt. Dylematy wyboru
modelu rozwoju gospodarczego Polski wydanej przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie w 2005 r.
3
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2. Z procesu konkurencji funkcjonującego w warunkach gospodarki rynkowej
wynika podział produktu społecznego. Nie zawsze jednak odpowiada on podziałowi
zgodnemu z postulatami społecznymi, dlatego też wymaga korekty dokonywanej
przez politykę kształtowania dochodów. Należy ją realizować w drodze polityki finansowej przez stosowanie instrumentu progresji podatkowej.
3. W związku z anormalną reakcją podaży na zmiany cenowe niektórych rynków, która to maleje przy wzroście cen i na odwrót, państwo musi zniwelować negatywne oddziaływanie ekonomiczne i społeczne przez politykę cen minimalnych.
Wiąże się to głównie z postępowaniem oferujących świadczenie pracy, którzy malejącymi stawkami płacowymi przy stosunkowo niskim poziomie płac poszerzają
ofertę pracy. Wykluczenie�������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
takiej sytuacji���������������������������������������
��������������������������������������
powinno�������������������������������
������������������������������
nastąpić����������������������
���������������������
poprzez��������������
�������������
zagwarantowanie minimalnych płac.
4. Interwencje państwa w proces konkurencji o charakterze regulacyjnym są niezbędne również w sytuacji, kiedy decyzje podmiotów gospodarczych muszą ponosić
inni lub całe społeczeństwo. Jako że nie jest wówczas zapewniony konsekwentny rachunek gospodarczy według zasady sprawcy, wykorzystanie deficytowych zasobów
musi zostać w takich przypadkach ograniczone.
Program gospodarczy Waltera Euckena skonkretyzowany przez zasady konstytuujące i regulujące z pewnością – ze współczesnego punktu widzenia – w wielu
punktach wymaga uzupełnienia i interpretacji. Jednakże faktem jest, że nawet niezbyt rozległy przegląd wykazuje, że te problemy, które współcześnie zajmują czołowe miejsca w dyskusji społecznej, zostały zdefiniowane i rozpoznane przez twórców
teorii społecznej gospodarki rynkowej. Dzięki tej koncepcji państwu przyznano
kompleksowe zadanie ukonstytuowania systemu konkurencji oraz zapewnienia
funkcjonowania systemu – w drodze aktywnych interwencji ograniczonych do
określonych rozmiarów – tam, gdzie nie sprawdza się konkurencja lub też gdzie
wyniki konkurencji są niepożądane.

4. Podsumowanie
Walter Eucken i Franz Böhm stworzyli szkołę fryburską, której zadaniem było
wykreowanie interdyscyplinarnej podstawy do liberalnej odnowy nauk o gospodarce. Eucken w swym ostatnim dziele Podstawy polityki gospodarczej: pisał „Polityka gospodarcza ma do czynienia z rozstrzygnięciami, które bezpośrednio dotyczą ludzkiego bytu. To, czy cały system jest zdolny do funkcjonowania, albo czy
dzień powszedni nieskończenie wielu jednostek, ich ciężka walka, staną się jeszcze
cięższymi, będzie zależało od ustrojowych rozstrzygnięć w sferze gospodarki”. Nie
oznacza to, że chciał, aby jego książka była poświęcona trudnym problemom codzienności. W przedmowie do niej stwierdził: „Ona chce wpłynąć na myślenie i w
tym sensie jest pracą obliczoną na długą perspektywę. Będę zadowolony, jeśli moje
myśli posłużą jako zachęta do dalszych rozważań i badania rzeczywistości i jeśli w
taki sposób będą oddziaływać przez wiele lat i dziesięcioleci”.
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Dzieło Euckena spełnia nadzieję autora. Po zakończeniu II wojny światowej
wszystkie rządy federalne, od rządu Ludwiga Erharda zaczynając, uważają go za
prekursora „społecznej gospodarki rynkowej”. Postulowane przez niego uwolnienie
gospodarki od centralnej władzy państwowej zrealizowano w Republice Federalnej
Niemiec po 1948 r. Euckenowi jednakże chodziło również o uwolnienie rynków od
prywatnej władzy gospodarczej. Obaj uczeni, Böhm i Eucken, wysunęli również propozycje rozwiązywania wielkich koncernów. Jednakże w walce o dobre funkcjonowanie mechanizmu konkurencji z przemysłowymi korporacjami ponieśli porażkę.
Czy należy jednak przypuszczać, że obaj autorzy odeszli dzisiaj w zapomnienie,
a jeśli są powoływani, to tylko jako wizjonerzy społecznej gospodarki rynkowej?
Oczywiście, że nie. Eucken centralnym punktem swych zainteresowań czynił współzależność między ustrojem gospodarki i ustrojem państwa. Rozwijał w swych pracach ideę ustroju opartego na konkurencji jako instytucji służącej minimalizowaniu
władzy ekonomicznej, aby stworzyć jednostce szansę ekonomicznej i politycznej
wolności. Należy stwierdzić, że od dziesiątków już lat po II wojnie światowej idea
ta jest jednym z najbardziej aktualnych zagadnień rozpatrywanych w naukach ekonomicznych5. Uznaje się również, że unijna polityka konkurencji była kształtowana
w tradycji wypracowanej przez szkołę fryburską. Ernest Joachim Mestmäcker, jeden
z najznamienitszych znawców prawa europejskiego (były asystent Franza Böhma)
oraz jego współtwórca, stwierdza, że podwaliny prawa Wspólnoty Europejskiej,
czyli Traktat rzymski powstał pod wpływem euckenowskiej teorii ustroju, ustroju
opartego na konkurencji6. Pozwoliło to ideę integrującej się Europy przełożyć na
wiążące normy prawne oraz poddać duże obszary polityki konkurencji i polityki
państwa kontroli sądowej, a także wykorzystać euckenowską bezpośrednią stosowalność swobód podstawowych do precyzowania indywidualnego prawa do udziału
w transgranicznym obrocie gospodarczym, rozdawania zamówień publicznych przez
państwo oraz występowania przeciwko fałszującemu konkurencję pomocnictwu.
Nie oznacza to jednak, że ład w gospodarce wspólnotowej oparty na konkurencji zawsze skutecznie walczy ze splotem dominujących interesów gospodarczych i europejskich instytucji, które niejednokrotnie wiodą do tworzenia nowego europejskiego
korporacjonizmu. Doświadczenia Wspólnoty, właściwie od czasu powstania (1967),
wykazują, że zagwarantowanie wolności społeczeństwa i ograniczenie władzy gospodarczej drogą ewolucji wciąż postępuje. Niemniej ciągle jeszcze występuje wiele
różnic między koncepcjami ustroju gospodarczego opracowanego przez twórców
szkoły fryburskiej a praktyką gospodarczą w Unii Europejskiej. W 1946 r. Eucken
o ogólnym kierunku polityki gospodarczej potrzebnym Europie pisał, że „Polityka
gospodarcza w ustroju opartym na konkurencji różni się od polityki wolnego rynku
5
Dzieła W. Euckena ciągle są czytane, wydawane i dyskutowane. Uznaje się, że na temat zagadnień w nich poruszanych powstało wiele setek publikacji. Por. Wprowadzenie do Podstaw polityki
gospodarczej [Eucken Poznań 2005, s. 33].
6
E.J. Mestmäcker był w latach 1960-1970 specjalnym doradcą komisji Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej ds. polityki konkurencji i zrównywania praw, a w latach 1974-1978 piastował funkcje przewodniczącego komisji monopolowej. Od roku 1979 do 1994 był dyrektorem Instytutu Maksa
Plancka ds. zagranicznego i międzynarodowego prawa prywatnego.
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bardziej, niż polityka wolnego rynku różniła się w ostatnich dziesięcioleciach od polityki centralnego sterowania gospodarką”. Należy uznać, że autorowi tej konstatacji
nie chodziło tylko o modyfikację oligopolistycznej gospodarki rynkowej, ale o inny
system gospodarczy, to jest o gospodarkę rynkową, która byłaby wolna zarówno od
samowoli państwa, jak i od prywatnej dominacji w gospodarce.
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The social market economy
– principles of its functioning by Walter Eucken
Summary
The aim of this article is to illustrate a theoretical basis for establishing the social market economy.
The social market economy is mostly connected with Christian democracy. This phenomenon concerns
especially West Germany, where this conception is part of a Christian Democratic pasty programme.
The notion of “Wirtschafswunder” can be found in every economic dictionary all over the world.
Among economists who influenced this thesis are: Walter Eucken, Franz Bohm, and K. Paul Hensel.
This economic group developed “thinking in general economic categories”. In literature they are called
“representatives of neo-liberalism” or “class liberalism” (germ. ordoliberalism). The most important
for them was social economy protection. They started from economic management. The article discusses 7 rules of Eucken concerning competition and 4 rules of economic policy. The article presents
the main theories that led to the establishment of the social market economy and their creators.
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Perspektywy dalszego rozszerzenia
Unii Europejskiej. Wybrane aspekty

1. Wstęp
Unia Europejska1 w ciągu ponad pięćdziesięciu lat istnienia sześciokrotnie poszerzała swoje grono o nowe kraje, aspirujące do członkostwa w rodzinie narodów
europejskich. Utworzona w roku 1957 przez Belgię, Francję, Holandię, Luksemburg, Niemcy i Włochy Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), przemianowana następnie na Wspólnotę Europejską, przerodziła się w wielkie ugrupowanie
zrzeszające obecnie 27 krajów europejskich2, zamieszkiwanych przez blisko 495 mln
obywateli.
W tabeli 1 zobrazowano kolejne etapy rozszerzenia UE:
Tabela 1. Sześć etapów rozszerzenia Unii Europejskiej
Data rozszerzenia
1.01.1973
1.01.1981
1.01.1986
1.01.1995
1.05.2004
1.01.2007

Kraje objęte rozszerzeniem
Dania, Irlandia, Wielka Brytania
Grecja
Hiszpania, Portugalia
Austria, Finlandia, Szwecja
Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry
Bułgaria, Rumunia

Źródło: opracowanie własne.

Dwa ostatnie rozszerzenia uznane zostały za historyczne w kontekście jednoczenia kontynentu europejskiego, zważywszy na skalę, wymiar polityczny procesu
akcesji aż dwunastu krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu niespełna 2,5 roku. W opinii wielu obserwatorów, przedstawicieli elit politycznych, go1

Funkcjonująca pod tą nazwą od roku 1993 na mocy postanowień Traktatu o Unii Europejskiej,
z Maastricht (7.02.1992).
2
Z wyjątkiem Cypru należącego do UE od 1 maja 2004 r., przynależącego geograficznie do kontynentu azjatyckiego.
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spodarczych i społecznych, Unia Europejska wyczerpała tym samym swój potencjał
ekspansji, jednocząc w ramach jednej struktury wysoko rozwinięte kraje zachodnio-europejskie i rozwijające się środkowoeuropejskie kraje postkomunistyczne.
Tabela 2. Kraje oficjalnie oraz potencjalnie kandydujące do Unii Europejskiej*
Kraj

Status kraju
w Unii
Europejskiej

Chorwacja

oficjalny
kandydat

Republika
Macedonii

oficjalny
kandydat

Turcja

oficjalny
kandydat

Albania

potencjalny
kandydat
Bośnia
potencjalny
i Hercegowina kandydat
Czarnogóra
potencjalny
kandydat
Kosowo**
potencjalny
kandydat
Serbia***
potencjalny
kandydat

Ważniejsze daty
03.2005 – odroczenie przez RE terminu otwarcia negocjacji
z Chorwacją w związku z niepełną współpracą z Międzynarodo
wym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii (MTKJ)
3.10.2005 – oficjalne rozpoczęcie negocjacji członkowskich
9.11.2005 – złożenie przez KE wniosku dotyczącego partnerstwa na
rzecz przystąpienia Chorwacji do UE
4.2001 – podpisanie Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu z UE
(wszedł w życie 3 lata później)
13.08.2001 – podpisanie Umowy Ramowej regulującej kwestię
obecności Misji Obserwacyjnej UE
3.-12.2003 – misja wojskowa Concordia
12.2003-12.2005 – misja policyjna EUPOL Proxima
22.03.2004 – złożenie wniosku o członkostwo w UE
15-16.12.2005 – przyznanie statusu kraju kandydującego
(bez oficjalnego rozpoczęcia negocjacji)
12.09.1963 – podpisanie układu stowarzyszeniowego z EWG
12.04.1987 – złożenie wniosku o członkostwo w UE
31.12.1995 – ustanowienie unii celnej między UE i Turcją
11.12.1999 – przyznanie statusu kraju kandydującego
3.10.2005 – oficjalny początek negocjacji członkowskich
1.2003 – rozpoczęcie negocjacji Układu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu z UE (nadal w toku)
11.2005 – rozpoczęcie negocjacji Układu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu z UE (nadal w toku)
10.2005 – rozpoczęcie negocjacji Układu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu z UE (nadal w toku)
nie rozpoczęto negocjacji
10.2005 – rozpoczęcie negocjacji Układu o Stabilizacji
i Stowarzyszeniu z UE (prace zamrożono w maju 2006)

* Autor nie uwzględnił okresu istnienia Federalnej Republiki Jugosławii, począwszy od roku
1992.
** Region Serbii walczący o autonomię pozostaje od 1999 r. pod auspicjami ONZ.
*** Od czerwca 2006 r., kiedy to Czarnogóra wystąpiła z unii państwowej z Sebią i proklamowała niepodległość, negocjacje Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu kontynuowane są oddzielnie
z każdym z państw.
Źródło: opracowanie własne.
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Zważywszy jednak na rozmiar kontynentu europejskiego, a także wpływy kultury europejskiej uznawanej za spoiwo UE-27, nie sposób nie stawiać pytania o zasadność i ewentualne konsekwencje projektu kontynuacji procesu rozszerzania Unii
Europejskiej o Turcję i kraje Zachodnich Bałkanów3. Pytanie to jest tym zasadniejsze, że mowa jest tu o krajach dla większości Europejczyków mentalnie odległych,
tj. o Albanii, Czarnogórze, Republice Macedonii, Serbii, Bośnii i Hercegowinie czy
Kosowie4, w większości cechujących się relatywnie młodą i niedojrzałą państwowością, wykształconą po dekadach reżimów i krwawych konfliktów lokalnych.
W tabeli 2 zamieszczono podstawowe informacje dotyczące perspektyw roszerzenia UE.
Wyszczególnione wyżej kraje wskazano w Dokumencie strategicznym w sprawie rozszerzenia – 2005 jako przykład pozytywnego wpływu sąsiedztwa UE – stymulatora reform na rzecz poszerzania obszaru pokoju, dobrobytu, stabilności, demokracji oraz poszanowania praw człowieka i praworządności. Jak stwierdzono w
omawianym dokumencie, „...szczególne wyzwanie dla UE stanowi obszar Bałkanów
zachodnich. Konieczne jest wykazanie potencjału polityki rozszerzenia w zakresie
stymulowania transformacji w regionach, gdzie państwa są słabe, a w społeczeństwach istnieją podziały. Przekonująca perspektywa polityczna ostatecznej integracji z Unią ma kluczowe znaczenie dla kontynuacji reform w tych państwach. Równie
oczywiste jest jednak to, że państwa te będą mogły przystąpić do Unii jedynie po
całkowitym wypełnieniu odpowiednich kryteriów” [Dokument... 2005].
Kwestia politycznych i ekonomicznych kryteriów członkostwa pozostaje od lat
ściśle uregulowana na mocy postanowień Sesji Rady Europejskiej z Kopenhagi z
21-22 czerwca 1993 r5. Tzw. kryteria kopenhaskie wyliczają następujące warunki
członkostwa:
•• osiągnięcie przez kraj kandydujący stabilności instytucji gwarantujących demokrację, rządy prawa, przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości,
•• funkcjonowanie gospodarki rynkowej,
•• istnienie potencjału mogącego sprostać konkurencji i siłom rynkowym Unii,
•• zdolność do przyjęcia obowiązków wynikających z członkostwa, włączając w to
wypełnianie celów Unii Politycznej, Gospodarczej i Walutowej,
•• kryterium niezależne – przyjęcie państwa do Unii nie może zahamować integracji europejskiej.
Stosuje się również podział kryteriów członkostwa na trzy grupy:
1) kryteria polityczne (stabilność instytucji gwarantujących demokrację, rządy
prawa, przestrzeganie praw człowieka i ochrona mniejszości);
3
Otwarty pozostaje projekt akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, marginalizowany obecnie ze
względu na utrzymujący się kryzys polityczny w tym kraju.
4
Autor świadomie nie wymienia w tym gronie kandydującej oficjalnie od roku 2005 Chorwacji,
znanej społeczności europejskiej chociażby ze względu na aspekt turystyczny.
5
Poszerzonych 2 lata później w toku prac Madryckiej Sesji Rady Europejskiej.
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2) kryteria gospodarcze (stabilność rynkowa, sprostanie konkurencji wspólnego
rynku);
3) kryteria zdolności do przyjęcia dorobku prawnego Wspólnot i wypełniania
celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej6.
Należy dodać, iż Traktat amsterdamski formułuje zasadę, wedle której przyznanie członkostwa danemu krajowi warunkowane jest poszanowaniem wartości stanowiących fundament UE, a mianowicie: „wolności, demokracji, poszanowania praw
człowieka (...) oraz rządów prawa” [Jesień 2005].

2. Charakterystyka poszczególnych państw aspirujących
do członkostwa
Turcja
Szczególne miejsce w gronie państw aspirujących do członkostwa zajmuje Turcja, pozostająca od dziesięcioleci uosobieniem dylematu kolejnych politycznych elit
europejskich dotyczącego docelowego kształtu i zasięgu UE.
Turcja – ponad 70-milionowe państwo islamskie o ustroju demokratycznym,
leżące na pograniczu kontynentu europejskiego i azjatyckiego, podpisała umowę
stowarzyszeniową z EWG już w roku 1963, dając wyraz aspiracjom europejskim
państwa świeckiego o ogromnym potencjale demograficznym [Półksiężyc... 2005].
Wydaje się jednak, iż przynależność do świata islamskiego, pomimo owocnych w
wielu obszarach negocjacji z UE, pozostaje barierą nie do pokonania, nawet w realiach XXI wieku, a może zwłaszcza obecnie7. Pojawia się bowiem wątpliwość co do
następstw przekraczania przez Wspólnotę Europejską nie tyle geograficznych granic
kontynentu, co granic mentalnych, kulturowych, religijnych. Trudno bowiem przewidzieć następstwa obecności w laickiej UE tak dużego państwa muzułmańskiego.
Warto przywołać aspekt czysto praktyczny, mianowicie efektywność procesu decyzyjnego ugrupowania złożonego z ponad 30 krajów – zasada jednomyślności stosowana przy okazji większości decyzji o randze strategicznej, podobnie jak prawo
weta, mogłyby, zważywszy na prawdopodobne konflikty interesów, sparaliżować
funkcjonowanie Wspólnoty, czego przedsmak dostrzec można obecnie chociażby
przy okazji prac nad traktatem konstytucyjnym w gronie 27 państw członkowskich.
Bez względu na przyjętą ostatecznie metodologię ważenia głosów poszczególnych krajów członkowskich wpływ ponad 70-milionowego państwa tureckiego na
decyzje organów UE – Rady Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego czy Rady
Ministrów byłby jednym z najsilniejszych, jeśli nie najsilniejszy8, co rodzi szereg
Na podstawie: [http://www1...].
Wydaje się, iż działalność terrorystyczna fundamentalistów islamskich zrodziła w większości
państw europejskich fobię, potęgując nieufność, a czasem wręcz wrogość względem muzułmanów.
8
Turcja byłaby największym krajem członkowskim, z drugim co do wielkości potencjałem demograficznym.
6
7
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obaw, zwłaszcza ze strony największych państw UE, tj. Niemiec czy Francji9. Równie daleko idące negatywne następstwa dotyczyłyby zapewne także krajów średnich,
tj. Polski, Hiszpanii czy Holandii, bowiem nie bez znaczenia pozostają pozytywne
prognozy demograficzne państwa tureckiego, jakże odmienne od tych formułowanych dla większości obecnych członków UE [Smyk 2005].
Równie istotne znaczenie w tym kontekście ma usytuowanie Turcji na styku
Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Przesunięcie granic UE w rejon tak wysoce niestabilny i konfliktogenny stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, stabilności
i jedności całego ugrupowania, generując ryzyko uwikłania krajów europejskich w
konflikty etniczne, religijne, a może i militarne z sąsiednimi krajami muzułmańskimi. Z drugiej strony nie można zapominać o wpływach tureckich w regionie Kaukazu i krajach Azji Środkowej, przynależności do Rady Europy, OBWE, OECD
czy NATO, co każe postrzegać Turcję jako partnera o znaczeniu geostrategicznym,
chociażby w kontekście tranzytu surowców energetycznych ze wspomnianego już
Kaukazu oraz byłych republik radzieckich usytuowanych w Azji Środkowej do UE,
stabilizowania regionu Morza Czarnego, równoważenia wpływów rosyjskich na
Kaukazie, stanowienia „przeciwwagi dla islamskiego fundamentalizmu (...)”, „(...)
południowej kotwicy NATO” [Brzeziński 1998, s. 58]. Zwolennicy przyjęcia Turcji
do UE postrzegają ją w kategoriach „naturalnego pomostu” pomiędzy Azją a Europą
[Sonik 2005], demokracją zachodnią a islamem [Azja Europy... 2006].
Zdaniem Z. Brzezińskiego, byłego doradcy prezydenta USA ds. bezpieczeństwa
narodowego, „Bruksela nie powinna więc zadawać sobie pytania, czy stać ją na przyjęcie Turcji (za czym opowiada się Waszyngton), ale czy może sobie pozwolić
na jej odrzucenie. Przekształcenie się unii z klubu bogatych w bardziej zróżnicowaną wspólnotę staje się nie tylko racją stanu, ale i misją etyczno-cywilizacyjną”
[Klucz..].
Wspomnieć należy o jeszcze jednym aspekcie, choć zdaniem autora najmniej
istotnym w kontekście wyżej zarysowanych, a mianowicie o aspekcie ekonomicznym. Turcja to relatywnie biedny kraj wykazujący poziom PKB per capita na poziomie niespełna 30% średniej UE, zapotrzebowanie zatem na interwencje unijnych
funduszy pomocowych przy państwie takich rozmiarów generowałoby potrzebę dodatkowego przyrostu kosztów integracji ze strony największych płatników netto do
budżetu unijnego, co wzbudziłoby opór podobny do tego jaki, przejawiał się w toku
kalkulacji kosztów rozszerzenia z roku 2004 [Dziewulski, Cecot 2005].
Podsumowując kwestię perspektyw rozszerzenia UE o Turcję, należy nadmienić,
iż w ostatnich latach kraj ten poczynił ogromny postęp w procesach dostosowawZ badań przeprowadzonych przez Eurobarometr w 2005 r. wynika, że 33% obywateli Niemiec
oraz ledwie 16% obywateli Francji popiera akcesję Turcji do UE; spośród obywateli UE-15 projekt ten
oceniło pozytywnie 32% badanych, spośród przedstawicieli 10 nowych krajów członkowskich – 48%,
zatem ponad połowa obywateli UE wykazuje sceptycyzm; dla porównania – projekt akcesji Ukrainy do
UE pozytywnie ocenia 41% obywateli „starej” Unii i aż 66% mieszkańców „nowej” 10.
9
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czych, dokonując m.in. zmian blisko 1/5 przepisów konstytucji, reformy sądownictwa, administracji publicznej, modyfikacji kodeksu karnego i prawa celnego i uznając nadrzędność prawa międzynarodowego i europejskiego w sferze obrony praw
człowieka10. Gospodarka turecka weszła na ścieżkę szybkiego wzrostu, poprawiając z roku na rok wskaźniki PKB, inflacji, deficytu budżetowego, kształtując trwałe
fundamenty pod rozwój konkurencyjnej gospodarki rynkowej, zdolnej do podjęcia
wyzwań stawianych przez rynek europejski. Nie ulega jednak wątpliwości, iż skala
reform strukturalnych i procesów transformacyjnych, jaką poczynić musi Turcja,
jest nadal ogromna.
Kraje Zachodnich Bałkanów
Bałkany zachodnie, pozostające od dekad areną intensywnych, diametralnie
zmieniających się relacji politycznych, uwarunkowań bezpieczeństwa wewnętrznego, zewnętrznego, konfliktów ekonomicznych, etnicznych, religijnych, kulturalnych
i społecznych, stanowią dla UE wielkie wyzwanie. Droga państw bałkańskich do
Wspólnoty wykazuje daleko idące zróżnicowanie. Grecja przystąpiła do UE już w
1981 r. (w wyniku drugiego rozszerzenia), Słowenia 23 lata później (w ramach największego piątego rozszerzenia), Bułgaria i Rumunia niespełna 2,5 roku później,
a Chorwacja zaproszona została do negocjacji akcesyjnych w 2005 roku.
W tabeli 3 zobrazowano wybrane wskaźniki makroekonomiczne charakteryzujące omawianą grupę krajów:
Tabela 3. Wybrane wskaźniki makroekonomiczne krajów Zachodnich Bałkanów (dane za rok 2005)
Kraj
Albania
Macedonia
Czarnogóra
Chorwacja
Bośnia i Hercegowina
Serbia

Ludność
(w mln)
3,60
2,00
0,63
4,49
4,50
9,40

Wzrost PKB
(w %)
5,5
4,0
4,1
4,3
5,5
6,3

PKB
per capita
4 900
7 800
3 800
11 600
6 800
4 400

Bezrobocie
(w %)
14,3
37,3
18,5
12,7
44,6
20,8

Źródło: [http://ec.europa...].

Dane zawarte w tab. 3 wskazują, podobnie jak miało to miejsce w przypadku
Turcji, na potencjał rozwojowy bałkańskich systemów gospodarczych z perspektywą wejścia na ścieżkę trwałego rozwoju w dłuższym okresie czasu, przy istotnie niższych od wskaźników UE wartościach PKB per capita i wysokiej stopie bezrobocia,
co potwierdza konieczność wdrażania instrumentów transformacji, restrukturyzacji
i reform strukturalnych.
10
Podpisany został trzynasty protokół Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych
Wolności zakazujący kary śmierci.
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Kraje Zachodnich Bałkanów, otoczone Unią Europejską, czeka długi i żmudny proces integracji ze strukturami UE, niemożliwy bez uprzedniej stabilizacji
regionu11.
W wyniku rozpadu Jugosławii w roku 1992 niepodległość proklamowały: Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, natomiast Serbia i Czarnogóra powołały do życia Federalną Republikę Jugosławii. Militarna interwencja Serbii
ukierunkowana na „etniczne zjednoczenie” z sąsiadującymi republikami doprowadziła do wygnania Albańczyków z Kosowa, a w konsekwencji do interwencji NATO
i skierowania sił KFOR do Kosowa. Aresztowanie w 2001 r. prezydenta Milosevica
i uchylenie uchwały ONZ ws. wykluczenia z organizacji Federalnej Republiki Jugosławii przyczyniło się w konsekwencji do rozpadu w roku 2006 Federacji Serbii i
Czarnogóry (powstałej w roku 2002).
Wydaje się, iż awans gospodarczy i cywilizacyjny tak silnie zróżnicowanych
krajów bałkańskich wymagać będzie intensywnej współpracy regionalnej i transgranicznej, zwłaszcza w zakresie liberalizacji handlu, rozwoju infrastruktury drogowej i
energetyki. Punktem zwrotnym był szczyt UE–kraje Zachodnich Bałkanów w Salonikach w czerwcu 2003 r. Przyjęta podczas szczytu Agenda potwierdziła europejskie
aspiracje i perspektywy krajów bałkańskich, tworząc ramy dla pomocy przedakcesyjnej. W świetle politycznej strategii UE podstawą kooperacji z krajami Zachodnich Bałkanów są przywoływane już wcześniej, negocjowane do dnia dzisiejszego,
Układy o Stabilizacji i Stowarzyszeniu (SAA – Stabilisation and Association Agreement)12, będące elementem realizacji tzw. Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia
(SAP – Stabilisation and Association Process) opartego na progresywnym partnerstwie. W czerwcu 2000 roku, na mocy postanowień Rady Europejskiej, wszystkie
kraje włączone do Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia uznane zostały za państwa
potencjalnie kandydujące do UE [Presidency Conclusions... 2000].
Republika Macedonii
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii wykształciła w ostatnich latach
sprawnie funkcjonujący ustrój demokratyczny, wykazując przy tym wysokie zaangażowanie we współpracę regionalną. Podkreślając konieczność zwielokrotnienia
wysiłków w takich dziedzinach, jak: proces wyborczy, reforma policji, reforma sądownictwa czy walka z korupcją, zwraca się uwagę na efektywność funkcjonującej
gospodarki rynkowej, mimo relatywnie niskiej pozycji konkurencyjnej na rynku
UE. W ocenie ekspertów KE, w perspektywie średniookresowej Republika Macedonii będzie w stanie przyjąć większość zobowiązań wynikających z członkostwa, jeśli
podejmie znaczny wysiłek w dziedzinie dostosowania prawodawstwa krajowego do
11

Proces niezwykle istotny z punktu widzenia całego regionu Europy Południowo-Wschodniej
i przyszłego Śródziemnomorskiego Obszaru Ekonomicznego.
12
Z wyjątkiem Republiki Macedonii oraz Chorwacji, które uzyskały już status krajów kandydujących do UE.
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wspólnotowego dorobku prawnego, zapewni jego wdrożenie i egzekwowanie. Kraj
ten może zaś nie być w stanie spełnić, w perspektywie średniookresowej, wymagań
wspólnotowego dorobku prawnego w obszarach swobodnego przepływu towarów,
prawa własności intelektualnej, polityki konkurencyjności, kontroli finansowej,
wreszcie – w dziedzinie ochrony środowiska.
Otrzymanie statusu kraju kandydującego przez Republikę Macedonii dowodzi,
iż dokonała ona znacznych postępów zarówno w tworzeniu ram prawnych związanych z Umową Ramową z Ochrydy z 2001 r., jak i pod względem efektów wdrażania postanowień Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu [Opinia Komisji... 2005].
Chorwacja
Chorwacja, rozliczająca się sukcesywnie z bolesną przeszłością z pomocą Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ), uzyskała status
kraju kandydującego do UE, co umożliwiło napływ pomocy przedakcesyjnej w ramach instrumentów finansowych PHARE, ISPA oraz SAPARD, a także w ramach
programu CARDS13. Kraj ten uznać należy za sprawnie funkcjonującą gospodarkę
rynkową. Polityka makroekonomiczna przyczyniła się do stosunkowo niskiej inflacji oraz stabilnego kursu waluty. Zmniejszono deficyt budżetowy i deficyt na rachunku obrotów bieżących. Przedsięwzięto środki w celu poprawy skuteczności kontroli
wydatków w systemie opieki zdrowotnej oraz w systemie emerytalno-rentowym.
Uproszczono procedury rejestracji działalności gospodarczej i rejestracji gruntów.
Wzmocniono nadzór bankowy. Poprawiła się jakość infrastruktury drogowej, osiągnięto postęp w liberalizacji sektora telekomunikacji, postępuje integracja regionalna. Odnotowywane są postępy w zakresie dostosowywania prawa krajowego do
wspólnotowego dorobku prawnego, w takich dziedzinach jak: swobodny przepływ
towarów, społeczeństwo informacyjne, zamówienia publiczne. Efekty przynoszą reformy w obszarze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony. Przyjęto strategię
reformy sądownictwa, dokonano szeregu usprawnień proceduralnych i organizacyjnych, nastąpiła poprawa w dziedzinie ścigania i sądzenia zbrodni wojennych. W
kwestiach regionalnych widoczny jest postęp w zakresie poprawy stosunków dwustronnych z krajami sąsiednimi, czego dowodem jest Traktat Wspólnoty Energetycznej Europy Południowo-Wschodniej.
Albania
Gospodarka Albanii funkcjonuje w pewnym stopniu na podstawie zasad sprawnie funkcjonującej gospodarki rynkowej. Odnotowano pewien postęp w dziedzinie
państwowej kontroli finansowej i audytu wewnętrznego. Przeprowadzono proces
prywatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw. Rynek pracy ocenia się jako w miarę
elastyczny. Wydajność sektora finansowego w zakresie przeznaczenia oszczędności
13
Community Assistance for Reconstruction, Development and Stabilisation. Program ten objął
Republikę Macedonii, Chorwację oraz Albanię; trwają negocjacje z Bośnią i Hercegowiną.
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na inwestycje produkcyjne zwiększyła się w ostatnim okresie, ale w dalszym ciągu
poziom ten nie jest satysfakcjonujący. Nadal nierozwiązany pozostaje problem nieuczciwej konkurencji ze strony firm działających w szarej strefie. Poziom wykształcenia jest wciąż dość niski, a dopływ wykwalifikowanej siły roboczej ograniczony.
Albania poczyniła pewne postępy na drodze do spełnienia standardów europejskich.
W sektorze energetycznym podpisano Traktat Wspólnoty Energetycznej Europy Południowo-Wschodniej. W dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i mediów nastąpiła liberalizacja sektora telekomunikacji oraz powszechniejsze stosowanie środków
komunikacji elektronicznej, poprawia się ochrona granic, polityka bezpieczeństwa
oraz skuteczność zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu.
Bośnia i Hercegowina
Gospodarka Bośni i Hercegowiny tylko w ograniczonym stopniu opiera się na
regułach sprawnie działającej gospodarki rynkowej. Odnotowywany jest napływ
bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Bezrobocie i nierównowaga zewnętrzna
pozostają wysokie. W kwestii spełniania standardów europejskich przyjęto nowe
prawodawstwo oraz powołano wiele nowych instytucji. Odnotowano pewne postępy na rzecz poprawy zdolności administracyjnych. W dziedzinie swobodnego przepływu towarów przyjęto nowe akty prawne w zakresie normalizacji, certyfikacji,
oceny zgodności, ogólnego bezpieczeństwa produktów oraz nadzoru rynku. W zakresie swobodnego przepływu osób i usług oraz prawa przedsiębiorczości przyjęto prawodawstwo w sektorze ubezpieczeń oraz stworzono jednolity rejestr spółek. Odnotowano pozytywne zmiany w dziedzinie administracji publicznej, powołano biuro
koordynacyjne ds. reformy administracji publicznej, wzmocniono Dyrekcję ds. Integracji Europejskiej, przeprowadzono przegląd głównych sektorów administracji publicznej. Zaobserwowano także korzystne zmiany w systemie sądownictwa. Reformowane jest prawo celne i podatkowe, nawiązana została współpraca z Europejskim
Urzędem Patentowym w obszarze ochrony praw własności intelektualnej, handlowej i przemysłowej. Rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura transportowa, w tym zwłaszcza kolejowa i lotnicza. Usprawniono mechanizmy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, poczyniono reformy w obszarze
bezpieczeństwa, sprawiedliwości i wolności. Utworzono nowoczesny system przesyłu energii.
Czarnogóra
Zgodnie z decyzją KE kalendarz negocjacyjny Czarnogóry i Serbii po rozpadzie
unii państwowej przewiduje kontynuację negocjacji z każdym z państw osobno, czego efektem mają być dwa odrębne porozumienia stowarzyszeniowe z UE na bazie
nowych dyrektyw (w przypadku Czarnogóry), bądź dyrektyw znowelizowanych (w
przypadku Serbii) [Commission Recommends... 2006].
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Kosowo
W przypadku walczącego o autonomię regionu serbskiego podstawowym problemem od lat pozostaje przemoc i dyskryminacja mniejszości etnicznych. W zakresie
gospodarki powstają mechanizmy mające usprawnić funkcjonowanie gospodarki
rynkowej, utrzymuje się stabilność polityki pieniężnej, realizowana jest liberalna
polityka handlowa i liberalna polityka wobec rynku pracy. Odnotowywany jest napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wzrost gospodarczy pozostaje na
względnie niskim poziomie, utrzymuje się wysokie bezrobocie, niska efektywność
wdrażania i egzekwowania prawodawstwa tłumi rozwój sektora prywatnego i inwestycji. Kosowo poczyniło postępy w dziedzinie dostosowywania się do standardów
europejskich. W siedmiu resortach powołano jednostki do spraw integracji europejskiej. W obszarze rynku wewnętrznego znowelizowaną ustawę o zamówieniach
publicznych oparto na zasadach obowiązujących w UE, w dziedzinie ceł wdrożono
Zintegrowaną Taryfę Celną dla Kosowa oraz Kodeks Celny, w dziedzinie podatków
trwa stopniowe dostosowywanie prawa do dorobku prawnego UE, od 2005 r. działa
uproszczony system podatkowy obejmujący dwa typy podatków dochodowych. W
dziedzinie polityki sektorowej wdrożono postanowienia Europejskiej Karty Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, opublikowano ustawę o wsparciu dla MŚP. W obszarze
ochrony środowiska Kosowo poczyniło pewne postępy w zbliżaniu prawa do dorobku prawnego UE poprzez przyjęcie aktów prawnych w dziedzinie jakości wody
i powietrza oraz aktów wykonawczych w dziedzinie oceny skutków oddziaływania na środowisko. Rząd zatwierdził Strategię Ochrony Środowiska. W dziedzinie
transportu Kosowo uczestniczy w pracach nad rozszerzeniem Europejskiej Wspólnej Przestrzeni Lotniczej na Europę Południowo-Wschodnią. W dziedzinie energii
Kosowo jest jednym z sygnatariuszy Traktatu Wspólnoty Energetycznej Europy
Południowo-Wschodniej. W obszarze sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa
widoczny jest pewien postęp w tworzeniu ram prawnych dla zwalczania praktyk
prania brudnych pieniędzy.
Serbia
3 maja 2006 r. KE zdecydowała o zamrożeniu negocjacji dotyczących Układu
o Stabilizacji i Stowarzyszeniu do momentu nawiązania przez Serbię pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla byłej Jugosławii.

3. Podsumowanie
Zarysowana powyżej charakterystyka procesów dostosowawczych ośmiu krajów
pretendujących do członkostwa w UE wskazuje na rangę polityki rozszerzenia UE
w kontekście poszerzania obszaru współpracy, stabilizacji, dobrobytu i bezpieczeństwa, także poza tradycyjnie pojmowanym kontynentem europejskim. Zarysowanie
perspektywy stowarzyszenia, a w przyszłości być może i członkostwa we Wspólno-
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cie Europejskiej stało się istotnym czynnikiem inicjującym i dynamizującym procesy transformacji w krajach bałkańskich oraz Turcji, przy czym należy pamiętać, iż
wszelkie odnotowywane ruchy reformatorskie wymagają permanentnego wsparcia
i nadzoru instytucji europejskich14. Bez względu bowiem na ostateczny efekt negocjacji z poszczególnymi partnerami należy wskazać na znaczenie dokonujących się
przemian, nie tylko w obszarze krajowych regulacji prawnych, rzeczywistości gospodarczej, ale i w sferze mentalnej społeczności tureckiej czy bałkańskiej, przejmującej dorobek integrującej się społeczności europejskiej. Zważywszy na zacofanie
gospodarcze omawianej „ósemki”, nie sposób jednoznacznie ocenić ewentualnych
kosztów poszerzenia UE i założyć wypełnienie strategii win – win, jak miało to
miejsce w przypadku rozszerzenia o 10 państw w roku 2004. Podstawowe bowiem
znaczenie w przypadku Turcji oraz krajów Zachodnich Bałkanów mają uwarunkowania polityczne, geograficzne, religijne, kulturowe, społeczne i mentalne. Wydaje
się, iż na obecnym etapie funkcjonowania Unii Europejskiej – ugrupowania integrującego 27 systemów gospodarczych, przyjęcie każdego kolejnego kraju do tego
grona będzie wyrazem głębokiej refleksji, geostrategicznej kalkulacji, odwagi, a także, a może przede wszystkim, poczucia odpowiedzialności za kreowanie i szerzenie
ładu, dobrobytu, pokojowego koegzystowania narodów na kontynencie europejskim
i w skali globalnej.
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Chociażby w kwestii nieuregulowanego wciąż statusu Kosowa.
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Prospects of further expansion of the European Union.
Chosen aspects
Summary
The European Union, compound from 27 countries presently, has to face a new challenge – membership aspirations of Turkey and Western Balkans countries. Lasting process of negotiations, without
concrete conclusions so far, might be perceived as an attempt of maturity and responsibility for peaceful
coexistence, economic and political cooperation of european continent, despite of so distinct disparities
of individual countries.

Sebastian Bobowski – mgr, doktorant w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zbigniew Antczak

Wpływ akcesji do Unii Europejskiej
oraz globalizacji na funkcję personalną
w przedsiębiorstwach funkcjonujących
na terenie Polski (wyniki badań)

Okres transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce to przede wszystkim
przejście od gospodarki scentralizowanej do wolnego rynku, akcesja do Unii Europejskiej, globalizacja i wzrost konkurencji. Wskutek tego zaszły – i dalej zachodzą
– istotne zmiany w wielu dziedzinach funkcjonowania organizacji, w tym – w obszarze mającym fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw, jakim
jest funkcja personalna. Przyjęty zakres znaczeniowy pojęcia funkcja personalna
(FP) to całokształt działań związanych z ludźmi, zmierzających do osiągnięcia celów organizacji i zaspokojenia potrzeb jej uczestników. Trend zaś to zdiagnozowany
kierunek, nurt przeobrażeń, tendencja rozwojowa, np. w danej dyscyplinie [Listwan
1995, s. 25-28, Antczak 2005a, s. 17 i nast.; Słownik... 1992, t. 3, s. 529].
Wielość i bogactwo literatury, dynamiczny rozwój problematyki ludzkiej –
wskazują, iż FP jest nośna i niezwykle istotna dla funkcjonowania przedsiębiorstw w
zmiennych warunkach (zob. np. [Listwan 2006; Król, Ludwiczyński 2006; Pocztowski 2007]. W literaturze przedmiotu na określenie działań (są to więc swoiste formy
realizacji FP [Pocztowski 1995, s. 43; Król, Ludwiczyński 2006, s. 60]) związanych
z zatrudnionymi (lub zleceniobiorcami w ramach sieci) w organizacji/przedsiębiorstwie stosowanych jest wiele terminów – bywa, że używanych zamiennie, np. administrowanie/zarządzanie/kierowanie (również z przymiotnikiem: strategiczne) personelem, kadrami, zasobami ludzkimi, wartością zasobów ludzkich, zasobami pracy,
potencjałem ludzkim/pracy/społecznym, polityka/gospodarka kadrowa, marketing/
proces kadrowy, kierowanie/zarządzanie kapitałem społecznym/ludzkim/ intelektualnym itd. [Słownik... 1992, t. 1, s. 619; Zieleniewski 1969, s. 398; Antczak 2005a, s.
17 i nast.; Pocztowski 1993, s. 13-22; Stalewski 19997, s. 9-22]. Ta różnorodność
pojęciowa wskazuje m.in. na: brak systematyzacji pojęć, ich nieprecyzyjność, wielorakość szkół/podejść do badanego obszaru oraz ewoluowanie samej problematyki,
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jej rozwój [Król 2002, s. 24 i nast.]. W procesie ewolucji FP można zauważyć i ciągłość, i zmianę, gdyż „przedmiotem refleksji (...) pozostają [w badanych okresach
– Z.A.] te same lub podobne problemy (...) zmienia się podejście do rozwiązywania
tych kwestii”. Powroty do pewnych koncepcji „odbywają się w sposób bardziej wyrafinowany, na wyższym poziomie wiedzy” [Listwan 2000, s. 35; Pocztowski 2005,
s. 58 i nast.].
Założenia. Celem badania było zidentyfikowanie i zdiagnozowanie nurtów/
trendów przeobrażających realizację funkcji personalnej w organizacjach. Duże
znaczenie miały dane zawarte w literaturze fachowej. Jednak podstawą do diagnozowania trendów rozwojowych w zakresie funkcji personalnej były w pierwszym
rzędzie kompleksowe badania1 własne oraz innych autorów2 z różnych okresów w
przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski3. Oprócz zastosowania metod
triangulacji, skorzystania z porad kompetentnych sędziów oraz dokonania reinterpretacji przy wnioskowaniu jakościowym – istotne były wiedza zawodowa i własne
doświadczenia badawcze. Czas, liczba, formy własności, wielkość i fazy życia organizacji itd. były zmiennymi labilnymi. Przyjęto explicite założenie (paradygmat), iż
przedsiębiorstwa, by istnieć, przystosowują się do wyzwań płynących z otoczenia
(część z nich podejmowała działania antycypujące). Jednym z istotnych elementów
tego dostosowania się były zmiany zachodzące w ramach funkcji personalnej w organizacji4.
1
Starsze oraz nowsze, zarówno indywidualne autorów, jak i zespołowe Katedry Zarządzania Kadrami Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Z nowszych badań (celowo dobrane organizacje), np.
w latach 1998-2003: 16/18; 1998-2000: 100; 2001-2006: 164 (w II etapie); 2005/2006: 31/35; 2006:
93/101.
2
A m.in. raporty z badań: [Andersen Business..., s. 66; Kaźmierczak, Sowińska-Bonder, 2006,
s. 115-126 (skrócona mutacja poprzedniego raportu w języku angielskim, sygnowana już nie jako
Andersen BC, a Deloitte); Pocztowski, Urbaniak, 2006, s. 105-114 (skrócona mutacja raportu „⇒”
w języku angielskim); Ludwiczyński 2003, s. 8 i nast. 15-16/2003, s. 24-28; Stolarska 2003, s. 150
i nast.; Urbaniak, Bohdziewicz 2006, s. 30-59 (raport podsumowujący z 6. lat); Urbaniak, Bohdziewicz
2006, s. 175].
3
Ponieważ ostatnie badania miały miejsce już po wejściu Polski do Unii Europejskiej i dotyczyły
także przedsiębiorstw transnarodowych, wpływ globalizacji na polską gospodarkę i recepcję pewnych
rozwiązań z zakresu FP znalazły odbicie w diagnozowanych trendach.
4
Tzn. mamy do czynienia z quasi-ciągłym/-i procesem/-ami przeobrażeń w wielu podmiotach.
Zob. np. [Listwan 1999]. Zmienne, które brano pod uwagę podczas badań przedsiębiorstw, można m.in.
usystematyzować następująco: wielkość, forma prawno-organizacyjna oraz źródło kapitału. Na przykład w raporcie Andersen BC, Trendy HR w Polsce w 2006 r.: wielkość (zatrudnienie osób: < 100 ≥ <
250 ≥ < 1000 ≥ : małe – średnie – duże – bardzo duże; lub dochód w mln zł: < 500 ≥ < 1000 ≥ < 3000
≥ : małe – średnie – duże – bardzo duże), forma prawno-organizacyjna (spółka akcyjna, z ograniczoną
odpowiedzialnością, instytucja państwowa; podmiot niezależny, członek grupy kapitałowej, spółkamatka grupy kapitałowej) oraz źródło kapitału (przeważający: zagraniczny, polski). W pracy [Antczak
2005, s. 130] w celu określenia wielkości organizacji przyjęto, że przedsiębiorstwo małe zatrudnia do
50 pracowników, przychód netto zaś nie przekracza 7 mln euro, średnie ma od 51 do 250 zatrudnionych, przychód netto do 40 mln euro, a duże zatrudnia więcej niż 250 pracowników, a przychód netto
jest większy od 40 mln euro. W pracy [Listwan 2005, s. 8] czytamy, że przedsiębiorstwa małe – poniżej
250 zatrudnionych, duże – powyżej 250 osób. Uwagi natury metodologicznej – zob.: [Strużyna 2005].
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Urynkowienie gospodarki po 1989 r. spowodowało zmiany w różnym zakresie w realizacji FP. W przedsiębiorstwach państwowych (spółkach Skarbu Państwa)
najczęściej brak było pozytywnych zmian, a w niektórych obszarach/subfunkcjach
zauważalny był nawet regres. Niekiedy dawne koncepcje wespół z nowymi tworzyły nieciągłą, pełną różnorodności mozaikę quasi-dopełniających się, współwystępujących rozwiązań [Szambelańczyk 1995; s. 26-28; Lichtarski 1999, s. 13]. Zdarzało
się, iż organizacje miały „strategię na miarę XXI wieku, ale skuteczną ich realizację”
utrudniały „zhierarchizowane struktury organizacyjne typowe dla przedsiębiorstwa
XX-wiecznego oraz obowiązujące w nich XIX-wieczne podejście do zarządzania
pracownikami” [Pocztowski 2000].W organizacjach, które w wyniku restrukturyzacji odzyskały możliwość rynkowego działania i/lub dostały się w sferę oddziaływania (kapitałowego, organizacyjnego, technologicznego itp.) przedsiębiorstw
zagranicznych, w FP można było zaobserwować wiele istotnych procesów i zmian.
Nastąpiło jej przekształcanie w całościowy system, wzbogacenie liczby używanych
narzędzi i poprawa ich jakości. Towarzyszyła temu profesjonalizacja FP, racjonalizacja oraz częściowa decentralizacja. W tendencji obserwowano bardziej podmiotowe podejście do pracowników oraz demokratyzowanie stosunków pracy. Nastąpił
spadek znaczenia oddziaływań polityczno-ideologicznych przy rosnącym wykorzystaniu zewnętrznych podmiotów w realizacji FP i stosowaniu w większym zakresie
outsourcingu. Mimo tych istotnych zmian stopień instytucjonalnego wykrystalizowania FP personalnej i merytorycznego zaawansowania jej realizacji w wielu przypadkach był niewielki.
Diagnozując FP w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, badacze wskazywali,
że m.in. zbiory zmiennych opisujących krótki okres przeobrażeń z systemu nakazowo-rozdzielczego w stronę niejasnego modelu wolnorynkowego, przy wysokiej inflacji, nieokreślonej roli państwa w procesach transformacji, powolnej prywatyzacji
i gwałtownej dywersyfikacji – powodują, że jest ona zróżnicowana „ze względu na
status prawny organizacji, segment rynku, relacje do rynków i firm zagranicznych,
zagrożenie upadłością bądź likwidacją itp.” Strategie wielu polskich przedsiębiorstw
zdominowało podejście funkcjonalne. Na tym tle sfera FP obfitowała w niespójności
i sprzeczności, podejście przedmiotowe, degradujące pracowników. Wiele organizacji było na etapie podpatrywania konkurencji (w tym: zagranicznej), która działając
na polskim rynku, korzystała ze swoich doświadczeń i zarządzała sferą FP bardziej
systemowo i innowacyjnie [Wawrzyniak 1999, s. 12 i nast.; Gableta, Bodak, Bilińska 2000, s. 488 i nast.; Nosal 1997; s. 24 i nast.].
Koniec wieku XX to dla wielu polskich przedsiębiorstw brak stabilnych perspektyw rozwoju (w tym: ze strony państwa) oraz zaplecza organizacyjno-kapitałowego (np. grupy kapitałowej, organizacji macierzystej, inwestora strategicznego).
To, przy dużej zmienności i niepewności otoczenia, niezależnie od branży, zwłaszcza
w wypadku małych lub średnich przedsiębiorstw z polskim kapitałem, w destrukcyjny i zubażający sposób przekładało się na realizację FP. Zjawisko to było pogłębiane niskimi kwalifikacjami konceptualno-zarządczymi części menedżerów. Duże
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organizacje z zagranicznym kapitałem, realizując FP na wysoko zaawansowanym
poziomie, utrwalały swoją strategiczną przewagę konkurencyjną na polskim rynku.
Czerpały też z tego tytułu korzyści, m.in. poprzez dystansowanie konkurencji, osiąganie większych zysków itd. Zaobserwowano w polskich warunkach jakościowe
zróżnicowanie siły oddziaływania na FP w organizacji – wybranych grup zmiennych, oraz kompensowania wpływu struktur sieciowo-wirtualnych na FP. Oznaczało
to krytyczne zweryfikowanie (przynajmniej w części) spotykanego w literaturze poglądu o korzystnym oddziaływaniu struktur sieciowych i wirtualnych na FP. Postępujące przeobrażenia i dekompozycja hierarchicznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa spowodowały zanik pewnych subfunkcji FP, przede wszystkim w jej
tradycyjnym kształcie [Dobrzyński 2003, s. 34 i nast.]. W części przedsiębiorstw w
niektórych subelementach FP nie była realizowana5. Nie zanikła ona całkowicie. Jej
realizacja była skupiona wokół pewnego obszaru. Jego granicami były – w ramach
elastycznego modelu zatrudnienia – wymogi prawne oraz zachowanie strategicznych
kwalifikacji w przedsiębiorstwie. Przekraczanie tej granicy i np. przeobrażanie organizacji przedsiębiorstwa w strukturę sieciowo-wirtualną nadawało FP w pewnym
zakresie charakter wirtualny, a w części przerzucało jej realizację na podmioty
uczestniczące w funkcjonowaniu sieci [Antczak 2004, s. 90-103, 166 i nast.].
Diagnozowane przemiany w realizacji FP miały charakter nieliniowy. Można
było w wybranych przypadkach mówić o regresie, o czym świadczyły np. wyniki
badań przeprowadzonych pod sam koniec XX wieku w stu polskich przedsiębiorstwach wybranych z listy 500 najlepszych [Ludwiczyński 2003, s. 24-28; Stolarska
2003, s. 150 i nast.]. FP ukierunkowana była na poszczególne obszary tego procesu,
ale nie na tworzenie wartości organizacji. W niewielkiej tylko liczbie przedsiębiorstw
została sformułowana strategia FP, a w jeszcze mniejszej – została ona wdrażana.
Wiele komórek personalnych realizowało przede wszystkim redukcję zatrudnienia,
przy dotkliwym braku kompleksowego planowania w tej sferze. Część organizacji,
m.in. wskutek presji bezrobotnych, przyjmowała ludzi szukających pracy (a nie dokonywała selekcji kandydatów). Systemy wynagrodzeń były mało elastyczne, nie
powiązane z wynikami pracy. Przez to m.in. FP nie sprzyjała zdobyciu przez organizacje z kapitałem polskim przewagi konkurencyjnej.
Na początku XX wieku coraz częściej realizacja FP nabierała długookresowego
wymiaru – m.in. dlatego zaczęto mówić o strategicznym zarządzaniu np. kadrami/
zasobami ludzkimi. Częściej też menedżerowie całościowo, systemowo i dynamicznie postrzegali procesy z nią związane. Aktywniejsze było wykorzystywanie
narzędzi związanych z tą funkcją, pozostających do dyspozycji menedżerów. Jednocześnie nastąpiło pewne jej rozszczepienie i rozproszenie. Część subfunkcji została
scentralizowana i znalazła się w gestii nielicznego, o wysokich kwalifikacjach, top
managementu i/lub sztabu personalnego. W dużych organizacjach, wzorowanych na
przedsiębiorstwach z obcym kapitałem, powstawały też wyspecjalizowane komórki
5
Przede wszystkim w zakresie działań dystrybucyjno-aprowizacyjno-wypoczynkowych. Zob.:
[Antczak 2000, s. 82-93; Antczak 2001a, s. 1-8; Antczak, Gałwa 2001, t. 1, s. 22-31].
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kadrowe, centra usług wspólnych (shared services). Równocześnie wiele subelementów FP zostało delegowanych i znalazło się w gestii kierowników liniowych
oraz samozarządzających się grup zadaniowych pracowników o wysokich kwalifikacjach i ich liderów (empowerment; pozbywanie się pewnych subfunkcji FP przez
zarząd: samoobsługa pracowników).
Zaobserwowano też, że w konsekwencji wnikania w struktury organizacyjne
przedsiębiorstwa przestrzeni pozbawionej tradycyjnych nośników (czyli przestrzeni
wirtualnej) nastąpiła wirtualizacja funkcji personalnej (e-FP, e-ZK, e-ZZL, e-HRM)
[Antczak 2005b, s. 17-31; Bodak, Cierniak 2001, s. 18; Kuczyński 2003, s. 25-28;
Sajkiewicz, Sajkiewicz 2002, s. 53-72; Śliwa 2000, s. 333-336]. Oznaczało to budowanie – na bazie podzielanych systemów wartości – więzi (także elektronicznych)
między menedżerami liniowymi/liderami grup zadaniowych i menedżerami sztabowymi/centralnymi w celu przepływu informacji/koordynowania współpracy związanej z realizacją FP [Portyka 2004, s. 28 i nast.]. Informatyzacji podlegało przede
wszystkim zarządzanie (ponieważ dzieje się to w wielu przypadkach na poziomie
podstawowym, właściwie należałoby mówić o automatyzacji administrowania) wynagrodzeniami. Z najnowszych badań wynika,6 iż około 40% przedsiębiorstw wdrożyło tego typu systemy (ale nie zamierza tego uczynić aż ¼ ankietowanych przedsiębiorstw, z tego większość (71%) to organizacje małe i średnie). Kolejna faza/
poziom wirtualizacji subfunkcji zarządzania wynagrodzeniami związana jest z jego
outsourcingiem (15% organizacji). Następny etap wirtualizacji FP innych subfunkcji
niż zarządzanie wynagrodzeniami znajduje wyraz we wdrażaniu systemów informatycznych do obsługi np. procesów rekrutacji, oceniania, szkolenia i motywowania
pracowników czy też klimatu/kultury organizacyjnej (ok. 30% przedsiębiorstw); kolejny zaś to ich outsourcing: 6% organizacji.
W trakcie tworzenia są moduły, które cyklicznie audytowałyby korelację: liczba
zatrudnionych (i ich kwalifikacje)7 a struktura organizacyjna, m.in. w celu zanalizowania luk kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, poznania rzeczywistych kosztów
realizacji FP oraz poprawniejszego mierzenia zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki. Informatyczne systemy zarządzania kadrami (HRMS – Human Resource Management Systems) (zob. [Gunyn, Berłowski, Wach 2004, s. 30-44] pozwalały na
integrację zarządzania bazami danych związanych z FP, ocenę pracowników (np.
MS Review Microsoft), prowadzenie call-center dla pracowników (w podobnej formie jak dla klientów: systemy Employee Relationship Management – ERM), dostęp
(tzw. samoobsługę) pracowników i menedżerów do informacji zawartych w intraneNa przykład według [Andersen Business..., s. 49]: 44%, ale według: [Urbaniak, Bohdziewicz 2006,
s. 32] (dane zaokrąglone): 2003 – 51%, 2004 – 57%, 2005 – 62%, 2006 – 73% (pamiętając, że do konkursu zgłaszały się najlepsze organizacje).
7
Zdefiniowanie pojęcia kwalifikacji kierownika/pracownika (używane w miejsce modnych, ale
pojęciowo i metodologicznie niejednoznacznych kompetencji – zob. [Pijawska 2003, s. 82 i nast.; za:
Chełpa 2003, s. 18]: „system intrapersonalnych własności [...] posiadanych przez niego dyspozycji
(cech psychologicznych i wiedzy), które dzięki interakcji i wykorzystaniu w zachowaniach mogą się
objawić umiejętnościami (sprawnościami) zawodowymi”.
6
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cie poprzez przeglądarkę internetową (Employee Self-Service – ESS, Manager Self-Service – MSS) oraz elektroniczne szkolenia (e-learning: wdrożyło 16% badanych
organizacji).
Strukturyzacja poziomów wirtualizacji FP w procesie informatyzacji pozwala
wyróżnić pułapy: podstawowy – jest to automatyzacja administrowania w ramach
przedsiębiorstwa, oraz zaawansowany – to outsourcing zinformatyzowanej danej
subfunkcji. Może on być – z punktu widzenia likwidowanej komórki kadrowej – zewnętrzny (czyli dane oraz wyniki ich obróbki są przesyłane elektronicznie/wirtualnie poza granice organizacji) oraz wewnętrzny8. Inne systematyzacje wirtualizacji
FP pozwalają mówić o jej trzech wymiarach/obszarach związanych z tzw. rdzeniem
kwalifikacji, miękką integracją oraz wsparciem [Sajkiewicz 2001, s. 38; Sajkiewicz
2000, s. 285 i nast.; krupski 2003, s. 24 i nast.].
Ostatnie badania, które uwzględniono, objęły rok 2006. Okazało się, iż na kształt
FP w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie Polski istotny wpływ miała
struktura konkurujących grup, wśród których wyróżniono [Andersen Business...]:
•• pionierów: w większości są to przedsiębiorstwa (przede wszystkim – duże) z kapitałem zagranicznym, najszybciej wdrażające nowe koncepcje,
•• wczesnych naśladowców, którzy stosunkowo szybko wdrażają rozwiązania,
wzorując się na pionierach (głównie: spółki giełdowe, duże i średnie organizacje
z polskim kapitałem),
•• kunktatorów, którzy wdrażają rozwiązania, gdy stały się standardem (najczęściej
są to przedsiębiorstwa małe i średnie z polskim kapitałem).
W roku 2006 poziom rozpowszechnienia podstawowych rozwiązań i narzędzi
związanych z FP w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim nadal był stosunkowo
niewielki. Komórki/działy FP w tych organizacjach przejawiały aspiracje do strategicznego partnerstwa w osiąganiu celów rynkowych swoich organizacji. Jednak
zmiennymi, które utrudniały im przejście do tej roli, były operacyjne zaangażowanie w administrację kadrowo-płacową oraz niedostateczne wykorzystanie narzędzi
zarządzania strategicznego (zwłaszcza że tylko w niewielkim zakresie planują one
swoje długofalowe działania). Co gorsza: większość badanych organizacji nie planuje zmian w tym obszarze FP w najbliższych latach.
Dotychczas ok. 1/3 komórek/działów FP w przedsiębiorstwach z polskim kapitałem wdrożyła systemy/programy nagradzania pracowników za ich wkład w
osiąganie strategicznych celów organizacji [Andersen Business...]9. Przywraca to
(w tendencji) pozytywną korelację między wynikami pracy a płacami pracowników. Obecnie komórki/działy FP zostały postawione – m.in. ze względu na wejście
Polski do Unii Europejskiej i masową migrację zarobkową Polaków – przed pro8
Na przykład część obowiązków przejmują menedżerowie/kierownicy liniowi oraz liderzy grup,
którzy otrzymują wsparcie/doradztwo drogą tele-informatyczną od tzw. zewnętrznego działu kadr, firmy
konsultingowej ewentualnie komórki sztabowej usytuowanej w przedsiębiorstwie-matce czy też utworzonego centrum usług wspólnych (shared services) dla danej korporacji, część realizują pracownicy w
ramach tzw. samoobsługi, a część ulega zanikowi.
9
Pułap 30% na 99 zbadanych organizacji, ale w przedsiębiorstwach z kapitałem obcym 80%.
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blemem strategicznego dopasowania poziomu kwalifikacji pracowników/potencjału
kadrowego do wyzwań stających przed ich organizacjami. W tym celu m.in. część
z nich realizowała program stopniowej automatyzacji (poprzez informatyzację) administracji kadrowej.
Duże organizacje z kapitałem zagranicznym dążyły – w przeciwieństwie do małych przedsiębiorstw z kapitałem polskim – do uczestnictwa komórek/działów FP
w tworzeniu, a następnie osiąganiu celów biznesowych, na etapie zarówno planowania, jak i bieżącego funkcjonowania. Duże organizacje z kapitałem zagranicznym wykorzystywały – w przeciwieństwie do małych przedsiębiorstw z kapitałem
polskim – strategie personalne (FP) jako siłę napędową swojej strategii i kluczowy
czynnik sukcesu w walce konkurencyjnej. Doceniali to akcjonariusze, którzy zauważyli przekładanie się inwestycji w kapitał ludzki na wyniki finansowe. W końcu lat 90. w organizacjach funkcjonujących w rozwiniętych społeczeństwach, m.in.
Europy i USA, wdrażano modele kompetencyjne, umożliwiające ocenę kwalifikacji
zatrudnionych pracowników oraz ich potrzeby szkoleniowe. Obecnie w Polsce stosowały je skutecznie przede wszystkim duże organizacje z kapitałem zagranicznym
[Andersen Business...].
Przedsiębiorstwa duże i poważna grupa średnich przedsiębiorstw z polskim kapitałem, walcząc o utrzymanie wykwalifikowanych pracowników, których podkupywały duże, międzynarodowe organizacje, oferujące ciekawe perspektywy kariery
w długim horyzoncie czasu, wdrożyły indywidualne ścieżki karier (53% z 99 badanych), tworzyły kadrę rezerwową dla kluczowych stanowisk kierowniczych (48%
z 96 badanych), budowały plany sukcesji dla kluczowych grup pracowników (41%
z 98 badanych). Były to narzędzia o wymiarze strategicznym, obecnie zaliczane do
kluczowych zadań komórek/działów FP.
Co drugie duże i co trzecie średnie przedsiębiorstwo wdrożyło systemy informatyczne do obsługi innych procesów FP niż naliczanie wynagrodzeń (najczęściej informatyzacji podlegały szkolenia, ocenianie i motywowanie pracowników). Jednak
¼ badanych podmiotów (wśród małych przedsiębiorstw 56%) nie planowało wdrożenia takich systemów w najbliższych latach. Tylko 23% (z badanych 96) wdrożyło
outsourcing wynagrodzeń, a 14% – outsourcing innych procesów kadrowych (ale
zrobiło to 60% dużych organizacji; podobny odsetek – przedsiębiorstw z kapitałem
zagranicznym). Powodów do niechęci powierzania spraw personalnych firmom zewnętrznym upatrywano w barierach psychologicznych, obawie o bezpieczeństwo
danych, jak też w trudnościach z ustaleniem kosztów własnych obsługi FP i ewentualnej opłacalności outsourcingu [Andersen Business...].
Stan realizacji FP poddany weryfikacji wskazuje, iż całościowy jej obraz w Polsce w obecnych warunkach jest mocno zróżnicowany. Proste wersje administracyjna lub administracyjno-operacyjna FP często występowały przedsiębiorstwach
zarówno w małych, prywatnych, jak i dużych, państwowych. W niektórych małych,
częściej natomiast średnich i dużych przedsiębiorstwach prywatnych z kapitałem
polskim funkcjonowały wersje operacyjno-taktyczne lub taktyczne FP. W obu przy-

