
3. KSZTAŁTOWANIE ŁADU 
W WARUNKACH INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

3.1. Krajowa polityka gospodarcza - Sylwia Luc

Integracja ekonomiczna może być definiowana zarówno w ujęciu 
dynamicznym, jak i statycznym. W ujęciu dynamicznym jest określana jako 
zespół procesów gospodarczych spowodowanych eliminacją niektórych bądź 
wszystkich ograniczeń w przepływie towarów (dóbr i usług) lub/i czynników 
produkcji (kapitału i pracy) i jest podejmowana przez dany kraj w stosunku 
do grupy partnerów zagranicznych w szybszym tempie niż w stosunku 
do pozostałych parterów1. Jest to więc proces, w ramach którego granice 
ekonomiczne między integrującymi się krajami są stopniowo eliminowane, 
co pociąga za sobą znoszenie dyskryminacji narodowej. Z kolei w ujęciu 
statycznym integracja ekonomiczna oznacza stan osiągnięty po przejściu przez 
wszystkie etapy integracji, w którym państwa nie sąjuż oddzielone granicami 
ekonomicznymi i funkcjonują jako jedna całość2.

Międzynarodową integrację ekonomiczną krajów można podzielić na pięć 
etapów, do których zalicza się3:

1. Wprowadzenie taryfpreferencyjnych-etap, na którym integrujące się kraje 
uzgadniają między sobą stawki podatku importowego dla poszczególnych 
produktów lub ich grup na poziomie niższym niż dla pozostałych państw.

2. Stworzenie obszaru (strefy) wolnego handlu -  polegające na usunięciu ceł 
i innych środków ograniczających wzajemny handel w celu zapewnienia 
swobodnego przepływu towarów między stronami porozumienia.

3. Utworzenie unii celnej -  etap, na którym integrujące się kraje poza 
likwidacją barier w przepływie towarów rezygnują z części swej suwerenności 
w zakresie stosunków z krajami niezrzeszonymi, tj. wprowadzają wspólną taryfę 
celną oraz jednolitą politykę handlową wobec państw trzecich.

4. Wprowadzenie wspólnego rynku -  konsekwencją czego jest swobodny 
przepływ towarów, usług, osób i kapitału (tj. całkowita integracja czynników 
produkcji) oraz zniesienie wszelkich przeszkód w wymianie, zarówno 
o charakterze taryfowym, jak i pozataryfowym (jak np. licencje, kontyngenty,
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normy ochrony zdrowia, środowiska, bezpieczeństwa oraz regulacje dotyczące 
podatków pośrednich).

5. Utworzenie unii gospodarczej i walutowej -  etap stanowiący najwyższy 
poziom integracji, na którym członkowie unii poza wprowadzeniem wspólnych 
rynków towarów i czynników produkcji decydując się na powiązanie w pełni 
wymienialnych walut narodowych przy pomocy stałych kursów lub też 
na wprowadzenie jednego wspólnego pieniądza.

Kraje tworzące integrację zachodnioeuropej ską rozpoczęły już wprowadzanie 
unii gospodarczej i walutowej. Od stycznia 1999 r. trwa proces przyjmowania 
wspólnej waluty EURO, jako samodzielnej i pełnoprawnej jednostki pieniężnej. 
Do stycznia 2002 r. banknoty i monety nominowane w EURO znajdą się 
w obiegu równolegle do walut narodowych, które do lipca tego samego roku 
zostaną wycofane z obiegu. Będzie to oznaczało zamknięcie procesu 
wprowadzania wspólnej waluty i stworzenie unii walutowej.

Unia gospodarcza pociąga za sobą konieczność wysokiego stopnia 
koordynacji, a czasem nawet unifikacji podstawowych dziedzin polityki 
ekonomicznej. Dotyczy to nie tylko polityki zorientowanej na wybrane sektory 
działalności gospodarczej, jak rolnictwo, rybołówstwo, przemysł, energetyka, 
usługi i transport, ale także prowadzenia wspólnej polityki konkurencji, która 
oddziałuje m.in. na instrumenty i sposoby wspierania przez państwa 
członkowskich podmiotów gospodarczych działających w określonych sektorach 
oraz regionach kraju, a także natzw. politykę horyzontalnąobejmującąnp. pomoc 
na rzecz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, działalności w zakresie 
badań i rozwoju oraz ochrony środowiska. Ponadto, Unia Europejska w celu 
zwiększenia efektywności alokacji zasobów w ramach rynku wewnętrznego 
realizuje wspólne polityki w zakresie systemu podatkowego (w odniesieniu do 
rynku towarów, usług i czynników produkcji), eliminacji technicznych barier 
w dostępie do rynków (występujących w formie norm i standardów 
technicznych), a także politykę poprawy wewnętrznej spójności (regionalną oraz 
socjalną).