201
padkach widać zapóźnienie w stosunku do dużych organizacji wywodzących się z
dobrze rozwiniętych rynkowych systemów gospodarczych (z kapitałem zagranicznym). Najbardziej rozwinięte i zaawansowane wersje FP występowały w dużych
organizacjach międzynarodowych funkcjonujących w Polsce. Wskazywałoby to, że
wpływ konkurencji, uczenia się i przenikanie know how silnie oddziaływał na FP
w dużych oraz części średnich przedsiębiorstw z kapitałem polskim [Listwan 2000,
s. 40 i nast.; Mikołajczyk, Stolarska 2000, s. 78 i nast.].
W roku 2006 [Urbaniak, Bohdziewicz 2006, s. 171 i nast.] odzwierciedleniem
rangi FP w dużych organizacjach z kapitałem zagranicznym oraz strategicznych
aspiracji komórek kadrowych było bezpośrednie zaangażowanie zarządów przedsiębiorstw w te zagadnienia (zob. tab. 1.). Menedżerowie liniowi tradycyjnie natomiast
prezentowali postawy braku zaangażowania w wiele subelementów FP, takich jak
szkolenia czy wynagradzanie, skupiając się głównie na bieżącym kierowaniu, rozwiązywaniu konfliktów i, ewentualnie, ocenianiu. Standardem stawało się formalizowanie strategii biznesowej oraz personalnej i dążenie do ich synergicznego wdrażania. Działania przedsiębiorstw nastawione były na spójne stosowanie systemów
zarządzania szkoleniami, oceniania efektów pracy oraz zachowań, tworzenia kadry
rezerwowej, wdrażania programów równowagi praca–życie. Dbały też o kształtowanie wśród pracowników postaw identyfikujących się z celami organizacji, inwestowały w rozwój kwalifikacji/kompetencji zatrudnionych. Coraz częściej stosowane były narzędzia służące do pomiarów efektywności realizacji FP, a zintegrowane
systemy informatyczne wspierały wiele związanych z nią procedur działania. Zbyt
rzadko natomiast stosowany był outsourcing.
W wielu przedsiębiorstwach z kapitałem polskim, zwłaszcza małych, część subfunkcji FP, np. rekrutacja, odbywało się tzw. wypróbowanymi metodami i z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów pozyskiwania (choć i tu zauważalny był wzrost
znaczenia narzędzi teleinformatycznych). Organizacje z kapitałem zagranicznym
(przede wszystkim: duże) w swoich działaniach docierały do szerokiego kręgu zainteresowanych, wykorzystując w tym celu m.in. spotkania na uczelniach, targi kariery,
giełdy pracy itp. W większości organizacji były sporządzane profile kwalifikacyjne/
kompetencyjne i opisy stanowisk pracy. W około połowie przedsiębiorstw z kapitałem polskim (przede wszystkim: w dużych i w części średnich) podejmowane były
działania zmierzające do zatrzymania najlepszych pracowników, w tym: poprzez
lepsze ich wynagradzanie (w porównaniu z konkurencją) [Król, Rafaląt 2007, s. 141,
150 i nast.]. Istotnymi cechami polityki wynagrodzeń było stawianie na działania
prokonkurencyjne i prorozwojowe oraz pobudzanie do wzrostu efektów pracy w
długim okresie. Ten proefektywnościowy skok w kulturze organizacyjnej przedsiębiorstw z polskim kapitałem ma istotne, jakościowe, aksjologiczno-etyczne i
kulturowe konsekwencje. W przedsiębiorstwach dysponujących nowoczesnymi
technologiami oraz opartych na wiedzy proces podwyższania płac był pozytywnie
skorelowany z indywidualnymi efektami pracy i sytuacją na rynku.
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2
względnie stabilne,
zagęszczające się, o słabej
konkurencji
Funkcjonuje
hierarchicznych,
w strukturach
zbiurokratyzowanych,
o dystansie między
racjonalizujących,
przełożonym
ekonomizujących, o dużym
a podwładnym
dystansie władzy
Znaczenie FP; jej
ograniczone; cząstkowe; brak
ujęcie i orientacja,
koordynacji i oglądu całości;
realizacja jej zmierza do
operacyjna lub operacyjno-taktyczna
Relacja FP do innych
względna izolacja, nikła
obszarów zarządzania
współpraca
i współprzyczynianie się
do osiągania celów
Liczba narzędzi
mała, o niewielkiej
(również: informatycznych) przydatności
wspomagających
realizację FP
Podejście instytucjonalne
statyczne, pasywne,
podmiotów do FP; nacisk
biurokratyczne; nacisk
położony na; jej
na pracę administracyjną;
realizacja przez
realizacja przez: menedżerów
personalnych sztabowych
i liniowych

1
Otoczenie organizacji

Elementy

Ewolucja
do

bardziej dynamiczne, aktywne; nacisk na pracę z ludźmi/zespołami; rozproszona
realizacja przez: menedżerów sztabowych i liniowych (wspieranych przez centrum
usług wspólnych), zespoły zadaniowe/pracowników, zewnętrzne podmioty
(wirtualizacja części subfunkcji, pozostałe są centralizowane lub delegowane,
poddane outsourcingowi itp.), a pracownicy partycypują w ich realizacji:
samoobsługa

dynamicznie rosnąca ich liczba i przydatność będąca pochodną poziomu
informatyzacji i wirtualizacji FP, przywracająca relację między pracą (jej wynikami,
osiąganiem celów organizacji) a wynagrodzeniem

procesowe, holistyczne, całościowo-systemowe; rosnące, jakościowo nowe
znaczenie; strategiczna, tworzące kapitał wiedzy/ludzki/intelektualny,
służące wdrażaniu idei organizacji uczącej się, również w wymiarze trans-(wielo-, ponad-)narodowym
rosnące, usługowe, pełniej zintegrowane i służebne wobec celów organizacji,
synergiczne zorientowanie na strategię przedsiębiorstwa i generowanie wiedzy
(organizacja ucząca się)

heterarchicznych, wyszczuplonych, spłaszczonych, elastycznych, sieciowych
i wirtualnych (telepraca, elastyczne modele zatrudnienia), samo-uczących się
(zarządzanie wiedzą, talentami), stosujących outsourcing, o malejącym dystansie
władzy

3
gęste, turbulentne, zmienne, o ostrej konkurencji, procesy gospodarcze przekraczają
granice państw: globalizacja

Tabela 1. Tendencje ewolucji funkcji personalnej w Polsce od lat 80. XX wieku
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zawłaszczanie, wyzysk,
wyzysk przy społecznie rosnącym znaczeniu wartości i norm etycznych, ich
przedmiotowe, manipulacyjne instytucjonalizacji w grupach/ warstwach w postaci kodeksów zawodowych,
uświadamianie społecznej odpowiedzialności biznesu oraz społecznego
partnerstwa biznesu; wielopoziomowo (pracownik współdecyduje, jest podmiotem
w wyznaczonym przedziale) – manipulacyjne, programy równowagi praca – życie

Metauwarunkowanie
aksjologiczno-etyczne FP

Źródło: zmodyfikowane: [Antczak 2005a, s. 104; Listwan 2006, s. 11].

istotna rola personalnych
menedżerów sztabowych,
nikła menedżerów liniowych

Rola menedżera

3
rosnąca, podmiotowa (w wyznaczonych przedziałach/ zakresach – funkcjonuje tzw.
zjawisko człowieka organizacji), z celowym uzależnieniem/powiązaniem jego
interesu z interesem organizacji; upowszechnianie tzw. elastycznego modelu
zatrudnienia wskazuje na istotne znaczenie kwalifikacji pracownika; jako kapitał
(wartość dodana, inwestycja) dająca konkurencyjną przewagę; kultura organizacyjna
złożona, wielopoziomowa, z przenikaniem (fuzją) wielu wartości różnych
społeczeństw
rosnąca rola menedżerów liniowych oraz liderów i samych pracowników
(ewentualnie wspieranych teleinformatycznie przez tzw. zewnętrzne działy kadr
lub odciążanych przez zlecanie na zewnątrz – outsourcing), którzy zajmują się
subfunkcjami związanymi z bieżącym zarządzaniem, zaś malejąca rola menedżerów
personalnych, którzy coraz częściej zajmują się działaniami strategicznymi;
pogłębiająca się specjalizacja i profesjonalizacja

2
niewielka (metafora: niewiele
znaczące kółko
w organizacji); jako koszt;
lokalna kultura organizacyjna

1
Rola pracownika; jego
postrzeganie;
o kulturze
organizacyjnej
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W większości przedsiębiorstw z polskim kapitałem upowszechniło się diagnozowanie luk kwalifikacyjnych/kompetencyjnych, systemowe zarządzanie szkoleniami oraz audytowanie efektywności przedsięwzięć szkoleniowych. W nich też
szkolenia przede wszystkim były nakierowane na rozwój tzw. twardych umiejętności (specjalistycznych). Natomiast w organizacjach z kapitałem zagranicznym rozwijane były tzw. miękkie kwalifikacje (np. związane z inteligencją emocjonalną,
umiejętnościami komunikowania się, pokonywaniem stresu, kierowaniem zespołem, organizowaniem pracy własnej, podejmowaniem decyzji itd.). W nich też częściej badano stan satysfakcji i opinie pracowników oraz tzw. klimat organizacyjny.
Upowszechnianie się elastycznego modelu zatrudnienia wskazywałoby, iż wpływ
na silną, podmiotową pozycję pracownika miały jego wysokie/rzadkie kwalifikacje.
Różnorodne działania osłonowe dla zwalnianych pracowników częściej stosowały
duże przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym, dysponujące zaawansowanymi
technologiami. Podobnie było z coraz szerszym uwzględnianiem wymiaru/zagadnień etycznych w prowadzonej działalności biznesowej – począwszy od określenia
etycznych zasad własnego działania, poprzez elementy kodeksu etycznego, aż po
jego całościowe formułowanie. Upowszechnianiu się tzw. społecznej odpowiedzialności biznesu (zarówno wąsko, jak i szeroko rozumianej) towarzyszyło społecznemu partnerstwu biznesu10. Podejmowane były próby nowego spojrzenia na różne
formy realizacji FP11.
Konkludując: poziom realizacji FP nadal nie jest wysoki, choć można stwierdzić wzrost jej rangi. M.in. wskutek akcesji Polski do Unii Europejskiej i istotnych
zmian na rynku pracy następowało ewolucyjne przeobrażanie FP w wymiarze strategicznym oraz odnotowano jej udział w tworzeniu wkładu w konkurencyjną pozycję organizacji i współgenerowanie cennych kapitałów: ludzkiego oraz wiedzy
(wdrażanie idei organizacji samouczącej się). Miała miejsce pogłębiająca się specjalizacja i profesjonalizacja podmiotów w ramach realizacji FP12. Duże przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym zajmowały przodujące miejsce w tych procesach,
częściej też realizowały FP na wysoce zaawansowanym poziomie, z wykorzystaniem wielu narzędzi, i – m.in. stosując outsourcing – uzyskiwały znaczne korzyści13.
Na przykład w części VII. podręcznika pod redakcją H. Króla i A. Ludwiczyńskiego [2006,
s. 549-590], co niezwykle ważne – i należy to podkreślić, gdyż praktycznie niespotykane w książkach
poświęconych zagadnieniom ZZL – zaprezentowano istotne kwestie społecznego partnerstwa w tzw.
triadzie (USA, zachodnia Europa, Japonia) oraz w Polsce, wraz z ewolucją modelu unijnego jako nowego sposobu socjalnego dialogu.
11
Na przykład jako logistykę czy marketing personalny – zob. [Makowski 2005, s. 256-267].
12
Można mówić też o specyficznej centralizacji FP (strategicznej) w połączeniu z rozproszeniem
realizacji pewnych subfunkcji (outsourcing, samoobsługa pracowników, w części liderzy grup oraz
menedżerowie liniowi).
13
Na przykład statystyczne przedsiębiorstwo notowane na liście Fortune 500 w 1997 r. dzięki zleceniu prowadzenia FP firmie zewnętrznej zredukowało koszty pracy o 25-33% [Drucker 2003]; analiza
wpływu wysokości nakładów na rozwój pracowników – na ceny akcji (przeprowadzona w 2004 r. w
USA na próbie około 600 przedsiębiorstw) firm notowanych na giełdzie papierów wartościowych wykazała zwrot w postaci wzrostu ich ceny przewyższający od 1/5 do 1/3 indeks giełdy [Bassi, McMurrer
2004; za: Andersen Business..., s. 35, 51].
10
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Organizacje z polskim kapitałem, przede wszystkim: małe i średnie, niekorzystnie
odstawały od ich poziomu, za to część dużych podpatrywała konkurencję i próbowała zaadaptować stosowane tam rozwiązania.
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The results of research on influence of accession
to the European Union and globaliZed economy
on personnel function (Human Capital, Human Resources
Management) of enterprises functioning in Poland
Summary
The results in the paper come from the author’s scientific research and diagnozing personnel function (HC, Human Capital; HRM, Human Resources Management) in selected companies functioning
in socio-economic transformation and globalized Polish economy. Research on the selected sample of
enterprises functioning in Polish conditions lets me conclude (synthetic diagnosis: quality conclusion
with restricted range of generalization) that the lack of stable development perspectives and organization-capital base (e.g. a capital group, a home organization or a strategic investor) in the presence
of variability and uncertainty of environment – regardless of business – translates in destructive and
impoverishing way into the realization of personal function and generating human capital in small and
medium enterprises. This phenomenon is often increased by low creative-management qualifications of
a part of managers who run a company. Such a situation of an enterprise functioning in Polish realities
generates among others a lot of demands from which stability of economic situation (among others from
the side of the state) and improvement of a financial-banking system functioning come to the front. The
next one is to improve creative-management qualifications of management personnel. The accession to
the European Union which is combined with generation personnel replacement may partially contribute
to a solution to these problems. Big organizations of leading knowledge societies (global background),
generating HC, consolidate their competitive advantage and additionally profit because of that. Valuable
human capital serve them among others to build a strategic advantage of an enterprise (both in global and
local-regional dimension), to outdistance competition and to profit more. It should be expected that Polish managers, either working in corporate enterprises or competing with them and observing solutions
which are used there, learn to function in the realities of global knowledge society. Therefore, they will
assimilate and adopt concept of human capital to conditions they will have to take actions in.
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PRZEGLĄD METOD POMIARU I OCENY ZMIAN
STRUKTURALNYCH W GOSPODARCE NARODOWEJ
ORAZ POLITYCE STRUKTURALNEJ
UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wstęp
Badania nad zmiennością struktur gospodarczych już od dawna skupiają uwagę
wielu naukowców i praktyków gospodarczych (zob. [Borys 1978; Pociecha i in.
1988; Strahl 1978; Walesiak 1980; Chomątowski 1994; Metody analizy... 1987 i
inne]). W literaturze ekonomicznej odnośnie do zmian strukturalnych można wyodrębnić dwa charakterystyczne nurty badawcze. Stosunkowo najwięcej pozycji
literatury przedstawia wyniki analizy zmian struktury (najczęściej gałęziowej) w
poszczególnych sektorach w kilku wybranych momentach czasu (ilościowe zmiany
strukturalne). Wynikiem takich analiz jest wyróżnienie gałęzi i branży gospodarki
narodowej o wzrostowej oraz malejącej tendencji zmian ich udziału w całkowitym
zatrudnieniu i produkcji, a także gałęzi i branży nie wykazujących zmian wskaźników struktury, które je charakteryzują.
Drugi nurt badawczy analiz zmian strukturalnych zajmuje się metodami pomiaru
stopnia natężenia zmian strukturalnych (jakościowe zmiany strukturalne). W ramach
tego nurtu przedstawiane są metody mierzenia intensywności tych zmian, które stawiają sobie za cel ilościowe określenie stopnia przekształceń strukturalnych badanych obiektów w analizowanych okresach. Na podstawie obliczonych mierników
intensywności zmian strukturalnych można bardziej jednoznacznie i całościowo niż
za pomocą tradycyjnego porównania poszczególnych wskaźników struktury w czasie, ustalić stopień przekształcenia badanych struktur.
Badanie zmian strukturalnych ma na celu określenie bezwzględnych i względnych różnic między udziałami poszczególnych składników struktury oraz sumarycznego efektu takich zmian w porównywanych momentach czasu tego samego obiektu
lub wielu różnych obiektów. Poza tym chodzi zazwyczaj o wskazanie kierunków
przekształceń strukturalnych, obliczenie dynamiki (intensywności) zmian strukturalnych, wskazanie tych składników struktur, które w największym stopniu intensyfikują zmiany strukturalne.
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W naukach ekonomicznych zmiany w strukturze działalności gospodarczej odnosi się do przyjętej podstawy pomiaru (struktury) za pomocą przyjętych mierników
struktury. Mierniki struktury są to wielkości ekonomiczne, które umożliwiają charakterystykę stanu struktury gospodarczej oraz ocenę dynamiki i kierunków zmian
strukturalnych w różnych układach [Jurek-Stępień 1977, s. 40]. Ogólnie mierniki
struktury dzieli się na mierniki naturalne i wartościowe. Mierniki naturalne wolne są
od wszelkiego rodzaju zniekształceń (błędów pomiaru) powodowanych fluktuacją
wartości pieniądza, jednak mogą być wykorzystywane w ograniczonym stopniu w
badaniach struktury gospodarczej – ze względu na jej złożoność i niejednorodność.
Dlatego częściej korzysta się z mierników wartościowych, szczególnie przy analizie
struktury produkcji [Chomątowski 1994, s. 26].
W badaniach statystycznych wykorzystuje się m.in. następujące mierniki strukturalne: zmiany w strukturze produkcji sprzedanej oraz strukturze wykorzystania
podstawowych czynników produkcji: zatrudnienia, nakładów inwestycyjnych i wartości brutto środków trwałych (por. np. [Zmiany w strukturze... 1994, s. 17-24]. Można też uwzględnić inne mierniki, w których obliczana jest wartość produkcji, np.
produkcja globalna, produkcja sprzedana i inne.
Wiele prac z zakresu zmian strukturalnych dotyczy struktury produkcji. Badania
struktury produkcji pozwalają na ustalenie udziału poszczególnych działów gospodarki, np. w tworzeniu dochodu narodowego. Analiza struktury produkcji może odbywać się przy różnym stopniu dezagregacji. Strukturę produkcji można analizować
według działów (struktura działowa produkcji), według gałęzi (struktura gałęziowa
produkcji). Ponadto można też strukturę produkcji analizować według wyrobów czy
grup wyrobów (struktura asortymentowa produkcji) [Chomątowski 1994, s. 12].
Celem prezentowanych badań było przedstawienie metod pomiaru i oceny:
zmian strukturalnych gospodarki narodowej oraz zmian strukturalnych systemów
gospodarczych państw objętych polityką strukturalną Unii Europejskiej.

2. Wybrane miary jakościowych zmian strukturalnych
Miary jakościowych zmian strukturalnych gospodarki są ściśle związane z efektywnością ekonomiczną. W teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej są stosowane
różne miary efektywności ekonomicznej zależnie od tego, co się przyjmuje za efekt,
a co za nakład. Miary te mogą wyrażać stosunek uzyskanych efektów (produkcja,
wartość dodana, dochód narodowy, zysk itp.) do poniesionych nakładów (zatrudnienia, majątku trwałego, inwestycji, zużytych surowców i materiałów, energii, paliwa itp.) lub też być relacją przewidywaną na przyszłość, czyli wyrażać stosunek
spodziewanych efektów do zamierzonych nakładów. Na relacje dotyczące przyszłości można wywierać wpływ, dobierając zestaw środków i zespół instrumentów
pozwalający dokonać najbardziej racjonalnego wyboru. Efektywność ekonomiczną, a jednocześnie zmiany jakościowe mierzymy za pomocą takich wskaźników,
jak [Powszechna encyklopedia... 2006]: wydajność pracy/pracochłonność, kapita-
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łochłonność, produktywność majątku trwałego, efektywność inwestycji, materiałochłonność i energochłonność produkcji.
Wydajność pracy jest to miara efektywności pracownika, wielkość produkcji na
jednego zatrudnionego lub na ustaloną jednostkę czasu (np. roboczogodzinę). W
przedsiębiorstwie lub w określonej gałęzi przemysłu do obliczenia wydajności pracy
często bierze się pod uwagę, ze względu na prostotę pomiaru, produkcję sprzedaną,
która uwzględnia zużyte surowce, materiały itp., metoda ta jednak może dać obraz
pozornego wzrostu wydajności pracy wobec uwzględnienia w rachunku nadmiernego zużycia materiałów lub zastąpienia tańszych droższymi. Poziom wydajności
pracy zależy od technicznego uzbrojenia pracy, kwalifikacji pracowników i ich motywacji, jakości przedmiotów pracy, warunków naturalnych, organizacji i warunków
pracy, warunków bytowych, stosunków społecznych w przedsiębiorstwie. Czynniki
te są ściśle ze sobą powiązane i pozytywne efekty uzyskane dzięki jednym mogą
być zmniejszone, a nawet zniwelowane przez niewłaściwe wykorzystanie innych.
Wydajność pracy jest skorelowana z dobrobytem: społeczeństwa o niskiej wydajności pracy żyją w ubóstwie, natomiast społeczeństwa o wysokiej wydajności pracy
– w dobrobycie, chociaż nie rozkłada się on równomiernie pomiędzy członków tego
społeczeństwa [Powszechna encyklopedia... 2006]. W gospodarce narodowej wydajność pracy jest mierzona stosunkiem dochodu narodowego do nakładów pracy
żywej. Odwrotnością wydajności pracy jest pracochłonność – liczba jednostek czasu zużytych na wykonanie jednostki produkcji (por. [Słownik ekonomiczny... 1998,
s. 197]).

3. Wybrane miary ilościowych zmian strukturalnych
Pomiar ilościowych zmian strukturalnych gospodarki polega na obliczeniu
zmian relacji ilościowych między wyodrębnionymi, z punktu widzenia określonych kryteriów, składnikami struktur gospodarczych. Wpływ zmian strukturalnych
na wzrost gospodarczy jest określany za pomocą syntetycznych mierników, takich
jak np.: wielkość i dynamika dochodu narodowego per capita, wielkość i dynamika
konsumpcji, produkcji, inwestycji, handlu zagranicznego. Natomiast wskaźnikami
charakteryzującymi strukturę gospodarki narodowej i jej zmiany są m.in.: udział
przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego, struktura handlu zagranicznego, struktura zatrudnienia. Struktury gospodarcze i ich zmiany można analizować, badając
proporcje ilościowe między: sektorami, gałęziami, branżami, w tym między: gałęziami przemysłu wytwarzającymi środki produkcji i gałęziami produkującymi środki konsumpcji, branżami przemysłu wydobywczego i przemysłu przetwórczego itd.
Do analizy poszczególnych struktur gospodarczych wykorzystuje się sporo bardziej szczegółowych wskaźników. Na przykład miary rozwoju przemysłu (uprzemysłowienia) to: udział przemysłu w tworzeniu dochodu narodowego, udział wartości
środków trwałych w przemyśle w całym majątku trwałym gospodarki narodowej,
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udział zatrudnionych w przemyśle w zatrudnieniu ogółem, udział wyrobów przemysłowych w obrotach w handlu zagranicznym, a zwłaszcza w eksporcie, wolumin
produkcji przemysłowej per capita i inne.
Tempo rozwoju przemysłu charakteryzuje wskaźnik wyrażający procentowy
stosunek przyrostu globalnej produkcji przemysłowej w danym okresie (liczonej
w cenach stałych) do wielkości tej produkcji w okresie przyjętym za bazowy. Tempo
to jest zależne od poziomu wyjściowego udziału inwestycji w PKB i od trafności
decyzji gospodarczych.
Zmiany w strukturze przemysłu są rezultatem różnic w tempach rozwoju jego
poszczególnych gałęzi lub grup. Dlatego podczas charakteryzowania zmian strukturalnych celowe wydaje się badanie tempa rozwoju poszczególnych gałęzi oraz
posługiwanie się tzw. gałęziowymi współczynnikami wyprzedzenia, które są stosunkiem tempa wzrostu poszczególnych elementów układu ekonomicznego do tempa
wzrostu całego układu. W analizie struktury gałęziowej przemysłu współczynnik
wyprzedzenia (pw) będzie stosunkiem tempa wzrostu każdej gałęzi przemysłu (pc) do
tempa wzrostu całego przemysłu (p0), czyli: pw = pc /p0. Współczynnik pw umożliwia
poznanie i wyjaśnienie kierunków zmian strukturalnych, im bowiem szybsze tempo
rozwoju danej gałęzi przemysłu, tym większego nabiera on znaczenia w dokonujących się przemianach strukturalnych.

4. Wskaźniki zmian wybranych elementów struktur gospodarczych
Podstawowym wskaźnikiem wykorzystywanym przy charakterystyce struktury
rodzajowej gospodarki jest udział poszczególnych rodzajów działalności (podawanych najczęściej według sekcji PKD) w wartości dodanej brutto wytworzonej1 w gospodarce narodowej w wybranym okresie (w procentach). Dynamikę zmian rozmiarów produkcji w wybranym sektorze (np. przemyśle, w sektorze usług rynkowych)
lub branży (np. w budownictwie) charakteryzuje się za pomocą zmian wartości dodanej brutto wytworzonej w tym sektorze/branży w badanym okresie w stosunku do
jej stanu z poprzedniego analogicznego okresu (w procentach). Wyniki działalności
w poszczególnych sektorach lub przedsiębiorstwach charakteryzuje się za pomocą
zmian nakładów ogółem w badanym okresie w stosunku do poprzedniego analogicznego okresu (w procentach).
W bardziej szczegółowych analizach podaje się także wartości absolutne lub
względne, m.in.:
–– produkcji sprzedanej przemysłu według głównych grupowań przemysłowych
(MIGs): dóbr zaopatrzeniowych, dóbr związanych z energią, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych, dóbr konsumpcyjnych trwałych oraz dóbr inwestycyjnych,
Wartość dodana brutto stanowi różnicę między produkcją globalną a zużyciem pośrednim. Suma
wartości dodanej brutto wszystkich sekcji, działów gospodarki narodowej powiększona o podatki od
produktów i pomniejszona o dotacje do produktów stanowi zasadniczy składnik PKB od strony jego
tworzenia. Por. np.: [Biuletyn statystyczny... 2005, s. 11].
1
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zrealizowanej produkcji budowlano-montażowej w budownictwie,
sprzedaży detalicznej i sprzedaży hurtowej w handlu,
sprzedaży usług w transporcie,
wskaźnika koniunktury (wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury),2 np. w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu,
–– liczby oddanych do użytkowania mieszkań.
Liczną grupę stanowią wskaźniki obrazujące stopień wykorzystania czynników
wytwórczych. Wskaźnikami charakteryzującymi strukturę zatrudnienia są np.:
–– przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw,
–– stopa bezrobocia w województwach,
–– wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego itp.
Strukturę przestrzenną gospodarki charakteryzują wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek administracyjno-terytorialnych, stopień koncentracji
przemysłu itp.
W procesie zmian strukturalnych coraz większego znaczenia nabierają stosunki handlowe danego kraju z zagranicą, które można charakteryzować za pomocą
wskaźników obrazujących strukturę geograficzną handlu zagranicznego. Istotna jest
przy tym także struktura rodzajowa importu i eksportu z/do poszczególnych krajów,
prezentowana przez udział w łącznych rozmiarach importu i eksportu: surowców,
paliw mineralnych i artykułów pochodnych, maszyn, urządzeń i sprzętu transportowego, materiałów, produktów chemicznych i pozostałych artykułów przemysłowych, towarów rolno-spożywczych.
Przedstawiony zakres możliwych metod badawczych ogranicza się w praktyce
do charakterystyki struktury gospodarczej za pomocą liczb względnych, a zmiany w
strukturze ilustruje się, wykorzystując różnice procentowe udziałów części w całości
badanego układu. Ilościowej charakterystyce struktur służą liczby względne (strukturalne), wyróżniające stosunek składników do sumy lub – w pewnych warunkach
– składników między sobą [Chomątowski 1994, s. 28]. Najprostszy zatem sposób
mierzenia zmian strukturalnych w przemyśle polega na obliczaniu różnicy wielkości poszczególnych składników struktury (w procentach) w wybranych momentach
czasu. Dodatnie różnice wskazują na progresywne, a różnice ujemne na degresywne
składniki struktury.

5. Przykłady syntetycznych miar zmienności struktur
Badanie zmian struktury polega m.in. na określeniu stopnia intensywności tych
zmian. Szczególnie przydatne do tego celu okazują się statystyczne miary badania
zmienności struktur: odchylenie przeciętne, odchylenie przeciętne ważone, odchylenie średnie standardowe i odchylenie średnie ważone.
2
Wybrane wskaźniki koniunktury oblicza się na podstawie prowadzonych co miesiąc badań opinii
dyrektorów przedsiębiorstw metodą testu koniunktury. Zob. [Badanie koniunktury... 1994; Badania koniunktury...]. Od stycznia 2005 r. dane w zakresie koniunktury gospodarczej prezentowane są na stronie
internetowej GUS – www.stat.gov.pl.
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Proponowane w literaturze przedmiotu syntetyczne miary zmienności struktur
są trudne do interpretacji z ekonomicznego punktu widzenia. Są to miary ilościowe
uwzględniające wiele zmiennych mierzonych czasem w różnych jednostkach. Do
najbardziej upowszechnionych statystycznych miar wykorzystywanych do mierzenia zmian strukturalnych należą [Chomątowski 1994, s. 28]: liniowy współczynnik absolutnych zmian strukturalnych3, liniowy współczynnik stosunkowych zmian
strukturalnych, kwadratowy współczynnik absolutnych zmian strukturalnych, kwadratowy współczynnik stosunkowych zmian strukturalnych, cosinus kąta zawartego
między porównywanymi strukturami przedstawionymi w postaci wektorów, współczynnik zmienności struktur.
Obliczenie wartości współczynnika zmienności (niepodobieństwa) struktur
stanowi punkt wyjścia specjalnej procedury taksonomicznej, która jest stosowana
przede wszystkim w badaniach struktur przemysłowych.
Zastosowanie metod taksonomicznych pozwala na [Chomątowski 1994, s. 35-36]:
–– pomiar i ocenę intensywności (natężenia) zmian strukturalnych w gospodarce w
długich okresach;
–– dokonanie periodyzacji rozwoju strukturalnego według podobieństwa intensywności zmian strukturalnych;
–– mierzenie podobieństwa struktur gospodarczych w różnych krajach w wybranych momentach czasu pod względem intensywności zmian strukturalnych. Mając obliczony stopień podobieństwa struktur w kilku momentach czasu, można
ocenić kierunek procesu upodobnienia się struktur gospodarczych. Dysponując
danymi o strukturze badanych obiektów w poszczególnych latach dłuższego
okresu, można dokonywać periodyzacji rozwoju wszystkich badanych obiektów
(struktur gospodarczych);
–– wyodrębnienie typów struktur gospodarczych dla badanych grup obiektów lub
typów struktur charakterystycznych dla wyodrębnionych faz rozwojowych poszczególnych obiektów;
–– ocenę różnic w stopniu zmienności (dynamice zmian) struktury tego samego
obiektu wyrażonej w różnych miernikach struktury (np. struktura zatrudnienia,
produkcji, środków trwałych, inwestycji);
–– wyodrębnienie typów struktur gospodarczych wyrażonych w różnych jej miernikach;
–– ocenę stopnia zbieżności struktur przemysłowych wyrażonych w różnych jej
miernikach;
–– ustalenie odległości (w sensie taksonomicznym) w jednostkach czasu między
zmianami struktury gospodarczej wyrażonej w różnych miernikach.
3
Na przykład liniowy współczynnik absolutnych zmian strukturalnych stanowi średnią arytmetyczną bezwzględnych różnic udziałów składników porównywanych struktur w analizowanych całościach.
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Wymienione kierunki zastosowań taksonomii struktur pozwalają na lepsze przedstawienie i pozbawienie niedokładności i niejednoznaczności wyników pomiaru,
które uwidaczniają się szczególnie przy stosowaniu liniowych i kwadratowych
współczynników zmian strukturalnych w badaniach strukturalnych.

6. Wskaźniki zmian strukturalnych i wskaźniki oceny projektów
stosowane w polityce strukturalnej Unii Europejskiej
W polityce strukturalnej Unii Europejskiej stosowane są inne wskaźniki strukturalne niż te wcześniej wymienione, które oddają jej regionalny charakter. Wskaźniki strukturalne służą tu do oceny osiągniętego poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, a nie do badania zmian struktur gospodarczych. Są to wskaźniki służące
ocenie stopnia realizacji działań podejmowanych w ramach polityki strukturalnej.
Wskaźniki te obejmują sześć głównych społeczno-ekonomicznych obszarów problemowych: ogólną sytuację gospodarczą, zatrudnienie, reformy ekonomiczne,
spójność społeczną, badania i innowacje (Europejski Obszar Wiedzy), środowisko i
rozwój zrównoważony. Wskaźniki strukturalne służą Komisji Europejskiej do oceny postępów krajów członkowskich w realizacji celów Strategii lizbońskiej; są one
podstawą dla wniosków zawartych w corocznych raportach Komisji monitorujących
implementację Strategii lizbońskiej.
Przyjęta przez Komisję Europejską w 2005 r. główna lista wskaźników strukturalnych obejmuje 14 wielkości (wyselekcjonowanych spośród 42 podawanych przez
Eurostat). Jest ona oparta na odnowionej Strategii lizbońskiej, w której większy nacisk kładzie się na zatrudnienie i wzrost gospodarczy4:
1. Wielkość produktu krajowego brutto na mieszkańca (wg parytetu siły nabywczej – PSN) stanowi wskaźnik stosowany w polityce strukturalnej UE jako kryterium przyznania środków funduszy strukturalnych. Z kolei produkt narodowy brutto
przeliczony na mieszkańca stanowi wskaźnik stosowany jako kryterium przyznania środków Funduszu Spójności. Wielkość PKB na mieszkańca według parytetu
siły nabywczej odzwierciedla poziom życia i dobrobyt społeczny. Konstrukcja tego
wskaźnika ma na celu porównanie między krajami, a nie przedstawienie wzrostu
PKB w czasie. Dlatego średni PKB na mieszkańca wyliczony dla krajów UE-25
stanowi punkt odniesienia dla poszczególnych krajów.
2. Wskaźnik wydajności pracy odzwierciedla wydajność pracy w relacji do
średniej UE-25 (przyjętej za 100). Wydajność pracy rozumiana jest jako PKB (według PSN) na osobę pracującą.
3. Stopa zatrudnienia obliczana jest jako stosunek liczby pracujących w wieku
15-64 lata do ogólnej wielkości populacji w tej samej grupie wiekowej.
4
Wszystkie dane dotyczące wskaźników strukturalnych pochodzą z bazy danych Eurostat: Structural Indicators, http://europa.eu.int/comm/eurostat/structuralindicators.
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4. Stopa zatrudnienia osób starszych obliczana jest jako stosunek liczby pracujących w wieku 55-64 lata do ogólnej liczebności populacji w tej samej grupie
wiekowej.
5. Wskaźnik osiągnięć edukacyjnych ludzi młodych – wskaźnik ten odzwierciedla udział osób w wieku 20-24 lata mających ukończoną przynajmniej szkołę
średnią (ISCED – poziom 3) w całej populacji w tym przedziale wiekowym.
6. Wskaźnik wydatków na badania i rozwój określa wydatki przeznaczone na
badania i rozwój jako procent PKB. Składają się na to wydatki ponoszone przez podmioty gospodarcze, budżet państwa oraz wydatki ze środków zagranicznych.
7. Komparatywne poziomy cen – współczynnik ten określa stosunek parytetu
siły nabywczej do rynkowego kursu waluty w danym kraju. Jeśli wskaźnik ten jest
równy 100, oznacza to, że w danym kraju relatywny poziom cen jest równy średniemu w UE-25, natomiast jeśli wskaźnik ten jest większy od 100, oznacza to, że
poziom ten jest wyższy od średniej unijnej (kraj jest „droższy”); jeśli wskaźnik ten
jest poniżej 100 – oznacza to, że kraj jest „tańszy” niż średnio w UE-25.
8. Inwestycje biznesowe – udział inwestycji brutto w kapitał trwały podjętych
przez sektor prywatny w PKB.
9. Stopa ryzyka ubóstwa – wskaźnik ten jest definiowany jako udział w całej
populacji osób o dochodach do dyspozycji poniżej granicy ubóstwa. Granicę tę ustalono jako 60% mediany rozkładu dochodów w poszczególnych krajach (dochody po
transferach socjalnych).
10. Stopa długotrwałego bezrobocia – wskaźnik ten jest definiowany jako udział
osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy w zasobie siły roboczej kraju (w wieku 15-64 lata).
11. Stopa regionalnego zróżnicowania zatrudnienia – wskaźnik ten jest miarą
regionalnego zróżnicowania poziomu zatrudnienia. Oblicza się go jako rozpiętość
zróżnicowania stóp zatrudnienia między regionami (NUTS 2).
12. Wskaźnik emisji gazów cieplarnianych. Protokół z Kioto zobowiązuje UE15 do ograniczenia emisji gazów powodujących efekt cieplarniany w ten sposób, by
w 2010 r. emisja ta była niższa o 8% w stosunku do poziomu z 1990 r., przyjętego za
rok bazowy. Dla Polski rokiem bazowym jest 1988 r., a wymagany wskaźnik obniżki
do 2010 r. wynosi 6%.
13. Wskaźnik energochłonności PKB – wskaźnik jest relacją pomiędzy krajową konsumpcją energii brutto a PKB w danym roku. Krajowa konsumpcja energii
brutto jest wyliczona jako suma wartości zużycia pięciu rodzajów energii: węgla,
elektryczności, ropy naftowej, gazów naturalnych i alternatywnych źródeł energii.
Wartości PKB są ustalone według cen stałych, rokiem bazowym jest 1995 rok.
14. Współczynnik transportochłonności tworzenia PKB jest stosunkiem pomiędzy wielkością transportu towarowego, mierzonego tonokilometrami (przemieszczenie się tony towaru na odległość kilometra), a wielkością PKB (mierzonego w
cenach stałych z 1995 r.). Wskaźnik ten obejmuje transport drogowy, kolejowy i
śródlądowy. Transporty kolejowy i śródlądowy obejmuje ruch po terytorium kraju,
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bez względu na kraj pochodzenia pojazdu czy statku. Transport drogowy jest oparty
na całym ruchu pojazdów zarejestrowanych w danym państwie.
W analizach dotyczących poziomu wykorzystania pomocy strukturalnej w krajach i regionach wykorzystuje się takie wskaźniki, jak: wartość udzielonego wsparcia
z budżetu Unii Europejskiej na mieszkańca kraju/regionu lub wartość udzielonego
wsparcia wspólnotowego na mieszkańca województwa w relacji do średniej wartości udzielonego wsparcia w skali kraju (zob. np. [Pierwszy okres... 2005, s. 9]).
Na poszczególnych etapach realizacji programów/projektów strukturalnych są
stosowane:
–– Wskaźniki podstawowe (core indicators) – zestaw wskaźników bazujących na
standardach Unii Europejskiej, zalecanych do stosowania przez beneficjentów
środków uruchamianych w ramach funduszy strukturalnych.
–– Wskaźniki bazowe (baseline indicators) – opisują sytuację społeczno-gospodarczą na obszarze realizacji projektu, mierzone przed jego rozpoczęciem oraz w
trakcie jego wdrażania, w celu oszacowania zachodzących zmian, niewynikających jednakże z realizacji inwestycji.
–– Wskaźniki monitorowania (monitoring indicators) stanowią miary celów, jakie
mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (ekonomicznych, społecznych, z zakresy ochrony
środowiska), odnoszących się do programu operacyjnego, priorytetów operacyjnych i działań.
–– Wskaźniki programu (programme indicators) – wskaźniki ustalone przed wdrażaniem projektu lub we wczesnej jego fazie, w celu monitorowania wdrażania
programu oraz jego oceny wykonania w odniesieniu do wcześniejszych celów.
Do wskaźników tych zaliczamy wskaźniki wkładu, wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu oraz wskaźniki oddziaływania.
–– Wskaźniki wkładu (input indicators) – odnoszą się do budżetu przydzielonego dla kolejnych poziomów wsparcia. Wskaźniki te są wykorzystywane przy
monitorowaniu postępu w odniesieniu do (rocznych) zobowiązań i płatności z
funduszy dostępnych dla każdej operacji, działania lub programu operacyjnego
w odniesieniu do jego kosztów.
–– Wskaźniki produktu (output indicators) – dotyczą działalności. Liczone są w
jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długość zbudowanej drogi, liczba firm, które uzyskały pomoc itp.).
–– Wskaźniki rezultatu (result indicators) – odpowiadają bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z programu operacyjnego. Dostarczają one
informacji o zmianach, np. zachowania, pojemności lub wykonania, dotyczących
bezpośrednich beneficjentów. Takie wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych (skrócenie czasu podróży, liczba osób skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych itp.) lub finansowych (zwiększenie środków
finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu).
–– Wskaźniki oddziaływania (impact indicators) – odnoszą się do konsekwencji
danego programu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośred-
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nich beneficjentów. Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawią się
po pewnym okresie, niemniej jednak są bezpośrednio powiązane z podjętym
działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczące
szerszej populacji.
–– Wskaźniki wpływu, oddziaływania – odnoszą się do konsekwencji danego projektu wykraczających poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuację społeczno-gospodarczą w pewnym
okresie od zakończenia jego realizacji).

7. Podsumowanie
Jak wynika z dokonanego przeglądu metod pomiaru i oceny zmian strukturalnych w gospodarce narodowej, trudno jest podać miernik najlepiej odzwierciedlający zmiany strukturalne. Poszczególne mierniki zmian struktur gospodarczych mają
liczne wady, Na przykład przy analizie struktury zatrudnienia zróżnicowane tempo wprowadzania innowacji w wybranych sektorach, powodujące zwykle wzrost
wydajności pracy, sprawia, że proporcje zatrudnienia nie odzwierciedlają w sposób
adekwatny wielkości produkcji i zmian w strukturze tych sektorów zarówno w długich, jak i w krótkich okresach. Ponadto deformacje struktury gospodarczej według
liczby zatrudnionych pracowników wynikają z różnej kapitałochłonności produkcji
w poszczególnych gałęziach. Wyniki badań strukturalnych przy wykorzystaniu zatrudnienia jako miernika zmian strukturalnych są obciążone tym większym błędem,
im bardziej analizowane składniki struktury są zróżnicowane pod względem wyposażenia technicznego stanowisk pracy.
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SURVEY OF MEASUREMENT AND EVALUATION METHODS
OF STRUCTURAL CHANGES IN DOMESTIC ECONOMY
AND IN THE EUROPEAN UNION STRUCTURAL POLICY
Summary
Conducted research aimed to present the methods of measurement and evaluation of: a) structural
changes of national economy and b) structural changes of economies of states being embraced by the
structural policy of the European Union. The article presents selected structural indicators, inter alia:
measures of qualitative and quantitative structural changes, indicators of changes of selected economic
structures. The examples of synthetic measures of structures changeability have been given. Also there
were analyzed indicators of structural changes and indicators used in project evaluation in structural
policy of the European Union.
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STOSUNKI TRANSATLANTYCKIE

1. Wstęp
W ciągu lat stosunki pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi ewoluowały, przy czym należy odróżnić zmianę charakteru współpracy gospodarczej od
przekształceń na płaszczyźnie politycznej i tych związanych ze sferą bezpieczeństwa
O ile tuż po zakończeniu II wojny światowej wyraźna była gospodarcza dysproporcja w obustronnych relacjach (zniszczona Europa była całkowicie uzależniona od
pomocy gospodarczej i militarnej USA), o tyle z biegiem czasu ekonomiczna pozycja starego kontynentu na arenie międzynarodowej zaczęła się umacniać. Proces
zmian rozpoczął się już w latach 60., lecz istotne znaczenie miały dopiero wydarzenia z lat 70. (m.in. upadek systemu z Bretton Woods), kolejne rozszerzenia wspólnot,
a przede wszystkim utworzenie Unii Gospodarczej i Walutowej. Stopniowo więc
współpraca nierównorzędnych podmiotów zaczęła przekształcać się w efektywną
konkurencję, w której potencjały partnerów w dziedzinie gospodarczej są zbliżone.
Nieco odmiennie kształtują się natomiast relacje na płaszczyźnie politycznej. Mimo
podejmowanych przez UE kroków zmierzających do zwiększenia swojej niezależności na arenie międzynarodowej (wejście w życie Traktatu z Maastricht i jego postanowień zmierzających do rozwoju integracji politycznej w efekcie powołania do
życia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz formułowania wspólnej
polityki obronnej), jej działania wciąż mają wymiar przede wszystkim regionalny,
podczas gdy USA pełnią na arenie międzynarodowej funkcję mocarstwa globalnego.
Wynika to z braku prawnomiędzynarodowej podmiotowości Unii Europejskiej1, ale
przede wszystkim z ciągłego braku spójności jej polityki zagranicznej2. Poszcze1

Co prawda, przyszły Traktat konstytucyjny ma przyznać Unii Europejskiej osobowość prawną,
co z pewnością wzmocni jej pozycję na arenie międzynarodowej, wciąż nie ma jednak zgody na powołanie unijnego ministra spraw zagranicznych – co z kolei działa na niekorzyść UE.
2
Przykładem braku wspólnego porozumienia była sprawa kryzysu libańskiego w 2006 r. Rada
UE nie była w stanie wypracować wspólnego stanowiska w tej kwestii. Podczas gdy niektóre kraje
(Hiszpania, Finlandia, Szwecja) krytykowały izraelskie bombardowania Libanu, takie stwierdzenia zawierała również propozycja rezolucji Rady UE, inne państwa, m.in. Wielka Brytania, Włochy, Niemcy
i Czechy, wyraziły wobec niej sprzeciw.
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gólne państwa członkowskie reprezentują odmienne interesy polityczne i w różny
sposób definiują rolę USA i UE na arenie międzynarodowej. Ponadto w kwestii
bezpieczeństwa Europa w dalszym ciągu jest zależna od USA3, które przewyższają
ją pod względem jakości wyposażenia armii oraz posiadania odpowiednich narzędzi
o charakterze prawno-instytucjonalnym umożliwiających szybkie podejmowanie
decyzji.
Celem opracowania jest zaprezentowanie relacji, jakie łączą USA i UE na płaszczyźnie gospodarczej i politycznej, ewolucji ich współpracy oraz jej perspektyw w
obliczu trwających zmian w otoczeniu międzynarodowym.

2. Podstawy prawne współpracy
Pierwsze oficjalne kontakty dyplomatyczne pomiędzy USA a Europejską Wspólnotą Węgla i Stali (EWWiS) nawiązane zostały w 1953 r., w rezultacie mianowania
swoich obserwatorów przy EWWiS przez USA. Rok później swoje przedstawicielstwo w Waszyngtonie otworzyła Wysoka Władza (obecnie Komisja Europejska).
Wzajemne kontakty zostały następnie wzmocnione w wyniku utworzenia przez USA
misji dyplomatycznej przy Wspólnotach Europejskich (1961 r.) oraz przekształcenia
przedstawicielstwa Wysokiej Władzy w USA w pełnoprawną placówką dyplomatyczną (1971) [The European...]. Bez wątpienia jednak instytucjonalizacja relacji
EWG–USA rozpoczęła się w latach 90., a najważniejszym wydarzeniem było przyjęcie w 1990 r. Deklaracji (Karty) Transatlantyckiej [Transatlantic Declaration...].
Dokument ten miał na celu zainicjowanie regularnego dialogu w następujących
dziedzinach:
–– współpracy gospodarczej, dotyczącej m.in. dążenia do liberalizacji handlu, implementacji uregulowań GATT, rozwoju inwestycji oraz pogłębienia dialogu w
zakresie polityki konkurencji, transportu, telekomunikacji;
–– współpracy w zakresie edukacji, nauki i kultury, obejmującej m.in. wymianę
technologii, wspólne projekty z zakresu medycyny, ochrony środowiska, energii,
bezpieczeństwa nuklearnego oraz wymianę studentów i kadry naukowej;
–– wyzwań globalnych, dotyczących m.in. wspólnych działań na rzecz ochrony
środowiska, zwalczania terroryzmu, handlu i produkcji narkotyków, zapobiegania proliferacji broni jądrowej, biologicznej i chemicznej4.
Cele zawarte w deklaracji nie zostały jednak w pełni osiągnięte, głównie z powodu braku odpowiednich procedur i instrumentów, jak również dostatecznego zaangażowania obu stron oraz politycznej woli do zacieśniania współpracy. Podob3

Pokazały to wydarzenia w ostatnich latach na Bałkanach (wojna w Jugosławii), kiedy Europa
miała poważne trudności w opanowaniu sytuacji na tym terytorium, będąc zależna od pomocy USA
(co m.in. wynikało z braku własnej armii oraz odpowiednich narządzi o charakterze prawno-instytucjonalnym).
4
Z inicjatywą podpisania Deklaracji Transatlantyckiej wystąpiły USA, które w okresie zmian
związanych z zakończeniem zimnej wojny i odradzaniem się silnej Europy, nie chciały stracić kontroli
w tym regionie.
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nie było w przypadku wysuniętej w 1994 r. propozycji utworzenia transatlantyckiej
strefy wolnego handlu (Transatlantic Free Trade Area – TFTA). Przedsięwzięcie to
nie doszło do skutku właśnie ze względu na brak porozumienia obu stron co do jej
granic (m.in. ze strony Francji sprzeciwiającej się objęciu strefą wolnego handlu
rolnictwa). Dopiero więc kolejne inicjatywy przyniosły bardziej konkretne efekty
i przyczyniły się do rzeczywistego ożywienia wzajemnych stosunków [Jarczewska-Romaniuk 2002, s. 278]. Mowa tutaj o podpisanym w grudniu 1995 r. dokumencie
– Nowej agendzie transatlantyckiej (New Transatlantic Agenda – NTA) [The New
Transatlantic...]. W jej ramach UE i USA zobowiązały się do pogłębienia działań na
rzecz partnerstwa politycznego (przy czym NATO w dalszym ciągu miało pozostać
głównym elementem architektury bezpieczeństwa europejskiego) i gospodarczego.
Wskazano przy tym na cztery sfery wspólnego szczególnego zainteresowania:
–– promowanie stabilności i dobrobytu i demokracji w Europie (m.in. w byłej Jugosławii, Europie Środkowej i Wschodniej oraz w państwach byłego ZSRR),
–– podejmowanie działań w odpowiedzi na wyzwania globalne (zwalczanie terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, handlu narkotykami, współpraca z zakresu imigracji i polityki azylowej oraz ochrony środowiska),
–– rozwój handlu i wzajemnych stosunków gospodarczych (utworzenie nowego
rynku transatlantyckiego – mającego zastąpić koncepcję TAFTA, poprzez stopniowe eliminowanie barier ograniczających przepływ osób, usług i kapitału pomiędzy stronami czy wprowadzanie standaryzacji i certyfikacji, nowoczesnych
technologii informacyjnych, telekomunikacji, ochrony danych, transportu, energii, biotechnologii czy rynku pracy),
–– intensyfikację kontaktów między przedstawicielami świata biznesu, nauki i innych grup społecznych (tzw. budowa „mostów przez Atlantyk”, czyli inicjatywa
wzmocnienia kontaktów pomiędzy obywatelami obu kontynentów, m.in. poprzez propagowanie wśród społeczeństw obu stron wiedzy o historii i kulturze
partnerów czy inicjowanie wspólnych przedsięwzięć artystycznych).
W ramach NTA przyjęto także Wspólny Plan Działania (Joint EU-US Action
Plan) [Joint EU-US...], będący uszczegółowieniem wymienionych w agendzie celów oraz zawierający plan ich realizacji na podstawie zobowiązania stron do podjęcia blisko 150 działań w tym zakresie. Ponadto wysunięta została propozycja podjęcia współpracy w ramach Transatlantyckiego Dialogu Biznesowego (Transatlantic
BusinessDialog – TABD) mającego na celu wzmocnienie więzi łączących obie
gospodarki.
Rozwinięciem zagadnień gospodarczych poruszonych w NTA było podpisane
w maju 1998 r. Transatlantyckie Partnerstwo Gospodarcze (Transatlantic Economic Partnership – TEP) [Transatlantic Economic...], które faktycznie miało na celu
zastąpienie pomysłu stworzenia Nowego Rynku Transatlantyckiego. W zakresie porozumień dwustronnych podkreślono konieczność usuwania barier w handlu towarami i usługami oraz podejmowania działań na rzecz wzajemnego uznawania norm i
standardów technicznych oraz kwalifikacji zawodowych, a także kwestie dotyczące
m.in. zamówień publicznych, prawa własności intelektualnej, biotechnologii, ochro-
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ny środowiska i standardów w produkcji żywności. W zakresie współpracy wielostronnej skoncentrowano się natomiast na postępach w dalszej liberalizacji handlu
światowego, a zwłaszcza implementacji porozumień podpisanych na forum WTO.
Były to więc kwestie wcześniej wielokrotnie poruszane, jakkolwiek nowym elementem było wyznaczenie daty realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz uwzględnienie potrzeb konsumentów, wymogów ochrony środowiska oraz interesów sektora prywatnego. Ze względu na stopień realizacji postanowień TEP uważane jest
za największe osiągnięcie dotychczasowej współpracy w dziedzinie gospodarczej
pomiędzy UE i USA [Jarczewska-Romaniuk 2002, s. 288].
Jeśli mowa o płaszczyźnie politycznej, największy wpływ na wzajemne relacje mają postanowienia podpisanego w 1949 r. Traktatu waszyngtońskiego i obecna
współpraca w ramach NATO. Istotnym przedsięwzięciem było także przyjęcie w
grudniu 2003 r. Strategii Bezpieczeństwa UE, co miało na celu urzeczywistnienie
idei WPBiZ. Dokument przewidywał rozwój strategicznego partnerstwa m.in. ze
Stanami Zjednoczonymi (także z Kanadą, Japonią, Chinami i Indiami), definiował
międzynarodowe problemy i wymieniał środki mogące być użyte w odpowiedzi na
powstające zagrożenia (wraz z uwzględnieniem prewencyjnej akcji militarnej). Był
to pierwszy dokument tego typu (o charakterze strategicznym) przyjęty w ramach
Unii Europejskiej.
Ukształtowane na mocy wymienionych wyżej porozumień stosunki pomiędzy
UE a USA opierają się na organizowanych dwa razy do roku szczytach, w których
uczestniczą: przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej (prezydent kraju aktualnie sprawującego przewodnictwo w UE) oraz prezydent USA. Powzięte na tym szczeblu decyzje nadają zasadniczy kształt stosunkom
transatlantyckim oraz wyznaczają kierunki dalszej współpracy (w ostatnich latach
głównymi tematami szczytów był konflikt bałkański, sytuacja w Rosji, walka z niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi w Afryce, współpraca gospodarcza, a także
wszelkie kwestie sporne, m.in. biotechnologia, protokół z Kioto). Postanowienia
podjęte w czasie szczytów są następnie realizowane podczas odbywających się również dwa razy do roku konsultacji pomiędzy Sekretarzem Stanu USA i ministrami
spraw zagranicznych państw członkowskich (lub prezydencją występującą w ich
imieniu) i Komisją. W ich trakcie podejmowane są również bieżące problemy dotyczące wzajemnych stosunków. Natomiast bardziej szczegółowe kwestie omawiane
są podczas regularnych, odbywających się kilka razy do roku spotkań pomiędzy
przedstawicielami Komisji Europejskiej i rządu USA niższego szczebla oraz na
poziomie grup roboczych i ekspertów (dotyczy to forów, takich jak dialog między
przedsiębiorcami, konsumentami, związkowcami czy działaczami ekologicznymi5,
5

W ramach kontaktów przedstawicieli kręgów pozarządowych można wyróżnić:
–– Transatlantycki Dialog gospodarczy (Transatlantic Business Dialogue – TABD) będący formalnym kanałem współpracy pomiędzy organizacjami reprezentującymi interesy podmiotów
gospodarczych a władzami USA i UE. Jego celem jest m.in. dążenie do większej skuteczności
działań na rzecz zniesienia barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej po obu
stronach Atlantyku;
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a także częste spotkania urzędników publicznych i ministrów oraz spotkania deputowanych do Parlamentu Europejskiego z członkami Kongresu). Dodatkowe konsultacje mają miejsce w ramach działalności Grupy Zadaniowej ds. NTA (NTA Task
Force), której celem jest koordynacja działań realizowanych w ramach NTA. Należy
wskazać, że w ramach Rady UE wyodrębniony został specjalny organ zajmujący się
współpracą ze Stanami Zjednoczonymi – Komitet ds. Stosunków Transatlantyckich
COTRA (Committee on Transatlantic Relations). Jego zadaniem jest współpraca z
grupami roboczymi Rady w tym zakresie oraz pośrednictwo w kontaktach z państwami członkowskimi. Komitet jest również odpowiedzialny za przygotowywanie
szczytów UE–USA [The European Union...].

3. Współpraca gospodarcza
Stany Zjednoczone i Unia Europejska to dwie największe potęgi gospodarcze
wytwarzające w sumie blisko 50% światowego PKB. Łączą je najbardziej rozbudowane dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne na świecie. Stany Zjednoczone
są największym odbiorcą unijnego eksportu (udział rzędu 24% całego eksportu) i
jednocześnie największym dla UE źródłem importu (z udziałem oszacowanym w
2005 r. na poziomie ok. 14%).
Tabela 1. Najwięksi partnerzy handlowi UE (dostawcy importu i odbiorcy eksportu) w 2005 r.
Partnerzy
USA
Chiny
Rosja
Japonia
Norwegia

Obroty
(w mln euro)
163 057
158 098
106 766
73 243
67 474

Udział importu
(w %)
13.9
13,4
9,1
6,2
5,7

Partnerzy
USA
Szwajcaria
Rosja
Chiny
Japonia

Obroty
(w mln euro)
251 657
81 980
56 445
51 796
43 663

Udział eksportu
(w %)
23,7
7,7
5,3
4,9
4,1

Źródło: [European Commision...].
–– Transatlantycki Dialog Konsumencki (Transatlantic Consumer Dialogue – TACD) będący
forum konsultacyjnym amerykańskich i europejskich organizacji oraz rządu USA i Unii Europejskiej;
–– Transatlantycki Dialog Pracowniczy (Transatlantic Labour Dialogue – TALD) będący forum
współpracy pomiędzy głównymi organizacjami reprezentującymi interesy pracowników w USA
i UE;
–– Transatlantycki Dialog Ustawodawczy (Transatlantic Legislators Dialogue – TLD), którego
celem jest wzmocnienie jakości politycznej dyskusji pomiędzy amerykańskimi i europejskimi
prawodawcami;
–– Transatlantycki Dialog dot. Ochrony Środowiska (Transatlantic Environmental Dialogue –
TAED), pełniący funkcję forum oddziaływania na politykę władz amerykańskich i europejskich
w dziedzinie ochrony środowiska.
–– Transatlantyckie Elektroniczne Centrum Informacyjne (Transatlantic Information Electronic
Service TIES), którego zadaniem jest dostarczanie poprzez Internet informacji na temat szczegółowych aspektów współpracy amerykańsko-unijnej (edukacja, środowisko, zdrowie, sprawy
konsumentów), co ma zwiększyć skuteczność realizacji koncepcji budowania mostów przez
Atlantyk.
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Analizując kierunki eksportu USA, należy zauważyć, że większym od UE odbiorcą jest jedynie Kanada, natomiast UE pozostaje największym dla USA dostawcą
dóbr importowanych.
Tabela 2. Najwięksi partnerzy handlowi USA (dostawcy importu i odbiorcy eksportu) w 2005 r.
Partnerzy
Unia Europejska
Kanada
Chiny
Meksyk
Japonia

Obroty
Udział importu
w mln euro
(w %)
255 519
18,7
234 662
17,2
208 856
15,3
138 642
10,2
114 099
8,4

Obroty
Udział eksportu
(w mln euro)
(w %)
Kanada
169 938
24,0
Unia Europejska
149 914
21,1
Meksyk
96 495
13,6
Japonia
44 538
6,3
Chiny
33 628
4,7
Partnerzy

Źródło: [European Commision...].

Jeśli chodzi natomiast o wolumen wymiany handlowej UE z USA w ciągu ostatnich lat, widoczne są jego tendencje wzrostowe oraz zwiększanie się dodatniego
salda wymiany handlowej na rzecz UE (wzrost z poziomu 42 mld euro w 2000 r. do
ponad 91 mld euro w roku 2006). W przypadku Stanów Zjednoczonych wskaźnik
ten kształtuje się mniej korzystnie. W roku 2005 eksport USA do UE stanowił zaledwie 60% unijnego eksportu do USA, a w ciągu lat 2001-2005 spadł o ok. 17%.
Import z kolei utrzymuje się na podobnym od kilku lat poziomie, znacznie jednak
przewyższającym ten wskaźnik w UE6 (tab. 3).
Tabela 3. Poziom wymiany towarowej UE z USA w latach 2000-2006 (lewa tabelka) i USA z UE
w latach 2000-2005 (prawa tabelka), w mln euro
2001
2002
2003
2004
2005
2006

Eksport
245 594
247 934
227 281
235 498
252 852
268 905

Import
203 298
182 621
158 125
159 371
163 802
177 711

Saldo
42 296
65 313
69 157
76 128
89 050
91 195

2001
2002
2003
2004
2005

Eksport
181 523
155 446
136 528
138 982
149 914

Import
260 048
252 681
229 981
233 889
255 519

Saldo
–78 525
–97 235
–93 453
–94 906
105 606

Źródło: [Facts and Figures...].

Oprócz wartości obrotów handlowych, transatlantyckie stosunki gospodarcze
wyróżnia również wielkość wzajemnych inwestycji bezpośrednich. Obecnie Unia
Europejska i USA są dla siebie najważniejszymi partnerami inwestycyjnymi. W
2005 r. do UE napłynęły amerykańskie inwestycje sięgające 17 mld euro, natomiast
UE zainwestowała w USA 29 mld euro.
6
W strukturze towarowej przeważają towary o wysokim stopniu przetworzenia (są to m.in. pojazdy transportowe – ok. 30% udziału w wymianie, produkty chemiczne oraz urządzenia).
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Tabela 4. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych UE – USA (w mln euro)
w latach 2001-2005
Wyszczególnienie
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne UE w USA
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne USA w UE

2001
158 706
79 643

2002
2 704
57 609

2003
51 388
51 935

2004
8 423
9 292

2005
29 493
17 110

Źródło: [Facts and Figures...].

Mimo tak intensywnej wymiany handlowej pomiędzy USA a UE ogromny potencjał wzrostu i zatrudnienia nie jest jeszcze w pełni wykorzystywany. Główną tego
przyczyną są przede wszystkim bariery pozataryfowe w postaci zróżnicowanych
przepisów z zakresu polityki konkurencji i handlu [Communication from... 2005].
W efekcie więc spory handlowe i gospodarcze stanowią naturalny element w transatlantyckich stosunkach gospodarczych (odmienne podejście w zakresie polityki
konkurencji widoczne było na przykład w 2001 r., kiedy to na mocy decyzji Komisji
[Commision Decision...] zakazano przeprowadzenia w UE fuzji dwóch amerykańskich koncernów General Electric i Honeywell, na którą wcześniej zgodę wyraziły
antymonopolowe władze w USA7). Bardzo często przy tym strony odwołują się do
pomocy WTO; na jej forum rozpatrywane są przede wszystkim odwołania z zakresu
polityki ceł i podatków we wzajemnych obrotach. Na przykład w 2006 r. UE była
stroną w 14 sporach z USA wniesionych do WTO (w dziewięciu jako strona skarżąca
oraz w pięciu jako strona pozwana [Sprawozdanie ogólne...]). Dotychczas największym i jeszcze nierozstrzygniętym konfliktem handlowym w historii WTO jest spór
między Airbusem i Boeingiem. USA kwestionują sposoby dofinansowania projektów europejskiego koncernu przez UE i przez europejskie rządy (szczególnie przez
rząd francuski), natomiast UE zarzuca rządowi USA, że ten subwencjonuje Boeinga
dużymi kontraktami wojskowymi i zleceniami NASA oraz ulgami podatkowymi8.
Dużym echem odbił się również konflikt między USA a UE zwany wojną stalową,
którego powodem było podniesienie przez USA taryf celnych od największych eksporterów stali (z 8 do 30%) oraz wprowadzenie ograniczeń ilościowych importu
tego towaru. Obecnie największym jednak przedmiotem nieporozumień pomiędzy
UE i USA na forum WTO są tematy podejmowane w ramach procesu liberalizacji
handlu światowego. Spór dotyczy proponowanej reformy handlu towarami rolnymi
polegającej na obniżeniu ceł, znacznym ograniczeniu dopłat do produkcji oraz zniesieniu państwowych subsydiów do eksportu tych towarów. Zmianom w tym obsza7
Decyzja Komisji uznana została za słuszną także na mocy wyroku sądu pierwszej instancji z grudnia 2005 r., który podtrzymał stwierdzenie, że koncentracja ta spowodowałaby powstanie lub wzmocnienie pozycji dominującej, co naruszałoby w znacznym stopniu wolną konkurencję w Unii Europejskie,
[Komunikat prasowy... 2005 r.]; zob. także Wyroki Sądu Pierwszej Instancji w sprawach T-209/01 i
T-210/01.
8
Podstawą prawną sporu jest umowa pomiędzy USA i UE z 1992 r., która określa reguły pomocy
rządowej dla producentów samolotów. Zgodnie z jej zapisami dopłaty do produkcji i rządowe preferencyjne kredyty na rozwój nowych modeli nie mogą przekroczyć 33% kosztów projektu, a rządowe zamówienia dla firmy (a są one faktycznie dotacjami) 3% rocznych przychodów firmy. Więcej [Fudal].
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rze niechętna jest UE, podczas gdy USA uzależniają swoje ustępstwa od decyzji UE.
System protekcji sektora rolnego w UE jest bowiem znacznie bardziej rozbudowany
w porównaniu z systemem w USA. Średni poziom ceł na produkty rolne w UE
wynosi ponad 30%, natomiast w USA 12%. Duża rozbieżność widoczna jest jednak
przede wszystkim w odniesieniu do wielkości dopłat do eksportu. UE wydaje na ten
cel ponad 2 miliardy dolarów rocznie, podczas gdy USA dwudziestokrotnie mniej
[Runda Rozwojowa...]. Warto przypomnieć, że efekcie braku porozumień w tej kwestii zawieszone zostały negocjacje w ramach trwającej Rundy Katarskiej (z Doha).
Obecnie obie strony podejmują jednak wysiłek w celu ich wznowienia i zakończenia
do końca 2007 roku9.
UE i USA wykazują ponadto odmienne podejścia w kwestii wykorzystania
zdobyczy biotechnologii w rolnictwie i produkcji żywności (przyczyną sporów są
przede wszystkim obowiązujące w UE rozporządzenia regulujące zasady kontroli
i znakowania żywności modyfikowanej genetycznie, na podstawie których wydany
został w 2005 r. zakaz importu z USA modyfikowanej genetycznie kukurydzy) oraz
postanowień protokołu z Kioto w sprawie redukcji emisji gazów przemysłowych
z 2001 r., których ratyfikacji odmawiają Stany Zjednoczone10. Niezbędne są także
porozumienia w zakresie liberalizacji eksportu usług, ujednolicenia standardów regulujących funkcjonowanie rynku finansowego czy zmian obowiązujących obecnie
zasad kontroli w handlu i transporcie pasażerskim do USA. Dalszy rozwój współpracy gospodarczej utrudniają ponadto kwestie regulacyjne (m.in. zróżnicowane
normy techniczne czy eksploatacyjne, np. w produkcji samochodów czy rejestracji
leków)11. Warto jednak zauważyć, że do ich ograniczenia oraz wzmocnienia gospodarki transatlantyckiej UE i USA zobowiązały się podczas ostatniego szczytu, który
9
Finalnym punktem prowadzonych w ramach katarskiej rundy negocjacyjnej WTO rozmów zmierzających do wypracowania nowych reguł światowego handlu w zakresie obrotu towarami rolnymi
miał być szczyt w meksykańskim Cancun w 2003 r. Ta konferencja zakończyła się jednak niepowodzeniem, a nadzieję na znalezienie kompromisu w tej sprawie miało przynieść kolejne spotkanie ministerialne – w Hongkongu w grudniu 2005 r. Przyjęto wprawdzie unijną propozycję likwidacji subsydiów
eksportowych do 2013 r. oraz uzgodniono stopniową redukcję wsparcia wewnętrznego handlu międzynarodowego, ale nie przyjęto konkretnego programu działania w tej kwestii i nie ustalono terminów.
W efekcie braku porozumień w Hongkongu w lipcu 2006 r. zwołana została kolejna sesja negocjacyjna.
Trwała ona jednak zaledwie kilka godzin i z powodu braku zgodności dyrektor generalny WTO, Pascal
Lama, podjął decyzję o bezterminowym zawieszeniu negocjacji. Obecnie podejmowane są rozmowy
w celu wznowienia negocjacji, a obie strony deklarują, że istnieją realne szanse na ich pozytywne zakończenie do końca 2007 r. Komentatorzy podkreślają, że techniczne kwestie zostały już uzgodnione,
a obecnie w grę wchodzi jedynie polityczna wola. Więcej na temat Rundy z Doha: [Nowak 2005].
10
Należy jednak zwrócić uwagę na pewną zmianę świadomości Amerykanów w kwestii protokołu
z Kioto po przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla dla Ala Gore’a oraz informacji Międzyrządowego
Panelu ds. Zmian Klimatu. Analizy Komitetu stanowią bowiem podstawę do negocjacji międzynarodowych porozumień klimatycznych, m.in. Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu i protokołu z Kioto. Można więc liczyć na pewną zmianę stanowiska USA w spornej kwestii w niedalekiej
przyszłości.
11
Liczne bariery współpracy wymienione zostały w Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków transatlantyckich.
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odbył się 30 kwietnia 2007 r. w Waszyngtonie. Postulowano m.in. redukcję biurokratycznych przeszkód, harmonizację standardów i warunków działalności gospodarczej po obu stronach oceanu. Wskazano także na potrzebę wzmożenia prac nad
zapewnieniem ochrony praw własności intelektualnej, rozwojem handlu i rynków
finansowych, wzajemnych inwestycji i wspierania innowacji. Obie strony postanowiły powołać Transatlantycką Radę Gospodarczą, która ma harmonizować normy
w dziedzinie wymiany handlowej oraz stworzyć monitoring nowych porozumień i
ułatwić postęp współpracy ekonomicznej. Niezwykle ważnym efektem szczytu jest
umowa o pełnej liberalizacji połączeń lotniczych przez Atlantyk. Na mocy jej postanowień wszystkie europejskie i amerykańskie linie lotnicze będą miały od 2008 r.
prawo do lotów między dowolnymi miastami USA i UE (dotychczas takie prawo
miały nieliczne linie)12. Z wyjątkiem opisanych uzgodnień pozostałe mają jedynie
charakter rozwiązań cząstkowych. Należą do nich m.in. przyznanie prawa do nabycia przez unijne firmy ponad połowy udziałów w liniach lotniczych USA, jednak
przy ograniczeniu prawa głosu do 25% (możliwość wprowadzenia podobnego rozwiązania zastrzegła sobie UE) oraz do swobodnego lotu amerykańskich linii także
między miastami europejskimi (tej możliwości nie będą mieć firmy europejskie).
W odniesieniu do nich przyjęto bowiem klauzulę, że jeśli do połowy 2010 r. nie
dojdzie do pełnego, zrównoważonego porozumienia, to UE zastrzega sobie prawo
wycofania się z tych koncesji na rzecz USA [Manteuffel 2007].
Działania podejmowane w celu wprowadzania dalszych ułatwień w gospodarczych kontaktach transatlantyckich przyczyniać się będą do ograniczenia skali sporów, lecz z pewnością nie wyeliminują wszystkich. Europa, poprzez liczne działania
protekcyjne, stara się utrzymywać korzystną dla siebie sytuację w zakresie wymiany
handlowej z USA, tymczasem USA – w obliczu rosnącego ujemnego salda w dziedzinie handlu – domaga się przyśpieszenia procesu liberalizacji. Przedmiot trwających
obecnie nieporozumień dowodzi, że wymagają one znacznie większych dostosowań
na rynkach krajowych niż do tej pory (ze względu na to, że są to właśnie dziedziny
wysoce protekcyjne, jak te objęte Rundą z Doha) oraz dotyczą bardzo dochodowych
z punktu widzenia gospodarki sektorów (lotnictwo, biotechnologia, informatyka).
Można przypuszczać, że trwająca rywalizacja pomiędzy dwoma gospodarczo-politycznymi centrami po obu stronach Atlantyku w obszarze szeroko rozumianego postępu techniczno-technologicznego nie znajdzie szybkiego zakończenia. USA wciąż
przewyższają UE w dziedzinie najnowszych technologii, ale stary kontynent podejmuje próby dogonienia lub – w pewnych branżach – nawet przegonienia lidera13.
12
Prognozuje się, że na tych liniach w ciągu najbliższych pięciu lat ruch lotniczy zwiększy się o
44%, liczba pasażerów o 26 mln, a aby obsłużyć nowe przeloty, powstanie 80 tys. miejsc pracy.
13
Formalnym wyrazem walki UE z USA na płaszczyźnie gospodarczej była Strategia lizbońska, której celem było uczynienie z UE najbardziej dynamicznego i konkurencyjnego regionu gospodarczego na świecie, rozwijającego się szybciej niż Stany Zjednoczone. Strategia opierała się przede
wszystkim na założeniu, że gospodarka krajów europejskich wykorzysta w maksymalnym stopniu innowacyjność bazującą na szeroko zakrojonych badaniach naukowych (szczególnie w nowoczesnych
dziedzinach wiedzy), co miało się stać głównym motorem rozwoju. W 2004 r. opracowany został raport

228
Stąd też niemal każda próba wzmocnienia potencjału po obu stronach w tym zakresie jest szeroko interpretowana, a wykorzystywane metody – zmierzające do osłabienia konkurencji – często kwestionowane. Transatlantyckie relacje gospodarcze są
coraz bardziej wyrównane, stąd ani UE ani USA nie są skłonne do rezygnacji z korzyści i konkurencyjnej walki, która w efekcie może prowadzić do nieporozumień.
Z drugiej strony oba systemy gospodarcze są dla siebie najważniejszymi partnerami,
a spory związane z handlem stanowią kilka procent jego wartości. Niezależnie więc
od pojawiających się konfliktów, transatlantyckie powiązania tak silne, że raczej
żadna ze stron nie będzie chciała rezygnować z korzyści ze współpracy. Świadczy
o tym m.in. inicjatywa wysunięta przez Niemcy (sprawujące prezydencję w UE w
pierwszej połowie 2007 r.), która zakładała wzmacnianie współpracy gospodarczej
z USA (utworzenie transatlantyckiej strefy wolnego handlu, a następnie wspólnego
rynku) i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia nieporozumień na płaszczyźnie handlowej. Jak podkreślają obie strony, celem jest wspólne przeciwstawnie się Zachodu wyzwaniom, jakie niesie za sobą dynamiczny rozwój gospodarczy
państw azjatyckich, co jest istotne z punktu widzenia interesów zarówno UE, jak i
USA. Można więc przypuszczać, że obie strony będą podejmowały działania zmierzające do intensyfikacji stosunków transatlantyckich i czerpania jeszcze większych
korzyści ze współpracy, szczególnie w obecnych warunkach dynamicznego wzrostu
konkurencji ze strony krajów Azji.

4. Polityczny i militarny charakter stosunków
Jeśli chodzi o charakter współpracy transatlantyckiej na płaszczyźnie politycznej, cechuje się ona mniejszym zaawansowaniem niż współpraca gospodarcza i
znaczną zmiennością w zależności od czynników mających swe źródło w sytuacji
zarówno międzynarodowej, jak i wewnętrznej obu partnerów. Do istotnych czynników zewnętrznych zaliczyć można przede wszystkim pojawiające się konflikty międzynarodowe, wydarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo na świecie (terroryzm,
zorganizowana przestępczość, handel bronią) oraz trwający obecnie proces powstawania nowych regionalnych mocarstw i potęg (Chiny, Indie, Indonezja, Brazylia).
Natomiast głównymi czynnikami wewnętrznymi są stosunek administracji USA z
jednej strony i przywódców europejskich z drugiej w kwestii charakteru współpracy transatlantyckiej. Zatem mimo postępującego procesu integracji gospodarczej
po obu stronach Atlantyku, jak również zbieżności w kwestiach zasadniczych, dotyczących wartości demokracji, praw człowieka czy zasad gospodarki rynkowej,
USA i UE wciąż dzielą różnice poglądów w odniesieniu do niektórych ważnych
problemów międzynarodowych (m.in. dopuszczających użycie siły), roli prawa i
organizacji międzynarodowych w rozwiązywaniu sporów oraz kwestii społecznych
podsumowujący dotychczasowe rezultaty strategii. Według słów byłego przewodniczącego Komisji
Europejskiej, Romano Prodi, od czasu szczytu lizbońskiego Unia Europejska pozostała jeszcze bardziej w tyle za Stanami Zjednoczonymi.
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[Stosunki transatlantyckie... 2004/2005, s. 187-188]. Różnice zdań wynikają przede
wszystkim z odmiennego podejścia do rzeczywistości międzynarodowej. Od czasu
zakończenia II wojny światowej USA za priorytet w swojej polityce zagranicznej
uznają sprawy bezpieczeństwa. Stąd w odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia
podejmowane są każde środki, które mają na celu zabezpieczenie interesów USA (tj.
zapewnienie politycznego bezpieczeństwa państwa, rynku ropy naftowej czy równowagi w kluczowych regionach świata). Tymczasem UE stara się opierać swoją
politykę zagraniczną przede wszystkim na zasadach dialogu, a problemy międzynarodowe rozwiązywać, wykorzystując współpracę w ramach międzynarodowych
struktur i wielostronnych traktatów (a więc za pomocą środków politycznych i gospodarczych). W dużym stopniu odmienne podejście w tej kwestii wynika z wciąż
istniejącej różnicy w potencjałach militarnych obu stron. Amerykańska przewaga w
tym obszarze sprawia, że dla wsparcia swojej polityki USA są w stanie wykorzystać
groźbę lub siłę, podczas gdy środki realizacji polityki zagranicznej UE są w tym
aspekcie bardziej ostrożne. W efekcie USA są w stanie prowadzić politykę unilaterystyczną, a ewentualną współpracę (zarówno bilateralną, jak i w ramach międzynarodowych struktur) wykorzystywać do realizacji własnych strategii14. Napięcia
na linii UE–USA wynikają więc przede wszystkim z europejskiej interpretacji roli
USA oraz amerykańskiego podejścia w kwestii znaczenia UE na arenie międzynarodowej. USA w dalszym ciągu są jedynym mocarstwem globalnym i dążąc do
utrzymania swojej nadrzędnej roli, wciąż nie traktują Europy jako równorzędnego
partnera. Tymczasem UE z jednej strony dostrzega potrzebę obecności USA na kontynencie europejskim, z drugiej – wyraża niechęć wobec ich dominującej pozycji.
Ponadto poszczególne kraje członkowskie UE w odmienny sposób postrzegają rolę
USA w Europie i na świecie, co utrudnia wypracowanie wspólnej koncepcji polityki
zagranicznej UE i dodatkowo osłabia jej międzynarodową pozycję.
Mimo licznych nieporozumień występujących pomiędzy stronami wielu komentatorów sceny politycznej zauważa, że od początku drugiej kadencji Busha zarówno
USA, jak i UE podejmują działania zmierzające do przezwyciężenia rozdźwięków w
stosunkach transatlantyckich i do wzmocnienia współpracy. Ich przejawem była podpisana deklaracja współdziałania w rozwiązywaniu problemów Bliskiego Wschodu
podjęta podczas szczytu UE – USA w lutym 2005 r. oraz wizyta prezydenta Busha w
Komisji Europejskiej, podczas której opowiedział się za silną i zintegrowaną Europą
jako najważniejszym sojusznikiem USA [Stany Zjednoczone. Stosunki... 2005/2006,
s. 203-204].Warto przypomnieć, że przez długi czas idea tworzenia wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony nie znajdowała amerykańskiego poparcia.
Wynikało to przede wszystkim z przekonania USA o wystąpieniu negatywnych dla
nich skutków politycznych w postaci osłabienia partnerstwa transatlantyckiego15.
14

Więcej na temat polityki zagranicznej USA: [Stachura 2006].
USA sugerowały Europie skoncentrowanie się na poprawie zdolności militarnych w ramach
NATO, a utworzone później struktury bezpieczeństwa i obrony UE postrzegały jako jednoznacznie
podporządkowane NATO. Z czasem USA wyraziły formalne poparcie dla działań zmierzających do
15
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Obecnie Waszyngton nie przeciwstawia się rozwojowi zdolności obronnych Europy,
co wynika z potencjalnych korzyści, jakie mogą uzyskać USA w postaci istotnego
zmniejszenia ich odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz możliwości uzyskania
silnego sojusznika16. Ponadto Stanom Zjednoczonym zależy na dalszej integracji
europejskiej, w szczególności na członkostwie w UE Turcji (co jest zbieżne z ich
bliskowschodnią strategią) oraz Ukrainy (co wpłynie na osłabienie pozycji Rosji we
wschodniej części kontynentu). Dążenie przez USA do zacieśniania współpracy z UE
i odejście od politycznej strategii wypracowanej jeszcze w latach 90., polegającej
na globalnej hegemonii USA, związane jest w dużym stopniu z ograniczeniem ich
swobody działania w kształtowaniu porządku międzynarodowego. Kluczową rolę
odgrywają w tym zakresie trudności operacji irackiej, nasilenie się nastrojów antyamerykańskich na świecie w obliczu tych niepowodzeń, jak również dynamika
zmian w środowisku międzynarodowym (m.in. wzrost potęgi Chin, napięcia związane z nierównomiernym rozwojem różnych części świata). W efekcie po stronie
amerykańskiej wykazywana jest chęć rezygnacji z radykalnych, na ogół jednostronnych działań na rzecz zwiększonej gotowości do współdziałania z sojusznikami i organizacjami międzynarodowymi i unikania nowych półkonfliktów [Paszewski 2007,
s. 31 i nast.]. W odpowiedzi na gesty amerykańskie także po stronie europejskiej
widoczne są zmiany świadczące o dążeniu do odnowy politycznej współpracy transatlantyckiej po kryzysie lat 2003-2004. Po objęciu przez Angelę Merkel, funkcji
kanclerza w Niemczech zmieniło się podejście tego kraju do stosunków transatlantyckich, uznawanych odtąd za priorytetowe, oraz do roli NATO, które określone
zostało jako najważniejsza instytucja bezpieczeństwa europejskiego. W efekcie
Niemcy powróciły do roli jednego z najważniejszych europejskich sojuszników
USA. Także proamerykańskie deklaracje nowego prezydenta Francji – Nicolasa Sarkozy’ego zapowiadają, iż polityka tego kraju będzie bardziej przychylna administracji George’a W. Busha niż polityka poprzedniego rządu17. Uległy więc rozproszeniu
umocnienia zdolności wojskowych Europy, podkreślając jedynie, że nie mogą one godzić w więzy
transatlantyckie i dublować funkcji NATO (podejście USA w tej kwestii znalazło potem odzwierciedlenie w przyjętych zapisach Traktatu amsterdamskiego).
16
Mimo jednak formalnego poparcia USA nie brak jest konfliktów pomiędzy UE i USA w kwestii
zasad funkcjonowania Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony. Przykładem jest sposób zaangażowania się Unii Europejskiej w misję pokojową w Demokratycznej Republice Konga, której dowodził
francuski sztab operacyjny. Amerykanie zarzucali UE nieskonsultowanie tej operacji z NATO w celu
stwierdzenia, która z organizacji byłaby stosowniejsza do wysłania oddziałów, i jednostronną decyzję
o wysłaniu sił pokojowych UE.
17
Jako potwierdzenie poprawy stosunków Paryża z Waszyngtonem (po okresie ochłodzenia za
rządów Jacquesa Chiraca, który otwarcie krytykował politykę USA wobec Iraku oraz innych spraw, jak
ocieplenie klimatu) traktuje się powszechnie wizytę francuskiego prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego
w USA (6 listopada 2007 r.). W swoim przemówieniu przed połączonymi izbami Kongresu Sarcozy
podkreślał odrodzenie się sojuszu francusko-amerykańskiego oraz podziw dla Ameryki i jej wolnorynkowego modelu ekonomicznego. Warto dodać, że po dojściu do władzy Sarkozy’ego Francja poparła
też twardy kurs USA wobec Iranu: opowiedziała się za nałożeniem surowych sankcji ONZ na Iran, a
w razie niemożności ich uchwalenia – co wobec zapowiadanego weta Rosji i Chin wydaje się bardzo
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obawy USA, że zdominowana przez tandem francusko-niemiecki Unia może przekształcić się w konkurenta USA. Należy jednak pamiętać, że wszelkie podejmowane
przez USA próby wzmocnienia współpracy z UE odbywają się w ramach trwającego
procesu umacniania amerykańskiego przywództwa w skali globalnej, a ewentualne
korekty strategii po stronie USA wynikają ze zmiany warunków osiągania tego celu.
Także Europa widzi korzyści z pozytywnego kształtowania się wzajemnych relacji, gdyż ściślejsza koordynacja Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
w stosunkach z USA jest istotnym elementem w procesie wzmacniania pozycji UE
na arenie międzynarodowej. Wciąż bowiem pamiętny jest podział starego kontynentu w efekcie braku wspólnego stanowiska w sprawie interwencji w Iraku18 i prób
budowania polityki zagranicznej UE na fundamencie opozycji wobec USA. Warto
w tym miejscu dodać, że rozbieżne opinie w kwestii wojny w Iraku doprowadziły
do ochłodzenia stosunków pomiędzy Europą a USA, jakiego dotychczas jeszcze
nie było. W wyniku tworzenia przez USA tzw. koalicji chętnych (grupa państw popierających amerykańską politykę zbrojnej interwencji w Iraku), nastąpił wyraźny
podział krajów Unii Europejskiej na proamerykańskie i antyamerykańskie19. Pojawiło się wówczas niefortunne sformułowanie sekretarza stanu Donalda Rumsfelda
o podziale na „starą Europę” reprezentowaną przez Francję i Niemcy oraz „nową
Europę” złożoną m.in. z państw Europy Wschodniej. Ówczesny prezydent Francji,
Jacques Chirac, dolał oliwy do ognia, sugerując, że nastawione proamerykańsko
państwa – kandydujące wówczas do Unii Europejskiej – są „źle wychowane”, a ich
wnioski o członkostwo być może warto ponownie przeanalizować.
Wyrazem wzmacniania współpracy politycznej jest przede wszystkim poparcie
za strony UE dla amerykańskiej inicjatywy zmierzającej do przyśpieszenia realizacji
„mapy drogowej” dla Bliskiego Wschodu (pokojowy plan utworzenia niezależnego państwa palestyńskiego przewiduje m.in. doprowadzenie do spotkania premiera
prawdopodobne – za sankcjami poza tą organizacją. W tej kwestii Francja zajmuje więc stanowisko
bliższe nawet niż Niemcy, które utrzymując intensywne stosunki gospodarcze z reżimem w Teheranie,
niechętnie zapatrują się na plan sankcji.
18
Dowodem na wyraźny podział Europy była deklaracja, zwana listem ośmiu, z 30 stycznia
2003 r., w której Wielka Brytania, Hiszpania, Włochy, Portugalia, Dania, Polska, Czechy i Węgry
wyraziły poparcie dla działań zbrojnych USA w Iraku. Po drugiej stronie stały natomiast Francja
i Niemcy wzywające do rozwiązań dyplomatycznych. Wsparcia militarnego Stanom Zjednoczonym
udzieliło 11 państw – największy kontyngent wojsk wystawiła Wielka Brytania – ok. 48 tys., Polska
zadeklarowała udział w wojnie ok. 200 żołnierzy.
19
Z punktu widzenia polityki Stanów Zjednoczonych państwa wchodzące w skład „koalicji chętnych” można podzielić na trzy grupy. Najważniejsza składa się z państw, które udzieliły zdecydowanego poparcia politycznego rządowi Stanów Zjednoczonych, a ich siły zbrojne brały aktywny udział
w lądowej części operacji (Wielka Brytania, Australia i Polska). Drugą i zarazem najliczniejszą grupę
stanowią państwa, które wprawdzie udzieliły USA poparcia politycznego, a także zadeklarowały pomoc w procesie odbudowy Iraku, ale nie uczestniczyły w zbrojnej interwencji (z państw europejskich
to Hiszpania i Dania). Trzecia grupa natomiast to państwa, które wprawdzie poparły obalenie Saddama
Husajna, ale nie zaangażowały własnych sił zbrojnych i nie zaoferowały znacznych środków finansowych na odbudowę Iraku.
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Izraela z prezydentem Autonomii Palestyńskiej w celu omówienia końcowych etapów jego realizacji). Ponadto zbliżeniu uległy stanowiska obu partnerów w kwestii
embarga na dostawy broni do Chin: pod wpływem zdecydowanego sprzeciwu USA
UE wstrzymała się z podjęciem forsowanej dotychczas decyzji o jego zniesieniu
(USA obwijają się przyśpieszenia modernizacji chińskiej armii, co może wpłynąć na
zmianę układu sił w regionie i zagrozić Tajwanowi) [Stany Zjednoczone. Stosunki...
2006/2007, s. 159-160].
Natomiast tym, co może istotnie poróżnić obu partnerów, jest sprawa irańskiego
programu atomowego. Warto zaznaczyć, że początkowo obie strony wykazywały
odmienne podejście w tej kwestii: USA realizowały politykę sankcji i izolacji wobec Iranu, podczas gdy Wielka Brytania, Francja i Niemcy prowadziły negocjacje
zmierzające do przekonania Iranu do rezygnacji z programu atomowego w zamian
za liczne gospodarcze i polityczne korzyści. W 2005 r. USA poparły wysiłki negocjacyjne UE, co było odczytywane jako poważne zbliżenie stanowisk. Rok później
w efekcie braku rozstrzygnięć sprawa przekazana została Radzie Bezpieczeństwa
ONZ, która nałożyła na Iran umiarkowane sankcje (możliwość takiego rozwiązania
była z kolei warunkiem poparcia przez USA wcześniejszych negocjacji prowadzonych przez UE z Iranem). UE i USA ponownie poróżniła kwestia rozwiązania omawianego problemu, kiedy na początku 2007 r. pojawiły się głosy, że USA rozważa
akcję militarną przeciwko irańskim instalacjom wykorzystywanym w programie
atomowym. Takiemu posunięciu przeciwna jest UE.
Kwestią budzącą ostatnio wiele emocji jest także sprawa lokalizacji amerykańskiego systemu przeciwrakietowego w Polsce i w Czechach20. Wielu europejskich
polityków podkreśla, że działania te mogą prowadzić do nowego wyścigu zbrojeń,
domagając się szczegółowych rozmów w tej kwestii, szczególnie w ramach NATO
(aczkolwiek w porównaniu z radykalnym sprzeciwem większości państw UE w latach 90. ich postawa ulegała zmianie, szczególnie Francji). Także wysoki przedstawiciel do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE – Javier Solana, podejmując temat tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach, wyraził obawy,
że ulokowanie tego systemu naruszy stosunki UE z krajami trzecimi, zwłaszcza z
Rosją21. Podkreślił, że każde państwo członkowskie ma prawo podejmować decyzje
suwerennie, ale UE powinna mieć wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa,
stąd potrzebna jest dyskusja w tej sprawie [Parlament Europejski... 2007]. Tymczasem Polska wyraża chęć rozmów, ale zamierza je traktować jedynie jak konsultacje,
a samodzielne podjęcie decyzji uważa za swe suwerenne prawo. Cała więc sytuacja
dowodzi, że mimo istnienia WPZiB kraje członkowskie starają się osiągać przede
Celem zainstalowania tarczy antyrakietowej jest ochrona USA i jej sojuszników przed atakiem
rakietowym ze strony np. Iranu i Korei Północnej. W Czechach mają powstać radary namierzające
pociski wystrzelone z Bliskiego lub Dalekiego Wschodu. W Polsce natomiast mają być zainstalowane
wyrzutnie rakietowe, które zniszczą w powietrzu wrogie pociski.
21
Argumentowano, że projekt złamie podpisany pomiędzy USA i ZSRR w 1972 r. układ ABM
o zakazie budowy podobnych systemów. Niezależnie jednak od sprzeciwów w 2001 r. USA jednostronnie wypowiedziały układ.
20
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wszystkim cele własnej polityki, co powoduje trudności w wypracowaniu wspólnego stanowiska. Z drugiej strony także USA nie są skłonne do rezygnacji z relacji
określanej mianem „selektywnego partnerstwa”, czemu niechętna jest Unia Europejska.
Jedną z najważniejszych spraw wymagających wspólnych ustaleń jest kwestia
reformy NATO oraz ONZ. Jeśli chodzi o przyszłość sojuszu wojskowego, USA dąży
do przekształcenia NATO w organizację zdolną do stawienia czoła zmieniającym
się globalnym wyzwaniom i zagrożeniom, która będzie w stanie działać nie tylko w
regionie euroatlantyckim, ale również w innych częściach świata. Natomiast część
państw europejskich, m.in. Francja, opowiada się za NATO jako organizacją odpowiedzialną przede wszystkim za bezpieczeństwo przestrzeni atlantyckiej i bliskich
jej regionów. Proponowane jest również zawężenie zakresu podejmowanych przez
NATO misji i przekazanie UE realizacji działań o charakterze cywilnym. Taka koncepcja wynika z obaw UE, że globalny sojusz osłabi w nim rolę państw europejskich
i stanie się militarno-logistycznym zapleczem dla operacji USA. Warto wspomnieć,
że wyrazem dążeń do realizacji zadań USA w tym zakresie było skłonienie państw
członkowskich NATO do przejęcia przez sojusz we wrześniu 2006 r. dowodzenia
misją ISAF w Afganistanie. Operacja jednak unaoczniła kolejny problem związany z funkcjonowaniem NATO, dotyczący podziału kosztów i ryzyka pomiędzy
poszczególnych członków (np. w wielu państwach istnieją zapisy ograniczające
wykorzystanie ich oddziałów przez sojusz) [Stany Zjednoczone, supermocarstwo...
2006/2007, s. 159 i nast.]. Dalszymi kwestiami wymagającymi konsensusu pozostają ponadto: kształt procesu decyzyjnego, sposób finansowania czy granice dalszego
rozszerzenia NATO. Jeśli chodzi natomiast o ONZ, USA zdecydowanie dążą do jej
marginalizacji, zarzucając ONZ lekceważenie ich interesów, bezzasadne ograniczanie swobody działania, nieudolność i uległość wobec państw naruszających prawo
międzynarodowe (dużą jej skuteczność przypisują jedynie walce z ubóstwem i epidemiami) [Stany Zjednoczone, w kierunku... 2005/2006, s. 198]. Generalnie USA
optują za utrzymaniem zasad pozwalających im na zachowanie znacznej swobody
manewru w swoich działaniach i niezależności reakcji na zagrożenia ich interesów.
Stąd dążenie UE do podporządkowania działań państw międzynarodowym normom
prawnym nie znajduje poparcia USA.

5. Podsumowanie
Cechą charakterystyczną stosunków transatlantyckich jest to, że na kształt wzajemnych relacji na płaszczyźnie politycznej istotnie wpływają bieżące problemy
polityczne. Odmienna zaś pozycja obu stron na arenie międzynarodowej i zróżnicowane cele strategiczne sprawiają, że UE i USA często wysuwają odmienne propozycje ich rozwiązania. Wydaje się jednak, że UE i USA mają dostatecznie wiele
powodów, aby łączyć swoje potencjały zarówno wobec starych, jak i nowych wyzwań i zagrożeń. Rozwój bieżących wydarzeń wskazuje, że mimo występujących
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różnic obie strony skłaniać się będą raczej do podejmowania działań zmierzających
do odnowienia partnerstwa i wypracowania nowej formuły wzajemnych stosunków
w celu realizacji wspólnych interesów. Współpraca wydaje się istotna w obliczu
trwających zmian w światowym układzie sił i słabnącej pozycji Zachodu na rzecz
nowych, wyłaniających się potęg. Należy pamiętać jednak, że występująca od niedawna zbieżność poglądów w wielu istotnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa globalnego (takich jak zwalczanie terroryzmu, powstrzymanie rozprzestrzeniania się broni masowej zagłady, a przede wszystkim nuklearne zbrojenia Iranu i Korei
Północnej), niesie ze sobą odmienne założenia. Stany Zjednoczone wciąż pozostają
jedynym mocarstwem globalnym, stąd wzmacnianie sojuszu z Europą traktują jako
element procesu utrwalania swojego przywództwa w skali globalnej (bez wątpienia
w trakcie dokonujących się zmian na arenie międzynarodowej silny europejski partner jest dla USA bardzo ważny). Tymczasem Unia Europejska widzi w umacnianiu
sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi korzyści w postaci wzrostu znaczenia swojej
pozycji na arenie międzynarodowej. Bez względu jednak na dążenie obu partnerów
do osiągnięcia partykularnych celów politycznych czynnik polityczny jest istotnie
ograniczony względami ekonomicznymi. Ewentualne więc napięcia w stosunkach
transatlantyckich będą z pewnością stabilizować coraz silniejsze więzi gospodarcze
między UE i USA22.
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Transatlantic relations
Summary
Transatlantic relations have been recently characterized as strained, especially due to divergent
positions on the Iraq war which prominent European nations, including France and Germany opposed.
Another major issue is reducing pollution with the Kyoto protocol, which the whole European Union
supports and the United States opposes. But, besides the political plane, there are economic relation
between the USA and the EU which are the most important in the world. Both parties had recently decided to overcome the previous animosity. Co-operation seems to be very important nowadays, especially
during the lasting changes of global power relations.

Bernadeta Baran – mgr, doktorantka w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Leszek Cybulski

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
NA TLE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Wstęp
Celem opracowania jest dokonanie charakterystyki i uporządkowanie zakresu
aktywności zewnętrznej Unii Europejskiej, rozwiązań prawno-instytucjonalnych
oraz finansowych umożliwiających prowadzenie działalności zewnętrznej oraz
przedstawienie zasadniczych dylematów dotyczących współczesnych zadań i przyszłości Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE (WPZiB). Polityka ta
stanowi najbardziej drażliwy element aktywności zewnętrznej UE, wpływający na
skalę podejmowanych zadań w ramach stosunków zewnętrznych, chociaż sama nie
jest istotnym beneficjentem budżetu wspólnot. Jednak aby mówić o międzynarodowym otoczeniu Unii Europejskiej i o jej polityce zagranicznej, należy określić
przede wszystkim, gdzie kończył się zasięg terytorialny Unii w 2007 r., jakie obszary formalnie pozaunijne są sygnatariuszami porozumień zrównujących je pod
niektórymi względami z krajami członkowskimi i jakie tereny przestaną być „zagranicą” w najbliższej przyszłości. Poszczególne państwa i terytoria są więc w ramach
stosunków zewnętrznych różnie traktowane pod względem formalnym, finansowym
i politycznym.

2. Zasięg przestrzenny Unii Europejskiej
Unia Europejska z początkiem 2007 r., kiedy nastąpiła akcesja Bułgarii i Rumunii, stała się ugrupowaniem obejmującym 27 państw. W istocie niektóre państwa nie
weszły do UE w całości. Zgodnie z art. 299.4 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę
Europejską (TWE) [Prawo Unii... 2005, s. 164]. Spod działania prawa wspólnotowego wyłączone są regiony należące do:
–– Wielkiej Brytanii – Wyspy Normandzkie (Guersnay i Jersey), Wyspa Man (terytoria te mają autonomiczny status), Gibraltar (terytorium zależne) oraz brytyjskie strefy suwerenne na Cyprze;
–– Danii – Wyspy Owcze oraz Grenlandia (terytoria autonomiczne); leżąca w Ameryce Płn. Grenlandia nie jest wymieniana w tym artykule i jest jedynym w histo-
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rii obszarem, który przez dekadę należał wraz z Danią do ówczesnej EWG, lecz
z niej wystąpił1.
Niektóre inne obszary formalnie stanowiące część UE mają specjalny status wyłączający np. działanie zharmonizowanego wspólnotowego prawa w zakresie podatków pośrednich. Wymienione są one enumeratywnie w art. 2 Ustawy z dnia 11 lipca
o podatku od towarów i usług2:
–– Francja – cztery departamenty zamorskie (DOM);
–– Hiszpania – Wyspy Kanaryjskie, Ceuta, Melilla;
–– Finlandia – Wyspy Alandzkie;
–– Niemcy – wyspa Helgoland, terytorium Buesingen,
–– Włochy – Livigno, Campione d’Italia;
–– Grecja – Góra Athos.
Wszystkie te regiony są częściami UE, a siedem wymienionych regionów Francji i Hiszpanii (zdefiniowanych na poziomie regionalizacji NUTS 2) leży na trzech
kontynentach – w Afryce, Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Z drugiej
strony istnieją obszary pozaunijne – państwo (Monako) i region (Wyspa Man), a także strefy suwerenne na Cyprze – Akrotiri i Dhekelia, objęte wspólnotowymi przepisami podatku VAT. W zakresie prawa podatkowego respektują więc dorobek prawny
UE bardziej niż wskazane terytoria członkowskie.
Do zbioru regionów pozaeuropejskich zaliczamy także należący geograficznie
do Azji Cypr oraz portugalską Maderę, chociaż inny region położony znacznie dalej
niż Madera od Portugalii kontynentalnej – Azory, jest formalnie zaliczany do Europy.
W efekcie, w Europie znajduje się 26 państw członkowskich UE z 44 istniejących3
(liczba ta obejmuje także Rosję położoną na dwóch kontynentach, a nie obejmuje
Turcji i Kazachstanu, ze względu na stosunkowo mały odsetek ludności zamieszkującej europejskie części terytoriów tych państw). Oficjalny status kraju kandydującego do UE nadany Turcji w 2005 r. w połączeniu z przytoczonymi uprzednio
faktami wskazuje, iż zapis art. 49 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) o możliwości
przystępowania do Unii europejskich państw spełniających określone warunki [Prawo Unii... 2005, s. 205], nie jest traktowany wąsko, lecz rozszerzająco. W chwili
obecnej aż 18 państw europejskich nie aplikuje do UE lub nie spełnia warunków
umożliwiających akcesję. Można dokonać ich segmentacji ze względu na związki z
UE, rzutujące na sposób traktowania w ramach działań zewnętrznych UE.
1
Grenlandii dotyczy jednak zapis art. 187 TWE. Wiąże ją z UE odnowiony w 2006 r. układ o
partnerstwie oraz umowy, m.in. dotyczące rybołówstwa. Grenlandia uzyskuje środki UE na poziomie
6% swojego PKB – więcej niż kraje UE. Zob. informacje prasowe: [Proposal for... 2006; Grenlandia
będzie,,, 2006].
2
[DzU 2004 nr 54, poz. 535 z późn. zm.]. Przedstawioną listę uzupełniono w 2007 r. o Wyspy
Normandzkie i Gibraltar – aby uniknąć wątpliwości interpretacyjnych w przypadku częstej niewiedzy
o ich pozawspólnotowym charakterze.
3
Warto zauważyć, że do Rady Europy należy 47 państw – 42 europejskie (wyjątkami są Białoruś
i Watykan) oraz 5 azjatyckich: Cypr, Turcja, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja.
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3. Grupy państw w otoczeniu Unii Europejskiej
Stosunki międzynarodowe są pojęciem obszernym, na które składają się m.in.
międzynarodowe stosunki polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturalne i militarne. Dlatego zakres działań zewnętrznych (external actions) UE obejmuje każdą
z tych sfer. W epoce sprzed Maastricht (TUE) aktywność Wspólnoty (WE) koncentrowała się niemal wyłącznie na sferze ekonomicznej. Pełne wdrożenie z dniem
1 stycznia 1993 r. zasad jednolitego rynku europejskiego pozwoliło w większym
stopniu przenieść punkt ciężkości procesu pogłębiania integracji na sferę pozaekonomiczną. Z drugiej strony nadal najważniejsze kroki regulacyjne i realne koncentrowały się na budowie Unii Gospodarczej i Walutowej; w chwili tworzenia Traktatu
amsterdamskiego (TA) – na kwestiach społecznych, a Traktatu nicejskiego (TN) –
na reformach prawno-instytucjonalnych umożliwiających rozszerzanie UE. Dopiero
Traktat reformujący (TR; nazywany do 2007 r. konstytucyjnym) powrócił do problemu pogłębiania integracji politycznej. Gospodarka jest zresztą także głównym celem
i polem negocjacji politycznych. Dlatego sfera ekonomiczna ciągle zdecydowanie
dominuje zarówno we współpracy państw członkowskich, jak i w kontaktach z otoczeniem. Dotyczy to wszystkich grup państw, z którymi współpracuje UE.
Osiemnaście państw europejskich spoza UE mieści się w następujących grupach: kraje EFTA (4), minipaństwa (4), kandydaci do UE (2 oraz Turcja), pozostałe
państwa Zachodnich Bałkanów (4), państwa objęte Polityką Sąsiedztwa (3 oraz 13
pozaeuropejskich) i Rosja – klasyczny partner UE w ramach WPZiB.
Kraje EFTA i Europejski Obszar Gospodarczy
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, do którego w różnych okresach
należało sześciu obecnych członków UE (Wielka Brytania, Dania, Portugalia, Austria, Szwecja, Finlandia) obejmuje cztery państwa: Szwajcarię, Lichtenstein, Norwegię i Islandię. W 2006 r. akces do stowarzyszenia zgłosiły Wyspy Owcze [Grenlandia będzie... 2006], region autonomiczny, który liczy więcej mieszkańców niż
Lichtenstein czy 3 inne minipaństwa europejskie. Chociaż obecnie nie ma on pełnej
osobowości prawnomiędzynarodowej, to można jednak oczekiwać, iż wkrótce stanie się piątym sygnatariuszem EFTA. Przyśpieszenie procesów integracyjnych w
Europie Zachodniej następujące po przyjęciu Jednolitego Aktu Europejskiego (JAE)
nie mogło ominąć także krajów nie należących do Wspólnoty. Wdrażanie prawa eliminującego bariery dostępu do rynków i ograniczenia czterech swobód przepływów
(towarów, usług, kapitału, osób) następowało równolegle w krajach EWG i EFTA.
Uczestnictwo w rynku liczącym ówcześnie 380 mln konsumentów stanowiło okazję
dla państw EFTA (zamieszkiwanych przez niespełna 12,5 mln osób) do uzyskania
korzyści skali. Wspólnoty podpisały w 1991 r. porozumienie z państwami EFTA,
sankcjonujące wcześniejsze ustalenia w sprawie przyjęcia 80% przepisów prawnych
UE (acquis communautaire), co umożliwiło stworzenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Celami EOG były: tworzenie europejskiego rynku wewnętrznego
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wprowadzanie w życie polityki wspólnotowej przy udziale państw EFTA, dążenie
do ożywienia gospodarczego i redukcji bezrobocia, doradztwo w zakresie wielostronnego układu handlowego. W Szwajcarii społeczeństwo opowiedziało się na
drodze referendum przeciwko przystąpieniu do EOG, co jednak nie zmieniło zasady
wdrażania we własnym interesie przez ten kraj znacznej części dorobku prawnego Wspólnot Europejskich. EOG liczy więc obecnie 30 członków (wszystkie kraje
UE oraz Norwegia, Islandia i Lichtenstein), natomiast współpraca gospodarcza ze
Szwajcarią przebiega na niemal identycznych zasadach jak wewnątrz EOG. Można
zauważyć, że ogólny poziom zintegrowania gospodarczego i prawnego wewnątrz
EOG jest zbliżony do występującego w skali WE na początku lat 90. Towarzyszą
temu rozwiązania instytucjonalne (Wspólny Komitet EOG) oraz prawne4 i finansowe
(budżet EOG jest kształtowany na poziomie 1% budżetu ogólnego WE). Przynosi
to również korzyści nowym krajom członkowskim UE, m. in. w zakresie przepływu
osób oraz polityki spójności.
W zakresie swobody przepływu osób kraje EFTA otwierały całkowicie lub częściowo swój rynek pracy, stosując się do terminów okresów przejściowych ustalonych w Traktacie akcesyjnym; likwidacja kontroli granicznych na zasadach określonych w Układzie z Schengen nastąpiła w Norwegii i Islandii w 2001 r., natomiast w
Lichtensteinie i Szwajcarii nastąpi 1 listopada 2008 r. (dla 9 krajów, które weszły do
UE w 2004 r., otwarto granice 21 grudnia 2007 r.; w końcu 2008 r. poza Schengen
pozostanie 5 państw EOG: Wielka Brytania, Irlandia, Cypr, Rumunia i Bułgaria).
W odniesieniu do polityki spójności UE kraje EFTA w 2004 r. (Szwajcaria
w 2005 r.) wyasygnowały środki na wsparcie najbiedniejszych państw członkowskich UE na lata 2004-2009 w kwocie 600 mln euro (w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG) dla 13 państw (10 nowych oraz Hiszpanii, Portugalii i Grecji),
a Norwegia dodatkowo 567 mln euro dla 10 nowych państw (Norweski Mechanizm
Finansowy); zasady aplikacyjne są zbliżone do stosowanych w ramach funduszy
strukturalnych UE.
Skutkiem umów o wolnym handlu EFTA – WE jest poziom wzajemnych obrotów handlowych, który w 2005 r. był 120-krotnie większy niż wewnątrz EFTA (por.
[This is... 2007, s. 17]). O sile związków świadczy to, iż główny sekretariat EFTA
znajduje się w Genewie, ale drugi znajduje się w Brukseli, natomiast Urząd Doradców Statystycznych – w Luksemburgu.
Norwegia już dwukrotnie kończyła negocjacje akcesyjne, przyjmując cały wspólnotowy dorobek prawny, a następnie w referendum odrzucając przystąpienie do WE
(w przyszłości realne jest trzecie referendum w tej sprawie), co oznacza większe
zintegrowanie tego państwa z UE niż w przypadku pozostałych członków EFTA.
Szwajcaria jest z zasady niechętna podpisywaniu porozumień międzynarodowych i
przystępowaniu do ugrupowań i organizacji międzynarodowych (przez wiele lat dotyczyło to nawet ONZ), ale również w tym kraju jeden z członków rządu zauważył
4
Przykładowe umowy podpisane w końcu 2007 r., opisane w informacjach prasowych [Strengthening Co-operation 2007; Launching of Negotiations 2007].
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niedawno, iż Szwajcaria nie będzie trwała wiecznie jak samotna wyspa wewnątrz
UE. Poziom integracji tych państw ze wspólnotami jest więc bardzo wysoki (zob.
[Unia Europejska... 2005, s. 152-157]5, stosunki mają charakter uprzywilejowany i
dlatego tylko formalnie są one traktowane jako zagranica.
Minipaństwa Europy
Największym z minipaństw Europy jest Andora licząca 75 tys. mieszkańców.
Leżąca między Francją i Hiszpanią i mająca od średniowiecza półsuwerenny ustrój
(tytularna zależność od władcy Francji i biskupa z hiszpańskiego Seo de Urgel),
potwierdzony konstytucją z 1993 r., Andora wykorzystuje rozwiązania prawne krajów sąsiednich, m.in. mając do końca 2001 r. w obiegu pesetę hiszpańską i franka
francuskiego, a obecnie euro. Andora nie zawarła jednak formalnej umowy ze WE
w tej sprawie, w odróżnieniu od pozostałych 3 minipaństw – Monako, San Marino
i Watykanu (każde z nich liczy mniej niż 35 tys. mieszkańców). Umowy dają im
m.in. prawo bicia pamiątkowych monet euro. Rozmiary tych państw wykluczają
samodzielne kształtowanie całego dorobku prawnego, co w praktyce sprowadza się
do przyjmowania większości zasad obowiązujących w krajach sąsiednich – Francji
(Monako) i Włoch (San Marino i Stolica Apostolska), a to oznacza respektowanie
wspólnotowego acquis communautaire. Niewielkie rozmiary wykluczają także w
przyszłości ich formalną akcesję (najmniejsze w UE Malta i Luksemburg liczą ponad 400 tys. mieszkańców) na rzecz utrzymania obecnego statusu – de facto paraczłonkowskiego.
Kraje kandydackie
Oficjalny status kandydacki uzyskały w październiku 2005 r. Chorwacja i Turcja, a następnie Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Ten status umożliwia
owym trzem państwom prowadzenie negocjacji akcesyjnych i wymusza dostosowanie prawa do porządku wspólnotowego. Spośród barier szybkiego członkostwa
na pierwszy plan wysuwają się polityczne. Jednakże nawet Turcja, której one dotyczą w największym stopniu, nie będzie mogła być zbyt długo trzymana w „politycznej zamrażarce”, gdyż długofalowo mogłoby to się okazać zbyt niebezpieczne
dla Europy. Deklaracje polityków unijnych oraz wyższych urzędników instytucji
wspólnotowych są powściągliwe, lecz optymistyczne6. Jednak niemal co czwarty
dziennikarz akredytowany przy Komisji Europejskiej jest przekonany, że Turcja
nigdy nie wejdzie do UE, natomiast wśród pozostałych przeważa pogląd, iż nastąpi to w latach 2016-2019 [Survey: Brussels... 2007]. Władze tureckie podejmują
Znajduje się tam wykaz m.in. 15 umów bilateralnych podpisanych z Konfederacją Szwajcarską.
Wielkość tego kraju, jego odmienność kulturowa i zarzuty polityczne (m. in. problem Cypru
Północnego, skali demokracji i respektowania praw obywatelskich, w tym mniejszości narodowych,
rozliczenia się z trudną przeszłością itp.) wpływają na wyrażanie otwartego sprzeciwu wobec akcesji
Turcji przez niektórych polityków i osoby opiniotwórcze. Zob. np. [Francja zagraża...2007].
5
6
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intensywne reformy ekonomiczne, społeczne i polityczne, aby przystąpienie było
możliwe już w 2014 r. [Turkey Says... 2007], a więc na początku kolejnej perspektywy finansowej. W listopadzie 2007 r. Turcja miała prowizorycznie zamknięty jeden
rozdział negocjacyjny (z 33), a 4 dalsze otwarte. Z kolei Chorwacja prowizorycznie
zamknęła 2 rozdziały i 14 otworzyła (pojawiają się oceny, iż Chorwacja wejdzie do
UE jeszcze przed zakończeniem obecnej perspektywy finansowej). BJR Macedonia
koncentrowała swoje wysiłki na spełnieniu wstępnych kryteriów politycznych i gospodarczych [Key Findings... 2007; Rehn, The Commission... 2007]. Wszystkie te
państwa posiadają układy stowarzyszeniowe ze WE (w przypadku Chorwacji i Macedonii – SAA – Stabilisation and Association Agreement), korzystają z pomocy ze
środków przedakcesyjnych IPA (do 2006 r. CARDS), a w podstawowych sprawach
politycznych współczesnego świata zgadzają się ze stanowiskiem Rady UE wyrażanym w publikowanych komunikatach i oświadczeniach. Ich stosunki ze wspólnotami są wybitnie uprzywilejowane.
Region Zachodnich Bałkanów
W dokumentach wspólnotowych cztery kraje Zachodnich Bałkanów nazywane
są potencjalnymi krajami kandydującymi. Podążają one ścieżką wyznaczoną przez
Chorwację i Macedonię i można oczekiwać, że wkrótce uzyskają status kraju kandydującego. Najbardziej zaawansowana jest Albania, która podpisała w 2006 r. układ
SAA, oraz Czarnogóra, która uzyskała niepodległość w połowie 2006 r., a już w październiku 2007 r. złożyła podpis pod porozumieniem SAA (układy te wymagają ratyfikacji przez kraje UE-27). Pozostałe państwa mają poważne problemy polityczne,
które spowalniają działania integracyjne. Negocjacje SAA z Bośnią i Hercegowiną
zakończono w grudniu 2006 r., lecz układ nie został jeszcze podpisany, natomiast
Serbia w połowie 2007 r. spełniła warunki wznowienia zawieszonych uprzednio
negocjacji SAA (parafowanie układu przez Serbię nastąpiło w listopadzie 2007 r.)
[Key Findings... 2007; Realizacja ponownego...; Montenegro Takes... 2007; Rehn
2007, Serbia’s... 2007]. Najpoważniejszą barierą przyszłego członkostwa jest trudny
do rozwiązania problem Kosowa, formalnie serbskiej prowincji (de facto niezależnej) dążącej do niepodległości przy ostrożnym wsparciu ze strony UE7. W raportach
na temat rozszerzenia oraz w działaniach instytucji wspólnotowych Kosowo jest
traktowane jak piąte państwo aspirujące do członkostwa w UE w regionie Zachodnich Bałkanów.
7
Jest to poważny problem prawa międzynarodowego, gdyż uznanie niepodległości Kosowa można traktować jako kontynuację działań społeczności międzynarodowej, która w 2000 r. zbrojnie oderwała prowincję suwerennego państwa. Jest to także problem polityczny, gdyż Serbię wspiera Rosja,
która w 2006 r. na Rugii podczas szczytu grupy państw najbardziej uprzemysłowionych (G7+1), kategorycznie sprzeciwiła się niepodległości Kosowa. Wyrazem ostrożności UE jest używanie przy nazwie
Kosowo adnotacji „wg rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa ONZ”, a także przestrogi pod adresem
nowo wybranych władz samorządowych Kosowa przed jednostronnym ogłoszeniem niepodległości
(zapowiedzianym na 10 grudnia 2007 r.), pomimo prac UE w tym kierunku [EU Countries... 2007;
Kosovo Warned... 2007; Kosovo’s Contested... 2007].
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Wszystkie wymienione 5 terytoriów objętych procesem stabilizacji i stowarzyszenia (podobnie jak Chorwacja i Macedonia) uzyskuje wsparcie ze środków Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej IPA, jest zachęcane do współpracy regionalnej i liberalizacji wzajemnych stosunków handlowych w ramach formalnego członkostwa
w CEFTA8, a w dwóch z tych terytoriów walutą obiegową jest euro9.
Beneficjenci Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
Europejska Polityka Sąsiedztwa (ENP) pojawiła się w chwili rozszerzenia UE
w 2004 r. na bazie funkcjonującego od połowy lat 90. Partnerstwa Śródziemnomorskiego (PŚ), którym przed zmianą swojego statusu były objęte także Malta, Cypr i
Turcja. W tej chwili w ramach PŚ funkcjonuje 5 śródziemnomorskich państw Afryki
(Maroko, Algieria, Tunezja, Libia i Egipt) oraz 5 terytoriów Azji (Liban, Syria, Jordania, Izrael i Autonomia Palestyńska10). Pozostałe państwa ENP nie mieszczą się w
PŚ i znajdują się na obszarze byłego Związku Radzieckiego. Są to 3 kraje azjatyckie:
Gruzja, Azerbejdżan i Armenia, oraz 3 europejskie: Mołdowa, Ukraina i Białoruś.
Dotyczy ich specjalna inicjatywa – Synergia Morza Czarnego, łącząca kraje ENP
z członkami UE Rumunią i Bułgarią, a z drugiej strony z Rosją i Turcją [Black Sea...
2007].
Kraje PŚ podpisują ze WE porozumienia stowarzyszeniowe (AA – Association
Agreement), natomiast republiki postradzieckie porozumienia o współpracy i partnerstwie (PCA – Partnership and Cooperation Agreement). Czynniki polityczne
(przede wszystkim nieprzestrzeganie praw człowieka) zadecydowały, że nie podpisano porozumień z Libią, Syrią i z Białorusią. W stosunku do tych krajów oraz Algierii nie przyjęto także Planów Działania ENP11. Pewne formy współpracy jednak
występują nawet w przypadku wymienionych państw, m.in. współpraca transgraniczna w ramach euroregionów finansowana w latach 2000-2006 ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A. Z kolei współpracę transnarodową finansowano w ramach Interreg III B, w tym programy Western Mediterranean oraz CADSES.
Po rozszerzeniu UE o 10 państw w latach 2004-2006 Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie
Wolnego Handlu obejmowało jedynie Rumunię, Bułgarię i Chorwację. Wejście do UE od 1 stycznia
2007 r. Rumunii i Bułgarii groziło wygaśnięciem tego układu, lecz zachęty ze strony Komisarza ds.
Rozszerzenia, O. Rehna, spowodowały, że jeszcze w 2006 r. do CEFTA przystąpiła DJR Macedonia,
a w 2007 roku reszta Zachodnich Bałkanów (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia i
Kosowo) oraz spoza tego obszaru Mołdowa.
9
Kosowo i Czarnogóra wprowadziły euro wraz z pojawieniem się tej waluty w obiegu w 2002 r.
(były to wtedy części składowe Jugosławii), ale nie podpisały stosownych porozumień ze WE. Z tego
powodu Czarnogóra została upomniana w październiku 2007 r. przez Komisję Europejską, która jednak
nie zażądała wymiany waluty na własną, gdyż byłoby paradoksem wycofywanie się teraz z euro, po to,
by za kilka lat po akcesji do UE mieć obowiązek tę walutę wprowadzić.
10
Autonomia Palestyńska jest podmiotem PŚ, ale – podobnie jak Kosowo – nie ma osobowości
prawnomiędzynarodowej, stanowiąc część Izraela.
11
Zasady funkcjonowania ENP określono w dokumencie [Communication from...], następnie w
regulacji z października 2006 r. Podstawowe kierunki działań wynikają z planu wzmocnienia współpracy, zob. [Strengthening the European... 2007].
8
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Rys. 1. Unia Europejska na tle otoczenia
Żródło: opracowanie własne.