Z kolei unia walutowa, której celem jest zwiększenie korzyści związanych 
z istnieniem jednolitego rynku wewnętrznego przez wprowadzenie wspólnego 
pieniądza emitowanego przez Europejski Bank Centralny4, wymaga włączenia się 
krajów do Europejskiego Systemu Walutowego, całkowitej liberalizacji 
przepływów kapitałowych oraz integracji rynku finansowego, osiągnięcia pełnej 
i nieodwracalnej wymienialności walut, a także usztywnienia kursów 
walutowych5. W praktyce unia walutowa uniemożliwia prowadzenie przez
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poszczególne kraje suwerennej polityki kursowej i pieniężnej (regulowanie kursu 
walutowego i stopy procentowej), a także budżetowej na rzecz wspólnej polityki 
na szczeblu unii. Oznacza to na przykład brak możliwości interwencji państwa 
za pomocą narzędzi tych polityk w sytuacji spadku eksportu i pogorszenia się 
bilansu obrotów bieżących. Może mieć to swoje implikacje w zakresie tempa 
wzrostu gospodarczego i poziomu bezrobocia, gdyż w przypadku konieczności 
poprawy sytuacji budżetowej, przy zachowaniu wymaganego poziomu deficytu 
budżetowego, konieczne będzie ograniczenie wydatków lub podwyższenie 
podatków. Również stopa procentowa nie będzie mogła być wykorzystywana 
w sposób autonomiczny przez dany kraj jako narzędzie ożywiania koniunktury 
gospodarczej.

W układach integracyjnych poza zasadami wewnętrznego ich funkcjonowania 
istotne są również zasady kształtowania stosunków z krajami trzecimi. Są one 
przedmiotem polityki zewnętrznej, obejmującej m.in. politykę handlu 
zagranicznego. UE jako unia celna wykorzystuje szereg instrumentów służących 
regulacji handlu i zabezpieczeniu własnego rynku (jak np. wspólna taryfa celna 
i bariery pozataryfowe). Jednocześnie jednak dąży do zwiększenia liberalizacji 
handlu światowego, dlatego też za wyjątkiem rolnictwa stosuje minimalny 
protekcjonizm. Średni poziom wspólnej zewnętrznej taryfy celnej wynosi ok. 2%, 
przy czym dla wielu produktów stawki celne są pomijalne lub mają poziom 
zerowy6, tak więc można uznać, że wspólna polityka handlowa eliminuje również 
w dużym stopniu narzędzia ochrony rynku krajowego przed konkurencją kraj ów 
trzecich.

Integracja ekonomiczna jest więc procesem zachodzącym na dwóch 
płaszczyznach, tj. na płaszczyźnie rynków i polityki ekonomicznej. Wraz 
ze swobodnym przepływem towarów i czynników wytwórczych następuje 
bowiem zwiększenie współzależności gospodarek integrujących się krajów 
i narzędzia polityki ekonomicznej podjęte przez jeden kraj mogą wywierać wpływ 
na pozostałe. Wpływ ten niejednokrotnie może być sprzeczny z narodową 
polityką gospodarczą. Stąd też w sytuacji braku możliwości przeciwdziałania 
takim zakłóceniom za pomocą środków polityki handlowej, a także swobodnego 
wykorzystywania instrumentów polityki budżetowej i monetarnej na poziomie 
krajowym konieczna jest w wielu dziedzinach koordynacja lub unifikacja polityki 
państw członkowskich. Koordynacja wiąże się z koniecznością dokonywania 
uzgodnień działań w celu uzyskania spójnej polityki (np. monetarnej lub 
w odniesieniu do wybranych sektorów działalności gospodarczej). Może ona 
obejmować harmonizację prawa poszczególnych państw członkowskich lub
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prowadzić do zbieżności w zakresie docelowych wskaźników makro- 
-ekonomicznych (jak np. do zmniejszenia różnic w stopach inflacji 
poszczególnych krajów). Z kolei unifikacja oznacza zniesienie krajowych 
instrumentów prowadzenia polityki na rzecz wspólnotowych lub przyjęcie takich 
samych instrumentów przez wszystkich partnerów (poza tzw. czterema 
swobodami dotyczy ona przede wszystkim polityki w zakresie konkurencji, 
rozwoju regionalnego oraz polityki zewnętrznej, w tym handlowej7).