W latach 2007-2013 nadal funkcjonuje Interrreg (czwarta edycja), lecz obecnie ze
statusem programu w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zasadnicze
jednak środki dla 10 podmiotów PŚ pochodzą z zainicjowanego w 1996 r. specjalnego programu MEDA, natomiast dla 6 państw postradzieckich – z programu TACIS. Od 2007 r. w miejsce tych programów pojawił się Instrument Europejskiego
Sąsiedztwa i Partnerstwa (ENPI). Realizację ENP wspiera także EFTA, gdyż zasadniczym celem ENP jest rozciągnięcie strefy stabilności bezpieczeństwa i dobrobytu
na całą Europę i jej otoczenie.
Relacje z państwami otoczenia UE ilustruje rys. 1.
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4. Stosunki z innymi państwami świata
Państwa i terytoria zamorskie (OCT)
Terytoriów zamorskich czterech państw członkowskich UE nie można traktować jako klasycznych kolonii, chociaż są pozostałością po dawnych imperiach kolonialnych. Mają zwykle bardzo szeroką autonomię, a metropolie w znacznej skali
je finansują. Obowiązek ich wspierania (środki pochodzą z Europejskiego Funduszu
Rozwoju) wzięły na siebie także Wspólnoty Europejskie, określając cele i zasady
stowarzyszenia już w 1957 r. (art. 131-135 TEWG – obecnie art. 182-188 TWE).
Zgodnie z art. 3.1 TWE „... działalność Wspólnoty obejmuje, na warunkach i zgodnie
z harmonogramem przewidzianym w niniejszym Traktacie: ... s) stowarzyszanie z
krajami i terytoriami zamorskimi w celu zwiększenia wymiany handlowej i wspólnych starań na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego...” [Prawo Unii... 2005,
s. 23-24, 164, 173]. Dołączona do Traktatu lista (załącznik II) obejmuje 21 terytoriów,
z których największe liczą 230-260 tys. mieszkańców (Polinezja Francuska, Nowa
Kaledonia, Antyle Holenderskie), a aż 16 z tych terytoriów nie przekracza liczby 65
tys. mieszkańców12. Są to wyłącznie wyspy i archipelagi, które obecnie nie aspirują
do niepodległości (poza autochtonami, stanowiącymi mniejszość w Nowej Kaledonii). Najwięcej – 12 terytoriów należy do Wielkiej Brytanii (największe, Bermudy,
liczą 65 tys. mieszkańców, a najmniejszą wyspę Pitcairn zamieszkuje niespełna 50
osób), 6 archipelagów należy do Francji, a 2 do Holandii. Listę uzupełnia opisana
uprzednio duńska Grenlandia. Można oczekiwać, że w przyszłości niektóre z tych
wysp staną się regionami UE, uzyskując status zbliżony do obecnych czterech zamorskich departamentów Francji13. Poza umową stowarzyszeniową UE – OCT zawierane
są niekiedy także inne umowy, poświęcone wybranym aspektom współpracy14.
Kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP)
Współpraca z krajami rozwijającymi się – dawnymi koloniami państw UE, jest
wyrazem odpowiedzialności Europy za okres kolonializmu. Została ona zapoczątkowana zapisami Traktatu rzymskiego i początkowo dotyczyła jedynie 18 kolonii
frankofońskich (francuskich i belgijskich oraz Somalii) w Afryce, które na przełomie lat 50. i 60. uzyskały niepodległość. Obecnie regulują ją zapisy art. 3.1 r) oraz
art. 177-181 TWE. Stosowny rozdział nosi nazwę „Współpraca na rzecz rozwoju”,
a działania w tym zakresie nazywane są polityką rozwoju, podobnie jak powołany
specjalnie w tym celu Europejski Fundusz Rozwoju (ma on charakter pozabudżetowy i wszystkie kraje UE wnoszą tu osobną składkę). Wobec pierwszych beneficjentów działań wspólnotowych stosowano nazwę Stowarzyszone Kraje Afryki i
Dane demograficzne w niniejszym opracowaniu pochodzą z: [Rocznik Statystyczny... 2006].
Zabiega o to szczególnie Majotta leżąca niedaleko Madagaskaru. Gdyby taki status uzyskała
Polinezja Francuska, Unia Europejska leżałaby na wszystkich sześciu kontynentach.
14
Podobnie jak Monaco, San Marino i Watykan także liczące 7 tys. mieszkańców francuskie wyspy Saint Pierre et Miquelon, położone na Atlantyku u wybrzeży Kanady, zawarły porozumienie w
sprawie waluty euro.
12
13
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Madagaskaru (AASM), natomiast nazwa AKP jest używana od połowy lat 70., kiedy
to przyjęciu do WE Wielkiej Brytanii znaczną część nowych członków tworzyły
wyspy Pacyfiku oraz Morza Karaibskiego. Z czasem do tej grupy zaczęto włączać
także państwa, które niepodległość uzyskały wcześniej, niekiedy jeszcze w XIX w.
(np. Haiti, Dominikana), lub które praktycznie nigdy nie były koloniami (np. Liberia, Etiopia). Na przełomie XX i XXI wieku przyjęto Republikę Południowej Afryki,
Kubę i Timor Wschodni, a liczba państw AKP doszła do 79 – 48 afrykańskich, 16
karaibskich (13 wyspiarskich i Belize oraz z Ameryki Południowej – Gujana i Surinam) i 15 pacyficznych (wyłącznie wyspiarskie, w tym zaliczany do Azji Timor
Wschodni). Do AKP należą wszystkie kraje afrykańskie, poza wymienionymi pięcioma państwami ENP i PŚ (podmioty polityki sąsiedztwa uzyskują większe korzyści niż kraje AKP) oraz mającą nieustabilizowaną sytuację międzynarodową Saharą
Zachodnią. Kraje afrykańskie stanowią trzon grupy, mając dominujący potencjał
demograficzny. Łącznie w państwach AKP żyje ponad 800 mln osób (w Afryce 757
mln, w strefie Karaibów 36,5 mln, a w strefie Pacyfiku ponad 9 mln), a więc co ósmy
mieszkaniec globu15.
Multilateralne umowy stowarzyszeniowe były zawierane w stolicy Kamerunu
– Jaundé (konwencje z 1963 i 1969 r.), w stolicy Togo – Lomé (konwencje z 1975,
1979, 1984 i 1989 r.), a ostatnie, obecnie realizowane porozumienie zawarto na 20
lat w 2000 r. w stolicy Beninu – Cotonou (zgodnie z przyjętą zasadą co 5 lat ulega
ono rewizji – w 2005 r. miało to miejsce w stolicy Botswany Gaborone). Konwencje te zawsze miały charakter asymetryczny – kraje WE zgadzały się na bezcłowy import 99,5% produktów z państw AKP, które zachowały prawo do utrzymania
ceł wwozowych) (szerzej [Leonard 1998, s. 264-268])16 Porozumienie z Cotonou
dotyczy przede wszystkim sfery gospodarczej i zawiera szereg odniesień, m.in. do
milenijnych celów rozwojowych (MDGs), sektora społecznego, podmiotów (aktorów) niepaństwowych, młodzieży, wiedzy tradycyjnej, technologii informacyjnej,
współpracy regionalnej oraz państw wyspiarskich. Najważniejsze są postanowienia
handlowe, ułatwienia inwestycyjne oraz wsparcie finansowe ze strony UE. Porozumienie zawiera także postanowienia polityczne dotyczące m.in. dialogu politycznego, nieproliferacji broni masowego rażenia, akceptacji działań Międzynarodowego
Trybunału Karnego17 i współpracy w zwalczaniu terroryzmu [Compendium on Co-operation... 2000; ec.europa.eu... 2007].
Obliczenia własne, dane za 2005 r.
Preferencje celne zapewniają krajom AKP nadwyżkę w wymianie handlowej, która w latach
2000-2006 oscylowała wokół 10% wartości eksportu i kształtowała się na poziomie od 2,1 do 6,7 mld
euro [Eurostat. Statistics... 2007].
17
W związku z krótkim okresem działania trybunału (zgłoszenia państw od 1998 r.; uruchomienie
działalności z początkiem 2002 r.) w końcu 2007 r. skupiał on zaledwie 105 państw świata (bez USA,
Rosji, całej Afryki Północnej i zdecydowanej większości państw Azji,). Na 79 państw AKP jurysdykcji
Trybunału poddały się 43 kraje, a więc wyższy odsetek niż w skali całego świata. Liczba ta będzie
wzrastać, ale nie należy oczekiwać szybkiej zgody na odpowiadanie przed MTK państw AKP łamiących prawa człowieka lub objętych najbardziej nabrzmiałymi konfliktami wewnętrznymi i międzynarodowymi (np. Kuby, Haiti, Sudanu, Erytrei, Angoli i in.).
15
16
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Uzupełnieniem Porozumienia z Cotonou są negocjowane osobno z 6 regionami
AKP (Afrykę podzielono na 4 regiony) Umowy Partnerstwa Gospodarczego (EPA),
które przewidują całkowitą eliminację kwot importowych i ceł przez UE z zachowaniem okresów przejściowych dla cukru i ryżu. Obecnie całkowity brak barier
dotyczy 40 krajów AKP zaliczanych przez MFW do grupy najmniej rozwiniętych
krajów świata (LDCs) [EU Offers Full... 2007]. Innym polem współpracy w skali całej Afryki (wraz z pięcioma państwami ENP) jest Strategia UE dla Afryki przyjęta w
październiku 2005 r. i koncentrująca się na wspieraniu realizacji zadań milenijnych
(MDGs) w wyniku współpracy Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej oraz organizacji regionalnych [European Commision Discusses... 2005]. Do tej pory odbyły
się dwa szczyty UE – Afryka. Pierwszy miał miejsce w 2000 r. w Kairze, natomiast
drugi w Lizbonie w grudniu 2007 r. W ramach Wspólnej Strategii UE – Afryka
przyjęto 5 inicjatyw politycznych partnerstwa w zakresie: energii, zmian klimatycznych, migracji, mobilności i zatrudnienia, demokratycznego rządzenia; politycznej i
instytucjonalnej architektury [Commission Adopts... 2007].
Podobne uzupełniające działania odnoszą się do pozostałych stref AKP. W przyjętej przez Komisję w marcu 2006 r. Strategii UE dla Karaibów promuje się silne
partnerstwo na rzecz rozwoju, walki z ubóstwem, demokracji, przestrzegania praw
człowieka i likwidowania globalnych zagrożeń pokoju, utrzymania bezpieczeństwa
i stabilności, a konferencja na najwyższym szczeblu odbyta w tym samym czasie
w Brukseli rozszerzyła zaangażowanie UE w sprawy zwalczania nierówności i wykluczenia społecznego na Karaibach i w całej Ameryce Łacińskiej [EU and the Caribbean...].
Inne kraje rozwijające się
UE preferuje podpisywanie multilateralnych porozumień także w przypadku
innych grup państw rozwijających się. Strategicznym kierunkiem działań jest liberalizacja handlu światowego i wypełnianie zobowiązań nakładanych na kraje rozwinięte – dawniej przez Rundę Urugwajską GATT, a obecnie wyznaczanych przez
negocjacje toczone w ramach Rundy Doha WTO. UE dąży do podpisania umów
o wolnym handlu (FTA) z najbardziej zaawansowanymi partnerami. Skala obrotów handlowych i siła współpracy na innych płaszczyznach z krajami lub grupami
państw jest zróżnicowana.
To nie USA, lecz Unia Europejska jest największym inwestorem zagranicznym
oraz kredytodawcą w Ameryce Łacińskiej, a dla wielu państw, zwłaszcza należących
do Mercosuru (Argentyna, Brazylia, Urugwaj, Paragwaj), jest także głównym partnerem handlowym. Nakładają się na to silne związki kulturowe regionu z Hiszpanią i Portugalią. Odbyły się cztery szczyty UE–Ameryka Łacińska/Karaiby: w Rio
(1999), Madrycie (2002), Guadalaharze (2004) i w Wiedniu (2006). W szczycie wiedeńskim brało udział 25 przywódców unijnych i 33 z Ameryki Łacińskiej oraz Karaibów. Postanowiono podwoić w ciągu pięciu lat zarówno inwestycje, jak i handel
wzajemny. Na szczycie podjęto także decyzję o rozpoczęciu negocjacji z sześcio-

247
ma państwami Ameryki Środkowej w celu osiągnięcia do 2010 r. porozumienia o
wolnym handlu18. Stosunki wielostronne określane są wzmocnionym partnerstwem
strategicznym, które powinno przejawiać się w sieci układów o stowarzyszeniu i
porozumień o wolnym handlu, wzajemnym wzmacnianiu znaczenia na arenie międzynarodowej, współpracy ekonomicznej, w zakresie spraw społecznych, edukacji
i ochrony środowiska, zwalczania narkotyków i korupcji itp. [Ameryka Łacińska...
2005]. Między szczytami gromadzącymi przywódców państw odbywają się spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Na spotkaniu w Santo Domingo
(Dominikana) w kwietniu 2007 r. przedstawiono plan finansowy i główne kierunki
wsparcia ze strony UE w latach 2007-2013. Partnerem UE w tych rozmowach była
powstała w 1986 r. Grupa z Rio, skupiająca niemal wszystkie państwa latynoamerykańskie [Ell and Latin... 2007]. Jednocześnie z najważniejszymi państwami Ameryki Łacińskiej zawierane są umowy dwustronne. Na przykład realizacja umowy stowarzyszeniowej UE–Chile zamyka się w trzech obszarach: dialog polityczny, wolny
handel oraz współpraca. Programy współpracy w latach 2007-2013 (przewidziano
kwotę 41 mln euro) dotyczą trzech sektorów: spójności społecznej, szkolnictwa
wyższego oraz innowacji i konkurencyjności. Na nieco niższym poziomie są stosunki z Brazylią, której na szczycie w Lizbonie (w składzie: przewodniczący Komisji,
premier Portugalii i prezydent Brazylii) zaproponowano strategiczne partnerstwo,
umożliwiające poszerzenie dotychczasowej współpracy o rozwój regionalny, transport morski i energię. Współpracę w zakresie polityki regionalnej zapoczątkowano
w listopadzie 2007 r. [Eu-Chile... 2007; EU – Brazylia... 2007; Eu Holds... 2007;
Komisarz Danuta Hübner... 2007].
Wielostronna współpraca jest również preferowana na kontynencie azjatyckim.
Do niedawna stosunkowo małe było zaangażowanie UE w Azji Środkowej, lecz
obecnie się to zmienia. Kraje te są traktowane jako „sąsiedzi sąsiadów” UE, a sfery wspólnych zainteresowań dotyczą głównie współpracy energetycznej, wymiany
studentów i naukowców, ochrony granic i zwalczania narkotyków, bezpieczeństwa i
reform demokratycznych [Ferrero-Waldner 2006].
Szczyty Europa-Azja (ASEM) odbywają się cyklicznie co 2 lata, począwszy od
1996 r., kiedy w Bangkoku spotkało się 15 przywódców europejskich i 10 azjatyckich. Obecnie ASEM obejmuje po stronie azjatyckiej 13 państw (Chiny, Japonię,
Koreę Pd. oraz 10 państw ASEAN). Polski premier po raz pierwszy uczestniczył w
obradach ASEM w Hanoi (obrady kolejnych szczytów odbywają się naprzemiennie
w Azji i w Europie) w 2004 r. – 5 miesięcy po naszym wstąpieniu do UE. Cele generalne ASEM to utrzymanie i wzmocnienie pokoju i stabilizacji oraz stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu i społecznemu. Ma temu sprzyjać
Azjatycko-Europejskie Partnerstwo na rzecz Zwiększenia Wzrostu. Każdy szczyt
kończy się konkretnymi ustaleniami o charakterze instytucjonalnym, prawnym i finansowym w zakresie podejmowanych inicjatyw [www.kprm.gov.pl... 2006].
18
Negocjacje rozpoczęto w czerwcu 2007 r. (13 miesięcy po zakończeniu szczytu) [EU and the
Central... 2007].
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Coraz intensywniejsza jest współpraca UE z dynamicznym regionem Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN). Wzajemne relacje ugrupowań liczą już ponad 30 lat, a ASEAN jest głównym azjatyckim kierunkiem inwestycji europejskich i piątym partnerem handlowym UE (4-5% europejskiego eksportu i
6-7% importu oraz przeciętny roczny deficyt obrotów 30 mld euro [Eurostat. News...
2007 nr 158]). Porozumienie o Partnerstwie i Współpracy (PCA) było w 2007 r.
negocjowane z siedmioma uczestnikami ASEAN (Indonezją, Malezją, Singapurem, Tajlandią, Filipinami, Brunei i Wietnamem), natomiast całe stowarzyszenie ma
zostać objęte umową o wolnym handlu (FTA). Oprócz celów gospodarczych PCA
koncentruje się na zagadnieniach migracyjnych, nieproliferacji i praw człowieka
[EU-ASEAN Increasing... 2007; EU Launches... 2007; EU-ASEN 30 Years... 2007;
EU-ASEAN to Push... 2007].
Kraje rozwinięte i potęgi globalne
Azja jest także kontynentem, gdzie leżą kraje rozwinięte (Japonia i Korea Pł.)
oraz dwie nowe potęgi gospodarcze świata – Indie i Chiny. Chiny ustępują jedynie Stanom Zjednoczonym pod względem skali obrotów handlowych z UE, Japonia
zajmuje piąte miejsce (za Rosją i Szwajcarią; kraj ten od kilkunastu lat sukcesywnie
traci wysoką pozycję partnera handlowego), Korea Południowa ósmą pozycję (za
Norwegią i Turcją), a Indie dziewiątą (pierwszą dziesiątkę zamyka Brazylia) [,,Eurostat. Euro...” 2007]. Komisja Europejska określiła zasady negocjacji nowej generacji umów FTA z Republiką Korei, Indiami i ASEAN-em. Warunkami negocjacji
są: odpowiedni potencjał rynkowy (skala i wzrost), poziom protekcji handlowej naruszający interesy UE oraz negocjacje potencjalnych partnerów z konkurentami UE,
które mogłyby mieć wpływ na gospodarkę i rynek unijny. W tym kontekście umowy
z wymienionymi państwami okazują się priorytetowe [European Commission Welcomes... 2007; EU and Korean 2007]. Kontakty z Indiami są bardzo ożywione, o
czym świadczy zorganizowany w końcu listopada 2007 r. w New Delhi ósmy szczyt
UE–Indie, poświęcony problemom handlu, energii, zmian klimatycznych, rozmów z
WTO oraz współpracy regionalnej (kraje SAARC, Pakistan, Bliski Wschód i Afryka) [EU-India Summit... 2007; Mandelson 2007]. Z kolei szczyty UE–Japonia mają
bardzo długą tradycję (do 2007 r. odbyło się 16 szczytów). Wspólny Plan Działania (JAP) obejmuje 4 kluczowe zagadnienia: promowanie pokoju i bezpieczeństwa,
zwiększenie wymiany handlowej, współpracę wobec wyzwań globalizacji; zbliżenie
ludzi i kultur. Szczegółowe przedsięwzięcia dotyczą m.in. ułatwień inwestycyjnych,
współpracy naukowej i energetycznej, wdrażania Protokołu z Kioto i negocjacji handlowych WTO w ramach Rundy Doha [ec.europa... 2007]. Tradycyjnym polem kontrowersji jest właśnie liberalizacja handlu i zarzuty o utrzymywanie przez Japonię
różnych form protekcji.
Unia Europejska utrzymuje bliską współpracę ze wszystkimi głównymi państwami APEC. Oprócz Japonii, Korei i Chin zaliczamy tu państwa Pacyfiku północnego (Kanadę i USA) oraz południowego (Australia i Nowa Zelandia). Ostatnie
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negocjacje w czerwcu i we wrześniu 2007 r. toczyły się z Nową Zelandią (UE jest
po Australii głównym partnerem handlowym tego kraju), a ich efektem jest nowa
Wspólna Deklaracja o Stosunkach i Współpracy dotycząca m. in. handlu i inwestycji,
bezpieczeństwa w regionie, bezpieczeństwa energetycznego, zmian klimatycznych i
zwalczania terroryzmu [European Union... 2007; EU and New Zeland... 2007].
Drugim partnerem handlowym UE jest ChRL. Rozmowy są także prowadzone
na cyklicznych szczytach (na początku grudnia 2007 r. odbył się dziesiąty). Przy
szybko rosnących obrotach głównym polem zainteresowania UE jest zmniejszanie
nierównowagi salda wymiany. Unijny eksport (64 mld euro) był w 2006 r. przeszło
trzykrotnie mniejszy niż import (195 mld). Dawało to 131 mld euro deficytu wzajemnych obrotów, czyli aż 2/3 ujemnego salda UE w kontaktach handlowych ze światem (195 mld euro) [,,Eurostat. News...” 2007 nr 160]. Konsekwencją są olbrzymie
rezerwy dewizowe Chin (ok. 1,5 bln dolarów), co wywołuje konieczność współpracy w sprawach walutowych dla zapewnienia stabilności światowego systemu finansowego (z drugiej strony UE i USA wywierają presję na Chiny w sprawie znacznej
dewaluacji juana). Poziom urynkowienia gospodarki chińskiej nadal nie odpowiada
standardom światowym, podobnie jak szczegółowe kwestie, np. związane z ochroną
praw autorskich i własności intelektualnej. UE prowadzi bardzo intensywną współpracę z Chinami [EU Troika... 2007; Danuta Hübner uczestniczy... 2007; Chinas
Pledges... 2007], także w sferze pozaekonomicznej, m.in. w sprawach ekologicznych (Chiny są obok USA głównym emitentem gazów cieplarnianych; USA, Chiny,
Indie i Brazylia nie zgadzają się na podpisanie porozumienia z Kioto)[EUR 500...
2007]19 czy przestrzegania praw podstawowych [Inauguracja pierwszych... 2007],
jednak bez wysuwania na pierwszy plan zasadniczych, trudnych lub niemożliwych
do przezwyciężenia rozbieżności politycznych [Whither EU-China... 2007].
Jeszcze intensywniejsze są kontakty UE z USA – pierwszym partnerem handlowym, oraz z Rosją – trzecim partnerem UE. Kontakty te są nagłośnione medialnie, mają stosunkowo bogatą literaturę20 i są nie mniej trudne niż kontakty z Chinami. Dotyczy to problemów zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. W odróżnieniu od krajów znajdujących się na niższym poziomie rozwoju, z którymi UE
ma ujemne saldo wymiany, wymiana z krajami OECD (USA, Szwajcarią, Turcją)
przynosi Unii Europejskiej nadwyżkę. W związku z tym USA zarzucają UE protekcjonizm i ochronę głównie rynku rolnego. Rywalizacja obu potęg gospodarczych o
pozycję największej i najbardziej konkurencyjnej gospodarki (zasadniczy cel Strategii lizbońskiej, akcentowany przez UE w latach 2000-2005) utrudnia porozumienie.
Rozbieżności między członkami UE odnośnie do strategicznych decyzji politycznych USA oraz zaangażowania militarnego w Iraku wykazały słabość WPZiB. Inaczej rozumiana jest współodpowiedzialność za przyszłość świata, co wyraża się w
braku zgody USA na podpisanie Protokołu z Kioto. Brak osobowości prawnej Unii
Realizacji porozumienia z Kioto służy także konferencja ONZ na wyspie Bali na początku
grudnia 2007 r.
20
Są one przedmiotem odrębnych publikacji przygotowanych do niniejszego tomu.
19
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Europejskiej powoduje, że USA wolą prowadzić negocjacje bilateralne z krajami
WE, co dodatkowo osłabia WPZiB.
W relacjach z Rosją zdominowanych przez sektor paliwowy (decyduje on o
znacznym deficycie obrotów handlowych Unii) problem zapewnienia krajom UE
bezpieczeństwa energetycznego wysunął się w latach 2006-2007 na plan pierwszy.
Po krokach podejmowanych przez Rosję wobec Ukrainy, Białorusi i Litwy dostrzeżono niebezpieczeństwa związane z brakiem dywersyfikacji dostaw, bezpośrednimi
działaniami rządu rosyjskiego w gospodarce państw UE (uznano, że rosyjskie koncerny paliwowe są całkowicie zależne od władz wykonawczych i w swoich strategiach nie kierują się pragmatyzmem rynkowym, lecz poleceniami płynącymi z
Kremla) przy jednoczesnym braku stosunków rynkowych w tym sektorze i niedopuszczaniu do napływu do niego kapitału zagranicznego. Naruszenie rosyjskich interesów politycznych na Ukrainie w końcu 2004 r. w wyniku wsparcia udzielonego
prezydentowi Juszczence przez przywódców państw oraz przedstawicieli instytucji
wspólnotowych można traktować jako początek pogorszenia wzajemnych relacji.
Następstwem stała się próba rozgrywania przez dyplomację rosyjską sprzecznych
interesów członków UE. Zakaz importu mięsa i innych płodów rolnych z Polski
można uznać za próbę rozbicia jedności UE, podważenia skuteczności umów wielostronnych i usankcjonowania praktyki prowadzenia przez Rosję jedynie negocjacji dwustronnych z wybranymi partnerami. Grozi to podważeniem istnienia spójnej
WPZiB. Zadrażnienia pojawiają się również z jednej strony wokół rozmieszczenia
tarczy antyrakietowej, respektowania układów rozbrojeniowych czy dochodzenia do
niepodległości Kosowa, a z drugiej strony odnośnie do swobód obywatelskich, kwestii ekologicznych, przepływu kapitału i działań protekcyjnych. Pomimo wskazanych kontrowersji wiele umów dwustronnych jest realizowane bez odstępstw i toczy
się dialog polityczny, co przejawia się w cyklicznych spotkaniach na szczycie.

5. Aspekty prawno-instytucjonalne i finansowe
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa została stworzona na mocy postanowień Traktatu z Maastricht (TUE). Poświęcono jej tytuł V obejmujący 18 artykułów. Jest to ponad 1/3 ogólnej liczby artykułów TUE. Zapisy te zostały częściowo
zmodyfikowane przez Traktat amsterdamski (wprowadził on np. funkcję wysokiego
przedstawiciela ds. WPZiB) i Traktat nicejski. Zgodnie z art. 11: „Państwa Członkowskie popierają aktywnie i bez zastrzeżeń politykę zewnętrzną i bezpieczeństwa
Unii w duchu lojalności i wzajemnej solidarności”. Istotnym zadaniem staje się więc
takie formułowanie założeń polityki, by nie budziły one wątpliwości poszczególnych państw UE. Unia nie jest federacją państw i dlatego nie może narzucać nieakceptowanych rozwiązań, co jest zgodne także z zasadą subsydiarności. Oznacza to
w praktyce częsty brak stanowiska w wielu ważnych sprawach polityki międzynarodowej (w myśl art. 23 najważniejsze decyzje zapadają jednomyślnie). Przykładem
jest niemożność wypracowania jednoznacznej postawy w sprawach Iraku. W ten
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sposób zakres polityki zagranicznej jest de facto ograniczony do zagadnień, co do
których panuje powszechna zgoda. Osłabia to pozycję Wspólnoty w rozmowach z
najważniejszymi partnerami. Pozycja ta ulegnie wzmocnieniu przez nadanie osobowości prawnomiędzynarodowej Unii Europejskiej w Traktacie reformującym
(lizbońskim), którego podpisanie zaplanowano na 13 grudnia 2007 r. (Unia miała
przejąć wszystkie kompetencje Wspólnot Europejskich, które ulegają likwidacji).
Brak zgody większości państw na przeniesienie suwerennych uprawnień na poziom
unijny skutkował jednak brakiem zgody na pierwotne zapisy Traktatu konstytucyjnego, zakładające utworzenie stanowiska Ministra Spraw Zagranicznych UE. Odpowiednikiem tego stanowiska o ograniczonych kompetencjach jest obecnie wysoki
przedstawiciel ds. WPZiB, który jednocześnie pełni funkcję Sekretarza Generalnego
Rady (w latach 2004-2009 jest to Javier Solana).
Traktatowe uprawnienia w zakresie polityki zagranicznej są dzielone między
Radę Europejską (art. 13 i 17), Radę (art. 14-16, 23-26), Prezydencję (art. 18, 21),
Komisję (art. 27) oraz państwa (art. 19-20, 22), a w mniejszym stopniu Parlament
Europejski (art. 21, dochodzi też kontrola budżetu). Zgodnie z art. 18 dla zapewnienia większej spójności polityki w rozmowach międzynarodowych uczestniczą często jednocześnie przedstawiciel prezydencji (minister spraw zagranicznych, premier
lub prezydent), reprezentant Rady (wysoki przedstawiciel ds. WPZiB) oraz reprezentant Komisji (przewodniczący lub jeden z komisarzy). Przyjmuje się wtedy określenie Trojka (ang. Troika). Wsparcie profesjonalne dla negocjacji, podpisywania
umów czy jedynie zajmowanie stanowiska w sprawach międzynarodowych należy
do urzędników ministerialnych kraju sprawującego prezydencję oraz urzędników
Komisji, którzy przygotowują odpowiednią dokumentację i projekty zarówno dla
Komisji, jak i Rady [Prawo Unii... 2005, s. 184-193].
Warto przyjrzeć się strukturze organizacyjnej Komisji Europejskiej, gdyż przybliża ona zakres działań zewnętrznych UE. Liczba komisarzy odpowiada liczbie
państw członkowskich (27)21. Taka zasada prowadziła do sztucznego wydzielania
stanowisk i w przyszłości zostanie zarzucona. Obecnie czterech komisarzy odpowiada za różne aspekty działalności zewnętrznej. Są to komisarze ds.:
•• stosunków zewnętrznych i Europejskiej Polityki Sąsiedztwa – w latach 2004-2009 B. Ferrero-Waldner,
•• rozszerzenia – O. Rehn,
•• rozwoju i pomocy humanitarnej – L. Michel,
•• handlu – P. Mandelson.
Wśród pozostałych członków Komisji najbardziej aktywnie kształtują współpracę międzynarodową komisarze ds. energii (A. Piebalgs), polityki regionalnej
(D. Hübner), środowiska (S. Dimas), rybołówstwa i gospodarki morskiej (J. Borg)
i kilku innych. Liczba komisarzy nie jest zgodna z liczbą dyrekcji generalnych –
5 dyrekcji dotyczy działań zewnętrznych (pomocy humanitarnej, handlu, rozszerzania, rozwoju, stosunków zewnętrznych). Struktura organizacyjna Dyrekcji General21

Informacje zweryfikowano na podstawie strony www.europa.eu (3.12.2007).
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nej ds. Stosunków Zewnętrznych w dużym stopniu odzwierciedla omówiony kształt
geograficzny relacji UE z partnerami zewnętrznymi i obejmuje 3 grupy ośmiu dyrektoratów merytorycznych (A-H):
DGA 1. WPZiB, relacje wielostronne, Ameryka Płn., Azja Wsch., Australia,
Nowa Zelandia, EOG, EFTA
A. Platforma kryzysowa – polityka koordynacji WPZiB
B. Relacje wielostronne i prawa człowieka
C. Ameryka Płn., Azja Wsch., Australia, Nowa Zelandia, EOG, EFTA, San Marino, Andora i Monako
DGA 2. ENP, relacje z Europą Wsch., Południowym Kaukazem, Azją Środkową,
Bliskim Wschodem i Południem Morza Śródziemnego
D. Koordynacja ENP
E. Europa Wsch., Południowy Kaukaz, Republiki Azji Środkowej
F. Środkowy Wschód, Południe Morza Śródziemnego
DGA 3. Azja i Ameryka Łacińska
G. Ameryka Łacińska
H. Azja (bez Japonii i Korei).
Oprócz ośmiu powyższych występują także trzy dyrektoraty administracyjne.
Zakres stosunków zewnętrznych UE jest odzwierciedlany także przez decyzje finansowe i sam układ budżetu. W dotychczasowych trzech edycjach ram finansowych
wśród pięciu zasadniczych działów klasyfikacji budżetowej wyróżniano „działania
zewnętrzne” (external actions). Reforma finansów wspólnotowych przy podejmowaniu decyzji o ramach finansowych na lata 2007-2013 pozwoliła wypracować bardziej precyzyjne nazwy, lepiej dostosowane do zmienionych zapisów traktatowych.
Obecną nazwą jest „UE jako partner na arenie międzynarodowej”, co usprawiedliwia dokonywanie nie tylko określonych działań, ale np. także ponoszenie bieżących
kosztów dyplomacji europejskiej. Łączne wydatki nie przekraczają 7% ogółu środków budżetu WE na zobowiązania (tab. 1).
Tabela 1. Stosunki zewnętrzne na tle budżetu wspólnotowego (w mln euro)
Wyszczególnienie
Działania zewnętrzne
UE jako partner na arenie międzynarodowej
Środki na zobowiązania ogółem
Nakłady na stosunki zewnętrzne w % budżetu

Ramy 2000-2006
Ramy 2007-2013
ceny bieżące
ceny stałe 2004
2000
2006
2007
2013
4.627
5.104
X
X
X
X
6.199
8.029
93.792
118.967
120.702
127.091
4,93
4,29
5,14
6,37

Źródło: opracowanie własne; dane: [Dziennik Urzędowy... 2006, C139, s. 10].

Spadek znaczenia nakładów na stosunki zewnętrzne, który nastąpił w trakcie
perspektywy finansowej 2000-2006, był częściowo spowodowany rozszerzeniem
UE na wschód, co skutkowało znalezieniem się wewnątrz ugrupowania 10 krajów,
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6,2
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224,0
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6,0
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0,4
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234,5

40

234,5
212,9
200,0
159,2
142,1
58,2

1420,0
732,2

Suma

4,5
15,3
19,8
27,7

1264,0
26,4
3250,6
92,2

1018,3
81,9

79,1

939,2

927,6
87,1

923,1
4,5
732,2
97,7

258,2
52,2

67,3
0,6

67,3

Zadania o charakterze złożonym

55,0
0,1

2,8
0,8

224,0
0,6

6,0
0,5

0,4 234,5
0,1 31,9

2208,7
1263,1
135,9
19,7
6812,5
5,4

1,3

58,2

200,0

05

Pozostałe obszary budżetowe

1,3

732,2

Zadania o charakterze jednorodnym

21

24,7

20

24,7

159,2
142,1

212,9

1420,0

19

Obszary dotyczące działań zewnętrznych

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie: [Budżet ogólny... 2007, s. 12-13, 18].

Nazwy obszarów: 19 – stosunki zewnętrzne, 20 – handel, 21 – rozwój i stosunki z państwami AKP, 22 – rozszerzenie, 23 – pomoc humanitarna, 1 – sprawy gospodarcze i finansowe, 4 – zatrudnienie i sprawy społeczne, 5 – rolnictwo i rozwój wsi, 7 – środowisko, 13 – polityka regionalna, 15 – edukacja i
kultura, 17 – ochrona zdrowia i konsumentów, 40 – rezerwy.

Współpraca na rzecz rozwoju
Instrument przedakcesyjny
Inne działania i programy
Zdecentralizowane agencje
Suma
w % środków danego obszaru

Europejska polityka sąsiedztwa
Pomoc humanitarna
Rezerwa na pomoc
nadzwyczajną
Instrum. na rzecz stabilności
Gwarancje na pożyczki
WPZiB
Demokracja i prawa człowieka
Pomoc makroekonomiczna
Współpraca z państwami
uprzemysłowionymi
Bezpieczeństwo jądrowe

Zadania i instrumenty

i obszarów budżetowych (w mln euro)

Tabela 2. Unia Europejska jako partner na arenie międzynarodowej w budżecie na 2007 r. – środki na zobowiązania według zadań
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wobec których ponoszono wcześniej określone koszty (jednak nie dotyczy to wydatków na programy pomocy przedakcesyjnej, które znajdowały się w innej pozycji).
Zasadniczo można to jednak uznać za wyraz szukania oszczędności w pozycjach
wydatków, o które nie zabiegają poszczególni beneficjenci z UE (jak to ma miejsce
w ramach wspólnej polityki rolnej albo działań strukturalnych). Przesłanka ta utrzymywała się również w grudniu 2005 r. przy podejmowaniu decyzji budżetowych na
kolejnych 7 lat, lecz upowszechniła się świadomość konieczności zintensyfikowania
współpracy międzynarodowej, aby Europa zachowała swoje wpływy w świecie i nie
została zmarginalizowana nie tylko przez USA, ale także nowe azjatyckie potęgi gospodarcze. Należy jednak podkreślić, że kwoty z poprzedniej i obecnej perspektywy
finansowej nie są w pełni porównywalne z powodu przesunięcia między działami
budżetowymi niektórych szczegółowych pozycji. Zakres tych pozycji najlepiej oddaje roczny budżet ogólny (tab. 2).
Działania zewnętrzne pochłaniają ponad 5% środków wspólnotowego budżetu.
Wielkość ta jest zbliżona do wydatków administracyjnych WE. Wydatki przypisywane WPZiB są niewielkie i stanowią 1/43 część środków na działania zewnętrzne
oraz 1/800 całego budżetu wspólnotowego. Niemal połowa środków działu „Unia
Europejska jako partner na arenie międzynarodowej” jest zaliczana do obszaru budżetowego „stosunki zewnętrzne”. W czterech obszarach budżetowych udział działań zewnętrznych UE mieści się w przedziale od 81,9 do 97,7%, ponadto w jednym
obszarze przeważa, a w dwóch jest stosunkowo duży (27,7 do 31,9%). Najkosztowniejsze są działania na rzecz państw rozwijających się (Instrument Współpracy na
rzecz Rozwoju – DCI (Development Co-operation Instrument)), państw sąsiedzkich
(Instrument ENP) i państw aspirujących do członkostwa (IPA).
Na czwartym miejscu znajdują się nakłady na pomoc humanitarną, które uzupełniają wsparcie dla krajów rozwijających się. Tym samym działaniom służy pozabuTabela 3. Wsparcie finansowe UE w ramach Instrumentu Przedakcesyjnego IPA (lata 2007-2011,
w mln euro)
Beneficjenci
Turcja
Chorwacja
DRJ Macedonia
Ogółem kraje kandydackie
Serbia
Kosowo
Bośnia i Hercegowina
Albania
Czarnogóra
Ogółem potencjalni kandydaci
Razem

2007
497,2
141,2
58,5
696,9
189,7
68,3
62,1
61,0
31,4
412,5
1109,4

2008
538,7
146,0
70,2
754,9
190,9
124,7
74,8
70,7
32,6
493,7
1248,6

2009
566,4
151,2
81,8
799,4
194,8
66,1
89,1
81,2
33,3
464,5
1263,9

2010
653,7
154,5
92,3
900,2
198,7
67,3
106,0
93,2
34,0
499,2
1399,4

2011
781,9
157,2
98,7
1037,8
202,7
68,7
108,1
95,0
34,7
509,2
1547,0

Razem
3037,9
749,9
401,5
4189,2
976,8
395,1
440,1
401,1
166,0
2379,1
6568,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [MEMO/07/446... 2007; MEMO/07/447... 2007].
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dżetowy Europejski Fundusz Rozwoju. Kończąca się 9 edycja EFR obejmowała w
latach 2003-2007 13,5 mld euro. Nowa 10 edycja EFR przewiduje wydatkowanie w
latach 2008-2013 kwoty 22, 7 mld euro według trzech kierunków:
–– 21.996 mln euro dla krajów AKP,
–– 286 mln euro dla terytoriów zamorskich (OCT),
–– 430 mln euro na działania wspierające Komisji [Decyzja nr 1/2006...] 22.
Środki przypadające na 1 mieszkańca OCT są znacznie większe niż te przypadające na mieszkańca AKP. Analogicznie – środki dla 16 państw Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa są znacznie mniejsze w ujęciu per capita niż środki przeznaczane w ramach wsparcia IPA dla 7 państw (i terytorium Kosowa) aspirujących do członkostwa
w UE. Szczegółowy ich rozdział przedstawia tab. 3.
W przypadku pozabudżetowego EFR dotychczasowe horyzonty pięcioletnie zostają zastąpione horyzontem sześcioletnim w celu wyrównania z okresem ram finansowych UE, co umożliwi planowane włączenie EFR do budżetu. Odmienna sytuacja
dotyczy programowania nakładów w ramach IPA. Plan kończy się na 2011 r., gdyż
część potencjalnych kandydatów zapewne uzyska oficjalny status kandydacki, a nie
można także wykluczyć wejścia Chorwacji do UE przed zakończeniem obecnej perspektywy finansowej UE.

6. Zasadnicze wnioski
1. Istnieją różne zakresy powiązań politycznych i ekonomicznych Unii Europejskiej z krajami i terytoriami świata. Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa,
stabilności i dobrobytu w bliższym i dalszym otoczeniu UE determinuje zróżnicowany poziom wsparcia finansowego w ramach poszczególnych form współpracy
oraz zakresu umów bilateralnych i multilateralnych.
2. Przyjmowanie nowych państw do UE warunkuje daleko idące dostosowania
nie tylko prawne i ekonomiczne, ale także społeczne, kulturowe, ideowe i polityczne, i dlatego za najskuteczniejszy instrument WPZiB uznaje się proces rozszerzania
[Rehn, The EU... 2007; Rehn, Enlargement... 2007].
3. Regiony bliskiego otoczenia w znacznym stopniu deklarują zbieżność wartości podstawowych UE i przede wszystkim stanowisk wobec większości współczesnych problemów politycznych. W komunikatach Rady na temat krajów trzecich
(np. wyborów, łamania praw człowieka, podejmowanych reform politycznych) pojawia się niemal automatyczne stwierdzenie o wypowiadaniu się przez UE także w
imieniu tych państw23.
Polski wkład do zasobów EFR wynosi 294,9 mln euro (1,30% ogółu składek).
Stosuje się tu formułę „kraje kandydujące: Turcja, Chorwacja i Była Jugosłowiańska Republika
Macedonii, państwa uczestniczące w procesie stabilizacji i stowarzyszenia i potencjalne kraje kandydujące: Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, państwa EFTA i członkowie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego: Islandia, Lichtenstein i Norwegia, a także Ukraina, Republika Mołdowy, Armenia, Azerbejdżan i Gruzja zgadzają się z niniejszym oświadczeniem”.
22
23
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4. Segmentacja partnerów zagranicznych według poziomu wzajemnych powiązań oraz preferowanie porozumień wielostronnych powodują, że najtrudniejsze negocjacje, wymagające rozwiązywania poważnych i drażliwych problemów politycznych, toczą się głównie ze światowymi potęgami gospodarczymi i militarnymi.
5. Europejskie aspiracje do uzyskania w świecie pozycji politycznej adekwatnej do pozycji ekonomicznej powodują zaangażowanie UE w zapalnych częściach
świata24.
6. Zreformowana terminologia i układ wspólnotowego budżetu stanowią spóźnione dostosowanie do Traktatu z Maastricht. Skala nakładów odzwierciedla strategiczne działania na rzecz stabilności i dobrobytu, a w konsekwencji zmierzające do
zmniejszenia zagrożeń, które mogłyby dotyczyć samej Unii (zob. np. [Europa boi
się... 2007]). Ponoszone nakłady nie stanowią jednak ilustracji skali problemów pojawiających się w ramach WPZiB sensu stricto w obliczu wyzwań globalizacji oraz
w kontaktach z potęgami światowymi.
7. Warunkami rzeczywistego podniesienia rangi WPZiB jest zwiększenie nakładów i zgoda polityczna na głęboką reformę UE. Głębokie podziały w sprawie
wielkości nakładów w ramach finansowych 2007-2013 spowodowały, że kompromis zawarty na szczycie UE 16 grudnia 2005 r. oznaczał największe cięcia w zadaniach pozaekonomicznych, w związku z tym nakłady na dział „UE jako partner
globalny” zmniejszono niemal dwukrotnie25. Z kolei obawy państw członkowskich
związane z ograniczeniem suwerenności spowodowały wycofanie się z projektów
znacznego wzmocnienia WPZiB w Traktacie reformującym. Podpisanie tego traktatu 13 grudnia 2007 r. i jego poźniejsza ratyfikacja przez wszystkie kraje członkowskie UE będzie jednak oznaczać ważne uporządkowanie sytuacji prawnej. UE
uzyska podmiotowość prawną, wszystkie instytucje będą miały charakter unijny (a
nie wspólnotowy), pojawi się stanowisko przewodniczącego UE o kadencji 2,5 roku
(przejmującego uprawnienia szefa rządu kraju sprawującego prezydencję) oraz wysokiego reprezentanta ds. polityki zagranicznej (ze zwiększonymi kompetencjami).
Począwszy od 2014 r., będzie działać „odchudzona” Komisja, co powinno w sposób
bardziej przejrzysty przydzielić rozczłonkowane obecnie uprawnienia i podnieść
skuteczność działań zewnętrznych UE.

24
Najpoważniejsze inicjatywy połowy obecnej dekady dotyczą DR Konga, Darfuru/Czadu i
przede wszystkim bliskowschodniego procesu pokojowego (zob. np.: [Ferrero-Waldner ������������
2007;�������
Thornhill 2007].
25
Pierwotne propozycje Komisji z 2004 r. zakładały wydatkowanie na zobowiązania tego działu
w kwocie 95,4 mld euro, natomiast ostateczna decyzja zawiera kwotę 49,5 mld euro (w cenach 2004 r.).
Skala cięć łącznych wydatków UE była znacznie mniejsza (propozycja wyjściowa na poziomie 1025
mld euro, a decyzja – 864,3 mld euro).
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Common Foreign and Security Policy against
the background of the EU external actions
Summary
This paper presents a description and systematization of the scope of the European Union external
activities as well as legal, institutional and financial arrangements which enable the EU to act externally. It also describes the principal dilemmas with regard to contemporary tasks and the future of the
Common Foreign and Security Policy (CFSP). To this respect, the segmentation of countries has been
made and it is demonstrated that there are different depth levels of political and economic links between
the European Union and countries (territories) of the world. The evidence of the above is the versatile
level of financial support within the framework of particular co-operation forms as well as scopes of
bilateral and multilateral agreements. It serves a purpose of security, stability and prosperity in closer
and further environment of the EU.
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Alicja Panenka

PARTNERSTWO ŚRÓDZIEMNOMORSKIE
1. Wstęp
Państwa basenu Morza Śródziemnego stanowią dla Unii Europejskiej obszar o
strategicznym znaczeniu. Wpływ na to ma zarówno położenie geograficzne, utrwalone powiązania gospodarcze i kulturowe będące w dużej mierze pozostałością
okresu kolonialnego, jak i problemy, których rozwiązanie wymaga zaangażowania
wielu państw (m.in. emigracja, terroryzm). Od początku współpracy z państwami
Morza Śródziemnego UE zainteresowana była zarówno chęcią rozszerzenia rynków
zbytu i zapewnienia sobie stałego dopływu tanich surowców oraz siły roboczej z
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, jak również zwiększenia strefy wpływów.
Istotnym faktem sprzyjającym zainteresowaniu UE tym regionem jest, i była, świadomość tego, iż obszar ten stanowi potencjalne źródło zagrożenia dla stabilizacji i
dobrobytu w Europie (por. [Ambroziak 1995, s. 13]). Dlatego też już podczas zimnej wojny Wspólnota Europejska nawiązywała różnego rodzaju umowy z krajami
obszaru Morza Śródziemnego, choć do lat 70. nie miała jasnej strategii wobec nieczłonkowskich państw śródziemnomorskich (por. [Zięba 2003, s. 190]). Do 1969 r.
współpraca śródziemnomorska ograniczała się do potencjalnych porozumień preferencyjnych z krajami Maghrebu (Maroko, Tunezja, Algieria). Rok 1972 uznaje się
za przełomowy w stosunkach WE z krajami Morza Śródziemnego, gdyż w czasie
spotkania w Paryżu ustanowiono wtedy tzw. Globalną Politykę Śródziemnomorską,
która była pierwszą próbą przekształcenia dotychczasowych luźnych powiązań w
spójne ramy zarówno przez zwiększenie obszaru geograficznego zasięgu tej polityki, jak i zwiększenie rangi spraw obejmowanych porozumieniami. Zawarte zostały bilateralne porozumienia dotyczące handlu i współpracy z nieczłonkowskimi
państwami oraz specjalne porozumienia z Maltą, Grecją, Cyprem i Turcją. W 1975 r.
podpisano układ o stworzeniu strefy wolnego handlu z Izraelem, do 1977 r. podpisano układy o ściślejszej współpracy z państwami stowarzyszonymi, czyli Cyprem,
Maltą, Portugalią, Hiszpanią oraz Jugosławią, a nowe więzi utworzono z Algierią,
Egiptem, Libanem i Syrią [Zięba 2003, s. 191]. W sumie polityka śródziemnomorska obejmowała swym zasięgiem państwa Maghrebu (Maroko, Tunezja, Algieria),
Mashreku (Jordania, Egipt, Syria, Liban), Cypr, Maltę, Turcję, Grecję, Portugalię,
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Hiszpanię i do wybuchu wojny w 1991 r. Jugosławię. W roku 1981 Grecja zmieniła
status na państwo członkowskie UE; w 1986 r. także Hiszpania i Portugalia stały się
członkami UE. Pierwsze porozumienia, których podstawy opracowano w roku 1972,
obejmowały 3 główne obszary:
1) współpracę handlową – import na rynek europejski z preferencyjnymi taryfami celnymi produktów rolnych i rolno-przemysłowych (kwoty stałe, ale mogące ulec
zmianie w zależności od sytuacji ekonomicznej rynków państw członkowskich); towary przemysłowe uzyskały bezcłowy dostęp do rynku Wspólnoty – jedynie na towary „wrażliwe”, takie jak tekstylia, obuwie i przetworzone produkty ropopochodne, utrzymane zostały kwoty produkcyjne;
2) współpracę ekonomiczną i finansową – określone zostały zasady udzielania pomocy finansowej dla państw niestowarzyszonych, obejmujące różne formy
wsparcia w postaci grantów, pożyczek z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oprocentowanych poniżej realiów rynkowych oraz pożyczek Komisji Europejskiej oprocentowanych na poziomie 1%;
3) współpracę społeczną – zobowiązanie do podniesienia standardów życia robotników-imigrantów (głównie z Afryki Północnej oraz Turcji), legalizacja grupowania rodzin oraz zapewnienie im praw społecznych równych obywatelom UE.

2. Proces barceloński
Prace nad przygotowaniem dokumentu, który przez kilka lat stanowił podstawę
współczesnej polityki śródziemnomorskiej, rozpoczęły się już w 1992 r. po spotkaniu
w Lizbonie przedstawicieli Rady Europejskiej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
Wspólnoty Europejskiej oraz nieczłonkowskie państwa śródziemnomorskie. W 1995
r., podczas konferencji w Barcelonie, podpisana została tzw. deklaracja barcelońska,
w której zawarte zostały podstawowe cele Partnerstwa Śródziemnomorskiego (Euro-Mediterranean Partnership). Sygnatariuszami deklaracji była Unia Europejska
oraz następujące państwa basenu Morza Śródziemnego: Maroko, Algieria, Tunezja,
Egipt, Jordania, Syria, Liban, Izrael, Turcja, Cypr i Malta. Również Autonomia Palestyńska była jednym z sygnatariuszy deklaracji. Po rozszerzeniu UE w 2004 r. Malta
i Cypr zmieniły swój status w związku z ich przyjęciem do UE. Warto wspomnieć,
że również Libia utrzymuje kontakty w ramach Partnerstwa Śródziemnomorskiego
– od 1999 r. ma status obserwatora.
Podczas spotkania w Barcelonie w 1995 r. uchwalono deklarację i program roboczy, które do dziś stanowią podstawy stosunków pomiędzy UE a krajami Morza
Śródziemnego. Owocem konferencji stało się wyodrębnienie trzech głównych obszarów współpracy obejmujących podstawowe dziedziny polityki, takich jak:
1) partnerstwo w dziedzinie bezpieczeństwa pomiędzy uczestnikami procesu
barcelońskiego – m.in. poszanowanie praw człowieka, norm demokracji, pokojowe
rozwiązywanie sporów, przestrzeganie norm kontroli zbrojeń na szczeblu międzynarodowym;
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2) partnerstwo gospodarcze, które poprzez intensyfikację stosunków powinno
doprowadzić do utworzenia do 2010 r. europejsko-śródziemnomorskiej strefy wolnego handlu artykułami przemysłowymi;
3) partnerstwo w wymiarze społecznym i kulturowym – działania służące wzajemnemu poszanowaniu kultur i religii, rozwijaniu potencjału ludzkiego.
Strefa wolnego handlu towarami przemysłowymi miała być realizowana stopniowo. Początkowy etap jej tworzenia miał obejmować zniesienie ograniczeń w
handlu oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy państwami regionu. Kolejny etap
miał polegać na utworzeniu strefy wolnego handlu. Wszystkie umowy bilateralne
z partnerami zostały już wynegocjowane. Jedynie relacje Syria–UE nadal pozostają
w tej kwestii nieuregulowane.
Tabela 1. Stan negocjacji w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu
Państwo
Izrael
Maroko
Tunezja
Palestyna*
Jordania
Egipt
Algieria
Liban
Syria

Rok zakończenia negocjacji/
podpisania umowy
1995/1995
1995/1995
1995/1996
1997/1997
1997/1997
1999/2001
2002/2002
2001/2002
rokowania w toku

Rok wejścia w życie umowy
1998
2000
2000
1997 (umowa przejściowa)
2002
2004
2005
2003

*Autonomia Palestyńska; Libia – rokowania w toku.
Źródło: Europa.eu.

Wspomniane wyżej działania uzyskały wsparcie finansowe w postaci dotacji w
wysokości ok. 4,68 mld ecu. Środki te, pochodzące z budżetu Wspólnoty, wydatkowane były w ramach instrumentu finansowego MEDA w latach 1995-1999. Dodatkowo projekty wspierane były ze środków EBI oraz państw członkowskich UE na
podstawie porozumień bilateralnych.
Uczestnicy konferencji barcelońskiej uzgodnili, że wielostronny dialog będzie
kontynuowany na regularnych spotkaniach ministrów spraw zagranicznych, tematycznych spotkaniach ministrów, wyższych urzędników i ekspertów w formie
wymiany doświadczeń i informacji, kontaktów między działaczami społeczeństw
obywatelskich i w innych formach [Zięba 2003, s. 193]. Warto wspomnieć, iż od
początku proces współpracy z państwami śródziemnomorskimi szczególnie mocno
wspierany był przez Hiszpanię oraz Francję, których kontakty z państwami śródziemnomorskimi są najbardziej rozwinięte. Nie chodzi tutaj tylko o ograniczenie
napływu nielegalnych imigrantów z krajów arabskich, ale również o wspólne przeciwdziałanie terroryzmowi islamskiemu czy przemytowi narkotyków. W związku
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z bliskością geograficzną Francji, Hiszpanii oraz państw śródziemnomorskich, członkowie ci bardzo starali się o to, aby w dobie dyskusji i negocjacji członkowskich,
które toczyły się z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, nie zmniejszono
uwagi poświęcanej kwestiom Morza Śródziemnego.
Proces barceloński stwarza podstawę, aby mógł być przez UE wykorzystany
jako pokojowy instrument zapobiegania i rozwiązywania konfliktów w basenie Morza Śródziemnego przez użycie dyplomatycznych środków i przy zaangażowaniu
27 państw. Warto również zaznaczyć, iż partnerstwo śródziemnomorskie rozwijane
jest obok podobnych działań podejmowanych w tym obszarze przez takie organizacje, jak NATO, UZE czy OBWE. Do najważniejszych inicjatyw lat kolejnych, które
sprzyjały wzmacnianiu partnerstwa zaliczyć można niewątpliwie próby większego
zaangażowania się UE w nawiązanie współpracy wojskowej z krajami śródziemnomorskimi. Zaproponowano stworzenie systemu konsultacji i współpracy wojskowej
na wypadek katastrof naturalnych [Zięba 2003, s. 195 i nast.]. Proponowano również ustanowienie środków budowy zaufania poprzez m.in. procedury konsultacji,
wymiany informacji na temat rozbrojenia, kontroli zbrojeń, ale inicjatywa ta napotkała sprzeciw ze strony arabskiej, która w ówczesnym czasie zaniepokojona była
kontynuowaniem przez Izrael osadnictwa na terenach okupowanych. Pozytywnym
elementem końca lat 90. było natomiast rosnące zaangażowanie śródziemnomorskich państw w przeprowadzanych misjach pokojowych we współpracy z NATO,
jak chociażby współpraca Egiptu, Jordanii i Maroka na Bałkanach.
II konferencja ministerialna odbyła się na Malcie wiosną 1997 r. Potwierdzono na niej chęć kontynuacji realizowania postanowień barcelońskich i prowadzono
dalsze prace nad „Eurośródziemnomorską kartą pokoju i stabilności”. Ministrowie
zobowiązali się przedyskutować akceptację tego projektu na następnej konferencji
ministerialnej w miarę sprzyjających okoliczności politycznych. Okazało się jednak,
że nie są w stanie opracować takiego projektu, ponieważ strony nie wykazują się
odpowiednim zaufaniem, a arabscy przedstawiciele oskarżali UE o to, że jej zaangażowanie ekonomiczne w regionie wynika jedynie z troski o własne bezpieczeństwo
i stabilność.
III konferencja śródziemnomorska odbyła się w kwietniu 1999 r. Uczestnicy
spotkania optymistycznie ocenili dotychczasowe postępy w rozwoju partnerstwa.
Ministrowie zwrócili uwagę na ogromne znaczenie zacieśniania współpracy i integracji intra- i subregionalnej oraz apelowali o jej poprawę oraz systematyczną ocenę.
Podtrzymano priorytet ochrony i promocji praw człowieka. Uczestnicy zapowiedzieli również, że Libia będzie mogła stać się pełnoprawnym uczestnikiem Partnerstwa Śródziemnomorskiego w momencie, gdy zostaną zniesione sankcje nałożone
na ten kraj przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, które były odpowiedzią organizacji
na zamach terrorystyczny na samolot nad Lockerbie w 1993 r. Warunkiem pełnego
uczestnictwa Libii było również zaakceptowanie całego dorobku prawnego partnerstwa, niemniej jednak warto podkreślić, iż już podczas III konferencji ministerialnej
przedstawiciele tego kraju występowali w charakterze gościa.
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Podczas przewodnictwa Francji w Unii Europejskiej w II połowie 2000 r. na
politykę śródziemnomorską przeznaczonych zostało 22% wszystkich środków budżetowych UE na relacje z państwami trzecimi [Euromed Synopsis... 2000, s. 1].
Kolejna konferencja odbyła się w Marsylii w listopadzie 2000 r. Zgodnie z postanowieniami przyjętymi na nieformalnym spotkaniu, które obyło się w Lizbonie
w maju 2000 r., ministrowie zobowiązali się do przeglądu i wiarygodnej oceny pięcioletniego funkcjonowania Partnerstwa Eurośródziemnomorskiego [Fort EuroMediterranean...]. Ministrowie nie tylko wyrazili głębokie przywiązanie do ram
instytucjonalnych procesu barcelońskiego, ale także potrzebę zrównoważonego postępu jego realizacji w trzech głównych obszarach.
Jedną z najtrudniejszych kwestii po raz kolejny okazała się sprawa przyjęcia
przygotowanej „Eurośródziemnomorskiej karty pokoju i stabilności”, które po raz
kolejny odłożono ze względu na „polityczny kontekst”. W czasie tym (rok 2000) nastąpiło po raz kolejny załamanie się bliskowschodniego procesu pokojowego (tzw. II
Intifada). Ministrowie zaapelowali zatem o położenie kresu przemocy i podtrzymali
poparcie dla środków uzgodnionych w porozumieniach z Szarm el-Szejk i w Strefie
Gazy, zawartych między Izraelem a władzami Autonomii Palestyńskiej [Zięba 2003,
s. 197].
Na konferencji w Marsylii ministrowie wyrazili również zadowolenie z decyzji
Rady UE o przeznaczeniu na kontynuację programu MEDA na lata 2000-2006 sumy
5,35 mld euro. Środki te dodatkowo uzupełnione miały zostać ofertą EBI w wysokości 7,4 mld euro na lata 2000-2007.
Koniec roku 2000 zaowocował wzmocnieniem procesu barcelońskiego, m.in.
poprzez podpisanie porozumień o partnerstwie z Egiptem oraz z Algierią i Libanem
[Communication form... 2002, s. 3 I i nast.]. Negocjacje z Syrią nie zostały zakończone. Komisja Europejska bardzo pozytywnie przyjęła również informację o inicjatywie utworzenia strefy wolnego handlu pomiędzy Egiptem, Jordanią, Marokiem
i Tunezją. Śródziemnomorska Arabska Strefa Wolnego Handlu (z ang. MAFTA) w
sposób znaczny powinna przyczynić się do wzrostu konkurencyjności oraz stworzyć
warunki do wzmocnionych kontaktów z UE. Niewątpliwie zaproponowane przez
UE wprowadzenie tzw. eurośródziemnomorskich zasad pochodzenia towarów, które
oparte są na podstawowych regułach rządzących wolnym przepływem towarów na
rynku unijnym, powinny pozytywnie wpłynąć na pogłębienie relacji z UE. Z pewnością państwa europejskie, korzystając z własnych doświadczeń, wspierają regionalną integrację państw śródziemnomorskich, będąc świadome, iż poprzez integrację
gospodarczą łatwiej będzie wspierać przemiany demokratyczne w tych państwach,
a także razem przeciwdziałać takim zjawiskom, jak terroryzm, nielegalna imigracja
czy przemyt narkotyków.
V konferencja ministerialna odbyła się w Walencji w 2002 r. Biorąc pod uwagę
postanowienia podjęte podczas tego spotkania, uznać ją można za jedną z przełomowych. Do konkretnych kroków podjętych podczas konferencji w ramach trzech
koszyków partnerstwa śródziemnomorskiego zaliczyć można:
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•• w kwestii spraw politycznych i bezpieczeństwa – uzgodniono wzmocnienie dialogu przez włączenie do niego kwestii obronnych oraz dyplomacji prewencyjnej
(odpowiednich rezolucji ONZ) oraz zapowiedziano wypracowanie wspólnego
podejścia do zwalczania terroryzmu. Kwestia ta jest niezmiernie trudna w przypadku tak dużej liczby członków partnerstwa oraz ze względu na to, iż wśród
członków są 2 główne strony konfliktu bliskowschodniego (Izrael i Autonomia
Palestyńska). W ramach instytucjonalizacji procesu barcelońskiego, zdecydowano się powołać do życia Eurośródziemnomorskie Zgromadzenie Parlamentarne;
•• w ramach partnerstwa ekonomicznego i finansowego – postulowano zwiększenie
znaczenia inwestycji, które miałyby poprawić sytuację na rynkach pracy w państwach śródziemnomorskich, szczególnie ze względu na strukturę demograficzną tych państw. W związku z rozszerzeniem UE, które nastąpiło w maju 2004 r.,
zdecydowano się zwołać przed tym terminem VI Konferencję Ministrów, która
miała na celu omówienie roli partnerstwa śródziemnomorskiego w realizacji zapowiedzianej przez Komisję nowej polityki sąsiedztwa. Po rozszerzeniu proces
barceloński obejmował już 35 państw1.
VII konferencja ministrów pozostała w cieniu nadzwyczajnej konferencji śródziemnomorskiej, która odbyła się w listopadzie 2005 r. Podczas tego spotkania podjęte zostały próby podsumowania dziesięciu lat partnerstwa śródziemnomorskiego.
Nie można jednoznacznie ocenić postępów w realizacji partnerstwa śródziemnomorskiego, ponieważ pomimo wielu osiągnięć najbardziej na wizerunku całego partnerstwa zaważa nierozwiązany nadal konflikt na Bliskim Wschodzie, który
w pewien sposób ukazuje bezsilność UE jako aktora zdolnego do rozwiązywania
konfliktów.
Niewątpliwie obszarem, w którym osiągnięto najwięcej, jest instytucjonalizacja
partnerstwa. Bardzo istotne jest utworzenie Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, którego członkowie uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym w marcu 2004 r. w Atenach. Uważa się, iż działalność takiej instytucji to istotny
wkład w budowę demokracji w regionie oraz instrument służący do wymiany poglądów i przeprowadzania wspólnych działań.
Za bardzo duży sukces uznaje się powołanie do życia Eurośródziemnomorskiej
Fundacji Anny Lindh na Rzecz Dialogu Kultur, która jest pierwszą powszechną instytucją finansowaną ze środków wszystkich państw uczestniczących w partnerstwie
oraz przez Komisję Europejską.
Jak wspomniano już wyżej, największe rozczarowanie budzi niezrealizowanie
politycznego celu procesu barcelońskiego, jakim było utworzenie w Basenie Morza
Śródziemnego obszaru pokoju i stabilności, opartego na poszanowaniu praw człowieka oraz demokracji. Partnerstwo nie przyczyniło się do rozwiązania konfliktu
bliskowschodniego, ale również współpraca pomiędzy państwami nie wyelimino1
Szerzej na ten temat na stronie [http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/stutg/conc_
en.htm...].
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wała pewnych form wrogości pomiędzy nimi. Przykładem tego jest chociażby atak
marokańskich żołnierzy na hiszpańską bezludną wysepkę Perejil2 w 2002 r. Nadal
kwestią sporną pomiędzy Marokiem i Hiszpanią pozostają enklawy Ceuta i Melilla.
W kwestii budowy demokracji państwa basenu Morza Śródziemnego deklarują
wolę zmian, ale praktycznie podczas 10 lat funkcjonowania partnerstwa nie zaszły
zauważalne zmiany. Widoczna jest tutaj niedoskonałość procesu barcelońskiego,
ponieważ UE nie ma praktycznie możliwości wymuszenia na sąsiadach przeprowadzenia odpowiednich reform czy zmian. Ograniczony wpływ wynika z tego, iż
partnerstwo nie oferuje państwom członkostwa.

3. Europejska polityka sąsiedztwa
a Partnerstwo Śródziemnomorskie
W 2004 r. Komisja Europejska przedstawiła koncepcję strategii europejskiej polityki sąsiedztwa (ENP). Głównym jej celem jest pomysł podzielenia się z nowymi
sąsiadami korzyściami pochodzącymi z rozszerzenia UE, które odbyło się w 2004 r.
Istotny jest fakt, iż kraje uczestniczące w ENP nie są traktowane jako potencjalni
przyszli członkowie UE. Kwestie te należy rozdzielić. Do podstawowych korzyści
uczestnictwa państw w ENP zaliczyć można przede wszystkim poszanowanie praw
człowieka oraz mniejszości narodowych, promocję dobrych relacji międzysąsiedzkich, promowanie głównych założeń gospodarki rynkowej oraz stabilnego wzrostu.
Podstawowym instrumentem realizacji ENP staną się tzw. plany działań opracowywane przez państwa członkowskie i sąsiedzkie. Plany te służyć mają wypracowaniu dla każdego państwa specyficznych zestawów celów oraz działań priorytetowych, których realizacja przyczyni się do pogłębienia współpracy z UE. Do
podstawowych dziedzin objętych planami działań zaliczono m.in. reformy i dialog
polityczny, wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne, ochronę środowiska, badania i rozwój, politykę społeczną.
Dla państw śródziemnomorskich nowa polityka sąsiedztwa stwarza obszar do
pogłębienia współpracy zarysowanej w procesie barcelońskim. Plany działań dla
państw obszaru śródziemnomorskiego stanowić mają atrakcyjną ofertę obejmującą
system zachęt, który powinien przyczynić się do łatwiejszego przeprowadzenia reform oraz do współpracy regionalnej.
Plany działań dla większości państw zbudowane są na podstawie wspólnego
schematu, których pierwsza część obejmuje wprowadzenie na temat współpracy
państwa sąsiedniego z UE, oczekiwań stron oraz obszarów priorytetowych. W części drugiej wskazane zostały zadania stojące zarówno przed państwami stowarzyszonymi, jak i przed UE. Postanowienia końcowe dotyczą monitoringu rezultatów,
których systematycznych przeglądów dokonywać będą przede wszystkim powołane
w tym celu organy, w skład których wejdą przedstawiciele zarówno władz UE (KE i
Sekretariatu Rady), państw UE, jak i państwa sąsiedniego.
2

Leila po marokańsku.
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Tabela 2. Stan realizacji planów działań ENP w państwach śródziemnomorskich
Kraje
partnerskie
ENP

Wejście w życie
stosunków
umownych z WE

Egipt

Układ
o stowarzyszeniu –
czerwiec 2004 r.
Izrael
Układ
o stowarzyszeniu –
czerwiec 2000 r.
Jordania
Układ
o stowarzyszeniu –
maj 2002 r.
Liban
Układ
o stowarzyszeniu –
kwiecień 2004 r.
Libia
–
Maroko
Układ
o stowarzyszeniu –
maj 2000 r.
Autonomia Przejściowy układ
Palestyńska o stowarzyszeniu –
lipiec 1997 r.
Syria*
–
Tunezja
Układ
o Stowarzyszeniu –
marzec 1998 r.

Sprawozdanie
krajowe ENP

Plan działań
ENP

Data
przyjęcia
przez UE

Data
przyjęcia
przez kraj
partnerski

marzec 2005 r. w dużej części
uzgodniony
jesienią 2005 r.
maj 2004 r.
uzgodniony pod
koniec 2004 r.

06.03.2007 r. –

maj 2004 r.

21.02.2005 r. 02.06.2005 r.

uzgodniony pod
koniec 2004 r.

21.02.2005 r. 21.02.2005 r.

marzec 2005 r. uzgodniony
jesienią 2006 r.

17.10.2006 r. 19.01.2007 r.

–
maj 2004 r.

–
uzgodniony pod
koniec 2004 r.

–
–
21.02.2005 r. 22.02.2005 r.

maj 2004 r.

uzgodniony pod
koniec 2004 r.

21.02.2005 r. 22.02.2005 r.

–
maj 2004 r.

–
uzgodniony pod
koniec 2004 r.

–
–
21.02.2005 r. 22.02.2005 r.

* Syria jest uczestnikiem Partnerstwa Śródziemnomorskiego, ale bez podpisywania układu o
stowarzyszeniu nie może być beneficjentem Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Negocjacje UE–Syria
w sprawie układu o stowarzyszeniu zostały zakończone w październiku 2004 r., ale układ nie został
nadal podpisany. Relacje Syria–UE opierają się obecnie na porozumieniu o współpracy podpisanym
w 1977 r.
Źródło: [http://ec.europa...].

Wśród państw śródziemnomorskich pierwsze plany działań zostały przyjęte w
2005 r. Dotyczyło to takich państw, jak Izrael, Jordania, Maroko, Autonomia Palestyńska oraz Tunezja. W roku 2007 został zaakceptowany plan dla Egiptu.

4. Instrumenty UE służące do realizacji procesu barcelońskiego
Za pośrednictwem Rady UE realizuje proces barceloński, wykorzystując instrumenty Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Dzięki nim, proces ten
został zainicjowany oraz jest kontynuowany. Niestety skuteczność działań podejmowanych przez Radę w zakresie stworzenia regionu stabilnego, opartego na rządach
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demokratycznych i charakteryzującego się poszanowaniem praw człowieka, jest
nikła.
Inaczej ocenić można skuteczność zewnętrznej polityki ekonomicznej UE realizowanej przez Komisję Europejską. Komisja, przy wykorzystaniu instrumentu finansowego, jakim jest MEDA, wspierała reformy ekonomiczne i społeczne u swoich
południowych sąsiadów. Program ten ustanowiony został decyzją Rady3 w 1996 r.,
a MEDA zapewniała środki pomocowe ułatwiające zarówno pomoc w transformacji
gospodarczej, jak również w stworzeniu strefy wolnego handlu w regionie śródziemnomorskim.
Tabela 3. Środki finansowe przeznaczone na Partnerstwo Śródziemnomorskie
w latach 1996-2007
Lata
1995-1999
2000-2006

•
•
•
•
•

Źródło finansowania oraz kwota
MEDA 3,345 mln euro
EBI 4,808 mln euro
MEDA 5,350 mln euro
EBI 6,400 mln euro (lata 2000-2007)
EBI + 1 mln euro na projekty ponadnarodowe

Źródło: [http://ec.europa...].

Do głównych obszarów finansowanych przez MEDA należy:
1. wspieranie transformacji ekonomicznej i utworzenie strefy wolnego handlu,
2. wsparcie dla trwałego wzrostu gospodarczego i społecznego,
3. współpraca regionalna i ponadregionalna.
Tabela 4. Kredyty udzielone poszczególnym państwom śródziemnomorskim przez EBI
w latach 2002-2006 (w mln euro) w ramach FEMIP
Lata
Państwo
Algieria
Egipt
Izrael
Jordania
Liban
Maroko
Syria
Tunezja
Autonomia Palestyńska
Wszystkie państwa śródziemnomorskie
Kraje śródziemnomorskie ogółem

2002

2003

2004

2005

2006

227
225
–
–
45
140
100
290
–
–
1588

230
509
–
66
–
194
90
395
–
4
2088

13
668
–
100
105
241
200
184
–
4
2180

10
309
–
–
170
160
300
260
55
–
2194

–
550
275
–
–
290
45
154
–
40
1354

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [www.eib.org].
3
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W październiku 2002 r. w odpowiedzi na konkluzje marcowego szczytu Rady
Europejskiej w Barcelonie utworzono FEMIP (Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji), którego głównym celem jest wsparcie dla rozwoju sektora prywatnego w regionie śródziemnomorskim, aby przyspieszyć tempo wzrostu
gospodarczego. Instrument ten łączył pożyczki EBI i środki budżetowe UE dla zapewnienia pomocy technicznej, kapitału podwyższonego ryzyka oraz preferencyjnego oprocentowania pożyczek na projekty w zakresie ochrony środowiska. Ponadto
utworzono struktury umożliwiające dialog między UE a partnerskimi krajami śródziemnomorskimi [Komunikat Komisji...].
W 2006 r. UE podjęła decyzję o przyznaniu EBI nowego mandatu na kredyty
dla krajów sąsiedzkich w wysokości 12,4 mld euro w latach 2007-2013. Wielkość
możliwych do udzielenia kredytów w MPC (bez Turcji) została podwojona, a we
wschodnich krajach sąsiedzkich wzrosła przeszło sześciokrotnie.
Warto również wspomnieć, iż w latach 2000-2006 niektóre państwa basenu Morza Śródziemnego były beneficjentami środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIB, w ramach
której realizowane były projekty transnarodowej współpracy pomiędzy państwami
członkowskimi UE oraz krajami śródziemnomorskimi.

5. Wnioski
Dla państw basenu Morza Śródziemnego UE od lat pozostaje głównym partnerem handlowym, a w przypadku większości z nich ponad 40% obrotów handlowych
realizowanych jest właśnie z UE.
Tabela 5. Udział UE w wymianie handlowej państw MPC w latach 2000 i 2004 (w % całego importu/
eksportu danego państwa)
Państwo
Algieria
Egipt
Izrael
Jordania
Liban
Maroko
Syria
Tunezja

Import w 2000 r.
58,7
35,7
43,9
35,7
45,7
58,7
32,9
71,3

Import w 2004 r.
54,8
26,6
41,0
23,6
40,0
56,1
16,1
69,8

Eksport w 2000 r.
63,2
40,5
29,0
5,8
22,9
75,3
68,3
80,2

Eksport w 2004 r.
54,0
34,8
27,8
3,2
10,5
74,4
53,9
83,3

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [Euro-Mediterranean... 2006, s. 55, 58].

Jak wynika z tab. 5, UE jest ogromnym rynkiem zbytu dla towarów produkowanych w państwach śródziemnomorskich. W roku 2004 ponad 50% eksportu Algierii,
Maroka, Syrii, Tunezji i Turcji trafiało na rynek unijny. Podobnie sytuacja kształtuje
się w zakresie importu towarów z krajów UE – ponad 50% wszystkich towarów im-
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portowych w Algierii, Maroku i Tunezji w roku 2004 pochodziło z krajów UE. Warto zwrócić uwagę na to, iż stale rosną powiązania gospodarcze pomiędzy Tunezją a
krajami UE. Jest to jedyny kraj, którego eksport stopniowo rośnie. W pozostałych
krajach Partnerstwa Śródziemnomorskiego nastąpił spadek udziału obrotów z UE –
zarówno w imporcie, jak i w eksporcie.
Oprócz tego, że UE jest największym partnerem gospodarczym, warto zwrócić
uwagę na fakt, iż UE jest również najważniejszym dostawcą grantów i pożyczek
poprawiających sytuację państw Południa. Również w dziedzinie turystyki główne
wpływy pochodzą z państw unijnych.
W związku z rosnącymi powiązaniami handlowymi, ale również politycznymi
i w pewnym wymiarze kulturowymi, oraz koniecznością rozwiązania wspólnych
problemów, takich jak walka z terroryzmem czy nielegalną imigracją, można z
całą pewnością stwierdzić, iż polityka śródziemnomorska nabiera coraz większego
znaczenia w polityce zewnętrznej UE. Taki kierunek działań jest przede wszystkim wspierany przez kraje najbardziej powiązane z południowymi sąsiadami UE,
tj. Francję i Hiszpanię. Było to szczególnie widoczne podczas opracowywania koncepcji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, gdy państwa te próbowały na każdym spotkaniu podkreślać znaczenie regionu śródziemnomorskiego, gdyż obawiały się, iż
nazbyt duża uwaga poświęcona zostanie wschodnim sąsiadom UE.
Mimo że od ponad 10 lat partnerstwo nie osiągneło swojego podstawowego
celu, czemu na przeszkodzie stoi rozwiązanie konfliktu izraelsko-arabskiego, UE
przeznacza na ten obszar coraz więcej środków finansowych. Biorąc pod uwagę
potencjał demograficzny tych krajów oraz zjawisko emigracji, z którym borykają się
południowi członkowie UE, podejmowane wysiłki zmierzające do pobudzenia rozwoju państw śródziemnomorskich, zwiększenia obecności kapitału zagranicznego
tworzącego nowe miejsca pracy wydają się jak najbardziej słuszne. Nie ulega wątpliwości, że zamierzona strefa wolnego handlu pomiędzy krajami uczestniczącymi
w Partnerstwie Śródziemnomorskim nie zostanie utworzona do 2010 r., co wynika
chociażby z dynamiki opracowywania i wprowadzania w życie umów stowarzyszeniowych. Niemniej jednak nie należy pomijać tego, iż pewne formy integracji
pomiędzy samymi państwami południowymi basenu Morza Śródziemnego mają
miejsce. Oczywiście porozumienie z Agadiru, które podpisane zostało w 2006 r.
przez 4 państwa (Egipt, Jordanię, Maroko i Tunezję), jeszcze nie przyczyniło się do
znacznej poprawy sytuacji ekonomicznej chociażby ze względu na tworzenie się
dopiero jego podstaw, jednak uwolnienie przepływu dóbr przemysłowych między
tymi państwami jest pierwszą formą regionalnej integracji gospodarczej. Ze strony
państw śródziemnomorskich słychać wprawdzie głosy, iż ich sytuacja poprawiłaby
się dużo bardziej, gdyby UE zliberalizowała swój rynek produktów rolnych i usług,
ale oczywiste jest, iż UE nie jest jeszcze gotowa na tego typu decyzje.
Niewątpliwie to głównie Unii zależy na zacieśnianiu współpracy z krajami Morza Śródziemnego. O tym, jak ważne są te państwa (szczególnie kraje Północnej
Afryki), świadczy chociażby to, iż relacje z nimi są budowane w zakresie odrębnego
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partnerstwa niż z pozostałymi krajami afrykańskimi, które włączone są do grupy
państw AKP. Jest to o tyle specyficzne, że państwa północnej części Afryki mają
często dużo wyższy poziom rozwoju od pozostałych krajów afrykańskich. Mimo to
trafia do nich dużo większa część unijnego wsparcia. Jest to wynikiem żywotnego
interesu UE we wspieraniu ekonomicznym tych krajów w celu próby stworzenia tam
stabilnej politycznie sytuacji wewnętrznej, która przyczyni się do łatwiejszej współpracy w rozwiązywaniu trudnych dla UE problemów związanych z terroryzmem czy
nielegalną imigracją. Niewątpliwie współpraca może stać się najlepszym sposobem
wspólnych działań w zakresie walki z terroryzmem, która po zamachach z 2001 r.
stała się jednym z priorytetowych działań większości wysoko rozwiniętych państw
na świecie. O zagrożeniach płynących z państw basenu Morza Śródziemnego może
świadczyć chociażby to, iż pewną formą protestu tych krajów przeciwko interwencji
w Iraku stały się zamachy bombowe przeprowadzone w Madrycie, dokonane przez
ekstremistów marokańskich. Także w innych krajach coraz częściej zdarzają się akty
terrorystyczne, których głównymi uczestnikami są właśnie osoby pochodzące z północnej części Afryki (m.in. w Wielkiej Brytanii w 2005 r.; zamieszki w Holandii,
Francji, Szwecji itd.).
Poza tym polityka UE odnośnie do tego obszaru uległa już częściowej ewaluacji,
której wynikiem było wprowadzenie warunkowości przekazywania środków. Było
to szczególnie widoczne po dojściu do władzy w Autonomii Palestyńskiej Hamasu.
Pomoc unijna dla tego terytorium została czasowo wstrzymana, a odblokowano ją
ponownie dopiero po ostatnich zmianach na tym terytorium.
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EURO-MEDITERRANEAN PARTNERSHIP
Summary
Barcelona Process, that was started in 1995, was continued on the meetings of Ministers of Foreign Affairs, which contributed to strengthening the co-operation between countries in order to create
the area of respect for human rights and democracy and other common principles as well as political,
security, social, cultural and human co-operation.
It’s not possible to evaluate the realization of the Barcelona Process in unambiguous way, because
instead of numbers of success, the Middle East conflict still remains unsolved.
The area, in which the biggest success was obtained is the institutionalization of Partnership. Extremely important is the fact of establishment of Euro-Mediterranean Parliament meetings, big success is also bringing into existence of the Anna Lindh Euro-Meditteranean Foundation for the Dialogue
Between Countries, that is financed by all the members of Euro-Meditteranean Partnerships and by
European Commission.
In 2004 European Commission has presented the idea of the strategy of European Neighbourhood
Policy. The main objective is to share with New member states the adventages of enlargement that has
taken place in 2004.

Alicja Panenka – mgr, asystentka w Katedrze Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów
Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Iwo Augustyński

STAN STOSUNKÓW UNIA EUROPEJSKA–ROSJA
W XXI WIEKU

1. Wstęp
Głównym celem działań Unii Europejskiej względem Rosji jest wspieranie politycznej i ekonomicznej stabilności Federacji, utrzymywanie stabilnego źródła energii; dalszej kooperacji na polu sprawiedliwości i stosunków wewnętrznych, bezpieczeństwa nuklearnego i ochrony środowiska oraz wzmacnianie współpracy z Rosją
w regionie Południowego Kaukazu i Zachodniej części WNP w celu zapewnienia
stabilizacji geopolitycznej [Counter Strategy...].
Rosja definiuje cele swojej polityki wewnętrznej i zagranicznej w podobny sposób. Obecne ochłodzenie we wzajemnych stosunkach między Unią i Rosją wynika
więc nie z samego formułowania celów, lecz z różnicy w priorytetach i ich realizacji.
Podstawowe różnice zostaną omówione w niniejszym artykule.

2. Ramy stosunków Rosja–UE
Podstawą prawną relacji między Rosją a Unią jest Porozumienie o Partnerstwie
i Współpracy (Partnership and Cooperation Agreement – PCA) [http://ec.europa...],
które weszło w życie 1 grudnia 1997 r. na okres 10 lat z możliwością automatycznego
przedłużenia, jeśli żadna ze stron nie wyrazi sprzeciwu. Opiera się ono na zasadach
promocji pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz wspierania demokracji
oraz wolności politycznej i ekonomicznej [EU–Russia...].
Celem porozumienia jest m.in. [http://ec.europa..., s. 7]:
–– stworzenie ram dla dialogu politycznego pomiędzy stronami,
–– promocja handlu, inwestycji i harmonijnej współpracy gospodarczej na zasadach rynkowych,
–– wzmocnienie wolności politycznej i ekonomicznej,
–– stworzenie odpowiednich ram dla stopniowej integracji,
–– stworzenie warunków niezbędnych do stworzenia w przyszłości strefy wolnego
handlu pomiędzy Wspólnotą a Rosją.
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Porozumienie to utworzyło ramy instytucjonalne dla regularnych konsultacji pomiędzy obiema stronami [http://ec.europa..., s. 3]:
–– odbywające się dwa razy do roku szczyty z udziałem prezydenta Rosji oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej,
–– Stała Rada Partnerstwa na poziomie ministerialnym,
–– spotkania na poziomie ekspertów i dyplomatów wyższego szczebla,
–– Komitet Współpracy Parlamentarnej pomiędzy parlamentami obu stron.
Na szczycie w Skt. Petersburgu w maju 2003 r. doszło do utworzenia czterech
tzw. wspólnych przestrzeni w ramach PCA. Należą do nich:
1. Wspólna Przestrzeń Ekonomiczna
2. Wspólna Przestrzeń Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
3. Wspólna Przestrzeń Bezpieczeństwa Zewnętrznego
4. Wspólna Przestrzeń Badań i Edukacji, włączając aspekty kulturowe.
Na szczycie moskiewskim w maju 2005 r. przyjęto tzw. mapy drogowe definiujące wdrażanie wspólnych przestrzeni.
Drugim filarem relacji UE–Rosja jest program TACIS. Utworzony w 1991 r.
dostarcza pomocy finansowej w postaci grantów do 12 krajów Europy Wschodniej
i Azji Centralnej. Odbiorcą przeszło połowy środków programu była Federacja Rosyjska [Tacis 2000-2006...]. Do celów programu należą:
–– reforma instytucjonalna, administracyjna i prawna,
–– sektor prywatny i rozwój gospodarczy,
–– społeczne skutki transformacji,
–– sieci infrastrukturalne,
–– ochrona środowiska i zarządzanie zasobami naturalnymi,
–– gospodarka rolna,
–– bezpieczeństwo nuklearne;

3. Stosunki handlowe rosyjsko-europejskie
Rosja jest trzecim co do wielkości partnerem handlowym Unii Europejskiej [Eurostat News... 2007]1. Europejski eksport do Rosji w okresie 2000-2006 wzrósł przeszło trzykrotnie z 22,7 mld euro do 72,4 mld euro, natomiast import z Rosji wzrósł
w tym okresie przeszło dwukrotnie – z 63,8 mld do 140,6 mld euro. W rezultacie
europejski deficyt w handlu z Rosją wzrósł z 41 mld euro w 2000 r. do 68,2 mld euro
w roku 2006. Wzrost ten wynika głównie z powiększenia deficytu w handlu surowcami energetycznymi.
Udział Rosji w handlu zagranicznym Wspólnoty wzrósł w tym okresie blisko
prawie dwukrotnie. W 2006 r. Rosja była odpowiedzialna za przeszło 6% europejskiego eksportu i 10% importu, co dało jej trzecie miejsce za USA i Chinami.
Prawie połowa eksportu wspólnotowego to maszyny i środki transportu, podczas
gdy dwie trzecie importu stanowią surowce energetyczne. Spośród członków UE
1

Jeśli nie podano inaczej, chodzi o UE-27.
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największym eksporterem do Rosji w 2006 r. były Niemcy – 23,1 mld euro (32%),
następnie Włochy – 7,6 mld euro (11%) oraz Finlandia – 6,2 mld euro (9%). Niemcy
były również największym importerem (29 mld euro, czyli 21%) przed Holandią (17
mld euro, czyli 12%) oraz Włochami (13,6 mld euro, czyli 10%).
Większość krajów członkowskich odnotowało deficyt w handlu z Rosją. Największy miała Holandia (–11,4 mld euro), Włochy (–6 mld euro), Niemcy i Polska
(–5,9 mld euro) oraz Hiszpania (–5,7 mld euro).
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne UE-25 w Rosji wzrosły z 2,5 mld euro w
2001 r. do 9,0 mld euro w 2005 r. Rosyjskie inwestycje w UE-25 były bardzo niskie
w latach 2000-2004, ale w 2005 r. wyniosły już 4,1 mld euro.
Tabela 1. Wzajemne inwestycje bezpośrednie UE-25 i Rosji (w mln euro)
Inwestycje UE-25 w Rosji
Rosyjskie inwestycje w UE-25
Przepływy kapitałowe netto

2001
2495
752
1743

2002
2454
342
2112

2003
7704
704
7000

2004
5878
196
5682

2005
8997
4107
4890

Źródło: [Eurostat News... 2007].

4. Partnerstwo energetyczne
Obecne relacje pomiędzy Rosją a Unią w dziedzinie energetyki dotyczą dwóch
zagadnień. Z jednej strony dostępu firm europejskich do rosyjskich złóż, a z drugiej
prób uniezależnienia się Europy od rosyjskiej sieci przesyłu ropy ze środkowoazjatyckich republik postradzieckich, takich jak Kazachstan czy Turkmenistan.
Wiele się zmieniło od 6 szczytu UE–Rosja z 2000 r., który był uważany za najważniejszy od czasu podpisania PCA z powodu postępu projektu współpracy energetycznej. Od tamtego czasu Rosja jasno zdefiniowała swoją politykę energetyczną
jako istotne narzędzie polityki międzynarodowej. W tym celu Moskwa zdecydowała się przejąć całkowitą kontrolę nad handlem surowcami energetycznymi poprzez
przyznanie państwowemu Gazpromowi monopolu w tej dziedzinie. Dodatkowo
rozpoczęto proces przejmowania kontroli nad międzynarodowymi inwestycjami w
sektorze wydobycia ropy naftowej. Jako przykład można podać projekt Sachalin-2,
w którym po 2 latach starań Gazprom uzyskał od Royal Dutch/Shell zgodę na odsprzedaż części udziałów w projekcie [Eastweek nr 04... 2005, s. 5]. Do tej pory było
to jedyne przedsięwzięcie w sektorze gazowym całkowicie niezależne od rosyjskiego monopolisty. Stronie rosyjskiej udało się do tego doprowadzić, wykorzystując
administrację publiczną (m.in. oskarżenia o oszustwa podatkowe na kwotę 2,5 mld
dolarów oraz śledztwo dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska).
W zamian za blokujący pakiet akcji (25%+1) w prawie ukończonym projekcie Gazprom zaoferował 50% udziałów w innym przedsiębiorstwie wydobywczym. Dzięki
tej transakcji Gazprom uzyskał dostęp do rynku gazu płynnego. Natomiast Shell
zabezpieczył się przed kolejnymi atakami ze strony urzędów rosyjskich. Sachalin-2
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był jednym z trzech projektów realizowanych na podstawie specjalnych długoterminowych umów podpisanych przez inwestorów z rządem rosyjskim (Production
Sharing Agreements – PSA), a także najbardziej zaawansowanym (dotychczas zainwestowano ponad 10 mld dolarów).
Innym przykładem zmiany polityki Moskwy w kwestii surowców energetycznych była decyzja wykluczenia udziału partnerów zagranicznych w jednym
z największych projektów wydobycia gazu ziemnego w Rosji – złoża Sztokman.
Pierwotnie projekt zakładał udział koncernów zagranicznych oraz eksport gazu w
postaci skroplonej przede wszystkim do USA. Natomiast, jeśli deklaracje Gazpromu zostałyby zrealizowane, to firmy zagraniczne mogłyby występować jedynie jako
podwykonawcy. Zmieniłby się również kierunek przesyłu gazu, zamiast do USA,
miałby trafić do Niemiec, które stałyby się ogólnoeuropejskim centrum dystrybucji
tego surowca.
Konflikt pomiędzy Unią Europejską a Rosją dotyczący prób uniezależnienia się
Europy od pośrednictwa Rosji w przesyle gazu i ropy uwidocznił się również na
początku maja 2007 r. 11 maja z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego zorganizowano w Krakowie szczyt energetyczny, w którym udział wzięli m.in. przywódcy
Ukrainy, Litwy, Gruzji i Azerbejdżanu. Zabrakło natomiast zaproszonego prezydenta
Kazachstanu Nursułtana Nazarbajewa. W tym samym czasie uczestniczył on bowiem
w spotkaniu z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i przywódcą Turkmenistanu Kurbangułym Berdymuhammedowem. Głównym tematem rozmów rosyjskiego
prezydenta z prezydentami tych dwóch postradzieckich państw była współpraca w
sferze energetyki. Natomiast odbywające się podczas spotkania w Krakowie rozmowy dotyczyły m.in. planów importu ropy z kierunku południowo-wschodniego,
przez Ukrainę do Polski i dalej w kierunku Niemiec oraz planów przedłużenia ropociągu Odessa-Brody do Gdańska [,,Gazeta Wyborcza” ... 2007].
Zmniejszenie znaczenia krakowskiego spotkania nie było jedynym celem wizyty prezydenta Rosji w Turkmenistanie. Istotniejsze było pokazanie, iż Rosja wciąż
odgrywa istotną rolę w polityce energetycznej krajów Azji Centralnej. Jej strategicznym celem jest natomiast utrzymanie monopolu na eksport gazu z tego regionu
oraz zwalczanie amerykańskich i europejskich planów budowy transkaspijskiego
rurociągu gazowego [Eastweek 18... 2007]. Gazprom już w 2006 r. podpisał średnioterminowe umowy handlowe z Kazachstanem, Turkmenistanem i Uzbekistanem,
na mocy których firma ta stanie się jedynym odbiorcą gazu z tego regionu przeznaczonego na rynek europejski [Eastweek 18... 2005].

5. Współpraca w sprawie bezpieczeństwa
W 2003 r. na szczycie w St. Petersburgu Unia Europejska i Rosja zgodziły się
na stworzenie „Wspólnej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości”.
Porozumienie to zostało uzupełnione o umowę z 2005 r. (tzw. mapę drogową), w
której ustalono krótko- i średniookresowe cele i obszary współpracy w ramach PCA.
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Dodatkowego znaczenia tej współpracy nadało rozszerzenie Unii. Porozumienie to
miało na celu przeciwdziałanie tworzeniu nowych podziałów w Europie, szczególnie dotyczących przepływu osób pomiędzy powiększoną Unią Europejską a Rosją.
Istotną kwestią była przede wszystkim walka z nielegalną imigracją. Za dodatkowe problemy wymagające współpracy z Rosją uznano zwalczanie zorganizowanej
przestępczości, terroryzmu i innych przestępstw o skali międzynarodowej. Na tym
tle pojawiają się jednak znaczne rozbieżności dotyczące przede wszystkim metod
działania. Podstawowymi wartościami dla krajów członkowskich Unii Europejskiej
są demokracja, przestrzeganie praw człowieka i wolności podstawowe, a co za tym
idzie – walka z przestępczością musi stanowić kompromis pomiędzy bezpieczeństwem a sprawiedliwością i wolnością.
Inaczej do tych zagadnień podchodzi Rosja. Putin zniósł wszystkie wolności
uzyskane za Gorbaczowa i Jelcyna: Duma została podporządkowana Kremlowi, gubernatorzy (pochodzący z wyboru miejscowej ludności) komisarzom rządowym, a
płynące na peryferie strumienie pieniędzy zawrócono ku centrum. Oligarchowie,
którzy chcieli mieć wpływy polityczne, zostali poskromieni, prasa pozostała pod
całkowitą kontrolą; aby nie dopuścić do referendów, powstał gąszcz dodatkowych
biurokratycznych przeszkód. Nie ma już mowy o rozdziale sfer władz – jak twierdzi
Putin: „Władza państwowa i organy sprawiedliwości stanowią jeden mechanizm”,
ponieważ „im silniejsze państwo, tym więcej wolności mają ludzie” [Thom].
Zmiany te nie stanęły na przeszkodzie podpisaniu w 2007 r. porozumienia wizowego pomiędzy obiema stronami. Porozumienie to umożliwia uproszczenie procedur uzyskania wizy, a także (co było największym punktem spornym) reguluje
kwestie readmisji osób nielegalnie przebywających na obszarze UE i Rosji. Jest to
jednak jedyny obszar, na którym udało się dojść do porozumienia. W kwestii walki
z terroryzmem cieniem na wspólnych relacjach kładzie się sytuacja w Czeczenii.
Rosja przegrała wszystkie procesy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
dotyczące Czeczenii. Pierwszy w 2005 r., a w samym tylko 2006 r. Trybunał zasądził
osiem odszkodowań na rzecz ofiar oraz ich krewnych z Czeczenii. Rosja domaga
się również ekstradycji Ahmada Zakajewa, ministra i komendanta polowego niepodległościowych władz czeczeńskich, zarzucając mu działalność terrorystyczną.
Zakajew od 2002 r. przebywa na terenie Unii Europejskiej, a obecnie posiada status
uchodźcy politycznego w Wielkiej Brytanii. W 2004 r. przebywał w Niemczech na
zaproszenie członków parlamentu, gdzie przedstawiał sytuację wewnętrzną w Czeczenii. Należy zauważyć, iż Wielka Brytania jest jednak jednym z niewielu krajów
członkowskich UE, które wyraźnie zgłaszają swój sprzeciw wobec polityki Rosji
w Czeczenii. Przykładem może tu być np. list otwarty do prezydenta Władimira
Putina z wezwaniem, by w ostatnim roku urzędowania przywrócił w Czeczenii pokój i sprawiedliwość. Pod apelem, opublikowanym maju 2007 r. w dzienniku ,,The
Independent”, podpisali się m.in. liderzy partii liberalno-demokratycznej Menzies
Campbell i Charles Kennedy, były minister spraw zagranicznych (1995-97), obecnie
konserwatywny poseł do Izby Gmin Malcolm Rifkind. Sygnatariusze apelu podkre-
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ślili, że łamanie praw człowieka w Czeczenii i zbrodnie wojenne w tym kraju mają
charakter systematyczny, a odpowiedzialność za nie spada zarówno na Rosjan, jak
i na prorosyjskie władze republiki.
Mimo upływu czasu brak jest również porozumienia w sprawie stacjonowania
wojsk rosyjskich w Gruzji i Naddniestrzu. Konflikt ten zaostrzył się w momencie,
gdy prezydent Putin ogłosił wprowadzenie moratorium na wykonywanie zobowiązań CFE2. Rosja żąda od Zachodu jak najszybszego ratyfikowania zmodyfikowanego CFE, bo dzięki niemu zaczęłyby obowiązywać limity uzbrojenia dla konkretnych krajów – m.in. dla Polski, Węgier i Bułgarii. Zachód tłumaczy, że ratyfikuje
zmodyfikowany CFE dopiero, gdy Rosja zgodnie z ustaleniami z 1999 r. wycofa
swoje wojska z Gruzji oraz mołdawskiego Naddniestrza. Rosja zamierza zlikwidować bazy w Gruzji do 2008 r., ale nie rezygnuje z utrzymywania kontyngentu
w prokremlowskim Naddniestrzu.
Również Kosowo dzieli obecnie Unię Europejską i Rosję. Ostry spór między
Zachodem i Rosją w sprawie statusu Kosowa rozpoczął się w marcu 2007 r. po
przedstawieniu przez specjalnego wysłannika sekretarza generalnego ONZ, Marttiego Ahtisaariego, planu i raportu. Plan zakładał przyznanie Kosowu atrybutów
państwowych, bardzo szerokiej autonomii kosowskim Serbom i zastąpienie ONZ
w roli protektora przez UE wspieraną nadal w kwestiach bezpieczeństwa przez NATO.
Natomiast raport wprost stwierdza, że optymalnym rozwiązaniem statusu Kosowa
jest niepodległość nadzorowana międzynarodowo.
Plan Ahtisaariego, aby wejść w życie, musi zostać przegłosowany przez Radę
Bezpieczeństwa ONZ. Propozycje fińskiego dyplomaty uzyskały poparcie Zachodu
i Kosowa, zostały natomiast negatywnie przyjęte przez Rosję i Serbię. Rosja popiera dalsze negocjacje kosowsko-serbskie na temat statusu protektoratu [,,Tydzień na
Wschodzie”... 2007, s. 7].
Negocjacje kosowsko-serbskie toczyły się przez kilkanaście miesięcy (w 2006
i 2007 r.) i zakończyły fiaskiem ze względu na radykalną różnicę stanowisk. Kosowscy Albańczycy popierają niepodległość, natomiast Belgrad reintegrację Kosowa w
ramach Serbii.
11 maja 2007 r. Francja, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania na forum Rady
Bezpieczeństwa ONZ przedstawiły projekt rezolucji popierającej plan i raport Ahtisaariego, który został tego samego dnia odrzucony przez Rosję. Pod koniec maja
Wielka Brytania wprowadziła do niego drobne zmiany uwzględniające w niewielkim zakresie stanowisko Rosji – złagodzono poparcie Rady Bezpieczeństwa dla
propozycji Ahtisaariego i wzmocniono postulat przestrzegania przez władze lokalne
w Kosowie demokratycznych standardów. Rosja odrzuciła nowy projekt rezolucji
31 maja, tego samego dnia, którego został przedstawiony. Kolejną próbę przekonaTraktat CFE, który Układ Warszawski i NATO zawarły w 1990 r., zmuszał obie strony do redukcji wojsk, ciężkiego uzbrojenia oraz artylerii na obszarze Europy od Atlantyku po Ural. Rozpad bloku radzieckiego doprowadził do podpisania zmodyfikowanej wersji CFE w 1999 r. (tzw. porozumień
stambulskich), której do dziś nie ratyfikował żaden kraj sojuszu.
2
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nia Rosji 8 czerwca podczas szczytu G8 w Heiligendamm podjął prezydent Francji,
Nicolas Sarkozy, proponując wprowadzenie sześciomiesięcznego moratorium na
głosowanie rezolucji i ponowne rozpoczęcie rozmów kosowsko-serbskich. Propozycja Sarkozy’ego zakładała, że w przypadku fiaska negocjacji między Prisztiną
i Belgradem Rada Bezpieczeństwa ONZ automatycznie przegłosuje rezolucję popierającą plan i raport Ahtisaariego. Także ta propozycja została odrzucona przez
Rosję.