Układ Europejski, ustanawiający stowarzyszenie między Rzeczpospolitą 
Polską a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, który 
wszedł w życie 1 lutego 1994 r. (za wyjątkiem części handlowej, która 
obowiązywała już od 1 marca 1992 r.), zakłada stopniowe tworzenie strefy 
wolnego handlu produktami przemysłowymi, częściową liberalizację wymiany 
produktami rolnymi i usługami oraz liberalizację przepływu siły roboczej 
i kapitału. Ponadto zawiera postanowienia dotyczące zbliżenia reguł konkurencji 
i harmonizacji prawa polskiego z legislacją europejską. Zgodnie z jego preambułą 
celem stowarzyszenia poza rozwojem wzajemnych stosunków politycznych, 
gospodarczych i kulturowych jest stworzenie właściwych ram stopniowej 
integracji Polski ze Wspólnotami8.

Bezpośrednią konsekwencją Układu Europejskiego dla Polski w sferze 
polityki gospodarczej jest przede wszystkim ograniczenie swobody prowadzenia 
polityki przemysłowej. Ograniczenie to wynika z zobowiązań w zakresie 
liberalizacji handlu produktami przemysłowymi, które zmniejszają swobodę 
działań państwa zorientowanych na kształtowanie gałęziowej struktury produkcj i 
przy pomocy ceł i innych ograniczeń w handlu zagranicznym oraz z konieczności 
przyjęcia obowiązujących kraje członkowskie zasad udzielania pomocy 
publicznej podmiotom gospodarczym.

Od 1 stycznia 1998 r. rynek Unii Europejskiej jest całkowicie otwarty dla 
polskich wyrobów przemysłowych. Polska jako partner słabszy zniosła 
ostatecznie cła w 1999 r. (z wyjątkiem ceł na paliwa płynne i stałe, dla których 
została przedłużona protekcja do roku 2000 oraz na samochody, handel którymi 
zostanie zliberalizowany w 2002 r.). Układ Europejski wprowadził jednocześnie 
zasadę standstill, zgodnie z którą z dniem jego wejścia w życie żadne nowe cła 
importowe, eksportowe lub inne opłaty o podobnych skutkach, a także 
ograniczenia ilościowe nie mogą być wprowadzane, a już istniejące podwyższane. 
Od tej zasady przewidziano jednak pewne ustępstwa w formie jednostronnych 
i dwustronnych klauzul ochronnych.
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Ograniczenia w zakresie prowadzenia polityki przemysłowej dotycząrównież 
zasad udzielania przez władze publiczne pomocy podmiotom gospodarczym. 
W rozumieniu prawa wspólnotowego pomoc publiczna oznacza przysporzenie 
przez władze publiczne korzyści finansowych określonym przedsiębiorcom przez 
dokonywanie na ich rzecz wydatków ze środków publicznych lub pomniejszanie 
świadczeń należnych od nich władzom publicznym. Do podstawowych form 
pomocy publicznej zalicza się dotacje, przywileje w polityce kredytowej, 
gwarancje lub poręczenia kredytowe, ulgi podatkowe, obniżenie lub anulowanie 
zobowiązań wobec budżetu lub parabudżetowych (związanych np. 
z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi). W zależności od celów na 
jakie jest przeznaczana dzieli się jąna  pomoc regionalną (służącą wyrównywaniu 
dysproporcji w rozwoju regionów), horyzontalną (obejmującąpomoc związaną 
z restrukturyzacją przedsiębiorstw, a także pomoc na rzecz badań i rozwoju, 
małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenia nowych miejsc pracy i ochrony 
środowiska) oraz sektorową (zorientowaną na wspieranie określonych dziedzin 
wytwarzania).