6. Rozszerzenie Unii Europejskiej
W przeddzień rozszerzenia Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw, 27
kwietnia 2004 r. Unia i Federacja Rosyjska podpisały Protokół dodatkowy do Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy (PCA), który rozciągał je na nowe państwa
członkowskie Unii. Podpisały także wspólną deklarację dotyczącą możliwości, jakie
rozszerzenie stwarza dla ich wzajemnego partnerstwa strategicznego. W deklaracji
podkreślono, że współzależność między UE i Rosją, wynikająca z ich geograficznego sąsiedztwa oraz wielkości łączących je więzów politycznych, gospodarczych i
kulturalnych, wzmocni się dzięki rozszerzeniu Unii.
Na szczycie Unia–Rosja, który odbył się 24 listopada 2006 r. w Helsinkach,
planowano rozpoczęcie rokowań w sprawie nowego Porozumienia o Partnerstwie i
Współpracy. Na spotkaniu nie doszło jednak nawet do wstępnych rozmów na temat
PCA, gdyż Polska już wcześniej je zablokowała, zgłaszając weto i domagając się
zniesienia przez Rosję embarga na polskie mięso ogłoszonego w listopadzie 2005 r.
Polska domagała się także ratyfikacji przez Rosję Europejskiej Karty Energetycznej,
którą podpisała w 1994 r., co miało gwarantować odpowiednie warunki zaopatrzenia
Unii w rosyjską ropę naftową i gaz. Partnerzy Polski z Unii Europejskiej ostatecznie
poparli Polskę w jej żądaniu zniesienia przez Rosję embarga na polski eksport mięsny, natomiast w kwestii Karty Energetycznej ograniczyli się do żądania, aby Rosja
zgodziła się na wprowadzenie do przyszłego Porozumienia o Partnerstwie i Współpracy jej kluczowych postanowień [Rocznik Strategiczny... 2007, s. 124].
Polskie weto dowodzi, że stosunki Unii Europejskiej z Rosją po rozszerzeniu na
wschód znacznie się skomplikowały. Nowi członkowie z Europy Środkowej, dawniej pozostający pod dominacją Związku Radzieckiego, nieufni wobec Rosji, starają
się wywierać istotny wpływ na kształt stosunków Unii z jej wschodnim sąsiadem.
Trzeba bowiem stwierdzić, że osamotniona początkowo w swoim proteście Polska
otrzymała wyrazy solidarności najpierw ze strony państw bałtyckich, później na
szczycie Trójkąta Weimarskiego w Mettlach ze strony Francji i Niemiec, a w końcu, na szczycie w Brukseli w grudniu 2006 r., całej Unii. Pod koniec lutego 2007 r.
Litwa ostrzegła Rosję, że nie wyklucza zawetowania, podobnie jak Polska, rozmów
Unii z Rosją w sprawie PCA, jeśli Rosja nie odblokuje dostaw ropy do rafinerii w
Możejkach, przerwanych, gdy właścicielem rafinerii stał się polski koncern Orlen
[Rocznik Strategiczny... 2007, s. 124].
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Nie tylko Polska i Litwa są krajami skonfliktowanymi z Rosją. W 2007 r. nastąpiło pogorszenie stosunków estońsko-rosyjskich w związku z demontażem pomnika
żołnierzy radzieckich znajdującego się w centrum Tallina, gdzie – zdaniem Estończyków – przypominał o radzieckiej okupacji oraz aneksji ich kraju do ZSRR. Choć
już w chwili demontażu władze Tallina zapowiadały, że stanie on na cmentarzu wojskowym obok przeniesionych tam szczątków kilkunastu żołnierzy Armii Czerwonej,
to rosyjski MSZ uznał przenosiny pomnika za ,,obrazę oraz świętokradztwo wobec
poległych”. Demontaż Brązowego Żołnierza wywołał ostre protesty mniejszości
rosyjskiej, zamieszki w Tallinie, histerię w rosyjskich mediach oraz wielodniową,
sponsorowaną przez putinowską partię Jedna Rosja, blokadę ambasady Estonii w
Moskwie (por. [,,Tydzień na Wschodzie” 2007]).
Wydarzenia w Tallinie przypomniały dawniejszy, jak się okazało nie do końca
rozwiązany, spór postradzieckich członków UE, czyli Litwy, Łotwy i Estonii, z Rosją, dotyczący mniejszości rosyjskiej w tych krajach.
W każdym z trzech krajów bałtyckich sytuacja miejscowych Rosjan różni się.
Na Litwie od razu po odzyskaniu niepodległości wszystkie mniejszości otrzymały
litewskie obywatelstwo. Litwini nie obawiali się wpływów Rosjan na kształt tworzonego właśnie państwa, gdyż w ich kraju stanowili oni wtedy zaledwie 10% populacji. Wielu z nich w następnych latach wyjechało do Rosji i litewscy Rosjanie stanowią dziś nieco ponad 6% obywateli [,,Gazeta Wyborcza” 2005; Euromosaic...].
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja Rosjan w dwóch pozostałych republikach
bałtyckich. W Estonii ludność pochodzenia rosyjskiego stanowiła na przełomie lat
80. i 90. około 30,3% mieszkańców, natomiast na Łotwie 29% [Euromosaic...;
http://ec.europa...].
Oba te państwa nie wybrały wariantu litewskiego i nie dały miejscowym Rosjanom od razu swojego obywatelstwa. Estończycy uznali, że dadzą je temu, kto zna
język estoński i historię tego kraju. Łotysze wybrali bardziej restrykcyjny wariant,
wyznaczając roczne limity przyznawania łotewskiego obywatelstwa. Pod naciskiem
Unii zrezygnowali z tego systemu i przyjęli rozwiązanie estońskie.
Omawiając wpływ rozszerzenia Unii na jej relacje z Rosją nie można pominąć
wydarzeń pomarańczowej rewolucji na Ukrainie, która „dała Unii Europejskiej okazję do odegrania znaczącej roli politycznej, a Bruksela z tej możliwości skorzystała.
Udział przedstawicieli UE, na przykład Javiera Solany, i prezydentów państw członkowskich UE (Valdasa Adamkusa i Aleksandra Kwaśniewskiego) w negocjacjach
przy okrągłym stole z udziałem Kuczmy, Janukowycza i Juszczenki był ważnym osiągnięciem polityki zagranicznej UE, szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że
przedstawiciele UE nie tylko odegrali istotną rolę w rozpoczęciu procesu negocjacji,
ale także, co jeszcze ważniejsze, przyczynili się do wypracowania rozwiązania problemu” [Gromadzki i in. 2005, s. 13]. Trzeba podkreślić tutaj decydującą rolę właśnie
prezydentów Litwy i Polski, którzy nie tylko aktywnie uczestniczyli w rozmowach
negocjacyjnych, ale stanowili również przeciwwagę dla działalności Rosji wspierającej Janukowycza. Również po zakończeniu rewolucji Polska, Litwa i Węgry walczyły o nowe sformułowania dotyczące możliwości członkostwa Ukrainy w UE.
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7. Podsumowanie
Przytoczone powyżej fakty świadczą, iż stosunki Rosji i Unii Europejskiej przechodzą obecnie okres ochłodzenia. Przyjęty 10 lat temu model partnerstwa, zmierzający w swych założeniach ku stopniowej integracji, wciąż pozostaje przede wszystkim w sferze deklaracji. Należy więc uznać, że Rosja i Unia reprezentują odmienne
polityczno-ekonomiczne systemy, których zintegrowanie nie jest możliwe [Bordaczow, Moshes 2004, za: [Międzynardowy Przegląd...]].
Natomiast na podstawie ostatnich wydarzeń w na linii Unia Europejska–Rosja
trudno jest wyciągnąć konkretne wnioski co do kształtowania się przyszłych relacji
pomiędzy stronami. Można przypuszczać, iż zmiana przywódców największych krajów Unii: Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch na osoby bardziej sceptyczne
wobec Rosji, oraz zbliżające się wybory prezydenckie w tym kraju nie będą sprzyjać
poprawie stosunków rosyjsko-unijnych, a większego przełomu można się spodziewać najszybciej właśnie po wyborach nowego prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Nie należy jednak zapominać, iż konflikty te wynikają w większości z prób znalezienia przez Rosję właściwego miejsca na geopolitycznej mapie świata. Mimo
wielu zawirowań politycznych pomiędzy Unią a Rosją są one skazane na współpracę gospodarczą3, a co za tym idzie – także polityczną.
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STATUS OF EU–RUSSIA RELATIONS IN THE 21ST CENTURY
Summary
The basis for regulations of EU–Russia relations is Partnership and Cooperation Agreement – PCA
underwritten in 1997 for 10 years, with the possibility of prolonging this time. Discussions concerning
its prolonging are a good occasion to present EU–Russia affairs in the 21st century.
Trade between the two sides developed very rapidly in this period. European export to Russia between 2000 and 2006 increased more than three times and import two times accordingly. Nevertheless,
the EU notes deficit in trade with Russia due to import of energy resources.
Issues concerning energy contain two elements: European access to Russian deposits and attempts
to be independent from Russian energy transportation net.
Co-operation in the area of security meets obstacles stemming from differences in realization such
issues like democracy and human rights in Russia. Tensions evokes situation in Chechnya, Georgia,
Kosovo, and Moldova.
Enlargement of the EU created new problems in relations with Russia, for instance, problem with
Russian minority in Latvia, Estonia, and Lithuania.
It should be stated then, that Russia and the European Union represent dissimilar economic and
political systems that cannot be integrated.
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Droga do sukcesu ekonomicznego
Unii Europejskiej
1. Wstęp
50 lat istnienia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) rodzi refleksje
oraz chęć zwrócenia uwagi na fundamenty idei integrowania systemu ekonomicznego wybranych państw Europy. Warto przypomnieć początek, przebieg i skutki
ponadnarodowego sposobu funkcjonowania i sterowania procesami rozwoju z respektowaniem kryteriów globalnej gospodarki.
Wśród przewodnich myśli ówczesnych decydentów dominowała wizja tworzenia dobrobytu społeczeństwa każdego kraju. Zatem integracja europejska zakreślała
obszar potencjalnych możliwości w zmierzaniu do osiągnięcia strategicznego celu,
jakim jest najwyższy poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego gospodarki. Można to również ująć, jako drogę prowadzącą do sukcesu ekonomicznego Unii Europejskiej. Ewolucja strukturalna – jej kierunek, zakres, kryteria i właściwe tempo,
a także aktywność ekonomiczna państw w tworzeniu mechanizmów sprzyjających
zmianom strukturalnym stanowią przedmiot badań opracowania. Celem zaś jest
podkreślenie znaczenia metod badawczych, tj. efektu strukturalnego i rachunku taksonomicznego, umożliwiających dokonanie oceny kwantytatywnej ewolucji strukturalnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje istnienie tych narzędzi badawczych
i ich zastosowanie w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Źródłem danych są
opracowywane i publikowane przez OECD raporty, które pozwalają na kompleksowe międzynarodowe porównania. Ważny jest także syntetyczny rys historyczny
z wyeksponowaniem doświadczeń praktyki gospodarowania o charakterze prawidłowości i tendencji rozwojowych. Istotne jest to zwłaszcza dla jej nowych członków, w tym dla Polski.
Po II wojnie światowej dwie idee zdominowały gospodarkę europejską. Pierwsza – zjednoczenie Europy, które wydawało się wówczas niemożliwe do urzeczywistnienia, druga natomiast – intensywna industrializacja z główną siłą napędową,
tj. przemysłem górnictwa węglowego i stalowym jako podstawą rozwoju przemysłu
ciężkiego. Rozwiązania instytucjonalne gwarantował Układ paryski decydujący o
powstaniu 18 kwietnia 1951 r. Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) [Ber-
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naś i in. 2002, s. 18; Hansen 2003]. Wśród celów i zadań EWWiS na wyeksponowanie zasługują: utworzenie wspólnego rynku pomiędzy państwami członkowskimi
obejmującego surowce i produkty przemysłu węglowego i hutniczego, nadzorowanie rynku i korygowanie nieprawidłowości, przyspieszenie rozwoju gospodarczego
oraz podniesienie stopy życiowej społeczeństw.
Przełomowym momentem w wyznaczaniu kierunków ewolucji strukturalnej był
deficyt energetyczny, zwłaszcza w dziedzinie paliw płynnych i gazu, który nastąpił
w połowie lat 50. Zwrócono wówczas uwagę na inne źródło, tj. energię atomową,
a przemysł atomowy postrzegany był jako przyszłość gospodarki europejskiej. Badania nad pokojowym wykorzystaniem energii jądrowej przekraczały indywidualne
możliwości państw. Tym samym spowodowały powstanie w 1957 r., na podstawie
Traktatu rzymskiego, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej – Euroatom1. Za
główne cele i zadania Euroatom przyjął pokojową współpracę w dziedzinie rozwoju technologii jądrowych, tworzenie i szybki rozwój przemysłu nuklearnego,
przyczynianie się do poprawy standardów życia w państwach członkowskich poprzez swobodny rozwój techniki, przepływ specjalistów, zabezpieczenia transportu i
gwarancje wykorzystania materiałów oraz paliw jądrowych, rozwój badań, ustalanie
jednolitych standardów i norm bezpieczeństwa, zapewnienie właściwego i sprawiedliwego zaopatrzenia użytkowników w minerały i paliwa atomowe, ułatwianie inwestycji i tworzenie wspólnych instalacji do wykorzystania energii atomowej.
W realizacji przedsięwzięć niezbędne było sprecyzowanie programów badawczych umożliwiających jednoczesny rozwój przemysłu atomowego, najbardziej
zaawansowanego technologicznie. Obszary badań koncentrowały się wokół budowy
reaktorów, atomowego napędu statków, zastosowania techniki jądrowej w medycynie i rolnictwie, produkcji energii jądrowej oraz kontroli materiałów rozszczepialnych.
Należy podkreślić, że przemysł atomowy, lotniczy, kosmiczny i obronny należały do dziedzin o największej kapitochłonności. W strukturze przemysłu natomiast
dominowały wciąż sektory tradycyjne, tj. przemysł górniczy, stalowy, włókienniczy, okrętowy, pomimo dostrzegania aspektów rozwoju technologicznego, m.in. w
konieczności wspierania badań przez państwo. Aktywność w tym zakresie stała się
realna dopiero od drugiej połowy lat 60. ubiegłego stulecia. Dostrzeżono bowiem
wówczas pogłębianie się luki technologicznej między przemysłem europejskim a
amerykańskim i japońskim. Widocznym symptomem była sukcesywna utrata pozycji konkurencyjnej państw Wspólnoty w zakresie wyrobów wysokiej techniki.
Tradycyjne sektory zaczęto postrzegać jako schyłkowe, problemowe, które należało restrukturyzować. Zmiana preferencji w polityce przemysłowej spowodowała
wsparcie finansowe i organizacyjne rozwoju dziedzin nowoczesnych – wschodzących, takich jak elektronika, informatyka, telekomunikacja, biotechnologie.
1
Podobnie jak EWWiS oraz Europejską Wspólnotę Gospodarczą powstałą również w 1957 r.
utworzyły ją te same państwa, tj. Niemcy, Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg i Włochy.
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2. Europejskie programy ramowe
Pod koniec lat 70. zostały powołane Grupa Zadaniowa ds. Technologii Informatycznych (ITTF) oraz grupa robocza Prognozowanie i Ocenianie w Nauce i Technologii (FAST). Efektem tego było przyjęcie przez Radę Wspólnoty w 1981 r. programu
strategicznego działania w zakresie mikroelektroniki i technologii informatycznych
ESPRIT (Europejski Program Badawczy w zakresie Technologii Informatycznych).
Polepszenie europejskiej bazy technologii informatycznych spowodowało również gwałtowny rozwój badań w sektorze telekomunikacyjnym. Programy badawcze stworzyły podwaliny pod systemy szerokopasmowej telekomunikacji światłowodowej. Szersze obszary badań, sięgające od technologii laserowych do biologii,
przyciągnęły i zaangażowały w procesy badawczo-wdrożeniowe małe i średnie
przedsiębiorstwa.
Sukcesy nowego podejścia w realizacji europejskich programów naukowo-badawczych i rozwojowych w ramach przemysłu wysokiej techniki spowodowały, że
Komisja Europejska zdecydowała się usystematyzować działania. Pierwszy Program Ramowy obejmujący lata 1984-1987 wyznaczył strategię Wspólnoty w zakresie nauki i technologii, wskazał cele w dziedzinie badań i rozwoju technologicznego
możliwe do osiągnięcia na poziomie wspólnotowym wraz z kryteriami uczestnictwa
i finansowego wsparcia. Przedmiotem działalności było tworzenie nowych produktów w sektorach tradycyjnych, zmiany technologiczne, poprawa zarządzania zasobami energetycznymi. W latach 1987-1991 realizowano Drugi Program Ramowy
mający wzmocnić międzynarodową konkurencyjność przemysłu w sektorach o dużym zaawansowaniu technologicznym oraz wspólne inicjatywy w sferze badawczo-rozwojowej.
Należy mocno podkreślić, że kierunek zmian struktury przemysłowej ugruntował tendencję rozwoju przemysłu. Kolejne programy ramowe, tj. trzeci, realizowany
w latach 1990-1994, czwarty (1994-1998), piąty (1998-2002) wzmacniały związki
nauki z przemysłem, podstawy technologiczne, naukowe oraz konkurencyjność na
arenie międzynarodowej. Przeznaczono również fundusze na współpracę z krajami
trzecimi, w szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej2.
Większe skoncentrowanie się na problemach ważnych w skali Europy, mniejsza
liczba priorytetów badawczych przy zwiększonym ich finansowaniu, podniesienie
2
http//www.isep.pw.edu.pl/~iwanowsm/europa/1234_PR.html: W ramach Czwartego Programu
Ramowego przeznaczono fundusze na współpracę z krajami trzecimi. European Innovation Scoreboard
2004, European Commision, Brussels 2004; Third Community Innovation Survey (CIS-3), European
Commision, Brussels, 2004; Comparative Analysis of Innovation Performance, European Innovation
Scoreboard 2004, European Commision, Brussels 2004; Innovation in the new Member States and
Candidate Countries – Output, Barriers and Protection, Statistics in Focus 13/2004, Eurostat 2004,Euro
Info Centre, Fundusz Współpracy, Rynki Zagraniczne, Warszawa, http:/www.euroinfo.org.pl; http:/encyklopedia.pwn.pl; Portal informacyjny Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, http:/
web.mg.gov.pl, 2003; European Economy, The UE Economy: 2000 Review, The World Factbook
2001.
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zdolności gospodarki europejskiej do skutecznego konkurowania na rynku światowym – to główne zamierzenia Szóstego Programu Ramowego obejmującego lata
2002-2006.
Należy zaznaczyć, że w ciągu ostatnich lat największe sukcesy technologiczne UE odniosła w badaniach przestrzeni kosmicznej i aeronautyce, chociaż były
to inicjatywy narodowe, a nie wspólnotowe. Zintegrowany system ekonomiczny
doprowadził jednak sektor do poziomu lidera światowego rynku przemysłowego.
Przesłanką i strategicznym celem przeobrażeń strukturalnych przemysłu Unii Europejskiej jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy.

3. Spójność ekonomiczna i społeczna Unii Europejskiej
Jednolity Akt Europejski, który wszedł w życie 1 lipca 1987 r., po raz pierwszy
jako priorytet Wspólnoty uznaje spójność (cohesion) ekonomiczną i socjalną. Przyjęto program zakładający w latach 1987-1992 podwojenie środków budżetowych
przeznaczonych na przedsięwzięcia strukturalne.
14 stycznia 1989 r. wprowadzona została reforma instrumentarium polityki regionalnej. Nowe wyzwania znalazły wyraz w dyspozycjach Rady Europejskiej z
11/12 grudnia 1992 r. dotyczących podwojenia wydatków w okresie 1993-1999. Realizacja postanowień Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht łączyła się z utworzeniem Funduszu Spójności (cohesion) oraz zwróceniem uwagi na pełniejszą koordynację prac z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
Główne kierunki zmian dotyczą dostosowania polityki regionalnej, środków i
rozwiązań instytucjonalnych do wyzwań procesu rozszerzenia o państwa Europy
Środkowej i Wschodniej, co znalazło wyraz w reformie polityki strukturalnej w ramach dokumentu Agenda 2000. Ważne są zatem cele Traktatu z Maastricht. Zadaniem pierwszoplanowym jest spójność ekonomiczna i społeczna, zagwarantowanie
solidarności wspólnotowej z państwami regionami oraz grupami ludności gorzej
sytuowanymi poprzez sprawiedliwy podział efektów integracji europejskiej, a także
przyspieszenie zbliżenia się poziomów społeczno-ekonomicznego rozwoju państw
mniej rozwiniętych umożliwiających przyłączenie się do unii ekonomicznej i monetarnej. Poza tym istotne są również korekta aktualnych nierówności, m.in. płac,
rozwiązań socjalnych, sieci infrastrukturalnych, jakości, produktywności, a także
potencjalnych źródeł naruszania konkurencji, znacznych migracji itp., kreowanie
europejskiego rynku pracy na rzecz bardziej zagrożonych (młodzież, niedostosowani społecznie, długotrwale bezrobotni, dotknięci restrukturyzacją itp), aktywny
wpływ na wzrost konkurencyjności i zatrudnienia z uwzględnieniem infrastruktury
i projektów kształcenia oraz przyspieszenie reform strukturalnych niezbędnych do
przygotowania Europy do trzeciego tysiąclecia.
Przedłużając istniejące elementy polityki strukturalnej, reforma z 1999 r. (Agenda 2000) ma następujące cele: poprawę skuteczności instrumentów strukturalnych
poprzez redukcję celów tej polityki i inicjatyw wspólnotowych, poprawę zarządza-
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nia i doprecyzowanie podziału odpowiedzialności między różnymi uczestnikami,
podtrzymanie poziomu budżetowego na rzecz spójności ekonomicznej i społecznej
oraz rozszerzenie wysiłków przyszłych państw członkowskich odnośnie do spójności regionalnej.
Spojrzenie retrospektywne eksponuje długofalową konsekwencję w formułowaniu i osiąganiu strategicznych celów Unii Europejskiej. Stworzony fundament jednolitego ponadnarodowego sposobu sterowania zmianami strukturalnymi zapewnił
respektowanie przez wszystkie państwa członkowskie tych samych zasad, norm i
reguł postępowania w kształtowaniu oraz doskonaleniu mechanizmu rozwojowego
gospodarki. Tym samym zagwarantował właściwe tempo i kierunek ewolucji strukturalnej, zgodnej z prawidłowościami rozwojowymi w tym zakresie.

4. Badanie efektu strukturalnego i miar gradacji
rozwoju gospodarczego w latach 1993-2003
Przeprowadzone badania empiryczne, dotyczące efektu strukturalnego, a także
miar i gradacji rozwoju gospodarczego w latach 1993-2003, pozwalają ocenić skuteczność współzależnego funkcjonowania państw Unii Europejskiej. Należy zaznaczyć, że wyznaczony przedział czasowy badań nie jest przypadkowy. W tym okresie
nastąpiło bowiem zintensyfikowanie procesów restrukturyzacji i reindustrializacji
w obszarze UE-15, a także odnośnie do przyszłych członków, z punktu widzenia
spełnienia kryteriów ich akcesji. Ratyfikacja Układu Europejskiego w 1994 r. była
podstawą ścisłego sprecyzowania kierunku i zakresu niezbędnych przedsięwzięć
dostosowawczych do standardów Unii Europejskiej. Ponadto w latach 90. nastapiły
zdecydowane przeobrażenia makrostruktury, tzn. pojawiły się dominacja w strukturze PKB i zatrudnieniu sektora usług i spadek udziału przemysłu. Strategicznym
kierunkiem restrukturyzacji stał się sektor technologii informacji i komunikacji. Wyraźnie zarysowała się w praktyce gospodarowania państw prawidłowość rozwojowa
– uzależnienie dynamizacji wzrostu gospodarczego od innowacji, które pozwalają
osiągnąć szybsze tempo ogólnego rozwoju w warunkach intensywnych sektorowych
zmian strukturalnych. Innowacje stanowią bowiem podstawę przeobrażeń struktur
przemysłu wywołujących efekt strukturalny, co w konsekwencji oznacza poprawę
ekonomicznej efektywności gospodarki.
Zastosowanie rachunku taksonomicznego umożliwiło dokonanie gradacji rozwoju gospodarczego UE-15 w latach 1993 i 2003 (por. tab. 1).
Gradacja rozwoju gospodarczego w wyróżnionych latach pozwala zaobserwować zdecydowaną poprawę miar rozwoju w Luksemburgu, Irlandii i w Hiszpanii,
natomiast pogorszenie nastąpiło w Portugalii i we Włoszech. Interesujący jest również pomiar efektu strukturalnego. Dla czytelności rozważań kolejność państw wiąże się z poziomem rozwoju osiągniętym w 2003 r.
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Tabela 1. Gradacja rozwoju gospodarczego UE-15 w 1993 i 2003 r.
Posortowane MRG
1993
Wielka Brytania
Francja
Holandia
Niemcy
Szwecja
Luksemburg
Belgia
Dania
Austria
Finlandia
Włochy
Portugalia
Irlandia
Grecja
Hiszpania

Posortowanie MRG
2003
0,24698
0,20427
0,19378
0,19235
0,19187
0,17841
0,16229
0,15177
0,14661
0,11258
0,09681
0,09648
0,07609
0,03581
0,03305

Luksemburg
Irlandia
Belgia
Wielka Brytania
Francja
Szwecja
Niemcy
Holandia
Austria
Dania
Finlandia
Hiszpania
Grecja
Włochy
Portugalia

0,28456
0,20697
0,18564
0,16897
0,16722
0,15917
0,14500
0,14170
0,14104
0,13328
0,12480
0,09738
0,09062
0,03598
0,03487

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Jaworska 2007].

Tabela 2. Efekt strukturalny w latach 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Rok bazowy 1993 (w %)
Luksemburg
Irlandia
Belgia
Wielka Brytania
Francja
Szwecja
Niemcy
Holandia
Austria
Dania
Finlandia
Hiszpania
Grecja
Włochy
Portugalia

38,32
0,42
14,29
6,49
12,35
0,00
27,33
20,17
0,00
0,02
0,00
13,05
95,99
8,53
21,90

27,12
1,54
14,43
25,81
8,96
0,00
20,69
29,71
6,45
0,02
0,00
30,58
52,21
7,03
14,16

25,33
3,49
15,69
25,09
4,07
0,00
16,52
32,16
39,67
0,01
0,00
21,84
53,53
6,85
20,81

24,08
8,72
15,89
16,29
4,30
4,73
26,02
10,72
9,11
1,09
2,28
18,90
20,04
7,54
17,02

32,61
9,91
15,03
10,11
0,90
3,13
21,66
5,55
4,32
14,02
2,02
14,46
14,57
9,43
17,18

Źródło: obliczenia własne na podstawie:
http://dxdoi.org/, http://www.umsl.esu/services/govdocs/wofact2004/.

43,55
8,52
15,51
0,51
2,25
3,18
32,06
4,85
20,77
9,08
1,93
10,61
11,00
10,08
25,01

42,57
7,29
17,23
0,25
2,12
3,19
21,44
2,66
6,30
14,60
2,57
11,00
17,76
9,62
28,02
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We wszystkich krajach wystąpiły dodatnie wartości efektu strukturalnego [Jaworska 2007, s. 214-246], co świadczy jednoznacznie o pozytywnym wpływie
zmian w sektorowej strukturze produkcji na społeczną wydajność pracy. Rozpiętość
oddziaływania jest dość znaczna, bo sięga wielkości od 0 do 95,99%. Szczegółowa
analiza i wyniki badań empirycznych są dowodem pozytywnych zmian strukturalnych zachodzących we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
W Luksemburgu wielkość efektu strukturalnego jest znaczna – 38,32% w 1997 r.
24,08% w 2000 r. i aż 42,57% w roku 2003. Wzrost społecznej wydajności pracy
spowodowały zatem zmiany w strukturze produkcji przemysłowej. Znajduje to również potwierdzenie w ponad 7-krotnym wzroście wydajności pracy w przemyśle,
z 44 978,5 w 1993 r. do 335 970,3 w roku 2003. Oznacza to, że ponad 3-krotnie wydajność pracy w przemyśle przekroczyła w 2003 r. poziom osiągnięty w gospodarce
narodowej, tj. wielkość 89 592,1, oraz prawie 5-krotnie w usługach, tj. 68 611, która
zmniejszyła się z poziomu 77 053,2 odnotowanego w 1993 r. Udział przemysłu w
PKB zwiększył się w badanych latach z 21 do 30%, natomiast radykalnie spadł w zatrudnieniu z 31,6 do 8%. W przypadku usług zaobserwowano spadek w PKB z 74 do
69%, ale zdecydowany wzrost w zatrudnieniu – z 65 do 90,1%. Wskaźnik bezrobocia zwiększył się z 2,6% w 1993 r. do 3,7% w 2003 r. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrósł prawie 7-krotnie: z 10 468 mln dolarów do 73191 mln
dolarów, a w wypływie odnotować można znamienny wzrost z 3850 mln dolarów w
1993 r. do 81 813 mln dolarów w 2003 r. Krajowe wydatki na badania i rozwój utrzymały się na poziomie 1,71% PKB. Najwyższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego pokazuje wskaźnik PKB na osobę, który wzrósł z 30 144 dolarów w 1993 r. do
55 100 dolarów w 2003 r. Luksemburg, współtwórca Unii Europejskiej, jest jednym
z głównych ośrodków finansowych świata. Główne instrumenty ekonomiczne wykorzystywane przez rząd w celu przyciągnięcia jak największej liczby inwestorów
zagranicznych to – system subwencji, ulg podatkowych oraz prawodawstwo.
W Irlandii zauważalną tendencją było sukcesywne zwiększanie się efektu strukturalnego – od 0,42% w 1997 r. do 8,72% w roku 2000; niewielki spadek nastąpił w 2003 r.
– do 7,29%. Odzwierciedla to przeobrażenia w strukturze produkcji przemysłowej mające wpływ na społeczną wydajność pracy, podobnie jak zdecydowany postęp w
sektorowych wydajnościach pracy, na poziomie powyżej 90%. W latach 1993-2003
udział przemysłu w PKB wzrósł z 38,6 do 46%, a w zatrudnieniu z 26 do 29%. Bardzo widoczny był również wzrost wydajności pracy z 58 913 w 1993 r. do 118 877,4
w roku 2003, znacznie powyżej wielkości w gospodarce narodowej, tj. 74 944,4, i w
usługach – 58 290,1 w 2003 r., a 35 506,5 w roku 1993. Należy przy tym zaznaczyć,
że udział usług w PKB zmalał z 52,5 do 49%, a w zatrudnieniu wzrósł z 58,9 do
63%. Nastąpił radykalny spadek bezrobocia z 15,6% w 1993 r. do 4,6% w 2003 r.
Znamienny jest również napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w wypadku którego odnotować można wzrost z 1068 mln dolarów w 1993 r. do 25 463 mln
dolarów w 2003 r. Niewielki był natomiast w badanych latach wypływ, tj. 218 mln
dolarów i 1908 mln dolarów. Krajowe wydatki na badania i rozwój zwiększyły się
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z 0,93 do 1,12% w PKB. Odbiciem zintensyfikowanych procesów rozwojowych jest
radykalna poprawa dobrobytu materialnego wyrażająca się we wzroście PKB na
osobę z 14 872 dolarów w 1993 r. do 29 800 dolarów w 2003 r. Należy zaznaczyć, że
Irlandia w latach 80. należała do najsłabszych ekonomicznie państw Wspólnoty. Na
wyeksponowanie zasługują czynniki, które przyczyniły się do rozwoju jej gospodarki. Można je uznać za wzorzec dla nowych państw członkowskich. Wśród nich
na podkreślenie zasługuje otwarta polityka gospodarcza i inwestycyjna. Od lat 60.
Irlandia jest zaangażowana w proces liberalizacji handlu, któremu towarzyszy polityka gospodarcza aktywnie promująca zagraniczne inwestycje bezpośrednie. Inne
skuteczne instrumenty to: polityka finansowa i podatkowa, konkurencyjne koszty
pracy, wykwalifikowana angielskojęzyczna siła robocza, dobra infrastruktura telekomunikacyjna oraz dostęp do rynku Unii Europejskiej. Bardzo ważne są również
związki z silną gospodarką amerykańską, sukces globalnej technologii, a także fundusze strukturalne z UE, które były efektywnie wykorzystywane w celu poprawy infrastruktury, podniesienia poziomu kwalifikacji, wzrostu potencjału gospodarki i jej
atrakcyjności dla inwestycji zagranicznych. Należy podkreślić, że w 1987 r. Irlandia
podjęła kroki prowadzące do zredukowania deficytu budżetowego oraz rosnącego
długu publicznego. Dyscyplina fiskalna pomogła wykreować od 1997 r. nadwyżki
budżetowe oraz zredukować wysokość długu publicznego ze 125 do 50% PKB. Polityka publiczna była i jest innowacyjna, elastyczna i dostosowana do potrzeb. Inne
czynniki to gwałtowny przyrost siły roboczej, zwiększony udział kobiet w rynku
pracy, znaczna imigracja, poprawa sytuacji w szkolnictwie publicznym oraz kształcenie specjalistów w dziedzinie informatyki.
W Belgii efekt strukturalny był znacznie większy, bo na poziomie 14,29% w
1997 r., 15,89% w roku 2000 i 17,23% w 2003 r., co odzwierciedla zmiany w strukturze produkcji przemysłowej i ich wpływ na wzrost społecznej wydajności pracy.
Przeobrażenia w makrostrukturze oraz wyraźna poprawa sektorowych wydajności
pracy miała również swój znamienny udział we wzroście relacji. W badanym okresie przemysł wykazywał zmniejszający się udział w strukturach PKB i zatrudnieniu,
tj. odpowiednio z 28 do 24,4% oraz z 28 do 25% odpowiednio w początkowym 1993 r.
i końcowym roku 2003. Natomiast wydajność pracy wzrastała z 48 206,5 do 64 956,8,
nie przekraczając w 2003 r. wielkości dla gospodarki narodowej, tj. 66 554,1,
a także usług – 67 739,3. Sektor usług zwiększył swój udział w PKB z 70 do 74,3%, a
w zatrudnieniu z 69,7 do 73%. Bezrobocie kształtowało się na zbliżonym poziomie,
tj. 8,6% w 1993 r. i 7,9% w 2003 r. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrósł z 10 468 mln do 31 345 mln dolarów, ale bardzo znacznie zaznaczył
się wzrost w wypływie, tj. z 3850 mln dolarów w 1993 r. do 38 960 mln w 2003 r.
Zwiększył się również istotnie poziom krajowych wydatków na badania i rozwój
w badanych latach: z 1,62 do 2,31% PKB, a także PKB na osobę z 19 728 dolarów
do 29 000 dolarów, co jednoznacznie potwierdza rozwój społeczno-gospodarczy.
W ciągu ostatnich dziesięciu lat Belgia, współtwórca Unii Europejskiej, prowadziła
zdecydowaną politykę systematycznego rozwoju gospodarczego, stabilizacji spo-
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łecznej, wzmacniania finansów państwa oraz zmniejszania deficytu budżetowego w
celu zapewnienia równowagi budżetowej. Obniżanie długoterminowych stóp procentowych przyczyniło się do ożywienia inwestycji prywatnych, szczególnie w sektorze budownictwa. Niska inflacja i niskie stopy procentowe wzmacniały rosnące
zaufanie rynków finansowych do Belgii.
Gospodarka odnosi szczególne korzyści wynikające z geograficznego umiejscowienia kraju na trasach tranzytowych. Atrakcyjność rynku belgijskiego jest przez
inwestorów uzasadniana centralną lokalizacją w Europie, zarówno z praktycznego i
ekonomicznego punktu widzenia, obecnością instytucji europejskich i międzynarodowych, istnieniem dobrej infrastruktury komunikacyjnej, dysponowaniem wykwalifikowaną, wielojęzyczną i efektywną siłą roboczą, dobrą jakością centrów przemysłowych, wysokim poziomem życia.
W Belgii inwestorzy krajowi i zagraniczni traktowani są jednakowo i korzystają
z tych samych przywilejów i ułatwień finansowych. Z myślą o przyciągnięciu głównie wielkich firm wielonarodowych stworzony został system podatkowy idealny dla
tzw. centrów koordynacyjnych, dystrybucyjnych i usługowych. Po regionalizacji i
federalizacji państwa belgijskiego problematyka instrumentów proinwestycyjnych
przeszła do kompetencji regionów, które dysponują rozbudowaną infrastrukturą instytucjonalną dla popierania inwestycji. Regionalne agencje rozwoju gospodarczego
mają na celu przygotowanie terenów do inwestycji przemysłowych. Utworzone zostały również regionalne agencje inwestycyjne jako spółki akcyjne prawa publicznego, które są zarówno bankami rozwoju, holdingami publicznymi, jak i organami
realizującymi politykę przemysłową.
W Wielkiej Brytanii wielkość efektu strukturalnego wykazywała skokowy wzrost
z 6,49% w 1997 r. do 16,29% w roku 2000, a następnie spadek do 0,25% w 2003
r. Odzwierciedla to tym samym zmiany w strukturze produkcji przemysłowej oraz
sektorowych wydajnościach pracy i ich wpływ na wzrost relacji efektywnościowej.
W badanych latach 1993-2003 nastąpił znaczny spadek udziału przemysłu w PKB
– z 34,1 do 24,9%, a niewielki w zatrudnieniu – z 27,2 do 25%. Natomiast wydajność pracy wzrosła z 49 539,8 w 1993 r. do 57 902,1 w roku 2003. Poprawa relacji
efektywnościowej miała miejsce również w gospodarce narodowej (z 39 515,6 do
58 134,7) oraz w usługach (z 35 321,2 do 57 899). Sektor usług zwiększył również
swój udział w strukturze PKB z 64 do 73,7% i zatrudnieniu z 71,6 do 74%. Wskaźnik bezrobocia spadł z 10,0 do 5,0%. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych utrzymuje się na prawie niezmienionym poziomie, tj. 14 821 mln dolarów w
1993 r. i 14 574 mln dolarów w 2003 r. Natomiast w wypływie odnotować można
ponad 2-krotny wzrost: w badanych latach z 26 063 mln do 55 316 mln dolarów.
Zmniejszył się udział nakładów na B + R w PKB z 2,07 do 1,89%. Efektem zmian
strukturalnych i rozwoju społeczno-gospodarczego był sukcesywny wzrost PKB na
osobę, z 17 850 dolarów w 1993 r. do 27 700 USD w 2003 r. Wielka Brytania, która
w 1993 r. ratyfikowała Traktat z Maastricht, stając się członkiem Unii Europejskiej,
jest krajem wysoko rozwiniętym, jedną z potęg gospodarczych świata. W ciągu lat
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1950-1970 jej udział w produkcji przemysłowej krajów kapitalistycznych zmniejszył się z 12 do ok. 6%, a w latach 80. spadł do poziomu 4%, co było wynikiem
wolnego tempa wzrostu (przeciętnie 2% rocznie) oraz długotrwałych okresów recesji gospodarczej, zwłaszcza na początku lat 70. i 90. Do końca lat 70. duży udział
w gospodarce miał sektor państwowy. Od początku lat 80. nastąpił intensywny proces prywatyzacji. Malało znaczenie starych okręgów przemysłowych – część z nich
objęto restrukturyzacją, a zwiększyło się znaczenie nowych powstających wokół
portów i w strefach podmiejskich wielkich miast.
We Francji charakterystyczny był spadek wielkości „efektu strukturalnego” z
12,35% w 1997 r., do 4,30% w 2000 r. i 2,12% w roku 2003. Oznacza to malejący
wpływ zmian w strukturze produkcji przemysłowej na społeczną wydajność pracy, a
wzrastający sektorowych wydajności pracy z 87,65 do 97,88% (por. różnica 100%Es). Największą wielkość i wzrost odnotowano w przemyśle, tj. z 39 855,7 w 1993 r.
do 67 048,7 w 2003 r., przy utrzymaniu prawie tego samego poziomu udziału w
PKB, tj. 26,5 i 26%, oraz spadku w zatrudnieniu z 31,3 do 25%. W przypadku usług
analogiczne wielkości to 71,1 i 71% w PKB, a 61,5 i 71% w zatrudnieniu. Wydajność pracy w tym sektorze wzrosła z 54 423,2 w 1993 r. do 64 469 w 2003 r., osiągając poziom gospodarki narodowej. Dostrzega się tendencję malejącą bezrobocia z
11,1 do 9,4%. Znamienne były wzrosty w napływie i wypływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tj. odpowiednio w napływie z 16 443 mln dolarów w 1993 r. do
47 026 mln dolarów w 2003 r., oraz w wypływie z 19 736 mln dolarów do 57 333 mln
dolarów. Nieznacznie obniżył się poziom udziału krajowych wydatków na badania
i rozwój – z 2,37 do 2,19% w PKB. Natomiast widoczna była poprawa relacji PKB
na osobę z 19 292 dolarów do 27 500 dolarów, co korespondowało z tendencjami
rozwojowymi gospodarki. Francja wśród sześciu państw – założycieli Unii Europejskiej, jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Kluczowym priorytetem rządu francuskiego jest zapewnienie odpowiedniego klimatu dla
zagranicznych inwestycji we Francji, jako czynnika kreującego nowe miejsca pracy
i stymulującego wzrost gospodarczy. Regulacje prawne dotyczące inwestowania we
Francji są stosunkowo proste, a zagranicznym inwestorom oferuje się różnego rodzaju ulgi. Francja jest atrakcyjnym rynkiem inwestycyjnym ze względu na swoje
położenie w centrum Europy, dobrą infrastrukturę i wykształconą siłę roboczą. Kraje
Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Brazylia i Japonia to najważniejsze państwa inwestujące we Francji.
W Szwecji zaobserwowano wzrost efektu strukturalnego z 0% w 1997 r. do
4,73% w roku 2000 i niewielki spadek do 3,19% w 2003 r. Zatem, decydujący wpływ
na wzrost społecznej wydajności pracy miała poprawa sektorowych relacji, powyżej
95%. W badanych latach 1993-2003 nastąpił wzrost udziału przemysłu w strukturze
PKB (z 27 do 29%) i spadek w zatrudnieniu (z 28,2 do 24%). Natomiast wydajność
pracy blisko dwukrotnie zwiększyła się z 34 936,7 w r. 1993 do 69 286,9 w roku
2003, przekraczając w tym roku relacje w gospodarce narodowej, tj. 57 340,9, oraz
w usługach – 53 466,5. W jednym i drugim przypadku nastąpiło zwiększenie wiel-
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kości odpowiednio z 36 489,5 i 37 766,1 w roku 1993. W latach tych odnotowano
również spadek udziału usług w PKB z 71 do 69%, a w zatrudnieniu wzrost z 68,6
do 74%. Wskaźnik bezrobocia obniżył się z 9,0 do 5,6%. Utrzymywał się poziom
w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, tj. 3845 mln dolarów w 1993 r.
i 3436 mln dolarów w 2003 r. Natomiast w wypływie w badanych latach nastąpił
wzrost – z 1358 mln dolarów do 10 588 mln dolarów, a więc ponad 7-krotny. Należy również odnotować istotne zwiększenie udziału krajowych wydatków na B + R
w PKB: z 2,70 do 3,98%, a także PKB na osobę z 19 064 dolarów w 1993 r. do
26 800 dolarów w 2003 r. Na początku lat 90. Szwecję, która stała się członkiem
Unii Europejskiej w 1995 r., dotknęła najpoważniejsza od lat 30. recesja gospodarcza. Program naprawczy przyczynił się do wzrostu PKB w 1994 r. o 10%. Od 1998 r.
wzrost PKB jest na poziomie ok. 3%. Poprawie uległy wskaźniki makroekonomiczne.
W ostatnich latach obniżały się długoterminowe stopy procentowe. Inflacja utrzymuje się na niskim, stabilnym poziomie.
W Niemczech wielkość efektu strukturalnego ukształtowała się na poziomie
powyżej 20%, wykazując tendencję spadkową z 27,33% w 1997 r. do 26,02% w
roku 2000 i 21,44% w 2003 r. Wyraźny był zatem wpływ zarówno zmian w strukturze produkcji przemysłowej, jak i postępu w sektorowych wydajnościach pracy na
wzrost społecznej wydajności pracy. W dziesięcioleciu 1993-2003 udział przemysłu
w PKB zmalał z 34,5 do 31%, podobnie w zatrudnieniu – z 41 do 33,4%. Natomiast
wydajność pracy wzrosła w tym sektorze z 36 980,9 w 1993 r. do 48 250,2 w roku
2003, nie uzyskując jednak osiągniętego poziomu w gospodarce narodowej, tj. odpowiednio 43 948,3 i 51 985,7, a także w usługach 53 401,3 w 1993 r. i 55 407,9 w
roku 2003. Udział usług w strukturze PKB wzrósł z 64,4 do 68% oraz w zatrudnieniu, z 53 do 63,8%. Wskaźnik bezrobocia wzrósł z 7,7 do 9,6%. Charakterystyczny
jest również wzrost w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych z 368 mln
dolarów w 1993 r. do 12 878 mln dolarów w 2003 r., a spadek w wypływie z 17 196
mln dolarów do 2562 mln dolarów w analogicznych latach. Utrzymywał się poziom
udziału krajowych wydatków na badania i rozwój w PKB, tj. odpowiednio 2,53
i 2,55%. Zgodnie z ogólnymi tendencjami rozwojowymi państw UE-15 relacja PKB
na osobę systematycznie wzrasta z 19 905 dolarów w 1993 r. do 27 600 dolarów w
2003 r.
Niemcy to największa gospodarka Europy i trzecia potęga gospodarcza świata.
Są jednym z 6 państw – założycieli Unii Europejskiej. Wielkość produktu krajowego
brutto Niemiec stanowi ok. ¼ PKB UE. Gospodarkę cechuje wysoka koncentracja
produkcji i kapitału. Połowa obrotów w przemyśle przypada na duże przedsiębiorstwa, które należą do największych w świecie.
W Holandii wielkość efektu strukturalnego wyraźnie zmalała z 20,17% w 1997 r.
do 10,72% w roku 2000 i 2,66% w 2003 r. Zatem zmniejszał się również wpływ
zmian w strukturze produkcji przemysłowej na społeczną wydajność pracy, a wzrastał postęp w sektorowych wydajnościach. W latach 1993-2003 przemysł utrzymał swój udział w PKB na zbliżonym poziomie, tj. 26 i 25,7%. Natomiast nastąpił
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spadek w zatrudnieniu – z 28,2 do 23%. W przypadku wydajności pracy odnotować można było zdecydowaną poprawę z 52 640,2 w 1993 r. do 73 732,3 w roku
2003, z wyraźnym przekroczeniem wielkości w gospodarce narodowej 65 986,1 oraz
w usługach 64 359,1. Sektor usług wykazał nieznaczny wzrost w porównaniu z rokiem 1993, w którym osiągnął poziom 61 419,7. Jego udział w PKB ukształtował się
na zbliżonym poziomie 71 i 71,2%. W przypadku zatrudnienia zaobserwowano wzrost
z 66 do 73%. Bardzo wyrażnie zmalało bezrobocie – z 6,2 do 3,8%. Obserwowano znaczne zwiększenie napływu i wypływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W napływie był to 3-krotny wzrost z poziomu 6443 mln dolarów w 1993 r. do
19 693 mln dolarów w 2003 r., a w wypływie ponad 3-krotne zwiększenie wielkości – z 10 063 mln dolarów do 36 126 mln dolarów. Nieznacznie obniżył się udział
nakładów na B + R w PKB z 1,97 do 1,80%. Postępowe procesy rozwojowe znalazły odbicie we wzroście relacji PKB na osobę, tj. z 19 798 dolarów w 1993 r. do
28 600 dolarów w 2003 r. Holenderski system gospodarczy nazywany jest gospodarką
consensusu. Stabilność ekonomiczna utrzymywana jest dzięki strukturalnym, intensywnym kontaktom pomiędzy pracodawcami, pracownikami i adekwatnymi instytucjami administracji państwowej. Holendrzy poświęcają wiele uwagi doskonaleniu
i wykorzystywaniu swojej wiedzy. Ministerstwo Spraw Ekonomicznych Królestwa
Niderlandów prowadzi aktywną politykę wspierania działań innowacyjnych, oferując programy subwencyjne, stojące otworem dla wszystkich przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w Holandii, niezależnie od obywatelstwa właścicieli. Innowacje
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw wspierane są w ramach sieci osiemnastu Ośrodków Innowacyjnych udzielających tym firmom porad, a także pełniących
funkcję pośrednika w kontaktach z instytucjami badawczymi bądź innymi firmami.
W Austrii efekt strukturalny osiągnął wielkości 0% w 1997 r., 9,11% w 2000 i
6,3% w roku 2003. Świadczy to jednoznacznie o pozytywnych zmianach w sektorowych wydajnościach pracy, które miały decydujący wpływ na wzrost społecznej
wydajności (powyżej 90%). W latach 1993-2003 odnotowano następujące tendencje. W strukturze PKB wzrósł udział przemysłu z 27% w 1993 r. do 33% w 2003, a
zmalał usług – z 70 do 65%. W zatrudnieniu natomiast dostrzega się odwrotną zależność, tj. wzrost w usługach z 56,4 do 67%, a spadek w przemyśle z 35,4 do 29%,
przy czym jego wydajność systematycznie i wyraźnie zwiększała się z 36 640,9 do
63 274,3, przekraczając w 2003 r. wielkość w gospodarce narodowej, tj. 55 604,7.
Jedynie w 1993 i 1997 r. kształtowała się ona poniżej osiągniętej relacji. Znamienny
był natomiast spadek wydajności pracy w usługach z 59 624,5 w 1993 r. do 53 944,8
w 2003, a istotny wzrost w rolnictwie, z 17 792,7 do 27 802,3. W przypadku tego
państwa również dostrzega się najwyższą wydajność pracy w przemyśle. Bezrobocie utrzymało się na niskim poziomie, osiągając następujące wielkości – w 1993 r.
4,0% i w 2003 r. 4,3%. Napływ bezpośrednich inwestycji wzrósł w badanych latach
z 1137 mln dolarów do 6862 mln dolarów, a wypływ z 1190 mln dolarów do 7090
mln dolarów. Zwiększył się również udział nakładów na badania i rozwój w PKB
z 1,47 do 2,20%. Znamienna jest również poprawa relacji PKB na osobę: z 20 869
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dolarów w 1993 r. do 30 000 dolarów w 2003 r. Austria jest jednym z najbogatszych
i najbardziej stabilnych ekonomicznie krajów UE. Po trudnościach ekonomicznych
związanych z II wojną światową od lat 50. następował szybki rozwój gospodarczy. Sytuacja ekonomiczna poprawia się również od momentu przystąpienia Austrii
do Unii Europejskiej w 1995 r. Efektem jest napływ inwestycji międzynarodowych
koncernów. Inwestorzy zagraniczni muszą spełnić szereg warunków, aby rozpocząć
inwestycje. Nie jest wymagany udział obywatela austriackiego w inwestowanym
kapitale, ale co najmniej jeden z menedżerów musi posiadać zezwolenie na pobyt
stały na terenie Austrii. Austriackie prawo rządu federalnego, prowincji i lokalnego
przewiduje ulgi dla inwestorów zagranicznych i krajowych, jak np. zwolnienia podatkowe, preferencyjne kredyty, dotacje. Większość z tych ulg jest dostępna tylko w
przypadku spełnienia wskazanych kryteriów, np. wprowadzenie nowej technologii,
redukcja bezrobocia itp.
W Danii znamienny jest skok wielkości efektu strukturalnego z 0,02% w 1997 r.
oraz 1,09% w 2000 r. do 14,60% w roku 2003. Dotyczy to również przeszło dwukrotnego wzrostu wydajności pracy w przemyśle z 40 595,2 w roku 1993 do 86 323,9
w 2003 r., przy wyraźnym spadku jego udziału w zatrudnieniu z 26,8 do 17% oraz
nieznacznym w PKB – z 27 do 26% w analogicznych latach. Relacja efektywnościowa przekraczała znacznie uzyskane w 2003 r. wielkości w gospodarce narodowej, tj.
56 442,6, oraz w usługach 50 726,9, w których podobnie jak w rolnictwie dostrzega
się poprawę wskaźnika mającego wpływ na wzrost społecznej wydajności pracy.
Sektor usług zwiększył swój udział w strukturze w PKB z 69 do 71%, a w zatrudnieniu z 67,3 do 79%. Poziom bezrobocia zmniejszył się z 9,6 do 5,6%. Napływ i
wypływ bezpośrednich inwestycji cechują zbliżone tendencje. W napływie nastąpił
wzrost wielkości z 1669 mln dolarów w 1993 r. do 2609 mln dolarów w 2003 r., a
w wypływie odnotowuje się niewielki spadek z 1261 mln dolarów do 1159 mln dolarów. Nastąpiło zwiększenie udziału krajowych wydatków na B + R w PKB z 1,64
do 2,53%. Poprawa relacji PKB na osobę z 20 059 dolarów w 1993 r. do 31 200 dolarów w 2003 r. odzwierciedla postępowy charakter procesów gospodarowania. Przyjęty przez Danię model państwa socjalnego sprawia, że rola sektora publicznego
jest bardzo duża. Jednocześnie udział państwa w sektorze produkcyjnym jest niski
w porównaniu z innymi krajami UE, a polityka przemysłowa mało aktywna. Model
duński to także spłaszczona struktura dochodów ludności, wyrównywana transferami z budżetu państwa. Jedną z cech charakterystycznych gospodarki jest długoletnia tradycja samorządu gospodarczego. Stowarzyszenia sektorowe mają bardzo
silną pozycję. Stwarza to sytuację, w której pomimo formalnej otwartości duńskiej
gospodarki dostęp do wielu segmentów rynku, w tym zwłaszcza do sektora usług
zdominowanego przez przedsiębiorstwa publiczne, jest bardzo trudny.
W Finlandii wielkość efektu strukturalnego ukształtowała się na niewielkim poziomie, tj. 0% w 1997 r., 2,28% w 2000 r., oraz 2,57% w roku 2003. Zatem wzrost
społecznej wydajności pracy spowodował przede wszystkim postęp w sektorowych
wydajnościach pracy w prawie 100%. Najbardziej widoczny był w przemyśle, które-
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go wydajność pracy wzrosła z 60 595,4 w 1993 r. do 84 286,7 w roku 2003, znacznie
przekraczając wielkości osiągnięte w gospodarce narodowej, tj, 54 538,5 i usługach
48 305,5. Zmalał przy tym udział tego sektora w strukturze PKB z (37 do 34%),
a wzrósł w zatrudnieniu (z 20,9 do 22%) w badanym przedziale lat. W przypadku usług został odnotowany wzrost w PKB z 56 do 62% i utrzymanie poziomu
w zatrudnieniu, tj. 70,5 i 70%. Natomiast jego wydajność wzrosła ponad 1,5-krotnie. Należy jednak podkreślić zdecydowanie najwyższą wydajność pracy w przemyśle. Uwypuklić trzeba również bardzo duży spadek wskaźnika bezrobocia – z
16,4 do 9,0%. Nastąpił ponad 3-krotny wzrost w napływie bezpośrednich inwestycji
zagranicznych, z 864 mln dolarów w 1993 r. do 2768 mln dolarów w 2003 r., a w
wypływie ujemna zmiana z 1407 mln dolarów do 7381 mln dolarów. Widoczne jest
zwiększenie nakładów na badania i rozwój. Ich udział w PKB wzrósł z 2,03 do
3,49%. Symptomatyczny jest również wzrost PKB na osobę z 17 118 dolarów w
1993 r. do 27 300 dolarów w 2003 r. Finlandia, od 1995 r. członek Unii Europejskiej,
jest krajem, który osiągnął wysoki poziom rozwoju przemysłu i rolnictwa, mimo
niedostatków surowców naturalnych, zwłaszcza paliw i niesprzyjających warunków
dla produkcji rolnej. Gospodarkę cechuje znaczny udział sektora państwowego i
spółdzielczego. Początek lat 90. zaznaczył się w gospodarce fińskiej olbrzymią recesją, przejawiającą się spadkiem PKB, wzrostem bezrobocia, inflacji i zadłużenia
zagranicznego. Od roku 1994 sytuacja zaczęła się stopniowo poprawiać. Przeprowadzono szereg reform gospodarczych i zrestrukturyzowano przemysł.
Finlandia w latach 1995-2000 zdecydowanie poprawiła konkurencyjność, zajmując czołowe miejsce w skali światowej. Głównymi czynnikami wpływającymi na
poprawę sytuacji ekonomicznej były: rozwój sektora technologii informatycznych i
telekomunikacji, eksport, wysoki poziom edukacji oraz infrastruktury.
W Hiszpani odnotowano wzrost wielkości „efektu strukturalnego” z 13,05% w
1997 r. do 18,9% w roku 2000, a następnie spadek do 11% w 2003 r. Zatem poziom
powyżej 80% to odzwierciedlenie wpływu zmian w sektorowych wydajnościach na
wzrost społecznej wydajności pracy. W badanym przedziale lat od 1993 r. do 2003 r.
zmniejszył się udział przemysłu w strukturze PKB, z 33,6 do 31%, a wzrósł w
zatrudnieniu, z 24% do 29%. W tym czasie wydajność pracy osiągnęła najwyższe
wielkości, wykazując przy tym tendencję wzrostową z 53 880 do 59 349,5, przekraczając w 2003 r. relację w gospodarce narodowej (wynoszącą 55 520,5) i w usługach (56 388). W przypadku sektora usług odnotowano wzrost jego udziału w PKB
– z 62,8 do 65% oraz w zatrudnieniu – z 62 do 64%. Przy tym nastąpiło również
zdecydowane zwiększenie wydajności pracy z 38 982, 3 do 56 388. Bardzo ważne
było obniżenie wielkości bezrobocia z wysokiego poziomu 18,6 do 11,3%. Należy
również wyeksponować pozytywne zmiany w kształtowaniu się ważnego czynnika
dynamizującego rozwój – napływu i wypływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W napływie nastąpił wyrażny wzrost z 9572 mln dolarów do 25 649 mln dolarów, a w wypływie jeszcze większy – z 3174 mln dolarów do 23 395 mln dolarów.
Sukcesywnie zwiększał się udział krajowych wydatków na badania i rozwój w PKB:
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z 0,84 do 1,10%. Przeobrażenia skutkują również poprawą relacji PKB na osobę, tj.
wzrostem z 14 401 dolarów w 1993 r. do 22 000 dolarów w 2003 r. Hiszpania, od
1993 r. członek Unii Europejskiej, jest zaliczana do grupy państw wysoko rozwiniętych. Szybszy rozwój gospodarki zaczął się w latach 60., a w latach 70. nabrał większego tempa dzięki znacznemu napływowi kapitału zagranicznego, głównie amerykańskiego, szwajcarskiego, niemieckiego, francuskiego i brytyjskiego. Najwięcej
inwestowano w turystykę, w rozwój przemysłu i sektora bankowego. Po wejściu do
Unii Europejskiej w Hiszpanii zmalało tempo wzrostu gospodarczego, co było związane z ogólnym osłabieniem koniunktury i wzrostem bezrobocia, które szczególnie
dotknęło restrukturyzującą się gospodarkę kraju. Ponowne ożywienie nastąpiło w
połowie lat 90. Aby przyciągnąć zagranicznych inwestorów, rząd wydał szereg regulacji zachęcających zagraniczne firmy do inwestowania w Hiszpanii. Jedna z nich
pozwalała, z niewielkimi wyjątkami, na 100-procentowy udział kapitału zagranicznego w tworzonych lub już istniejących przedsiębiorstwach.
Inwestorzy zagraniczni, podobnie jak krajowi, mogą liczyć na redukcję podatków, pomoc finansową, zatrudnienie i szkolenie pracowników, a także na badania i
rozwój. Dodatkowe zachęty oferują władze regionalne.
Grecja wyróżniła się wśród wszystkich badanych państw osiągnięciem najwyższej wielkości efektu strukturalnego, tj. 95,99% w 1997 r., który jednak zmalał do
poziomu 20,04% w roku 2000, a następnie 17,76% w 2003 r. Do wcześniejszego już
stwierdzenia należy jeszcze dodać, że w przemyśle w latach 1993-2003 nastąpił największy, bo dwukrotny wzrost wydajności z pracy, z 28 962,7 do 56 736,8, osiągając
poziom w usługach z 2003 r. i przekraczając poziom osiągniętych w gospodarce
narodowej, tj. 49 336,4. Udział tego sektora zmalał zarówno w PKB (z 25 do 23%),
jak i zatrudnieniu (z 30 do 20%). Natomiast wzrósł w usługach, analogicznie z 64 do
69% w PKB oraz z 43 do 60% w zatrudnieniu. W przypadku wydajności pracy relacja efektywnościowa zwiększyła się w niewielkim stopniu, tj. z 51 728,8 do 56 736,8,
podobnie jak w rolnictwie. Zatem znamienny był wzrost wydajności pracy w przemyśle. Bezrobocie utrzymało się na zbliżonym poziomie, tj. 8,6% w 1993 r. i 9,3%
w 2003 r. W napływie i wypływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych można
odnotować niewielki spadek wielkości. W pierwszym przypadku z 1244 mln dolarów do 662 mln dolarów, w drugim brak jest danych źródłowych z 1993 r. W 2003 r.
wielkość ta wyniosła 47 mln dolarów. Niewielki był też udział w PKB nakładów
na sferę B + R, odpowiednio w badanych latach 0,36 i 0,65%. Znacznie poprawiła
się natomiast relacja PKB na osobę, z 12 040 dolarów w 1993 r. do 19 900 dolarów
w 2003 r.
Gospodarka Grecji, która w 1993 r. przystąpiła do Unii Europejskiej, rozwija
się dynamicznie, wykazując od wielu lat stały i znaczny wzrost PKB. W roku 2001
wzrost gospodarczy był wyższy od przeciętnego dla krajów UE (4,1%). Polityka
rządu w dziedzinie finansów publicznych przyczyniła się do uzyskania nadwyżki
budżetowej w 2001 r. w wysokości 0,1% PKB. Podjęto również działania mające na
celu obniżenie bezrobocia i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Obserwuje
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się wysoki napływ inwestycji zagranicznych w sektorze usług, zwłaszcza w bankowości, turystyce i w handlu. Znacznie wzrasta poziom wydatków gospodarstw
domowych, spowodowany m.in. łatwiejszym dostępem do kredytowania, ale również polityką łagodzenia podatków oraz utrzymującą się dobrą koniunkturą na rynku
papierów wartościowych. Notowany jest stały wzrost inwestycji kapitałowych zarówno na rynku prywatnym, jak i w sektorze prywatnym, głównie dzięki atrakcyjnemu dla inwestorów poziomowi stóp procentowych. Obecnie reforma sektora publicznego oraz restrykcyjna polityka budżetowa pozostają najważniejszymi celami
gospodarczymi państwa.
We Włoszech wielkość efektu strukturalnego utrzymywała się na poziomie poniżej 10%, tj. 8,53% w 1997 r., 7,54% w 2000 r. i 9,62% w roku 2003. Zatem decydujący wpływ na wzrost społecznej wydajności pracy miała poprawa sektorowych
wydajności pracy, powyżej 90%. W badanych latach 1993-2003 udział przemysłu
w strukturze PKB zmalał z 33% do 30, a w zatrudnieniu utrzymał prawie ten sam
poziom, tj. 32,2 i 32%. Znacznie natomiast wzrosła wydajność pracy z 46 307,7
w 1993 r. do 60 397,2 w roku 2003, podobnie jak wielkość w gospodarce narodowej
(z 45 185,1 do 64 423,7) oraz w usługach (z 49 625,7 do 69 127,7). Sektor usług
zwiększył swój udział w strukturze PKB z 63,7 do 67,6%, a w zatrudnieniu z 58 do
63%. Nieznacznie spadł wskaźnik bezrobocia z 10,1 do 8,6%. Widoczne zmiany
wystąpiły w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych – 4,5-krotny wzrost:
z 3751 mln dolarów do 16 979 mln dolarów, niewielki natomiast w wypływie – z
7231 mln dolarów do 9128 mln dolarów. Zmniejszył się nieznacznie udział krajowych wydatków na badania i rozwój w PKB – z 1,23 do 1,16%. Tendencje rozwojowe w gospodarce skutkują coraz wyższą wielkością PKB na osobę: 19 009 dolarów
w 1993 r. i 26 800 dolarów w 2003 r.
W Portugalii efekt strukturalny ukazuje dynamiczny wpływ zmian struktury
produkcji przemysłowej na wzrost społecznej wydajności pracy, ukształtowany na
poziomie 21,9% w 1997 r., 17,02% w 2000 r. i 28,02% w roku 2003. Powstała w
wyniku różnicy wielkość potwierdza postęp w sektorowych wydajnościach pracy,
istotny również z punktu widzenia relacji efektywnościowej. W latach 1993-2003
nastąpił spadek udziału przemysłu w strukturze PKB (z 36 do 28,7%) oraz w zatrudnieniu (z 35 do 30%). W tym samym czasie wydajność pracy tego sektora wzrosła z
26 821,4 do 35 884,4, pozostając na niższym poziomie niż wielkości w gospodarce
narodowej, tj. w 2003 r. 37 509,8 i w usługach 42 323,6; w 1993 r. 33 609,6. Sektor
usług wykazywał również wzrost udziału w PKB: z 58% w 1993 r. do 67,7% w
2003 r., a także w zatrudnieniu z 45 do 60%. Bezrobocie utrzymywało się na niskim
poziomie w badanych latach, tj. 5,6 i 6,2%. W napływie i wypływie bezpośrednich
inwestycji odnotować można spadek, odpowiednio z 1516 mln dolarów do 962 mln
dolarów oraz z 107 mln dolarów do 96 mln dolarów. Stosunkowo niski był też udział
w PKB krajowych wydatków na sferę badawczo-rozwojową, który wykazywał przy
tym tendencję wzrostową. Odpowiednio dla wyróżnionych lat były to wielkości
0,61 i 0,94%. Proces rozwoju gospodarki widoczny był we wzroście PKB na osobę:
z 12 051 dolarów w 1993 r. do 18 000 dolarów w 2003 r. Portugalia jest jednym
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z najszybciej rozwijających się krajów Europy. Na przyspieszenie rozwoju wpłynęły
członkostwo w EWG i Unii Europejskiej oraz napływ kapitału zagranicznego. Następują tu szybkie zmiany struktury gospodarki. Rośnie rola usług, zwłaszcza handlu
i turystyki.
Badania empiryczne i materiał faktograficzny potwierdzają skuteczność zintegrowanego i jednolitego sposobu funkcjonowania państw UE-15 odnoszących
sukces ekonomiczny, którego wyrazem jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy
ze wszystkimi efektami – wysokim poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego,
wysokim standardem jakościowym gospodarki i dobrobytem materialnym społeczeństwa. UE-15 dostarcza zobiektywizowanych wzorców procesów gospodarowania. Nowym członkom Unii wskazuje na prawidłowości strukturalne i tendencje
rozwojowe nowej gospodarki. Tylko ich respektowanie w praktyce gospodarczej
prowadzi do dynamizacji ewolucji strukturalnej.
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The Way to the economic success OF THE European Union
Summary
Economic success means the highest level of socio-economic development and financial prosperity of society. Achieving such an effect in economy is possible thanks to restructuring. Putting emphasis
on knowledge and R&D zone is currently a basis for economic development, creating professions as
well as raising life standard. Information and communication technologies determine the strategic direction of developmental expansions.
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realizacja kryteriów konwergencji
z maastricht
przez kraje Unii Europejskiej
1. Wstęp
W 1998 r. 11 spośród 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej zakwalifikowało się do Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW). Kwalifikacja ta odbyła się
na podstawie kryteriów konwergencji zawartych w traktacie z Maastricht. Badanie
przeprowadzono na podstawie danych makroekonomicznych z 1997 r., a w przypadku jednego z kryteriów z okresu 1996-1997 (por. tab. 1).
Tabela 1. Realizacja kryteriów z Maastricht

Wyszczególnienie
Kryteria UGW
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy

Inflacja
(w %)
1997
2,7
1,1
1,4
1,9
1,3
1,2
5,2
1,8
1,8
1,2
1,4
1,4
1,8
1,9
1,8
1,8

Źródło: [Bernaś 2005, s. 115].

Deficyt
budżetowy
(w % PKB)
1997
3,0
2,5
2,1
–0,7
0,9
3,0
4,0
2,6
1,4
–0,9
–1,7
2,7
2,5
0,8
1,9
2,7

Stopy
procentowe
(w %)
1997
7,8
5,6
5,7
6,2
5,9
5,5
9,8
6,3
5,5
6,2
5,6
5,6
6,2
6,5
7,0
6,7

Dług
publiczny
(w %)
1997
60,0
66,1
122,2
65,1
55,8
58,0
108,7
68,8
72,1
66,3
6,7
61,3
62,0
76,6
53,4
121,6

Udział
w ESW
1996-1997
–
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
tak
nie
nie
tak
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W okresie kwalifikacji znaczna część państw ubiegających się do wejścia do
strefy euro nie spełniała niektórych kryteriów (zwłaszcza budżetowych), głównie
kryterium zadłużenia publicznego, które potraktowano bardzo liberalnie. Do strefy zakwalifikowano państwa znacznie przekraczające poziom zadłużenia – Belgię,
Włochy i Grecję.
Obecnie 13 spośród 27 państw członkowskich posługuje się już wspólną walutą
– euro. Do krajów tych należą1: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja (2001),
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia (2007),
Włochy. Dwa kraje – Cypr i Malta – przygotowują się do przyjęcia wspólnej waluty
w 2008 r. [Malta i Cypr... 2007].
W 2007 r. 14 państw członkowskich nie uczestniczyło w pełni w UGW. Z tych
państw Dania i Wielka Brytania miały status specjalny, skorzystały z klauzuli „optout”2. Raporty o konwergencji są przygotowywane przez EBC jedynie dla krajów,
które nie uczestniczą w pełni w UGW. Celem artykułu jest przedstawienie bieżącej
sytuacji krajów należących do UGW pod względem wypełniania kryteriów konwergencji oraz stwierdzenie, czy pozostałe kraje członkowskie są gotowe do spełnienia
tych kryteriów. Nie będzie analizowany udział w europejskim systemie walutowym
– ESW, a największy nacisk zostanie położony na politykę budżetową.

2. Kryteria konwergencji
W 1989 r. kraje członkowskie UE zaakceptowały raport Delorsa, który obejmował analizę możliwości utworzenia UGW. Działania nakreślone w tym raporcie
włączono do Traktatu o Unii Europejskiej. Traktat z Maastricht nakreślił następujące
kryteria przystąpienia do UGW, zwane kryteriami konwergencji:
1) średnia stopa inflacji w roku poprzedzającym przejście do trzeciego etapu nie
powinna być wyższa o więcej niż 1,5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji
odnotowanej w trzech krajach o najniższej inflacji;
2) poziom deficytu budżetowego nie powinien być wyższy niż 3% PKB mierzonego w cenach rynkowych;
3) udział długu publicznego w PKB nie powinien przekraczać 60% lub wykazywać wystarczające tempo spadku i zbliżające się do tej wartości w zadowalającym
tempie;
4) długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa o więcej niż 2
punkty procentowe od porównywalnej średniej stopy procentowej z trzech krajów o
najniższej stopie procentowej. Podstawą określenia długoterminowej stopy procentowej powinny być stopy oprocentowania długoterminowych obligacji rządowych
lub porównywalnych papierów;
1

W przypadku Grecji i Słowenii w nawiasie podano rok przystąpienia do UGW.
Klauzula owa daje tym dwóm krajom swobodę wyboru w kwestii uczestnictwa w UGW zgodnie
z postanowieniami Traktatu o Unii Europejskiej.
2
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5) Waluta krajowa powinna przynajmniej w ciągu 2 lat bez problemów utrzymywać się w ramach wskazanych w ESW widełek wahań kursowych (+/–2,25%), tzw.
udział w ESW.
Traktat z Maastricht wprowadził wyjątki dla państw, które osiągnęły poziom deficytu budżetowego zbliżony do 3% PKB lub w wypadku których poziom ten został
przekroczony z powodu nadzwyczajnych lub przejściowych czynników. Również
sprawa długu publicznego została potraktowana liberalnie. Traktat odwołuje się do
konieczności „wystarczającej” redukcji i zbliżania do postulowanej wartości w zadowalającym tempie.
2.1. Deficyt budżetowy
Celem 3-procentowego limitu deficytu budżetowego jest zapobieganie ewentualnemu wymknięciu się deficytu spod kontroli. W przypadku systemów gospodarczych,
które gwałtownie się rozwijają, kraje muszą inwestować (wydatki) więcej, aniżeli
mogą pozyskać środków (dochody). Czasami duży deficyt nie jest czymś złym, ale
dobra kontrola deficytu budżetowego daje gwarancję stabilnej sytuacji finansów. Pomaga to w przyciąganiu inwestycji zagranicznych i w promocji rozwoju.
Tabela 2. Deficyt (–) i nadwyżka (+) budżetowa w krajach członkowskich w okresie 1997-2008*
Wyszczególnienie 1997
1

2

1998 1999
3

4

2000
5

2001 2002
6

7

2003

2004

2005

2006 2007

2008

8

9

10

11

12

13

–2,7
–1,2
0
2,3
–3,6
–7,9
–0,2
–1,8
1,4
–1,2
–3,7
–3,3
–2,3
–3,5
–4,1
–2,9
2
2,3
–1,5
–1
–5

–2,4
–1,6
–2,3
2,7
–3
–5,5
1,1
–0,3
1
–0,3
–3,2
–6,1
–1,5
–4,2
–2,3
–3,5
4,7
2,3
–0,5
–0,2
–3,1

–1,7
–1,1
0,2
3,9
–2,5
–2,6
1,8
0,6
2,9
0,1
–1,7
–3,9
–1,4
–4,4
–1,5
–2,9
4,2
3,8
–0,3
0,4
–2,6

–1,2
–0,9
–0,1
3,7
–2,4
–2,4
1,4
–0,7
1,5
0,4
–0,6
–3,5
–1,5
–2,1
–1,4
–3,9
3,7
3,7
–0,4
0,2
–2,1

–1,0
–0,8
–0,2
3,6
–1,9
–2,7
1,2
0,0
1,0
0,6
–0,3
–3,2
–1,5
–2,2
–1,4
–3,6
3,6
3,5
–1,0
0,1
–1,6

Wartość referencyjna – 3% PKB
UE**
Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Słowenia
Włochy
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta

–2,5
–1,7
–2,1
–1,2
–3
–6
–3,3
–1,3
1,2
3,7
–2,6
–3,4

–1,7
–2,3
–0,8
1,7
–2,6
–4,2
–3,1
–0,9
2,4
3,4
–2,2
–3

–0,8
–2,2
–0,5
1,6
–1,7
–3,3
–1,3
0,4
2,7
3,4
–1,5
–2,7

–2,7

–2,8
–4,2
–5
0

–1,7
–4,4
–3,7
1,3

–3,1
–0,6
–9,7

–2,8
–5,3
–7,6

–3,8
–0,5
–11,9
1,5

0,4
–1,5
0,1
6,9
–1,5
–4
–0,9
2
4,6
6,0
1,3
–2,9
–3,8
–0,8
–2,4
–3,7
2,3
–0,2
–3,2
–2,8
–6,1

–1,3
0
0,6
5
–1,5
–4,9
–0,5
–0,2
0,8
6,1
–2,8
–4,3
–4,1
–3,1
–2,3
–5,7
1,4
–0,3
–2,1
–2,1
–6,4

–2,3
–0,5
0
4,1
–3,2
–5,2
–0,3
–2
–0,4
2,1
–3,7
–2,9
–2,5
–2,9
–4,4
–6,8
1,2
0,4
–1,5
–2,3
–5,5

–3,1
–1,6
0,1
2,5
–4,1
–6,2
0
–3,1
0,4
0,4
–4
–2,9
–2,8
–3,5
–6,3
–6,6
0
2
–1,3
–1,6
–10
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1
Polska
Słowacja
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Bułgaria
Rumunia

2
–4,6
–6,7
–0,9
–5,9
–2,1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
–4,3 –1,8 –1,5 –3,7 –3,2 –6,3 –5,7 –4,3 –3,9
–3,4
–3,3
–4,8 –6,4 –11,8 –6,5 –7,7 –2,7 –2,4 –2,8 –3,4
–2,9
–2,8
1,8
2,5
5
2,5 –0,2 –0,9
0,8
2,1
2,2
2,2
2,4
–8 –5,5 –2,9 –3,4 –8,2 –7,2 –6,5 –7,8 –9,2
–6,8
–4,9
0,1
1,2
1,7
1 –1,7 –3,2 –3,1 –3,1 –2,8
–2,6
–2,4
1,7
0,4 –0,5
1,9
0,1 –0,9
2,2
1,9
3,3
2,0
2,0
–3,2 –4,5 –4,6 –3,3 –2
–1,5 –1,5 –1,4 –1,9 –3,2
–3,2

* Dane prognozowane.
** Lata 1997-2000: UE-15; lata 2000-2003: UE-25; lata 2004-2008: UE-27.
– kraje UE należące w 2007 r. do UGW.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [General Government...; Inflation Rate...; Long-term Interest...; Public Balance... 2007; Statistical Annex... 2007].

W odniesieniu do państw strefy euro można zauważyć, że do czasu kwalifikacji
do UGW państwa stosowały dyscyplinę finansów publicznych, ale potem dyscyplina
ta osłabła. Od 2003 r. można zauważyć ponowny wzrost dyscypliny budżetowej, co
uwidoczniło się zmniejszeniem deficytu finansów rządowych z 3,1% PKB w 2003 r.
do 1,7% PKB w 2006 r. Komisja Europejska prognozuje dalsze obniżenie deficytu
do poziomu 1% w 2008 r. (por. tab. 2).

Rys. 1. Deficyt (–) i nadwyżka (+) budżetowa w krajach członkowskich w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 2.
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Ujęcie ogólne nie oddaje sytuacji poszczególnych państw. Największe problemy
z deficytem budżetowym ma Grecja i Włochy. Różnica polega na tym, że Grecja w
2006 r. obniżyła ten wskaźnik do 2,6% PKB, natomiast we Włoszech wzrósł on do
poziomu 4,4% PKB. Do 2001 r. również Luksemburg miał problemy z deficytem.
Przejściowe trudności miały w niektórych latach Portugalia i Niemcy oraz jednorazowo Hiszpania, Holandia i Irlandia. Wśród krajów nie należących do UGW Dania,
Estonia i Szwecja utrzymywała deficyt poniżej wartości odniesienia, a Wielka Brytania nieznacznie go przekroczyła w okresie 2003-2005 (por. rys. 1).
Na Cyprze, Malcie, Węgrzech, w Czechach, Polsce i Słowacji wskaźnik ten był
przekraczany prawie w każdym roku. Litwa, Łotwa, Rumunia, Bułgaria nie mają
problemów z nadmiernym deficytem. W 2006 r. kryterium tego nie spełniało 5
państw, w tym dwa z UGW (Portugalia, Włochy, Polska, Słowacja i Węgry). Wysoką nadwyżkę wykazywały Finlandia, Irlandia, Dania, Estonia i Bułgaria.
Na 2007 i 2008 r. Komisja Europejska prognozowała utrzymującą się nadwyżkę
budżetową w Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Luksemburgu, Danii, Estonii, na Łotwie,
w Szwecji i Bułgarii, ograniczenie deficytów w Austrii, Francji, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Polsce, na Słowacji, Węgrzech, w Wielkiej Brytanii oraz przejście
od nadwyżki do deficytu w budżetach Belgii i Holandii. W Czechach i na Litwie
przewidywane jest zwiększenie wskaźników deficytu.
2.2. Dług publiczny
Zadłużenie publiczne jest długoterminowym wskaźnikiem zrównoważenia finansów publicznych. Od zaciągniętego długu należy spłacać odsetki. Duże i wciąż
rosnące zadłużenie jest więc kosztowne i w przyszłości może ograniczyć wydatki na
inne cele, np. na świadczenia emerytalne czy ochronę zdrowia.
Tabela 3. Dług publiczny w krajach członkowskich w okresie 1997-2008*
Wyszczególnienie

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Wartość referencyjna – 60% PKB
UE**
Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia

71 68,9 67,9 62,9
62 60,4
63,8 64,2 66,5
67
67 65,8
124,8 119,6 114,8 109,1
108 103,3
54,1 48,6
47 44,6 43,6 41,3
59,3 59,5 58,5 56,8 56,8 58,2
108,2 105,8 105,2
114 114,4 110,7
66,6 64,6 63,1 61,1 56,3 52,5
69,9 66,8 63,1 55,9 51,5 50,5
64,5 53,8 48,6 38,3 35,9 32,2
6,8
6,3
5,9
5,5
6,7
6,5
61 60,9 61,2 60,2 59,6 60,3
59,1
55 54,3 53,3 53,6 55,5

62,1 62,2 62,9 61,7 59,9
64,6 63,9 63,5 62,2 60,6
98,6 94,3 93,2 89,1 85,6
44,3 44,1 41,4 39,1 37,0
62,4 64,3 66,2 63,9 62,9
107,8 108,5 107,5 104,6 100,9
48,8 46,2 43,2 39,9 37,0
52 52,6 52,7 48,7 47,7
31,2 29,7 27,4 24,9 23,0
6,3
6,6
6,1
6,8
6,7
63,9 65,7 67,9 67,9 65,4
56,8 58,2 63,6 64,7 65,4

58,4
59,2
82,6
35,2
61,9
97,6
34,6
45,9
21,7
6,0
63,6
65,8
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1
Słowenia
Włochy
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowacja
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Bułgaria
Rumunia

2
3
21,4 23,6
120,5 116,7
54,4 61,6
12,2 12,9
65,7 61,2
6,4
5,6
15,2 16,5
11,1
9,8
51,5 64,9
44 39,1
33,1
34
70,6 68,1
64,2 61,9
50,8 47,7
105,1 79,6
16,5 17,8

4
5
6
7
24,9 27,4 28,4 29,1
115,5 111,2 110,9 105,6
62 61,6 61,9 64,7
13,4 18,2 26,3 28,5
57,7 52,3
48 46,8
6
4,7
4,7
5,6
23 23,8 22,9 22,2
12,6 12,9
15 13,5
56,8 56,4 63,5 60,1
40,3 36,8 36,7 39,8
47,2 49,9 49,2 43,3
62,7 52,8 54,3
52
61,2 55,4 52,2
54
45,1
42 38,7 37,5
79,3 73,6 66,2
54
24,2 22,7 23,2 23,8

8
9
10
11
12
13
28,6 28,9 28,4 27,8 27,5 27,2
104,3 103,8 106,2 106,8 105,0 103,1
69,1 70,3 69,2 65,3 61,5 54,8
30,1 30,7 30,4 30,4 30,6 30,9
45,8
44 36,3 30,2 25,0 20,0
5,7
5,2
4,4
4,1
2,7
2,3
21,2 19,4 18,6 18,2 18,6 19,9
14,4 14,5
12
10
8,0
6,7
70,4 73,9 72,4 66,5 65,9 64,3
47,1 45,7 47,1 47,8 48,4 49,1
42,4 41,5 34,5 30,7 29,7 29,4
53,5 52,4 52,2 46,9 42,1 37,7
58 59,4 61,7
66 67,1 68,1
38,8 40,3 42,2 43,5 44,0 44,5
45,9 37,9 29,2 22,8 20,9 19,0
21,5 18,8 15,8 12,4 12,8 13,1

* Dane prognozowane dla 2007 i 2008 r.
** Lata 1997-2000: UE-15; lata2000-2003: UE-25; lata 2004-2006: UE-27.
– kraje UE należące w 2007 r. do UGW
Źródło: opracowanie własne na podstawie [General Government...; Inflation Rate...; Long-term Interest...; Public Balance... 2007; Statistical Annex... 2007].

Rys. 2. Dług publiczny w krajach członkowskich w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 3.
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W rozpatrywanym okresie wskaźnik zadłużenia w stosunku do PKB dla całej
Unii Europejskiej przekroczył wartość referencyjną 60% PKB. Dopiero na lata
2007-2008 prognozowany jest spadek poniżej wartości odniesienia (por. tab. 3).
W większości krajów wskaźniki zadłużenia ustabilizowały się lub obniżyły. Dużą
obniżkę zanotowano w Hiszpanii, Holandii i Irlandii. Znaczne postępy w obniżaniu
najwyższych wskaźników w 1997 r. poczyniły: Belgia, Włochy i Grecja. W przypadku Niemiec i Portugalii w końcowym okresie, tj. od roku 2005, można zauważyć
wzrost tego wskaźnika nieznacznie ponad poziom odniesienia. Wśród krajów spoza
strefy euro Cypr, Malta i Węgry mają przekroczony wskaźnik zadłużenia. Jednakże
Cypr i Malta obniżyły ten wskaźnik w stosunku do lat poprzednich, a Węgry podwyższyły. Poziom zadłużenia publicznego znacznie wzrósł w Czechach. Najniższy
poziom zadłużenia mają Estonia i Łotwa. Rozpatrując rok 2006, można zaobserwować, że gorszą sytuację pod względem długu publicznego mają kraje należące do
strefy euro (7 z 13 ma przekroczony wskaźnik odniesienia) aniżeli kraje nie należące
do strefy euro (tylko 3 z 14).
2.3. Inflacja
Do obliczenia wartości odniesienia w przypadku kryterium inflacji posłużono
się średnią roczną procentową zmianą HICP3 poprzez dodanie 1,5 punktu procentowego do średniej arytmetycznej stóp procentowych trzech krajów o najniższej stopie
inflacji.
Wzrost gospodarczy jest bardzo pożądany przez każde państwo, ale może wywoływać naciski inflacyjne. Naciski te powinny być kontrolowane – jak to miało
miejsce w Polsce, kiedy L. Balcerowicz był prezesem w NBP – jeśli wzrost ekonomiczny ma trwać, ale nie powodować nadmiernej inflacji. Między innymi nadmierny
wzrost gospodarczy (powyżej 10%) spowodował wzrost inflacji na Łotwie powyżej
6,5% i w Estonii do poziomu ok. 4%.
Wśród krajów należących do UGW w badanym okresie najwięcej problemów
z utrzymaniem odpowiedniego poziomu inflacji miała Grecja (wartość inflacji była
wyższa nawet o 1 punkt procentowy w 2002 i 2005 r. w porównaniu z wartością
referencyjną), Hiszpania (nawet o 0,7 punktu procentowego w 2002 i 2006 r.) (por.
tab. 4). W Holandii przekroczyła wartość referencyjną o 2 punkty procentowe w
2001 r. i o 1 punkt procentowy w roku następnym. Irlandia i Portugalia miały problemy w okresie 1999-2004 (5,3 i 4,4% względem wartości referencyjnej 2,7%).
Luksemburg miał problemy w 2000 r. i w okresie 2004-2006, przy czym w roku
2006 przekroczenie było niewielkie. Problemów z utrzymaniem inflacji na niskim
poziomie nie miały Austria, Belgia i Niemcy, a Finlandia, Francja i Włochy nieznacznie przekroczyły wartości referencyjne. Słowenia miała inflację bardzo wysoką
do 2003 r., ale w latach 2005-2006 obniżyła ją do poziomu 2,5%.
3
Indeks cen konsumpcyjnych obliczany przez Eurostat i ujednolicony dla wszystkich państw
członkowskich UE.
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Tabela 4. Inflacja w krajach członkowskich w okresie 1997-2006
Wyszczególnienie
Wartość
referencyjna
UE*
Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Słowenia
Włochy
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowacja
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Bułgaria
Rumunia

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2,7
1,7
1,2
1,5
1,2
1,3
5,4
1,9
1,9
1,3
1,4
1,5
1,9
8,3
1,9
3,3
8
2
9,3
10,3
8,1
3,9
15,0
6
1,8
18,5
1,8

2,2
1,3
0,8
0,9
1,3
0,7
4,5
1,8
1,8
2,1
1
0,6
2,2
7,9
2
2,3
9,7
1,3
8,8
5,4
4,3
3,7
11,8
6,7
1
14,2
1,6
18,7
59,1

2,1
1,2
0,5
1,1
1,3
0,6
2,1
2,2
2
2,5
1
0,6
2,2
6,1
1,7
1,1
1,8
2,1
3,1
1,5
2,1
2,3
7,2
10,4
0,5
10
1,3
2,6
45,8

2,7
1,9
2
2,7
2,9
1,8
2,9
3,5
2,3
5,3
3,8
1,4
2,8
8,9
2,6
4,9
3,9
2,7
3,9
1,1
2,6
3
10,1
12,2
1,3
10
0,8
10,3
45,7

3,1
2,2
2,3
2,4
2,7
1,8
3,7
2,8
5,1
4
2,4
1,9
4,4
8,6
2,3
2
4,5
2,3
5,6
1,6
2,5
2,5
5,3
7,2
2,7
9,1
1,2
7,4
34,5

2,9
2,1
1,7
1,6
2
1,9
3,9
3,6
3,9
4,7
2,1
1,4
3,7
7,5
2,6
2,8
1,4
2,4
3,6
0,3
2
2,6
1,9
3,5
1,9
5,2
1,3
5,8
22,5

2,7
2
1,3
1,5
1,3
2,2
3,4
3,1
2,2
4
2,5
1
3,3
5,7
2,8
4
–0,1
2
1,4
–1,1
2,9
1,9
0,7
8,4
2,3
4,7
1,4
2,3
15,3

2,2
2
2
1,9
0,1
2,3
3
3,1
1,4
2,3
3,2
1,8
2,5
3,7
2,3
1,9
2,6
0,9
3
1,2
6,2
2,7
3,6
7,5
1
6,8
1,3
6,1
11,9

2,5
2,2
2,1
2,5
0,8
1,9
3,5
3,4
1,5
2,2
3,8
1,9
2,1
2,5
2,2
2
1,6
1,7
4,1
2,7
6,9
2,5
2,2
2,8
0,8
3,5
2,1
6
9,1

2,9
2,2
1,7
2,3
1,3
1,9
3,3
3,6
1,7
2,7
3
1,8
3
2,5
2,2
2,2
2,1
1,9
4,4
3,8
6,6
2,6
1,3
4,3
1,5
4
2,3
7,4
6,6

154,8

* Lata 1997-2000: UE-15; lata 2000-2003: UE-25; lata 2004-2006: UE-27.
– kraje UE należące w 2007 r. do UGW.
Źródło: opracowanie własne na podstawie [General Government...; Inflation Rate...; Long-term Interest...; Public Balance... 2007; Statistical Annex... 2007].

Wśród krajów nie należących do UGW problemów z inflacją nie miały Dania,
Szwecja i Wielka Brytania. W okresie 1997-2000 „nowi członkowie” UE borykali
się jeszcze z wysoką inflacją. Po 2001 r. części z nich udało się ustabilizować ceny.
Przyjmując koniec 2006 r. za kryterium kwalifikowalności do UGW, wśród członków strefy euro kryterium tego nie spełniają Hiszpania (przekroczona wartość referencyjna o 0,7 punktu procentowego), Grecja (przekroczona wartość referencyjna
o 0,4 punktu procentowego) i Luksemburg (przekroczona wartość referencyjna o 0,1
punktu procentowego). W okresie odniesienia średnie stopy inflacji HICP w 8 z 14
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państw nie należących do strefy euro (Cypr, Czechy, Dania, Litwa, Malta, Polska,
Szwecja, Wielka Brytania) znalazły się poniżej wartości odniesienia. W pozostałych
6 krajach inflacja była powyżej wartości odniesienia, a najwyższe odchylenia odnotowano w Bułgarii, Rumunii i na Łotwie.

Rys. 3. Inflacja w krajach członkowskich w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 4.

Do długoterminowych czynników zmian poziomu inflacji można zaliczyć:
1. Dynamiczne zmiany warunków gospodarczych, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej:
•• stabilizacja makroekonomiczna,
•• reformy strukturalne,
•• wzrost produkcji,
•• napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
•• obniżanie stóp procentowych.
Negatywne „szoki” zewnętrzne:
•• kryzys rosyjski z 1998 r.,
•• globalne spowolnienie gospodarcze w latach 2001-2002 wywołane kryzysami:
azjatyckim, argentyńskim i atakiem na WTC,
•• wzrost cen nośników energii.
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2.4. Poziom długoterminowych stóp procentowych
W celu pożyczenia pieniędzy rządy emitują obligacje. Jeżeli inwestorzy nie mają
zaufania do długoterminowych perspektyw gospodarczych kraju lub jest wysoka
inflacja, to będą domagać się wyższych odsetek. W związku z tym stopa odsetek jest
wskaźnikiem ekonomicznej wiarygodności kraju.
Tabela 5. Długoterminowe stopy procentowe w krajach członkowskich w okresie 1997-2006
Wyszczególnienie
Wartość
referencyjna
Strefa euro
Austria
Belgia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Luksemburg
Niemcy
Portugalia
Słowenia
Włochy
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Słowacja
Szwecja
Węgry
Wielka Brytania
Bułgaria
Rumunia

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

7,6
5,99
5,68
5,75
5,96
5,58
10,17
6,4
5,58
6,29

6,6
4,71
4,71
4,75
4,79
4,64
8,47
4,83
4,63
4,8
bd
4,57
4,88

6,6
4,66
4,68
4,75
4,72
4,61
6,3
4,73
4,63
4,71

7,3
5,44
5,56
5,59
5,48
5,39
6,1
5,53
5,4
5,51
5,5
5,26
5,59

6,9
5,03
5,07
5,13
5,04
4,94
5,3
5,12
4,96
5,01
4,9
4,8
5,16

6,8
4,91
4,97
4,99
4,98
4,86
5,12
4,96
4,89
5,01
4,7
4,78
5,01

4,88
6,74
bd
4,94
13,2

4,73
7,36

5,58
7,55
6,94
5,64
10,5

5,19
7,65
6,31
5,08
10,2
8,2
7,6
6,11
10,68
8,05
5,11
7,94
5,01

5,03
5,37
4,87
5,06
8,4
6,1
5,4
5,74
7,32
6,91
5,3
7,09
4,91
8,26

6,1
4,14
4,15
4,18
4,13
4,13
4,27
4,12
4,12
4,13
4,0
4,07
4,18
6,4
4,25
4,7
4,1
4,31
5,3
5,3
4,9
4,98
5,78
4,99
4,64
6,83
4,58
6,42

6,1
4,12
4,15
4,15
4,11
4,1
4,25
4,1
4,09
4,08
4,2
4,04
4,14
4,7
4,26
6,08
4,8
4,3
4,4
4,5
4,85
4,68
6,92
5,02
4,42
8,19
4,93
5,25

5,4
3,42
3,39
3,43
3,35
3,41
3,58
3,39
3,37
3,33
3,4
3,35
3,44
3,81
3,56
5,16
3,5
3,4
4
3,73
3,9
4,57
5,23
3,52
3,39
6,6
4,46
3,8

5,7
3,84
3,8
3,81
3,78
3,8
4,07
3,78
3,78
3,74
3,9
3,76
3,91
3,9
4,05
4,12
3,8
3,81
4,3
4,1
4,1
4,31
5,27
4,42
3,7
7,12
4,37
4,01

5,64
6,36

4,49
4,78
bd

6,86
6,93
6,25
bd

4,92
11,4
bd
bd

bd
bd

9,53
bd
4,99

6,62
bd
7,13

5,6

4,99
9,91
5,01
bd

5,75
11,79
8,33
5,37
8,55
5,33

bd

– kraje UE należące w 2007 r. do UGW.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [General Government...; Inflation Rate...; Long-term Interest...; Public Balance... 2007; Statistical Annex... 2007].

Poziom długoterminowych stóp procentowych sprawia najmniej problemów
państwom członkowskim. Jedynie Węgry mają problemy z dostosowaniem długoterminowych stóp procentowych do wartości odniesienia. W latach poprzednich
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dziewięć państw przekroczyło ten wskaźnik. Grecja w latach 1997-1998, Cypr w
latach 1998-2001 oraz w 2004 r., Estonia w okresie 1998-2002, Polska w okresie
1999-2002 oraz w 2004 r., Słowacja w okresie 2000-2002, Bułgaria w okresie 2002-2003, Litwa i Łotwa w 2001 r. Instytucje unijne nie podają wysokości długoterminowych stóp procentowych dla Rumunii.

Rys. 4. Długoterminowe stopy procentowe w krajach członkowskich w 2006 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tab. 5.

3. Podsumowanie
Ocena procesu dostosowywania się państw członkowskich UE do wymogów
UGW w dużym stopniu zależy od jakości i rzetelności danych statystycznych, szczególnie statystyki finansów publicznych nie mogą zależeć od względów natury politycznej.
Artykuł ten jest jedynie próbą analizy realizacji kryteriów konwergencji UGW.
Badaniem stopnia zbieżności zajmuje się Europejski Bank Centralny za pomocą
kryteriów zbieżności interpretowanych i stosowanych w sposób rygorystyczny. Dodatkowo kryteria te muszą być spełnione przy uwzględnieniu realnych danych, a
konwergencja musi mieć trwały charakter.
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Gdyby badanie zbieżności odbyło się na podstawie danych makroekonomicznych z 2006 r. i brano by pod uwagę jedynie cztery kryteria zbieżności, to następujące kryteria nie zostałyby spełnione przez:
1) kryterium deficytu – Portugalię, Włochy, Polskę, Słowację, Węgry;
2) kryterium długu – Austrię, Belgię, Francję, Grecję, Niemcy, Portugalię, Włochy, Cypr, Maltę, Węgry;
3) kryterium stabilności cen – Grecję, Hiszpanię, Portugalię, Estonię, Litwę, Łotwę, Słowację, Węgry, Bułgarię, Rumunię;
4) kryterium długoterminowych stóp procentowych – Węgry.
W przypadku Polski, jak wspomniano wcześniej, procesowi obniżenia inflacji
sprzyjała polityka pieniężna ukierunkowana na osiągnięcie stabilności cen. Pomimo
silnego tempa wzrostu PKB pod koniec lat 90. XX wieku inflacja została obniżona
poniżej 2% w 2002 r. Dynamika gospodarki wzrosła ponownie w 2004 r., co znalazło odzwierciedlenie w poziomie inflacji. Te założenia powinny być kontynuowane.
Polska jest obecnie w sytuacji nadmiernego deficytu4. W 2005 r. wyniósł on 4,3%
PKB, rok później 3,9%, a na lata 2007-2008 Komisja Europejska prognozuje dalszy
spadek odpowiednio do poziomu 3,4 i 3,3% PKB. Wskaźnik zadłużenia jest poniżej wartości odniesienia, ale wzrasta i zbliża się do niego. W 2006 r. wyniósł 47,8
PKB, a na lata 2007-2008 prognozuje się 48,4 i 49,1% PKB. W ciągu ostatnich lat
długoterminowe stopy procentowe w Polsce oraz ich rozpiętość w odniesieniu do
długoterminowych stóp procentowych w strefie euro spadały. Waluta polska – złoty
polski – nie uczestniczy w mechanizmie ERM II, w związku z czym przez najbliższe
dwa lata Polska nie może przystąpić do strefy euro (nawet gdyby spełniała opisane
w artykule kryteria).
Jak pokazano w artykule, wiele „nowych państw” spełnia niektóre kryteria z
Maastricht. Na drodze do strefy euro państwa członkowskie mogą napotkać „konflikt interesu” – rozwijać, rozbudowywać gospodarkę, a jednocześnie spełniać kryteria konwergencji.
W przypadku krajów należących do strefy euro i nie wypełniających kryteriów
zbieżności stosuje się postanowienia traktatu z Maastricht i paktu stabilizacji i wzrostu (zob. np. [Bernaś 2005, s. 123-124]).
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THE REALIZATION OF THE CRITERIA
OF CONVERGATION FROM MAASTRICHT
BY THE EUROPEAN UNION STATES
Summary
The euro is the currency of thirteen European Union countries (namely Belgium, Germany, Greece,
Spain, France, Ireland, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Austria, Portugal, Slovenia, and Finland).
This article is on monetary integration in the European Union. The aim of the paper is to present
current situation of the states which belong to Economic and Monetary Union in fulfilling the criteria of
convergation and to answer the question if the other member states are ready to fulfill them.
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Franciszek Kapusta

Rolnicza Polska w Unii Europejskiej (25)
1. Wstęp
Rolnictwo polskie przeszło długą drogę przemian, odmienną niż sektory rolnictwa krajów „starej Unii”. Obecnie musi się zreformować i w jednych dziedzinach
stać się kompatybilne, w innych zaś konkurencyjne na unijnym rynku.
Współcześnie rolnictwo polskie podlega podwójnej systemowej transformacji:
1) z gospodarki centralnie planowanej zmienia się w gospodarkę rynkową –
otwartą w ramach Unii,
2) poddawane jest procesowi aplikacji rozwiązań prawnych obowiązujących w
Unii od chwili przystąpienia Polski do UE (1 maja 2004 r.).
Polska dołączyła do krajów, które proces dostosowawczy do globalnej gospodarki mają wysoko zaawansowany; są również znacznie bardziej rozwinięte gospodarczo. Dodatkowym problemem jest uzyskanie odmiennych (mniej korzystnych)
warunków rozwiązań finansowych w rolnictwie (poziom dopłat bezpośrednich).
Rolnictwo polskie musi zatem pokonywać liczne bariery rozwojowe. Powstaje pytanie, jak sobie radzi to nasze, zapóźnione w rozwoju rolnictwo i jakie ma szanse
zaistnieć na unijnym rynku? Niniejsze opracowanie stanowi próbę przynajmniej
częściowej odpowiedzi na to pytanie.

2. Wieś i rolnictwo w Polsce oraz jego miejsce w Unii Europejskiej
Zasięg terytorialny wsi polskiej można przedstawić w trojaki sposób. W Unii
Europejskiej i OECD o zróżnicowaniu pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi
decyduje gęstość zaludnienia. W Unii Europejskiej za obszar wiejski uznaje się tereny o wskaźniku zagęszczenia ludności poniżej 100 osób na km2, a w OECD – poniżej
150. Poszczególne kraje Unii stosują odmienną metodologię (własną) wydzielania
obszarów wiejskich, stąd istniejące w statystyce informacje nie są porównywalne.
Cechą charakterystyczną obszarów wiejskich we wszystkich krajach Unii jest
ich zróżnicowanie w rozwoju pod względem demograficznym, społecznym i ekonomicznym. Zróżnicowanie to determinowane jest przez wiele czynników, począwszy
od tradycji silnie zakorzenionej w świadomości ludności wiejskiej, a skończywszy
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na indywidualnych planach inwestycyjnych właścicieli gruntów. Obecna struktura
przestrzenna użytkowania ziemi jest wynikiem wpływu warunków przyrodniczych,
społeczno-gospodarczych, demograficznych i historycznych. To już nie tylko kombinacja różnych cech przestrzennych i geograficznych, ale wyraźna integracja człowieka – zarówno ta przemyślana i współdziałająca z warunkami naturalnymi, jak i
ta zaburzająca istniejące środowisko.
W Polsce obszary wiejskie wyróżnia się na podstawie podziału terytorialnego
według rejestru TERYT, w którym za obszary wiejskie uznaje się gminy wiejskie i
część wiejską gminy miejsko-wiejskiej.
W Polsce jest ogólnie 2478 gmin, a wśród nich 1595 to gminy wiejskie, 307
gminy miejskie, a 576 to gminy miejsko-wiejskie. Zatem gmin wiejskich i miejsko-wiejskich jest 2171, z czego o liczbie mieszkańców wiejskich poniżej 5000 jest
765, o liczbie 5000-7000 – 605, 7000-10000 – 480, a gmin o liczbie 10 000 i więcej
jest 321 [Rocznik... 2005a, s. 81-82]. Przeciętne zagęszczenie ludności w Polsce jest
relatywnie niewielkie – wynosi 122 osoby/ km2; zagęszczenie ludności na wsi to 50
osób/km 2 i jest bardzo zróżnicowane regionalnie (od 24 w woj. zachodniopomorskim do 121 w woj. małopolskim) [Rocznik... 2005a, s. 81].
Tabela 1. Obszary wiejskie w Polsce według różnych kryteriów wyodrębniania (stan w 2005 r.)
Podział według
TERYT
OECD
EUROSTAT

tys. ha
29 139,8
28 453,9
26 800,1

Powierzchnia
% powierzchni kraju
93,2
91,0
85,7

tys. osób
14 733,3
13 116,0
11 173,0

Ludność
% ogółu ludności kraju
38,6
34,4
29,3

Źródło: [Charakterystyka... 2006, s. 109].

Przedmiotem dalszej analizy będzie ujęcie wsi w Polsce według rejestru TERYT. Analizując regionalne dysproporcje dotyczące obszarów wiejskich, można
stwierdzić, że zajmowały one od 97,5% w woj. warminsko-mazurskim do 69,3% w
woj. śląskim, a zamieszkiwało na nich od 59,6% ludności w woj. podkarpackim do
21,4% w woj. śląskim [Charakterystyka...2005, s. 44].
Obszary wiejskie pod względem procesu przemian można podzielić na trzy kategorie [Hunek 2006, s. 62]:
1) obszary ekonomicznie zintegrowane z gospodarką narodową, rozwijające się
ekonomicznie i demograficznie, zlokalizowane na ogół wokół ośrodków miejskich,
obejmują ok. 20% obszarów wiejskich,
2) pośrednie obszary wiejskie, zdominowane przez gospodarkę rolną, słabo rozwijające się ekonomicznie i demograficznie, obejmujące co najmniej 60% terenów
wiejskich,
3) peryferyjne obszary wiejskie, słabo zaludnione, na ogół w gospodarce regresywnej, obejmujące do 20% terenów wiejskich.
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Współczesna wieś polska pełni trzy podstawowe funkcje: mieszkalną i turystyczną, produkcyjną i usługową oraz ekologiczną. W dalszej części opracowania
będziemy nawiązywać głównie do funkcji produkcyjnej wsi.

3. Zasoby czynników produkcji w rolnictwie
państw Unii Europejskiej i pozycja rolnictwa polskiego
W każdym kraju rolnictwo w środowisku wiejskim spełnia szczególną funkcję,
która jest ukształtowana historycznie oraz powodowana specyfiką angażowanych
środków produkcji. Rolnictwo, rozwijając produkcję, równocześnie kształtuje środowisko przyrodnicze mające duży wpływ na warunki życia całego społeczeństwa.
Niezależnie od tej funkcji rolnictwo musi zabezpieczać społeczeństwo danego
kraju w niezbędną ilość produkcji i tworzyć podstawę narodowego bezpieczeństwa
żywnościowego i samowystarczalności żywnościowej.
Na pozycję wsi i rolnictwa w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i w Polsce duży wpływ miała znacznie odmiennie realizowana polityka rolna (tab. 2).
To realizacja polityki gospodarczej, a szczególnie rolnej sprawiła, że poszczególne państwa – członkowie UE, dysponują zróżnicowanymi zasobami czynników
produkcji w rolnictwie (tab. 3) i odmiennym poziomem rozwoju gospodarczego.
Tym można tłumaczyć różny udział użytków rolnych (u.r.) w powierzchni ogólnej
kraju, udział u.r. nawadnianych, powierzchni u.r. przypadającej na 1 mieszkańca
(tzw. powierzchni wyżywieniowej), zasobów aktywnych osób w rolnictwie na 100
ha u.r. i w rolnictwie w odniesieniu do ogółu aktywnych zawodowo, powierzchni u.r.
przypadającej na 1 ciągnik czy zużycie NPK na 1 ha u.r. Specyfika zaś warunków
naturalnych uwidacznia się w wielkości odsetka gruntów ornych i sadów w u.r.
Polska zajmuje w UE następujące pozycje: pod względem powierzchni użytków
rolnych 5 miejsce, po Francji, Hiszpanii, Niemcach i Wielkiej Brytanii, a pod względem gruntów ornych (g.o.) 3, po Francji i Hiszpanii. Należy zaznaczyć, że ziemia
rolnicza w Polsce jest niższej jakości niż przeciętnie w UE (ok. 40%). W Polsce jest
72,1% u.r. zmeliorowanych, a wymagających melioracji.
Rolnictwo polskie pod względem wielu analizowanych czynników plasuje się
powyżej wielkości średnich dla Unii. Mianowicie: u.r. stanowią 54,0 i 53,1, dla Unii
(41,6 i 41,4), grunty orne i sady (odpowiednio) 77,5 i 79,6 (64,2), na 1 mieszkańca
przypada u.r. 0,44 i 0,42 ha – 11 pozycja (0,39 i 0,38). Dobrze plasuje się również
rolnictwo pod względem wyposażenia w ciągniki, pod względem zaś poziomu nawożenia w kg NPK/ha rolnictwo polskie plasuje się na 14 pozycji. Ponadto rolnictwo polskie ma wysokie zasoby pracy, a bardzo niski udział u.r. nawadnianych –
0,6%. Niepokojącym zjawiskiem jest wysokie tempo wycofywania użytków rolnych
z produkcji rolniczej i zmniejszania się powierzchni wyżywieniowej.
Podsumowując, rolnictwo polskie jest predysponowane do rozwijania produkcji
praco- i ziemiochłonnej o umiarkowanym zużyciu środków plonotwórczych (bariera
jakości gruntów i zasobów wodnych). W tej sytuacji jawi się potrzeba szerszego rozwoju

Polska
2
A. Przebudowa ustroju rolnego i struktury agrarnej oraz zasiedlenie Ziem
Zachodnich:
1. Dekret PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej.
2. Dekret z 6 września 1945 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze
Ziem Odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska. Wprowadziły
one:
a) podstawowe normy obszarowe gospodarstw indywidualnych,
b) parcelację majątków o obszarze większym od przyjętych norm,
c) warunki osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych.
Cel działania:
a) przebudowa ustroju rolnego i struktury agrarnej,
b) likwidacja gospodarstw o dużym obszarze, a zwiększenie udziału
gospodarstw grup najmniejszych i średnich,
c) zagospodarowanie Ziem Odzyskanych i uruchomienie produkcji
rolniczej na nich,
d) kształtowanie nowego ustroju rolnego i struktury agrarnej,
e) zwiększenie udziału tzw. sektora uspołecznionego w gospodarowaniu ziemią oraz handlu rolnym.
B. Uspółdzielczenie rolnictwa i pozyskanie środków z rolnictwa na
uprzemysłowienie kraju:
1. Przyjęcie statutów wzorcowych dla propagowanych spółdzielni produkcyjnych.
2. Wypracowanie całego systemu nacisku ekonomicznego (np. progresywnego podatku gruntowego, świadczeń obowiązkowych dostaw
produktów rolnych po sztywnych i niskich cenach) i politycznego na
rzecz uspółdzielczenia wsi.
3. Rozwój infrastruktury rolniczej służącej realizacji uspółdzielczania.

Unia Europejska
1

A. Dostosowania obrotów z zagranicą:
1. Traktat rzymski 1957 r. wprowadził:
a) opłaty importowe,
b) dopłaty eksportowe.
Cel wprowadzenia:
a) zapewnić odpowiednie dochody rolnicze,
b) zwiększyć wydajność produkcji rolnej,
c) stabilizować rynek żywnościowy (dostępność towarów żywnościowych po rozsądnych cenach),
d) wprowadzić wcześniejsze emerytury rolnicze,
e) wesprzeć odpływ ludności rolniczej do innych działów gospodarki.
2. Zmniejszenie zapasów strukturalnych w rolnictwie (1975 r.) poprzez
ścisłą kontrolę importu.
Cel: wprowadzić zasadę współodpowiedzialności producentów za rosnące nadwyżki (opłaty karne).
3. „Zielony Dokument” (Green Box) z 1985 r. wprowadzający dopłaty do
eksportu.
Cel wprowadzenia:
a) opłaty za nadmierną produkcję powinny pokrywać dopłaty eksportowe,
b) wspieranie dochodów rolniczych.
B. Dostosowanie cenowe – kanały redystrybucji dochodów:
1. Traktat rzymski z 1957 r. – dostosowania:
a) jednolite ceny na towary żywnościowe,
b) dopłaty do cen produktów rolnych,
c) skup interwencyjny produktów rolnych.
Cel wprowadzenia:
a) zapewnienie odpowiednich dochodów rolniczych,
b) wzrost wydajności produkcji rolnej,
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Cel wprowadzenia:
a) osłabienie ekonomiczne gospodarstw indywidualnych,
b) transfer dochodów z rolnictwa do budżetu centralnego, a następnie
na uprzemysłowienie kraju,
c) zwiększenie oddziaływania państwa na stosunki panujące w rolnictwie,
d) zwiększenie państwowej regulacji rynku rolnego,
e) rozwój spółdzielczej formy gospodarowania na ziemi i w obrocie
rolnym,
f) kształcenie kadr na potrzeby „socjalistycznego” rolnictwa.
C. Odrodzenie przedsiębiorczości indywidualnej i zbiorowej poprzez:
1. Możliwość wyboru formy gospodarowania i powrotu do gospodarki
indywidualnej.
2. Zmniejszenie obowiązkowych dostaw produktów rolnych i zniesienie
dostaw mleka.
3. Podniesienie cen na produkty dostarczane przez rolników w ramach
dostaw obowiązkowych.
4. Ujednolicenie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi na obszarze
całej Polski.
5. Wprowadzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi i pojęcia „kwalifikacje rolnicze”.
6. Podjęcie działań na rzecz rozwoju postępu technicznego i biologicznego w rolnictwie (konieczność stosowania nawozów mineralnych,
wymiany materiału siewnego i sadzeniakowego).
Cel wprowadzenia:
a) ożywienie gospodarcze i społeczne wsi,
b) zachęcenie młodzieży do podejmowania pracy w rolnictwie,
c) przyspieszenie przemian cywilizacyjnych ludności wiejskiej,
d) rozwój prostych form zespołowego działania i kooperacji,
e) przyspieszenie tempa rozwoju produkcji rolniczej.
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c) stabilizacja rynku żywnościowego (dostępność produktów żywnościowych po rozsądnych cenach),
d) wcześniejsze emerytury rolnicze,
e) odpływ ludności rolniczej do innych działów gospodarki.
2. Reforma Mac Sharrey’ego z 1992 r. – dostosowanie poprzez obniżenie
poziomu cen interwencyjnych i minimalnych głównie na rynku zbóż,
roślin oleistych i strączkowych oraz mięsa.
Cel wprowadzenia:
a) obniżenie cen interwencyjnych na zboża w trzech etapach przypadających na lata 1993/94 i 1995/96 oraz obniżka cen interwencyjnych
żywca wołowego również w trzech etapach w latach 1993-1995,
b) w pozostałych działach redukcja cen o 35% i rekompensaty w postaci dotacji na hektar,
c) ustanowienie paszowej powierzchni gruntów ornych, po przekroczeniu której subsydia ulegały proporcjonalnemu obniżeniu.
3. Agenda 2000 realizowana w latach 1997-2000 wprowadziła obniżenie
wsparcia cenowego na podstawowych rynkach rolnych (zboża, mleko,
mięso).
Celem jej wprowadzenia było zwiększenie płatności bezpośrednich rekompensujących skutki dochodowe obniżenia cen.
C. Dostosowania podażowe – kanały redystrybucji dochodów:
1. Plan Mansholta z 1972 r. wprowadził subwencje ekstensyfikacyjne
(zboża, wołowina i wino) oraz z tytułu przestawienia produkcji na artykuły nienadwyżkowe.
Celem działań było zmniejszenie zapasów żywnościowych.
2. „Zmniejszenie zapasów strukturalnych w rolnictwie” (1985 r.) przez:
a) wprowadzenie wskaźników limitujących wielkość produkcji z danego obszaru,
b) wprowadzenie kwot produkcyjnych (mleko i cukier).
Celem działań było przyjęcie zasady współodpowiedzialności producentów za rosnące nadwyżki (opłaty karne).
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3. „Zielony Dokument” z 1985 r. wprowadził:
a) limity produkcyjne na zboża,
b) odłogowanie ziemi w celu zmniejszenia produkcji.
Cel:
a) wprowadzenie opłat za nadmierną produkcję pokrywających dopłaty eksportowe,
b) wspieranie dochodów rolników.
4. Reforma Mac Sharrey’ego z 1992 r. wprowadziła:
a) objecie ważniejszych rynków branżowych tzw. stabilizatorami rolniczymi (określenie pułapów produkcji, po przekroczeniu których
gwarancje cenowe ulegają ograniczeniu lub zawieszeniu, a koszty
zbytu nadwyżek obciążają rolników),
b) wypłacanie bezpośrednich rekompensat, które usuną współzależność pomiędzy poziomem cen rynkowych a wielkością produkcji.
Cel wprowadzenia:
a) wypłacanie bezpośrednich rekompensat, które usuwają współzależność pomiędzy poziomem cen rynkowych a wielkością produkcji,
b) zwiększenie tempa wymiany pokoleń rolników poprzez prawo
wcześniejszego przechodzenia na emeryturę,
c) stosowanie działań korzystnych dla środowiska naturalnego w postaci ekstensyfikacji produkcji oraz akcji zalesiania gruntów rolniczych lub udostępnienia ziemi pod tereny rekreacyjne w celu
zmniejszenia nadwyżek produktów i ochrony środowiska,
d) redystrybucja środków dla rolników między większą liczbę gospodarstw tak, aby nie zwiększały produkcji rolnej, a utrzymywały
dochody rolników na właściwym poziomie. Osiągnięto to poprzez
obniżenie cen gwarantowanych i wprowadzenie subwencji oraz
odłogowania.
5. Agenda 2000 – Szczyt Berliński (lata 1997-2000) wprowadziła:
a) obniżenie wsparcia cenowego, a zwiększenie płatności bezpośrednich rekompensujących skutki dochodowe obniżenia cen (np. ceny
interwencyjne zbóż, mleka),
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D. Pogłębienie działań na rzecz koncentracji i unowocześnienia rolnictwa poprzez:
1. Uchwalenie ustaw: o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji gruntów, o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych,
ustawy zmieniającej ustawę Kodeks cywilny, o zniesieniu obowiązkowych dostaw zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych, o podatku
gruntowym, o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich rodzin, zmieniającej ustawę o przymusowym wykupie nieruchomości wchodzących w skład gospodarstw
rolnych.
2. Podjęcie działań na rzecz unowocześnienia gospodarstw rolnych.
3. Udostępnienie ludności rolniczej bezpłatnej opieki zdrowotnej (ustawa z 1977 r.).
Cel wprowadzenia:
a) podniesienie poczucia trwałości indywidualnej gospodarki rolnej,
b) poprawa pozycji ekonomicznej rolników indywidualnych i spółdzielców,
c) próba ujednolicenia świadczeń zdrowotnych dla ludności Polski,
d) zabezpieczenie ekonomiczne rolników na okres poprodukcyjny,
e) unowocześnienie rolnictwa poprzez rozwój specjalizacji i kooperacji.
E. Okres przedtransformacyjny (1980-1988).
1. Uchwalenie ustaw: o przedsiębiorstwach państwowych, o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, o przedsiębiorstwach zagranicznych drobnej wytwórczości.
Cel działania:
a) zwiększenie wpływu pracowników na decyzje gospodarcze przedsiębiorstw i większa partycypacja w zyskach,
b) stworzenie warunków do upadłości przedsiębiorstwa państwowego i zagospodarowania jego majątku,
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c) kreowanie warunków dopływu kapitału zagranicznego i tworzenie
firm o zróżnicowanym kapitale.
F. Okres transformacji ustrojowej i przygotowań do akcesji.
1. Uchwalenie ustaw: z 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw
państwowych, z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, z
11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
2. Liberalizacja ekonomiczna, tworząca obiektywne warunki do przekształcenia w Polakach „ducha przedsiębiorczości” w aktywną siłę
angażującą się w rozwój różnych form prywatnej działalności.
3. Podpisanie i ratyfikowanie Układu Europejskiego.
Cel działania:
a) stworzenie prawnych możliwości transformacji przedsiębiorstw
państwowych w inne formy gospodarki,
b) nowe rozwiązania w zakresie kształtowania struktury agrarnej,
c) rozwój działalności pozarolniczej w środowisku wiejskim i aktywizacja gospodarcza tego środowiska.

b) uzależnienie możliwości uzyskania subwencji kompensacyjnych
od zmniejszenia powierzchni upraw lub obniżenia intensywności
produkcji zwierzęcej,
c) utrzymanie kwot produkcyjnych (np. mleka),
d) zwiększeniu uległy płatności bezpośrednie oraz wprowadzono nowe
premie.
Cel wprowadzenia:
a) skupienie większej uwagi na rozwoju obszarów wiejskich, zarządzaniu środowiskiem (płatności z tytułu zachowania krajobrazu i
kultury rolnej) oraz integracja celów prośrodowiskowych,
b) zapewnienie godziwego standardu życia społeczności rolniczej oraz
stabilizacja dochodów w gospodarstwie także poprzez stworzenie
alternatywnych możliwości pracy i uzyskiwania dochodów przez
rodziny rolnicze,
c) zachowanie bezpieczeństwa żywnościowego oraz właściwej jakości
produktów,
d) utrzymanie pożądanych dochodów przez rolników przy relatywnie
ograniczonej produkcji.

Źródło: dla UE: [Czyżewski, Henisz-Matuszczak 2004, s. 136-141]. Dla Polski: [Kapusta 1984, s. 38-93; 2006, s. 59-78].
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Tabela 3. Zasoby czynników produkcji w rolnictwie krajów Unii Europejskiej (25)
Użytki rolne
Kraj

1

Rok

mln
ha

% pow.
ogólnej

Grunty
Nawadorne
niane
i sady
u.r. w %
w % u.r.

Na 1
mieszkańca
u.r. ha

Osoby aktywne
w rolnictwie
na 100
ha u.r.

%
ogółu

Na 1
ciągnik
u.r. ha

NPK
kg/ha
u.r.a

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Austria

2002
2003

3,4
3,4

40,9
41,2

44,1
44,1

.
0,1

0,42
0,42

5,2
.

2,2
.

10,3
10,3

61,2
.

Belgia
i Luksemburg
Cypr

2002
2003
2002
2003

1,5
1,5

45,5
45,5

53,3
53,3

2,6
.

0,14
0,14

5,0
.

0,7
.

14,7
.

190,3
.

0,1
0,1

11,1
11,1

100,0
100,0

.
27,8

0,14
0,14

31,0
.

3,9
.

6,9
8,4

131,7
.

Dania

2002
2003
2002
2003
2002
2003
2003
2002
2003
2002

2,7
2,7
0,7
0,8
2,2
2,2
29,6
29,7

64,3
64,3
16,7
19,6
7,2
7,2
53,8
54,0

85,2
85,2
85,7
75,0
100,0
100,0
66,2
66,0

16,8
16,9
.
.
2,9
2,8
8,8
8,8

0,50
0,49
0,52
0,61
0,42
0,43
0,50
0,50

3,8
.
11,1
.
.
.
2,8
.

1,9
.
5,8
.
.
.
1,4
.

21,7
21,6
13,4
15,3
11,5
11,6
23,4
23,5

111,4
.
38,7
.
131,5
.
134,3
.

8,4
8,4

65,1
65,1

45,2
45,2

16,9
17,2

0,77
0,77

9,0
.

6,9
.

33,8
33,1

48,0
.

2002
2003
2002
2003

30,2
30,2

60,5
60,5

61,9
61,9

12,5
12,5

0,74
0,71

4,0
.

3,0
.

31,9
32,0

71,5
.

4,4
4,4

63,8
63,8

25,0
27,2

.
.

1,12
1,10

3,6
.

4,1
.

28,4
28,2

133,2
.

2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003

3,5
3,5
2,5
2,5
0,01
0,01
1,9
1,9

55,6
55,6
40,3
39,8
33,3
34,4
55,9
57,0

82,9
85,7
72,0
76,0
100,0
100,0
47,4
47,4

.
0,2
0,8
0,8
.
18,2
29,0
29,3

1,01
1,01
1,07
1,06
0,03
0,03
0,12
0,12

5,7
.
5,8
.
20,0
.
12,3
.

5,8
.
6,2
.
0,5
.
1,5
.

34,2
34,1
44,2
44,7
20,0
22,0
13,1
12,9

55,6
.
20,2
.
70,0
.
172,4
.

17,0
17,0

48,7
48,7

69,4
70,6

2,9
2,9

0,21
0,21

5,4
.

1,1
.

18,0
18,0

153,0
.

2002
2003
2002
2003

16,9
16,2

54,0
53,1

77,5
79,6

0,5
0,6

0,44
0,42

12,5
12,9

10,8
.

12,4
11,8

93,6
99,3b

4,1
3,7

44,6
41,8

65,8
62,2

.
17,3

0,41
0,37

14,9
.

6,1
.

24,5
22,2

50,0
.

2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003

4,3
4,3
2,5
2,5
0,5
0,5
3,1
3,2

55,8
55,3
52,1
50,7
25,0
25,3
7,5
7,7

72,1
76,7
64,0
64,0
40,0
40,0
87,1
84,4

0,6
0,6
7,5
7,5
.
0,6
.
3,6

0,42
0,42
0,46
0,45
0,25
0,26
0,35
0,35

10,3
.
10,2
.
3,2
.
4,5
.

4,3
.
4,7
.
0,8
.
1,6
.

45,5
46,4
111,0
108,0
4,7
4,7
19,0
19,2

86,3
.
51,1
.
138,4
.
85,6
.

Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Irlandia
Litwa
Łotwa
Malta
Niderlandy
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika
Czeska
Słowacja
Słowenia
Szwecja
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Węgry
Wielka
Brytania
Włochy
UE-25
a

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2002
2003
2002
2003
2002
2003
2002
2003

5,9
5,9
16,9
17,0
15,4
15,4
177,8
177,7

64,1
63,7
70,1
70,1
52,7
51,3
41,6
41,6

78,0
81,4
34,3
33,5
72,1
72,1
64,2
64,2

3,9
3,9
1,0
1,0
17,8
18,2
.
.

0,87
0,58
0,29
0,29
0,27
0,26
0,39
0,38

8,0
.
3,0
.
7,9
.
.
.

4,8
.
0,9
.
2,1
.
.
.

51,9
51,5
33,9
33,9
9,3
9,0
.
.

85,4
.
106,3
.
92,8
.
.
.

w roku gospodarczym 2002/2003; b w roku gospodarczym 2003/2004.

Źródło: [Rocznik ... 2005, s. 798-799, 815; 2006, s. 41, 792-793, 810-811; Rocznik ... 2005a, s. 439-440,
457-458, 464; 2006, s. 205, 234, 251, 438-439, 442-443, 461, 468]. Obliczenia własne.

produkcji ekologicznej. W 2006 r. było w Polsce 9,2 tys. gospodarstw ekologicznych, które gospodarowały na 0,6% powierzchni u.r. Istniały również 172 certyfikowane przetwórnie produktów ekologicznych. Są to skromne rozmiary produkcji
w porównaniu z innymi państwami; np. w Austrii rolnictwo ekologiczne zajmuje
13,5% u.r., Finlandii 7,3%, Szwecji 6,8%, a w Danii 5,9% [Rocznik...2006, s. 489].