Kraje członkowskie obowiązują rygorystyczne przepisy, które tylko w ściśle 
określonych przypadkach i na określonych zasadach dopuszczają odstępstwa od 
generalnego zakazu udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom. Państwo 
nie może więc udzielać pomocy, dzięki której zostałoby uprzywilejowane 
określone przedsiębiorstwo lub dziedzina produkcji, przy jednoczesnej 
dyskryminacji pozostałych producentów, tj. przy naruszeniu zasady równości 
przedsiębiorstw. Chodzi tu przede wszystkim o wsparcie, które prowadzi 
do obniżenia kosztów wytwarzania, czy też cen produkowanych wyrobów 
w stosunku do firm konkurencyjnych.

Przyjęcie reguł udzielania pomocy obowiązujących w UE ma daleko idące 
implikacje w zakresie swobody doboru instrumentów i zasad wspierania 
podmiotów gospodarczych na rynku polskim. Jest to istotne, szczególnie gdy 
uwzględni się słabszą pozycję konkurencyjną polskich przedsiębiorstw 
w stosunku do zachodnioeuropejskich.

Ograniczenie autonomii prowadzenia polityki gospodarczej w zakresie 
kształtowania struktury przemysłu wynika również ze wzajemnych zobowiązań 
dotyczących zapewnienia swobody zakładania przedsiębiorstw. Wprowadzanie 
w życie zasady traktowania narodowego podmiotów pochodzących z krajów UE, 
tj. zagwarantowania im nie mniej korzystnych warunków zakładania 
przedsiębiorstw niż własnym obywatelom i przedsiębiorstwom, zmniejsza 
możliwości w zakresie ochrony podmiotów krajowych działających
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w określonych sektorach przed konkurencją firm zagranicznych. Przyjęto jednak 
jednostronną klauzulę na korzyść Polski, pozwalającą na przejściowe 
wprowadzenie przepisów uchylających postanowienia dotyczące traktowania 
narodowego podmiotów pochodzących z krajów Wspólnot w odniesieniu 
do przemysłów:

• podlegających restrukturyzacji,
• stojących wobec poważnych trudności, szczególnie gdy pociągają one 

za sobą poważne problemy społeczne,
• zagrożonych wyeliminowaniem lub względnie drastycznym zmniej szeniem 

udziału na rynku polskich przedsiębiorstw lub obywateli w danym dziale 
gospodarki lub w danej dziedzinie przemysłu,

• będących nowo powstałymi dziedzinami.
Uregulowania zawarte w Układzie Europejskim odnoszące się do handlu 

produktami rolnymi w odróżnieniu od artykułów przemysłowych nie mająna celu 
całkowitej liberalizacji obrotów, ale jedynie częściową redukcję ceł, opłat 
wyrównawczych oraz ograniczeń ilościowych. Odmienne regulacje w tym 
obszarze wynikają przede wszystkim z protekcjonistycznej polityki rolnej UE.

W zakresie liberalizacji przepływów kapitałowych Układ Europejski nałożył 
na Polskę stosunkowo niewielkie zobowiązania. Dotyczą one przede wszystkim 
zapewnienia swobody przepływu kapitału związanego z bezpośrednimi 
inwestycjami w przedsiębiorstwach utworzonych zgodnie z przepisami państwa 
gospodarza oraz z inwestycjami związanymi z tworzeniem przedsiębiorstw 
przez obywateli na zasadach samo zatrudnienia, a także z tytułu likwidacji lub 
repatriacji inwestycji i wszystkich zysków z tego wynikających9.

Umowa stowarzyszeniowa nie zawiera postanowień dotyczących 
ustanowienia swobody przepływu siły roboczej, a jedynie uregulowania 
odnoszące się do sytuacji prawnej w zakresie podejmowania i wykonywania 
pracy przez obywateli jednej ze stron, którzy mają prawo stałego pobytu na 
terytorium drugiej strony i legalnie uzyskali pracę.