4. Gospodarstwa rolne i ich struktura
W rolnictwie podstawową jednostką produkcyjną i usługową jest gospodarstwo1.
Analizując procesy zachodzące w rolnictwie krajów UE, bez trudu można zauważyć
ciągły, dynamiczny proces koncentracji zasobów czynników produkcji w gospodarstwach rolnych coraz większych obszarowo i ekonomicznie.
W Polsce (podobnie zresztą w innych krajach) następuje coraz wyraźniejsze wykształcanie się w rolnictwie czterech grup podmiotów:
Pierwsza z nich to grupa gospodarstw wysokotowarowych, silnie powiązanych
z rynkiem krajowym i zagranicznym, aktywnie uczestniczących w kształtowaniu
otoczenia swego działania, w swym rozwoju bazujących nie tylko na materialnych
zasobach kapitałowych, ale również intelektualnych. Właściciele tych gospodarstw
są przedsiębiorczy.
Druga to gospodarstwa tradycyjne, o niskiej produkcji towarowej, zorientowane
na rynek lokalny, angażujące pracę i kapitał w większym stopniu w pozarolniczą
działalność niż w rozwój produkcji rolniczej.
Trzecia to grupa, gdzie gospodarstwa domowe posiadają ziemię rolniczą, ale nie
prowadzą produkcji rolniczej (grupa słabo rozpoznana badawczo).
Czwarta, gospodarstwa socjalne, w których gospodarstwa domowe bazują na
dochodach z programów socjalnych, o marginalnej działalności rolniczej, zorientowanej na własne potrzeby wyżywieniowe.
Analiza pozycji rolnictwa każdego z państw, w tym również Polski, bazuje na
stanie wypadkowym tych czterech grup gospodarstw i ich działań.
1

Zamiennie określane przedsiębiorstwem.
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Zgodnie ze wspólnotową typologią klasyfikacja gospodarstw rolnych według
obszaru (powierzchni) jest następująca: bardzo małe do 5 ha, małe 5-10 ha, średniemałe 10-20 ha, średnie-duże 20-30 ha, duże 30-50 ha i bardzo duże – powyżej 50 ha.
W praktyce stosuje się często skróconą skalę wielkości (obszaru) (tab. 4).
Tabela 4. Liczba i struktura gospodarstw rolnych według grup obszarowych w 2003 r.
Kraj

Liczba
(w %)

1
Austria

2
l

Belgia

l

Cypr

l

Dania

l

Estonia

l

Finlandia

l

Francja

l

Grecja

l

Hiszpania

l

Irlandia

l

Litwa

l

Luksemburg

l

Łotwa

l

Malta

l

Niderlandy

l

Niemcy

l

Polska

l

Portugalia

l

Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytkowanych użytków
rolnych
ogółem
<5
5-20
20-50
≥50
3
173
100,0
54
100,0
45,4
100,0
49
100,0
37
100,0
74
100,0
614
100,0
823
100,0
1141
100,0
135
100,0
272
100,0
2,3
100,0
126
100,0
11,2
100,0
85
100,0
412
100,0
2172
100,0
359
100,0

4
56
32,4
15
27,8
40
88,1
2
4,1
19
51,4
7
9,5
170
27,7
627
76,2
627
54,9
10
7,4
169
62,2
0,5
21,7
64
50,8
11
98,2
25
29,4
97
23,5
1445
66,6
275
76,6

5
73
42,2
16
29,6
4
8,8
17
34,7
13
35,1
27
36,5
121
19,7
163
19,8
300
26,3
49
36,3
86
31,6
0,4
17,4
49
38,9
0,2
1,8
26
30,6
137
33,3
619
28,5
61
170

6
34
19,6
15
27,8
1
2,2
13
26,5
3
8,1
28
37,8
121
19,7
27
3,3
114
10,0
52
38,5
12
4,4
0,4
17,4
9
7,1
0,0
0,0
24
28,2
94
22,8
90
4,1
13
3,6

7
10
5,8
8
14,8
0,4
0,9
17
34,7
2
5,4
12
16,2
202
32,9
6
0,7
100
8,8
24
17,8
5
1,8
1
43,5
4
3,2
0,0
0,0
10
11,8
84
20,4
18
0,8
10
2,8
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1
Rep. Czeska

2
l

Słowacja

l

Słowenia

l

Szwecja

l

Węgry

l

W. Brytania

l

Włochy

l

UE-25

l

3
46
100,0
72
100,0
76,2
100,0
68
100,0
773
100,0
281
100,0
1963
100,0
9 864,1
100,0

4
27
58,7
66
91,6
44
57,7
7
10,3
693
89,7
104
37,0
1509
100,0
6 109,5
61,9

5
9
19,6
3
4,2
30
39,4
24
35,3
55
7,1
57
20,3
327
16,7
2 266,6
23,0

6
4
8,7
1
1,4
2
2,6
18
26,5
14
1,8
45
16,0
87
4,4
821,4
8,3

7
6
13,0
2
2,8
0,2
0,3
19
27,9
11
1,4
75
26,7
40
2,0
666,6
6,8

Źródło: [Rocznik ...2005, s. 476-480, 482-483; 2006, s. 480-484, 486-487; Rocznik... 2005, 2005,
s. 752-753]. Obliczenia własne.

Z tabeli 4 wynika duże zróżnicowanie zaawansowania procesu przemian strukturalnych.
Polska, mając 9,1% użytków rolnych w Unii, ma 22% wszystkich jej gospodarstw. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych w Polsce jest znacznie odmienna
niż w pozostałych krajach Unii ogółem.
Natomiast wielkość ekonomiczną gospodarstw rolnych w UE mierzy się standardową nadwyżką bezpośrednią SGM (Standard Gross Margin), która jest nadwyżką produkcji danej działalności rolniczej nad wartością kosztów bezpośrednich,
w przeciętnych dla danego regionu warunkach. Parametrem służącym do określania
wielkości ekonomicznej gospodarstw jest europejska jednostka wielkości ESU (European Size Unit). Jedno ESU odpowiada aktualnie 1200 euro standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM). Według obowiązującej w UE typologii gospodarstw
wydziela się sześć klas wielkości według ESU: bardzo małe (do 4 ESU), małe (4-8
ESU), średnie-małe (8-16 ESU), średnie-duże (16-40 ESU), duże (40-100 ESU) i
bardzo duże – powyżej 100 ESU.
Na przełomie XX i XXI wieku w analizowanych krajach, a zwłaszcza w „starej
Unii”(UE-15), wyraźnie widoczny jest proces wzrostu udziału gospodarstw dużych
(40-100 ESU i bardzo dużych (ponad 100 ESU) oraz systematyczne zmniejszanie
się udziału gospodarstw mniejszej wielkości ekonomicznej. Niektóre kraje Unii (np.
Dania, Francja) zaprzestają obserwacji gospodarstw poniżej 8 ESU, a inne nawet
poniżej 16 ESU (Niemcy, Belgia, Holandia). Oznacza to, że w tych krajach gospodarstwa te stanowią margines w rolnictwie, wytwarzają mniej niż 10% wartości
standardowej nadwyżki bezpośredniej (SGM) i nie są uważane za towarowe [Dzun
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2006, s. 30]. Tymczasem w Polsce w 2002 r. gospodarstw o wielkości ESU: do 4
było 78,6%, 4-8 – 11,0%, 8-16 – 6,9%, 16-40 – 2,9%, 40-100 – 0,4% i powyżej 100
– 0,2% [Systematyka... 2003, s. 113]2.

5. Plasowanie się produkcji rolnictwa polskiego
w Unii Europejskiej w latach 2004-2005
Polska jest krajem średniej wielkości w skali świata, natomiast jej powierzchnia stanowi 7,9% Unii Europejskiej, ludność zaś 8,3% – co plasuje ją na 6 miejscu
(tab. 5).
Tabela 5. Udział i miejsce rolnictwa Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2005
Wyszczególnienie
Powierzchnia
w tym użytki rolne
Ludność
–– w tym rolnicza
–– ludność aktywna zawodowo w rolnictwie
Produkcja zbóż razem
–– pszenicy
–– żyta
–– jęczmienia
–– owsa
ziemniaków
buraków cukrowych
rzepaku i rzepiku
lnu (włókno)
warzyw
owoców razem
–– jabłek
tytoniu
mięsa razem
–– wołowego i cielęcego
–– wieprzowego
–– drobiowego
mleka krowiego
jaj kurzych
Pogłowie
–– bydła
–– trzody chlewnej
1

Udział Polski (w %)
2004 r.
2005 r.
7,9
7,9
10,61
10,92
8,3
8,3
13,91
13,91
19,41
19,41
10,3
10,3
7,2
6,9
43,5
44,2
5,8
6,5
16,5
17,5
21,2
18,5
9,8
8,8
10,9
9,3
3,4
3,9
8,9
8,1
5,4
4,6
20,2
17,1
8,3
7,6
7,7
7,8
3,9
3,8
9,1
8,9
8,6
9,8
8,4
8,7
8,2
8,4
6,1
11,2

6,2
11,8

Miejsce Polski
2004 r.
2005 r.
6
6
31
52
6
6
11
11
11
11
3
3
4
4
1
1
6
6
1
1
1
2
3
3
3
4
6
6
4
3
4
5
1
3
4
4
6
5
8
8
4
4
6
4
4
4
7
7
7
3

7
3

2002 r.; 2 2003 r.

Źródło: [Rocznik... 2005, s. 744-745; 2006, s. 739, 791-792; Rocznik... 2005, s. 223, 462-479; 2006,
s. 444-459]. Obliczenia własne.
2

Obliczenia własne.

325
Rolnictwo polskie jest ważnym producentem podstawowych produktów rolniczych i zajmuje w Unii Europejskiej wysoką pozycję, chociaż pod względem dziesięciu produktów udział Polski w 2005 r. uległ zmniejszeniu, natomiast w przypadku
dziesięciu uległ podwyższeniu w porównaniu z 2004 r. W produkcji zbóż razem nasz
kraj zajmuje 3 miejsce, żyta i jęczmienia – 1, owsa 1 i 2, a pszenicy 4; w produkcji
ziemniaków zajmuje lokaty 1 i 2, a buraków cukrowych 3. Mocna jest również pozycja Polski w produkcji rzepaku i rzepiku – 3 i 4, warzyw 4 i 3, owoców 4 i 6 (w
tym jabłek – 1 i 3). W pozostałych produktach plasuje się również wysoko – do 8
miejsca (tab. 5).
Niepokojące jest, że w przypadku czterech produktów (ziemniaki, rzepak i rzepik, owoce, w tym jabłka) lokata Polski uległa obniżeniu, natomiast tylko w dwóch
(mięso razem, w tym drobiowe) podwyższeniu.
Należy zaznaczyć, że możliwości poprawy pozycji rolnictwa polskiego w Unii
są duże, ponieważ pod względem produkcyjności roślin i zwierząt Polska plasuje się
na niskich pozycjach (tab. 6).
Tabela 6. Plony roślin i produkcyjność zwierząt w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w latach
2004-2005
Produkcyjność w Polsce
Miejsce Polski
Wyszczególnienie
2004 r.
2005 r.
2004 r.
2005 r.
Plony podstawowych roślin w dt/ha
Zbóż
35,4
32,3
20
20
–– pszenicy
42,8
39,5
14
16
–– żyta
27,6
24,1
14
17
–– jęczmienia
35,2
32,2
15
18
Ziemniaków
196
176
19
20
Buraków cukrowych
428
410
16
17
Mięsa od 1 sztuki (kg)
Bydła
160
186
23
21
Trzody chlewnej
85
87
13
9
Udój mleka od 1 krowy – litry
4082
4271
22
23
Źródło: [Rocznik... 2005, s. 442-456; 2006, s. 444-460]. Obliczenia własne.

Polska jest producentem na dużą skalę pieczarek świeżych i przetworzonych.
Pod względem produkcji plasuje się na trzecim miejscu po Holandii (260 tys. t) i
Francji (240 tys. t), wytwarzając ok. 213 tys. t, z tym że w produkcji pieczarek zbieranych ręcznie zajmuje pierwsze miejsce. Ponadto Polska jest znaczącym producentem boczniaka i twardziaka. Produkcja i eksport boczniaka rośnie w tempie ok. 20%
rocznie (w 2005 r. – 20 tys. t) [Szudyga 2006, s. 4-5].
Ponadto Polska jest ważnym dostarczycielem warzyw i owoców. Jest przy tym
największym producentem owoców miękkich na świecie, a w produkcji owoców
maliny i czarnej porzeczki zajmuje pierwsze miejsce. W UE jesteśmy największym
producentem owoców wiśni, a drugim producentem owoców truskawki. Ta produk-
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cja stanowi podstawę rozwoju chłodnictwa na potrzeby krajowe i eksport. Eksport
owoców zamrożonych wyniósł w 2005 r 274 tys. t i był o 13% większy niż w 2004 r.
W eksporcie dominują (w tys. t): truskawki (119,7), wiśnie i czereśnie (61,5), maliny (29,4), porzeczki czarne (14,9) i jagody (10,0) [Bugała 2006, s. 10]. Następują
przesunięcia w wielkości i wartości eksportu poszczególnych produktów. Polska jest
producentem na dużą skalę jabłek i koncentratu soku jabłkowego. Jest również ważnym eksporterem grzybów i ich przetworów oraz mrożonych warzyw. Mianowicie
np. eksport mrożonych warzyw w 2005 r. wyniósł 334 tys. t i był o 7% większy niż
w 2004 r. W eksporcie dominują (w tys. t): mieszanki (49,3), fasola (23,6), pomidory
(9,7) i groszek (9,4) [Bugała 2006, s. 15]. W handlu warzywami Polska uzyskuje
wysoką nadwyżkę wartości eksportu nad importem.

6. Podsumowanie
Polskie rolnictwo wkomponowuje się w istniejące struktury rolnictwa krajów
„starej” Unii licznymi problemami. Na podstawie analizy dwuletnich procesów dostosowawczych można stwierdzić zarówno pozytywne, jak i negatywne tendencje
zmian. W sumie pozytywów jest więcej, chociaż negatywów nie należy lekceważyć
i trzeba pracować nad ich likwidacją.
Ogólnie rzecz ujmując, produkty rolnictwa polskiego weszły na rynek unijny
i uzyskały bardzo dobrą pozycję, głównie dzięki dobrej jakości (smak, zawartość
składników) oraz konkurencyjnej cenie. Polska z importera netto produktów rolniczych stała się eksporterem – z każdym rokiem coraz większym. Należy mieć świadomość, że raz osiągnięta pozycja nie trwa wiecznie i wymaga nowych rozwiązań,
aby ją utrzymać, a nawet wzmocnić.
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AGRICULTURAL POLAND IN THE EUROPEAN UNION (25)
Summary
Polish agriculture is in the process of double transformation:
a) from centrally planned into free market economy – open within the EU
b) process of application of legal framework of the EU but at the significantly weaker terms of
support for direct subsidies.
In every country agriculture plays in the countryside a special role, which is formed by history and
the specificity of applied production factors. Agriculture, while devoloping production, creates natural
environment, which has significant impact on life of whole society.
Regardless of that function, agriculture has to secure society of the given country in sufficient
amount of production and form the basis of national food safety and food sustainability.
Polish agriculture fits into existing structers of agriculture of ‘old’ EU with many problems. Generally speaking, products of Polish agriculture entered the EU market and gained very good position,
mainly thans to good quality (flavour, ingredients) and competitive price. Poland moved from position
of net importer into – increasingly from year to year – net exporter. It has to be noted that once achieved
position is not eternal and requires new solutions in order to keep it and even improve it.

Franciszek Kapusta – prof. dr hab. emerytowany pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji
Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Andrzej Kras

HORYZONTALNA POMOC PUBLICZNA
W LATACH 2001-2005
W ODNIESIENIU DO WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH
1. Podstawa prawna regulacji w zakresie wyłączeń grupowych
Udzielenie przez państwo członkowskie pomocy publicznej przedsiębiorcom
krajowym, niezależnie od miejsca prowadzenia ich działalności gospodarczej, jak
również przynależności do właściwego sektora, skutkuje zakwalifikowaniem takiego środka jako pomocy horyzontalnej. Pomoc taką wyróżnia jedynie cel jej udzielenia, co pozwala rozszerzyć zakres adresatów pomocy na wszystkich przedsiębiorców, którzy dzięki otrzymanemu wsparciu ze środków publicznych będą mogli
realizować określone zadania. Katalog celów, którym acquis communautaire wskazuje możliwość przyznania pomocy, ma charakter zamknięty i ogranicza się jedynie
do: ratowania i restrukturyzacji przedsiębiorstw, wspierania ich badań i rozwoju,
zatrudnienia, szkolenia, wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz
ochrony środowiska naturalnego.
Do połowy 1998 r. zakres dopuszczalności tej pomocy wynikał wprost z art.
87 ust. 3 TWE. Dopiero Rozporządzenie Rady (WE) nr 994/98 [Rozporządzenie
Rady... 1998, s. 1] w zakresie stosowania art. 87 i 88 TWE do niektórych kategorii horyzontalnej pomocy państwa wskazywało pewne kategorie pomocy, których
udzielenie byłoby uznane za zgodne z polityką wspólnego rynku.
Samo rozporządzenie było wynikiem propozycji, jaką Komisja Wspólnot Europejskich (dalej Komisja), przedstawiła Radzie Unii Europejskiej (dalej Radzie),
mając na uwadze konieczność wprowadzenia hierarchii ważności i uproszczeń w
dziedzinie pomocy publicznej. Ponadto działania Komisji były determinowane zamiarem osiągnięcia potrójnego skutku:
–– wyłączenie pewnych kategorii pomocy ograniczyłoby liczbę zgłaszanych spraw
i równocześnie pozwoliłoby Komisji skoncentrować się na sprawach najbardziej
zagrażających konkurencji,
–– w dziedzinach, w których Komisja miała dostatecznie duże doświadczenie w
określaniu ogólnych kryteriów zgodności ze wspólnym rynkiem, państwa człon-
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kowskie mogłyby stosować środki pomocy, które nie budziłyby obaw co do
naruszenia takiej zgodności, z pominięciem dodatkowej procedury z udziałem
Komisji.
–– dzięki temu, że rozporządzenia miałyby bezpośrednie zastosowanie w państwach
członkowskich (art. 249 TWE), przestrzeganie wydanych przez Komisję rozporządzeń można byłoby zapewnić w drodze powództwa prywatnego przed sądami
krajowymi [Sprawozdzanie oceniające... 1998, s. 3; http://ec.europa... 2007].
Organem właściwym do badania zgodności jest Komisja, która w drodze rozporządzenia może oświadczyć, iż następujące kategorie pomocy nie naruszają zasad
konkurencji, jak również nie podlegają wymogom notyfikacji przyznawanej pomocy [Rozporządzenie Rady... 1998, art. 3]. Zgodnie z art. 2 Rozporządzenia Rady,
Komisja powinna dla każdej pomocy, którą uzna za zgodną ze wspólnym rynkiem,
określić: cel pomocy, kategorie beneficjentów, progi lub maksymalne kwoty pomocy, warunki regulujące kumulacje pomocy, jak również warunki monitorowania
przyznawanej pomocy.
W wydanym przez Radę rozporządzeniu upoważniającym zawarto również
przepisy dotyczące przejrzystości, sprawozdawczości i monitorowania wszystkich
środków pomocy stosowanych na podstawie rozporządzeń wydanych przez Komisję. Zagwarantowanie skutecznego nadzoru nad przyznawaniem środków w ramach
pomocy publicznej stanowiło bowiem wzmocnienie zobowiązania Komisji, jakie
wynika z art. 88 ust. 1 TWE, do stałego badania aktywnych systemów pomocy.
W celu realizacji przejrzystej i spójnej polityki rozporządzenie nakłada na państwo członkowskie obowiązek prowadzenia rejestru systemów pomocy, aby ustalić poprawność i legalność udzielonej pomocy publicznej. Rejestr ma obejmować
pomoc indywidualną udzieloną zgodnie z systemem oraz pomoc indywidualną
zwolnioną z mocy obowiązującego rozporządzenia, a przyznaną poza istniejącymi
systemami pomocy. Państwa członkowskie są zobowiązane przechowywać dane z
rejestru przez 10 lat od momentu przyznania pomocy. Na pisemny wniosek państwo
członkowskie ma obowiązek, z zasady w przeciągu 20 dni, przekazać wszelkie informacje, które Komisja uzna za niezbędne do oceny, czy zostały zachowane warunki
określone w analizowanym rozporządzeniu. Co roku lub raz w oznaczonym okresie
państwo członkowskie sporządza sprawozdanie w sprawie stosowania niniejszego
rozporządzenia, które ma obowiązek przekazać Komisji najpóźniej trzy miesiące po
upływie okresu, którego dotyczyło sprawozdanie [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001... 2001, s. 20].

2. Zakres regulacji przyjętych rozporządzeń
Opierając się na dotychczasowych doświadczeniach w zakresie ustalania kryteriów przyznawania pomocy publicznej oraz w poszanowaniu zasad konkurencji,
w styczniu 2001 r. Komisja przyjęła pierwsze rozporządzenia dotyczące wyłączeń
grupowych. Szczególnie obejmowały one pomoc na szkolenia, pomoc de minimis
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oraz pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (dalej MŚP). W grudniu 2002 r.
Komisja rozszerzyła ten katalog o pomoc w zakresie zatrudnienia. Wydane w tym
zakresie rozporządzenie odnosi się wyłącznie do programów pomocowych, podczas
gdy wszystkie inne obejmują także pomoc indywidualną i udzielaną poza programami. W lutym 2004 r. Komisja rozszerzyła zakres rozporządzenia dotyczącego pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw o pomoc na badania i rozwój.
2.1. Pomoc publiczna w zakresie szkolenia
Jedną z podstawowych kategorii, wobec których pomoc publiczna została uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem, jest pomoc szkoleniowa. Wyraża to wprost
Rozporządzenie wykonawcze nr 68/2001 Komisji [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001... 2001, art. 7].
Elementem niezbędnym do ustalenia, czy dana pomoc jest zgodna ze wspólnym
rynkiem, stosownie do niniejszego rozporządzenia, jest zbadanie intensywności pomocy, przez co rozumie się kwotę pomocy wyrażonej jako procentowy ekwiwalent
dotacji. Stopień intensywności pomocy jest określany oddzielnie na szkolenia ogólne i szczególne. Poprzez szkolenie ogólne pracownik ma możliwość zdobycia szerokich kwalifikacji, które będzie mógł wykorzystać nie tylko w obecnej, ale i przyszłej
pracy, na różnych polach swojej działalności zawodowej. Posiadanie wykształcania
ogólnego znacznie zwiększa szansę szybkiego zatrudnienia tak wykwalifikowanego pracownika. W rezultacie pomoc na ten cel ma mniej zakłócający wpływ na
konkurencję, więc większa intensywność pomocy może być uważana za zgodną ze
wspólnym rynkiem i zwolniona z uprzedniej notyfikacji [Rozporządzenie Komisji
Wspólnot Europejskich nr 68/2001... 2001, s. 10].
W przypadku szkoleń ogólnych zasadniczo przyjmuje się, że jej intensywność
nie może przekroczyć 50% w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw oraz 70% w
odniesieniu do przedsiębiorstw średnich i małych. W sytuacji gdy chodzi o szkolenia
szczególne, stopień intensywności wynosi kolejno 25% oraz 35% [Rozporządzenie
Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001... 2001, s. 2]. W celu ograniczenia oddziaływania pomocy do niezbędnego minimum stopień intensywności ma charakter
zmienny i w zależności od położenia geograficznego, rodzaju szkolenia oraz wielkości przedsiębiorstwa wysokość pomocy jest określana każdorazowo indywidualnie
przez Komisję.
W przypadku gdy suma pomocy przyznawanej pojedynczemu przedsiębiorstwu
na pojedynczy projekt przekroczy kwotę 1 000 000 euro, pomoc ta zostaje wyłączona
ze zwolnienia przewidzianego rozporządzeniem i staje się przedmiotem warunków
określonych w art. 88 ust. 3 TWE [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich
nr 68/2001... 2001, art. 5]. Ustalony pułap pomocy ma zastosowanie niezależnie od
tego, czy dany projekt finansowany jest całkowicie ze środków państwa, czy też
częściowo przez Wspólnotę.
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Ze względu na pozytywny wpływ na społeczeństwo jako całość szkolenia stanowią bardzo istotny obszar pomocy publicznej. Zasadniczo poszerzają krąg wykwalifikowanych pracowników, którzy mogą zostać zatrudnieni przez inne firmy, poprawiają konkurencyjność Wspólnoty oraz odgrywają istotną rolę w kwestii zatrudnienia
[Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich 68/2001, preambuła, s. 10].
2.2. Pomoc publiczna w zakresie zatrudnienia
Dążenie do wysokiego poziomu zatrudnienia oraz wzrostu udziału osób aktywnych zawodowo stanowi jedno z podstawowych zadań Wspólnoty i jej państw członkowskich, co wyraźnie akcentuje art. 2 TWE. Ze względu na istotny problem, jakim
jest bezrobocie oraz trudności pracowników z wejściem na rynek pracy, uzasadnione
było zastosowanie przez władze środków działających jako bodźce ukierunkowane
na zwiększenie poziomu zatrudnienia we Wspólnocie.
Powołanie Europejskiej Strategii na rzecz zatrudnienia stanowiło istotny ruch w
zakresie promocji zatrudnienia. Zgodnie z jej postanowieniami poprawa zdolności
do pozyskiwania i utrzymywania zasobów ludzkich, rozwój przedsiębiorczości, poprawa zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i pracowników oraz wzmocnienie
polityki równości szans na rynku to podstawowe cele polityki zatrudnienia, jaką
mają prowadzić państwa członkowskie [Opracowanie ,,Informator... 2005]. Ponadto
rozporządzeniem nr 2204/2002 [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich
nr 2204/2001... 2002, s. 3] z dnia 5 grudnia 2002 r. Komisja, na mocy upoważnienia
Rady, za zgodną z zasadami wspólnego rynku uznała pomoc publiczną udzielaną
przez państwa członkowskie na zatrudnienie, przy jednoczesnym zastrzeżeniu ściśle
określonych warunków stanowiących podstawę udzielonego wsparcia.
Pomoc udzielana na tworzenie miejsc pracy w rejonach lub sektorach, które
w momencie jej udzielania nie kwalifikują się do korzystania z pomocy regionalnej na podstawie art. 87 ust. 3 lit. ‘a’ oraz ‘c’ TWE, jest wyłączona, jeśli jej intensywność brutto nie przekracza 15% w przypadku małych, a 7,5% w przypadku średnich przedsiębiorstw [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001...
2001, art. 4, s. 2]. Pomoc na tworzenie miejsc pracy w regionach lub sektorach, które
w momencie uzyskania pomocy kwalifikują się do korzystania z pomocy regionalnej
na podstawie art. 87 ust. 3 lit. ‘a’ oraz ‘c’ TWE, jest wyłączona, jeśli jej intensywność
netto nie przekracza odpowiedniego progu regionalnej pomocy inwestycyjnej określonej w krajowej mapie pomocy. W przypadku MŚP progi te ulegają podwyższeniu
o 10% brutto w regionach, o których mowa w art. 87 ust. 3 lit. ‘c’ TWE, jeśli całkowita pomoc netto nie przekracza 30%, lub o 15% brutto – w regionach, o których
mowa w art. 87 ust. 3 lit. ‘a’ TWE, jeśli całkowita pomoc netto nie przekracza 75%.
Wyższe pułapy mają zastosowanie, gdy wkład beneficjenta w finansowanie wynosi
przynajmniej 25% i jeżeli zatrudnienie jest utrzymywane na tym samym poziomie
w kwalifikującym się regionie [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich
nr 68/2001... 2001, art. 4, s. 3].
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Określona intensywność pomocy jest dopuszczalna pod pewnymi warunkami.
Oznacza to, iż stworzone zatrudnienie musi przede wszystkim:
–– stanowić wyraz rzeczywistego zwiększenia liczby pracowników w zakładzie
pracy,
–– zostać utrzymane przez minimalny okres dwóch (w przypadku przedsiębiorstw
małych) lub trzech lat – w przypadku przedsiębiorstw średnich,
–– nowo zatrudnieni nigdy nie mieli pracy, utracili ją lub aktualnie tracą poprzednią pracę [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001... 2001,
art. 4, s. 4].
Pomoc w zakresie zatrudnienia ma na celu zachęcenie firm do rekrutacji osób,
które miałyby trudności z wejściem na rynek bez zewnętrznego wsparcia. W konsekwencji udzielenie takiej pomocy uznaje się za dopuszczalne, jeśli jej intensywność,
mierzona w kosztach płac w okresie roku po zatrudnieniu, nie przekracza 50% – w
odniesieniu do pracowników znajdujących się w trudnej sytuacji, lub 60% – w przypadku pracowników niepełnosprawnych [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001... 2001, art. 5].
Istotnym bodźcem ukierunkowanym na zwiększenie zatrudnienia jest pomoc w
zakresie pokrycia dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem inwalidów.
Wynika to ze spostrzeżenia, iż pracownicy niepełnosprawni niejednokrotnie nie
byliby w stanie samodzielnie utrzymać się na rynku pracy. Zatem pomoc ta może
wykraczać poza ramy dotyczące początkowego zatrudnienia i obejmować udział w
zatrudnieniu chronionym. Rozporządzenie przewiduje możliwość takiej dotacji, jednakże nie może ona przekroczyć poziomu rekompensaty w zakresie zmniejszonej
wydajności wynikającej z niepełnosprawności pracownika [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001... 2001, art. 6].
Dostrzegając zagrożenia oraz zapobiegając ewentualnym nadużyciom, Komisja
uznała, iż w pewnych sytuacjach właściwe jest ustanowienie wymogu notyfikacji
przyznawanej pomocy wynikające z art. 88 ust. 3 TWE. Szczególnie dotyczy to
przypadków programów skoncentrowanych na poszczególnych sektorach, pomocy skierowanej do jednego przedsiębiorcy, kiedy przekracza ona 150000000 przez
dowolny okres trzech lat, jak również gdy dotyczy to konwersji umów o prace w
umowy stałe, czy też pomocy związanej ze wcześniejszym przejściem na emeryturę
[Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 68/2001... 2001, art. 5, s. 2].
2.3. Pomoc de minimis
Powszechnie obowiązująca zasada de minimis bardzo szybko odnalazła swoją przestrzeń również w porządku prawnym Wspólnoty. Określana mianem zasady
pomocy bagatelnej (por. [Skoczny 2003, s. 274]) lub też klauzulą bagatelności (por.
np. [Cieśliński 2003, s. 463]) była wielokrotnie przedmiotem prac Komisji, która to
w publikowanych przez siebie obwieszczeniach starała się określić granice „bagatelności”.
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Posługiwanie się przesłanką istotnego naruszenia konkurencji wymagało zakreślenia przez Komisję ilościowych progów pomocy, których przekroczenie wywoływałoby skutki w postaci interwencji władz wspólnotowych. Po raz pierwszy
wzmianka o bezwarunkowej dopuszczalności udzielania pomocy publicznej pojawiła się w 1970 r. w komunikacie o tzw. porozumieniach o niewielkim znaczeniu. To
obwieszczenie i następne z 1979 r. zostały zastąpione przez obwieszczenie z 3 grudnia 1986 r., a następnie zmienione w 1994 r. Kolejne zostało wydane 15 października 1997 r. Ostatnie takie obwieszczenie zostało przyjęte przez Komisję w 2001 r.
[Cieśliński, s. 163]. Obejmowało ono eliminację spod regulacji art. 81 działań MŚP,
których wielkość nie miała istotnego znaczenia ekonomicznego z punktu widzenia
funkcjonowania jednolitego rynku.
W obliczu zaistniałych kontrowersji ostatecznie uznano, iż w tej sprawie konieczna jest ingerencja Rady, co nastąpiło wraz z wydaniem – na podstawie art. 89 TWE
– rozporządzenia upoważniającego Rady nr 994/98 [Paradowski 2004, s. 356].
Praktyka oraz liczne kontrowersje w interpretowaniu zasady de minimis wywołały konieczność sporządzenia właściwej regulacji prawnej. Ostateczne zasady
stosowania art. 87 TWE odnośnie do pomocy de minimis zostały określone w rozporządzeniu Komisji nr 69/2001 [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich
nr 69/2001... 2001].
Dostrzegając duże doświadczenie Komisji w badaniu zakłóceń konkurencji, można uznać, że pomoc nie przekraczająca pułapu 100000 euro w dowolnie określonych
trzech latach nie wpływa na handel między państwami członkowskimi lub nie zakłóca bądź nie zagraża zakłóceniem konkurencji i dlatego nie podlega przepisom art.
87 ust. 1 traktatu. Istotny okres trzech lat ma charakter ruchomy, zatem w każdym
przypadku przyznania nowej pomocy de minimis należy ustalić ogólną kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu poprzednich trzech lat. Za datę przyznania pomocy
de minimis należy uznać moment, w którym beneficjentowi zostało nadane prawo
przyjęcia pomocy. Zasada de minimis nie narusza możliwości otrzymania przez
przedsiębiorstwo pomocy państwa dozwolonej przez Komisję lub rozporządzenia o wyłączeniach grupowych [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich
nr 69/2001... 2001].
W celu zachowania przejrzystości, równego traktowania oraz prawidłowego
stosowania pułapu de minimis właściwe jest, by państwa członkowskie stosowały
tę samą metodę obliczeń. Dla ułatwienia tych obliczeń oraz zgodnie z obecną praktyką stosowania zasady de minimis kwoty przyznanej pomocy, które nie przybierają formy dotacji pieniężnych, powinny być przeliczane na subwencyjny ekwiwalent pomocy brutto, tzn. nie uwzględniającej potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 69/2001... 2001, preambuła, s. 6].
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2.4. Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw
Kolejnym sektorem gospodarki, w wypadku którego udzielanie pomocy publicznej opiera się na kryteriach specjalnych, jest działalność małych i średnich przedsiębiorstw. W wyraźny sposób warunki pomocy określa rozporządzenie Komisji nr
70/2001 [DzUrz. 2001, L10, s. 33] z dnia 12 grudnia 2001 r. W myśl aktu uznaje się,
iż przy zachowaniu odpowiednich kryteriów, ustanowionych przez Komisję, udzielenie wsparcia MŚP zgodnie z warunkami rozporządzenia jest zgodne ze wspólnym
rynkiem i nie podlega notyfikacji wymaganej przez art. 87 ust. 3 TWE (por. [Zgorzelak 2001]).
Ze względu na istotną rolę, jaką dostrzega się w działalności MŚP, celem rozporządzenia było umożliwienie poszerzenia działań gospodarczych przedstawionych
podmiotów, o ile rozwój ten nie byłby sprzeczny z założeniami wspólnego interesu.
MŚP to przede wszystkim miejsca pracy, a także wyznacznik stabilności społecznej i rozwoju gospodarczego. Zarówno niedoskonałości rynku, jak i naturalne procesy eliminacji gospodarczej powodują trudności we właściwym funkcjonowaniu
powyższych podmiotów. Niejednokrotnie wiąże się to z ograniczeniem dostępu do
kredytu lub kapitału, a w konsekwencji z niechęcią do podejmowania ryzyka na niektórych rynkach finansowych, oraz ograniczeniem gwarancji, jakie przedsiębiorstwa
te są w stanie zapewnić. Ograniczone zasoby mogą być również przeszkodą w dostępie do informacji, a szczególnie do nowych technologii, i potencjalnych rynków.
Tym samym właściwe wydaje się udzielenie Komisji upoważnienia do skorzystania
z uprawnień w zakresie określenia preferencyjnych warunków udzielania pomocy
publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 70/2001... 2001, preambuła, s. 5].
Rozporządzenie szczegółowo określa warunki zwolnień, odrębnie dla pomocy inwestycyjnej, pomocy w zakresie doradztwa oraz innych usług, jak również
udzielenie środka publicznego w dużym i indywidualnym charakterze. Za zgodne
ze wspólnym rynkiem uznaje się programy i projekty pomocowe na inwestycje w
dobra materialne i niematerialne, na zewnątrz i wewnątrz Wspólnoty, jeśli intensywność pomocy brutto nie przekroczy 15% w przypadku małych przedsiębiorstw oraz
7,5% w odniesieniu do przedsiębiorstw średnich.
Procentowy pułap pomocy stanowi wyraz uznanych kosztów inwestycji bądź też
odsetek kosztów płac roboczych zatrudnienia powstałego w wyniku podjęcia inwestycji [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 70/2001... 2001, art. 4].
Za zgodną ze wspólnym rynkiem uznaje się pomoc w zakresie doradztwa, jeżeli
jest ona udzielana na usługi doradcze lub na debiutancki udział w targach lub wystawach, jeżeli jej intensywność nie przekroczy 50% wartości kosztów lub usług.
Równocześnie usługi świadczone przez doradców zewnętrznych nie mogą być działaniami ciągłymi lub okresowymi, ani związać się ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa, szczególnie polegającymi na rutynowych usługach z zakresu doradztwa podatkowego, regularnych usługach prawniczych czy też reklamie
[Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 70/2001... 2001, art. 5].
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Spod obowiązku indywidualnego zgłoszenia nie są wyłączone programy lub
projekty, w których całość uznanych kosztów wyniesie co najmniej 25 000 000 euro
i intensywność pomocy brutto jest przynajmniej 50% wyższa niż intensywność dopuszczalna lub gdy całkowita wartość pomocy wyniesie co najmniej 15 000 000 euro
[Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 70/2001... 2001, art. 6].
W lutym 2004 r. rozporządzeniem nr 364/2004 [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004... 2004, s. 22-29] Komisja rozszerzyła zakres zastosowania Rozporządzenia nr 70/2001 o pomoc w zakresie badań i rozwoju. Równocześnie ujednoliceniu uległy definicje mikroprzedsiębiorstw oraz MŚP.
Rozwój nowych technologii stanowi istotny wskaźnik poziomu społeczno-gospodarczego państwa. Równocześnie ich wdrażanie może być bardzo ważnym instrumentem pobudzającym rozwój gospodarczy kraju, pozwalającym na zwiększenie zatrudnienia i poprawiającym konkurencyjność przedsiębiorców. Podejmowanie
działań mających na celu wspieranie prac naukowo-badawczych jest formą realizacji polityki Wspólnot, o której mowa w art. 130f Jednolitego Aktu Europejskiego
[Pełka, Stasiak 2002, s. 84].
Ze względu na to wydane przez Komisje rozporządzenie wytycza ramy dopuszczalności udzielania pomocy publicznej na badania i rozwój, tym samym uznając ją
za zgodną z zasadami wspólnego rynku. Zwłaszcza intensywność przyznawanej pomocy nie może przekroczyć 100%, gdy jest przeznaczona na badania podstawowe,
60%, gdy jest przeznaczona na badania przemysłowe, oraz 35%, gdy jest ukierunkowana na rozwój przedkonkurencyjny [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004... 2004, art. 3]. Jednocześnie pułapy te mogą zostać podwyższone
w sposób podany poniżej do maksymalnej intensywności pomocy brutto wynoszącej 75% dla badań przemysłowych oraz 50% dla rozwoju przedkonkurencyjnego
[Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 364/2004... 2004, art. 4].
Rozporządzenie przewiduje również możliwości współpracy transgranicznej,
definiując zarówno rodzaje kosztów, które mogą ponieść partnerzy prowadzący badania, jak i ich wysokości. Równocześnie zostaje nałożony na nich obowiązek powszechnej publikacji otrzymanych wyników badań na konferencjach i we wnikliwie
opracowanych czasopismach technicznych i naukowych.
Niniejsze rozporządzenie wskazuje również progi pomocy publicznej, których
przekroczenie nie zwalnia dotacji z tytułu pomocy indywidualnej. Ma to miejsce,
gdy całkowity koszt projektu wyniesie co najmniej 15 000 000 euro lub 25 000 000
euro, gdy zostaną uwzględnione dodatkowe czynniki wymienione enumeratywnie
w rozporządzeniu.
2.5. Pomoc de minimis dla MŚP działających w dziedzinie produkcji,
przetwórstwa oraz obrotu produktami rolnymi i produktami rybołówstwa
Mocą Rozporządzenia nr 1/2004 [Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1/2004... 2003, s. 1-16] Komisja uznała pomoc państwa dla MŚP działających w sektorze rolnym za zgodną ze wspólnym rynkiem. Pomoc ta obejmuje kilka
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rodzajów, w tym pomoc inwestycyjną na potrzeby produkcji, zachowania tradycyjnych krajobrazów i budowli, pomoc inwestycyjną na przetwarzanie i obrót oraz pomoc zachęcającą do produkcji wysokiej jakości produktów rolnych i obrotu takimi
produktami.
Na podstawie Rozporządzenia Komisji nr 1595/2004 [Rozporządzenie Komisji
(WE) nr 1595/2004... 2004, s. 3-11] w sprawie pomocy państwa dla MŚP działających w sektorze rybołówstwa wyłączeniem można objąć wiele rodzajów pomocy, w
tym: promocję i/lub reklamę produktów rybołówstwa, innowacje i wsparcie techniczne, złomowanie jednostek rybackich, a także zwolnienia z podatków na paliwo stosowane zgodnie z dyrektywami Rady w sprawie podatków od energii i podatku VAT, w
przypadku gdy tego rodzaju zwolnienia z podatku stanowią pomoc państwa.
Rozporządzenie nie ma zastosowania w wypadku pomocy przyznawanej MŚP na
kwotę przekraczającą 1000000 euro na beneficjenta rocznie lub w wypadku pomocy na
indywidualne projekty, których koszty kwalifikowane przewyższają 2000000 euro.
Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że przyznane kwoty pomocy w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa przy spełnieniu dodatkowych warunków nie odpowiadają kryteriom art. 87 ust. 1 TWE. Mając to na uwadze, w październiku 2004 r.
Komisja przyjęła rozporządzenie nr 1860/2004 [Rozporządzenie Komisji Wspólnot
Europejskich nr 1860/2004... 2004, s. 4-9] w sprawie pomocy de minimis w sektorze
rolnictwa i rybołówstwa. Na mocy tego rozporządzenia wyłączeniem obejmuje się
pomoc w wysokości nie większej niż 3000 euro na rolnika lub rybaka przez trzy lata.
Aby uniknąć zakłócenia konkurencji, państwa członkowskie muszą także przestrzegać całkowitego pułapu obowiązującego w ciągu trzech lat w wysokości ok. 0,3%
produkcji sektora rolnego lub sektora rybołówstwa.

3. Analiza pomocy publicznej podlegającej wyłączeniu
w latach 2001-2005
Doświadczenia zebrane w trakcie wdrażania i późniejszego stosowania wydanych rozporządzeń jednoznacznie wskazują na ich korzystne oddziaływanie w sferze
konkurencji Unii Europejskiej. Równocześnie charakter rozporządzenia upoważniającego może sugerować, że stanowi ono bardzo ważny instrument w kształtowaniu
przyszłej polityki pomocy państwa dla 12 nowych państw członkowskich.
Realizacja postanowień Rozporządzenia Rady nr 994/98, jak również wprowadzanie kolejnych rozporządzeń wiązało się także z pewnymi trudnościami. Niektóre z państw członkowskich komunikowały nadmierne obciążenia administracyjne
oraz trudne do spełnienia obowiązki wynikające z samych aktów. Z punktu widzenia
Komisji wprowadzenie rozporządzeń skutkowało przyspieszeniem procesu wdrażania środków pomocy w dziedzinach nimi objętych, jak również doprowadziło do
ograniczenia liczby zgłaszanych spraw. W praktyce pozwoliło to na skoncentrowanie większych zasobów na przypadkach stanowiących najpoważniejsze zagrożenie
dla konkurencji. Wolny potencjał został jednak w znacznym stopniu ograniczony ze
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względu na wzrost ogólnej liczby zgłaszanych przypadków pomocy w związku z
rozszerzeniem Unii Europejskiej.
Stopień praktycznego wykorzystania z rozporządzeń różnił się w zależności od
celu oraz państwa członkowskiego. Tempo wzrostu pomocy dla małych i średnich
przedsiębiorstw było stosunkowo wysokie, w przeciwieństwie do kształtowania się
liczby programów zrealizowanych na postawie wyłączeń. Stanowi to odzwierciedlenie wyboru przyjętej strategii, tak jak np. w przypadku brytyjskiego Ministerstwa
Handlu i Przemysłu, które doradza organom przyznającym pomoc korzystanie w jak
największym stopniu z rozporządzeń.
W okresie 2001-2005 Komisja została poinformowana przez państwa członkowskie o prawie 1300 środkach, które przyznano na podstawie wydanych rozporządzeń.
Więcej niż połowa z nich dotyczyła małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie
produkcji i usług, natomiast 25% z nich było związane z pomocą szkoleniową. Stosunkowo niewiele, bo tylko ok. 20%, dotyczyło pomocy w zakresie zatrudnienia i
rybołówstwa. Równocześnie liczba zastosowanych środków z każdym rokiem ulegała istotnemu zwiększeniu (tab. 1).
Tabela 1. Liczba zgłoszeń odnośnie do środków pomocy objętych rozporządzeniami o wyłączeniach
grupowych w latach 2001-2005 (EU-25)*
Rodzaje pomocy
podlegającej wyłączeniu
MŚP
Szkolenie
Zatrudnienie
Rolnictwo
Rybołówstwo
Razem

2001
101
48
–
–
–
149

2002
123
80
–
–
–
203

2003
139
55
8
–
–
202

2004
149
79
21
72
1
322

2005
198
69
26
88
22
403

Razem
710
331
55
160
23
1279

* Tabela nie obejmuje zgłoszeń o środkach wycofanych przez Komisję. Dane obejmują środki
przyznane 10 nowym państwom UE (od 1 maja 2004 r.).
Źródło: DG Competition, DG Fisheries, DG Agriculture.

W okresie od 2001 do 2005 r. na cztery państwa członkowskie – Włochy (28%
całkowitej liczby środków), Zjednoczone Królestwo (23%), Niemcy (14%) i Hiszpanię (11%) przypadło 75% wszystkich środków pomocy. W tym samym czasie
liczba środków zgłaszanych przez niektóre państwa członkowskie była stosunkowo niewielka: w sumie ok. 10% lub mniej w przypadku takich państw, jak Dania,
Finlandia, Irlandia, Luksemburg, Portugalia, Szwecja i Francja. Na nowe państwa
członkowskie przypadło ponad 20% środków zgłoszonych w 2005 r. (tab. 2).
Suma pomocy przyznanej na postawie trzech głównych rozporządzeń w 2005 r.
sięgnęła prawie 3 000 000 euro1. W Unii pomoc przyznawana na podstawie rozpo1
Dotychczas (marzec 2007) nie opublikowano danych dotyczących pomocy publicznej dla rolnictwa i rybołówstwa.
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rządzeń stanowiła ok. 8% całej pomocy przeznaczonej na osiągnięcie celów horyzontalnych, chociaż w przypadku niektórych państw udział był znacznie większy:
Grecja – 25%, Estonia – 29%, Portugalia – 33% i Polska – 63% (tab. 3).
Komisja zwraca uwagę, że pomimo zmniejszenia ogólnej liczby zgłoszeń, państwa
członkowskie nadal informują o niektórych środkach pomocy w przypadku, gdy:
–– środek wykracza poza zakres obowiązywania rozporządzenia,
–– pojawia się wymóg zgłoszenia z powodu przekroczenia progu określonego w
rozporządzeniu,
–– pojawia się wątpliwość w interpretacji przepisów.
Tabela 2. Liczba zgłoszeń odnośnie do środków pomocy objętych rozporządzeniami o wyłączeniach
grupowych w poszczególnych państwach w latach 2001-2005*
Państwo
członkowskie
EU-25
BE
CZ
DK
DE
EE
GR
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SI
SK
FI
SE
UK

Rodzaje pomocy publicznej podlegającej wyłączeniu
MŚP
710
5
11
4
96
5
16
81
6
6
211
3
4
3
1
7
5
25
18
29
1
0
2
2
0
169

szkolenie
331
23
1
1
62
5
2
26
3
6
89
0
0
2
0
1
2
2
7
5
2
0
1
0
1
90

zatrudnienie
55
2
1
0
9
1
3
5
2
0
6
0
0
1
0
4
2
2
0
10
0
0
1
0
1
5

rolnictwo
160
3
2
0
16
0
1
21
22
0
39
0
6
0
0
1
0
13
8
1
0
1
0
3
0
23

rybołówstwo
23
0
0
0
0
1
1
2
0
0
13
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
2

Suma
1279
33
15
5
183
12
23
135
33
12
358
3
10
7
1
13
9
42
33
45
3
2
4
7
2
289

* Tabela nie obejmuje zgłoszeń o środkach wycofanych przez Komisję. Dane obejmują środki
przyznane 10 nowym państwom UE (od 1 maja 2004 r.).
Źródło: DG Competition, DG Fisheries, DG Agriculture.
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Tabela 3. Suma przyznanej pomocy objętej rozporządzeniami o wyłączeniach grupowych w latach
2001-2005 (w mln euro)*
Państwo
członkowskie
EU-25
BE
CZ
DK
DE
EE
GR
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
SK
FI
SE
UK

MŚP

szkolenie

zatrudnienie

suma

P.U.W.W.H.P.P**

1544
73
44
1
306
4
12
65
43
33
427
0
3
0
7
22
0
4
77
75
0
0
1
346

982
37
0
0
49
0
0
34
1
488
0
0
0
1
37
22
81
0
232

420
9
21
0
49
0
2
5
2
4
0
0
305
1
5
17

2946
120
44
1
375
4
61
100
45
34
920
0
3
2
7
26
0
5
114
401
81
1
1
5
596

7.8
17,1
11,3
0,1
3,1
29,1
24.6
4.6
0,8
10,9
18.0
0.5
11,3
7.9
16,1
5,7
0,6
0,4
20,0
62,8
33.0
0,7
0,2
0,2
18.8

* Dane nie obejmują wydatków na rolnictwo i rybołówstwo. Dane obejmują środki przyznane
10 nowym państwom UE (od 1 maja 2004 r.).
** Skrót: procentowy udział wyłączeń w horyzontalnej pomocy publicznej.
Źródło: DG Competition – Scoreboard Autumn 2006 (tab. 13).

Badanie notyfikowanych środków wskazują, że ich znaczna liczba mogłaby być
objęta zakresem zastosowania rozporządzeń. W związku z tym Komisja wielokrotnie sugerowała państwom członkowskim korzystanie z nich. Równocześnie odnotowano pewne trudności w stosowaniu tych rozporządzeń, a niejasność sformułowanych przepisów i definicji prowadziła do rozbieżnych interpretacji.
Zanotowano stosunkowo niewiele problemów w stosowaniu rozporządzenia w
zakresie szkoleń. Znaczna liczba zgłoszonych środków, których wartość przekroczyła określony w rozporządzeniu próg 1 000 000 euro, wymagała dodatkowej analizy.
Środki te oceniano na ogół na podstawie rozporządzeń i w większości przypadków
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aprobowano. Z analizy tych przypadków, a także ze zgłaszanych pytań wynika jednak, że państwa członkowskie mają trudności z prawidłowym stosowaniem niektórych przepisów.
Liczba środków pomocy w zakresie zatrudnienia, zarówno tych zgłoszonych,
jak i tych zastosowanych na podstawie odpowiedniego rozporządzenia, jest stosunkowo mała. Państwa członkowskie zgłaszały poszczególne sprawy z braku pewności prawnej lub dlatego, że podlegały one obowiązkowi zgłoszenia. Liczne pytania
ze strony członków UE dotyczące zasad i definicji pokazały, że istnieją problemy w
stosowaniu przepisów rozporządzenia dotyczącego zatrudnienia. Niektóre z państw
członkowskich uznały te przepisy za zbyt złożone, co może częściowo tłumaczyć
stosunkowo niewielką liczbę środków wprowadzonych na podstawie rozporządzenia wyłączającego dotyczącego zatrudnienia. Utrzymanie takiej tendencji w przyszłości będzie wymagało ponownej analizy przepisów tego rozporządzenia przez
Komisję.
Rozporządzenie wyłączające w sprawie MŚP miało powszechnie zastosowanie
w większości państw członkowskich. Niektóre z nich poinformowały o trudnościach
w stosowaniu obecnie obowiązującej definicji MŚP, uznając ją za skomplikowaną.
Ponadto Komisja zwróciła uwagę na trudność w stosowaniu rozporządzeń o wyłączeniach grupowych do niektórych sektorów z powodu złożoności programów
pomocy, np. w dziedzinie przekazu szerokopasmowego. Przez interpretowanie poszczególnych przepisów i definicji rozporządzeń przez Komisję państwa członkowskie mogły zastosować się do wytycznych w sposób najpełniejszy i zgodny z zasadami konkurencji. Wsparcie Komisji w połączeniu ze znacznymi wysiłkami państw
UE doprowadziło do poprawy jakości przekazywanych informacji zbiorczych oraz
w miarę płynnego przebiegu procesu administracyjnego.
Zastosowanie rozporządzenia Komisji nr 1/2004 miało bardzo różnorodny charakter. Mogło być to wynikiem różnic w ilości czasu potrzebnego systemom administracyjnym w poszczególnych państwach do przystosowania się do przepisów
nowego rozporządzenia, szczególnie tam, gdzie duża liczba środków zarządzana
była na szczeblu niższym niż krajowy. Z analizy zgłaszanych środków wynikało, że
ich znaczną liczbę obejmuje wydane rozporządzanie. Obawa przed niewłaściwym
zastosowaniem przepisów, jak również wątpliwości co do właściwego interpretowania przepisów skutecznie hamowały pełne wykorzystanie tego aktu prawnego.
Ogółem ok. 10% środków, w odniesieniu do których złożono formularze z informacjami zbiorczymi zgodnie z rozporządzeniem 1/2004, budziło obawy dotyczące
niespełnienia wszystkich warunków rozporządzenia.
Początkowe małe zainteresowanie rozporządzeniem Komisji nr 1860/2004 wynikało z niskiego poziomu świadomości ewentualnych beneficjentów. Obecnie odnotowuje się stopniowy wzrost zainteresowania i coraz częstsze zastosowanie wydanego rozporządzenia. Monitorowanie środków przez Komisję na zasadzie ex ante
pomaga państwom członkowskim w prawidłowym wykonywaniu przepisów rozpo-
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rządzenia, a w razie potrzeby we wprowadzaniu odpowiednich zmian. Publikacja
środków objętych rozporządzeniem pozwala na poprawę przejrzystości i skuteczności udzielania pomocy państwa w sektorze rybołówstwa.

4. Zakończenie
Dotychczasowe doświadczenia wskazywały na duży sukces w realizacji zadań
zawartych w Rozporządzeniu Rady nr 994/98. Na podstawie uproszczonej procedury państwa członkowskie wprowadziły 1300 środków pomocy służących bardzo
wielu różnym celom. Równocześnie nastąpiło istotne ograniczenie liczby środków
pomocy notyfikowanych Komisji, ale ze względu na niedawne rozszerzenie Wspólnoty o nowe kraje utrzymane zostało dotychczasowe tempo pracy.
Pomimo wprowadzenia rozporządzeń wyłączających, niektóre z państw w
dalszym ciągu zgłaszają środki pomocy, które mogłyby być wprowadzone na ich
podstawie. Wynika to przede wszystkim z braku pewności w zakresie stosowania
regulacji prawnych przewidzianych rozporządzeniami. Przygotowując nowelizację
rozporządzeń, Komisja będzie starać się lepiej sprecyzować przepisy i definicje, a
także ponownie przeanalizować zakres wydanych dotychczas rozporządzeń, aby
zapobiec powstawaniu kolejnych wątpliwości natury prawnej czy też praktycznej.
Równocześnie prace Komisji będą koncentrować się na ograniczeniu wymogu zgłaszania przyznawanej pomocy przy jednoczesnym wzmocnieniu jej przejrzyści i wyeliminowaniu ewentualnych zagrożeń dla konkurencji.
Zgodnie z przyjętym planem działań w zakresie pomocy państwa [http://ec.europa... 2007] Komisja zamierza zgrupować wszystkie istniejące rozporządzenia będące w zakresie jej odpowiedzialności w jeden ogólny akt prawny i równocześnie
rozszerzyć jego zakres o pomoc na ochronę środowiska oraz pomoc inwestycyjną.
Ze względu na to, że konieczne procedury nie zostały sfinalizowane przed końcem 2006 r., Komisja w grudniu 2006 r. przedłużyła ważność wskazany obecnych
rozporządzeń wyłączających do 30 czerwca 2008 r. 6 grudnia 2006 r. przyjęto rozporządzenie dotyczące pomocy dla MŚP prowadzących działalność w zakresie wytwarzania produktów rolnych. Nowy akt prawny rozszerza zakres rozporządzenia
w sprawie pomocy dla MŚP (Rozporządzenia Komisji 70/2001 z dnia 12.1.2001 r.
zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r.), obejmując
także pomoc dla MŚP prowadzących działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Nowe rozporządzenie w sprawie pomocy
de minimis zostało przyjęte 12 grudnia 2006 r. [Sprawozdanie oceniające... 1998,
s. 3; http://ec.europa... 2007].
Dane dotyczące udzielanej pomocy publicznej, przełożone na 19 oficjalnych języków Wspólnoty, publikuje się w Dzienniku Urzędowym po upływie ok. sześciu
miesięcy. Przystąpienie nowych państw do Unii Europejskiej, jak również włączenie
nowych języków czas ten jeszcze bardziej wydłuży. W celu utrzymania skutecznej
polityki przejrzystości właściwym rozwiązaniem byłoby terminowe publikowanie
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środków w Internecie w macierzystym języku. Ze względu na konieczność nagłej
poprawy przejrzystości Komisja zamieszcza w Internecie formularze z informacjami zbiorczymi w języku oryginału, złożone po 1 stycznia 2006 r., nawet jeśli nie
jest to wymagane prawem. Dodatkowe wymagania wprowadzone rozporządzeniami
nowych generacji skutkowały znaczną poprawą przejrzystości.
Plan działania w zakresie pomocy państwa przewiduje również wzmocnienie
nadzoru Komisji nad wykonaniem przez państwa członkowskie rozporządzeń wyłączających. W tym celu konieczne jest ponowne, staranne przeanalizowanie zawartych w rozporządzeniach przepisów dotyczących przejrzystości, sprawozdawczości
i monitorowania.
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HORIZONTAL STATE AID IN THE LIGHT
OF THE EU COUNCIL REGULATION NO 994/98 – AIMS AND RESULTS
OF THEIRS APPLICATION between 2001 and 2005
Summary
The purpose of this article is to describe the horizontal state aid in the light of EU Council Regulation no 994/98. This legal act gave the competence to the EU Commission to decide, which categories
of the horizontal state aid can be acknowledged as compatible with the EU common market and not a
subject of the notification.
In years 2001-2005 on the basis of the Council Regulation the EU Commission has adopted five
block exemption regulations, which were aimed at tackling problems which may arise in any industry
and region and on simplification of the state aid procedure. Regulations concerned: training aid, employment aid, small and medium enterprises aid, agriculture aid and fishery aid.
Every 5 years Commission is obliged to submit a special report of the practical function of the
Council’s Regulation. Last results showed that the Council and subsequent Commission’s regulations
had a positive impact on the sphere of EU competition and main purposes were achieved. Simultaneously main problems in utilization of provisions of the regulations had been found and that will be the
subject of the further work of the EU Commission.
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