Polska deklarując w swoim stanowisku negocjacyjnym gotowość 
do przystąpienia do Unii Europejskiej pod koniec 2002 r. potwierdziła intencję 
uczestniczenia w unii walutowej w momencie osiągnięcia kryteriów spójności 
przewidzianych w Traktacie z Maastricht10. Wypełnienie tych kryteriów nie 
warunkuje jednak bezpośrednio akcesji, ale postęp w dochodzeniu do nich ma 
duże znaczenie dla pozytywnej oceny gospodarki, jako przyszłego członka tego 
ugrupowania. W związku z tym główne kierunki polskiej polityki makro- 
-ekonomicznej są obecnie zorientowane na zbliżanie się do tych parametrów.
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Dotychczas Polska spełnia kryterium długu publicznego (w 1999 r. wyniósł 
on ok. 10% poniżej poziomu referencyjnego) i jest bliska spełnieniu wymogu 
dotyczącego deficytu finansów publicznych (który w 1999 r. stanowił 3,2% 
PKB). Mniej korzystnie przedstawia się sytuacja w zakresie kryteriów 
monetarnych. Średnioroczny poziom inflacji w Polsce w 1999 r. był bowiem 
znacznie wyższy od poziomu referencyjnego (wyniósł 7,3% i 9,8% w relacji 
grudzień '99/grudzień '98, podczas gdy poziom referencyjny dla krajów UE nie 
przekroczył 3%) i zgodnie ze „Średniookresową strategią polityki pieniężnej” 
osiągnięcie poziomu inflacji poniżej 4% będzie możliwe dopiero w 2003 r. 
Z kolei oprocentowanie 10-letnich obligacji skarbu państwa, służące ocenie 
spełnienia wymogu dotyczącego poziomu stóp procentowych przekracza 10%, 
podczas gdy oprocentowanie analogicznych papierów wartościowych w krajach 
UE kształtuje się poniżej 6%.

Spełnienie kryteriów spójności wymaga więc prowadzenia rygorystycznej 
polityki pieniężnej i budżetowej.

Stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi, a następnie 
członkostwo w UE jest szansą na przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju. 
Daje bowiem możliwość osiągnięcia korzyści ekonomicznych dzięki dostępowi 
do chłonnego rynku europejskiego. Dotychczasowe działania w zakresie 
liberalizacji obrotów handlowych przyczyniły się m.in. do przestawienia kierunku 
geograficznego polskiego handlu i w związku z tym sprzyjały osłabieniu napięć 
recesyjnych.

Pozytywnym aspektem dążenia Polski do członkostwa w UE jest również 
wzrost zainteresowania Polską jako miejscem podejmowania zagranicznych 
inwestycji bezpośrednich, gdyż stała się ona dla inwestorów krajem bardziej 
wiarygodnym gospodarczo i politycznie, a także furtką do wejścia na rynki 
europejskie dla krajów trzecich.

Ponadto, bezzwrotne wsparcie finansowe obecnie przyznawane Polsce 
w ramach programu PHARE, a w przyszłości z Funduszy Strukturalnych, stanowi 
istotne uzupełnienie wewnętrznych źródeł finansowania przemian społeczno- 
-gospodarczych.

Poza wyżej wspomnianymi korzyściami przyszłe członkostwo Polski w UE 
będzie wiązało się:

• z ułatwieniami w zakresie zakładania przedsiębiorstw i prowadzenia 
działalności gospodarczej dzięki zbliżeniu regulacji prawnych w tym zakresie,
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• ze zwiększeniem mobilności kapitału i siły roboczej, choć można się 
spodziewać w tym względzie okresów przejściowych ze względu na problemy 
bezrobocia w krajach unijnych,

• z przyspieszeniem restrukturyzacji polskiego rolnictwa dzięki objęciu 
go wspólną polityką rolną,

• z ułatwieniami w rozliczeniach międzynarodowych oraz w dostępie 
do rynku kapitałowo-inwestycyjnego dzięki uczestnictwu we wspólnej walucie,

• ze wzrostem bezpieczeństwa kraju, poprzez włączenie do wspólnej polityki 
zagranicznej i obronnej.

Pogłębienie procesów integracyjnych pociąga jednak za sobą wzrost presji 
konkurencyjnej ze strony lepiej rozwiniętych gospodarek zachodnich przy 
jednoczesnym ograniczeniu autonomii w zakresie prowadzenia polityki 
gospodarczej na poziomie kraj owym. Integracji rynków w ramach UE towarzyszy 
bowiem integracja różnych obszarów polityki, która może przynieść zarówno 
korzyści gospodarcze, jak i różnego rodzaju zagrożenia.

W okresie stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami Europejskimi w wyniku 
prawie całkowitego wzajemnego otwarcia rynku towarów przemysłowych 
i poprawy warunków eksportu polskich produktów rolno-spożywczych 
odnotowano znaczące ożywienie wymiany handlowej. Wyniki polskiego handlu 
zagranicznego z krajami UE od 1992 r. charakteryzują się jednak ujemnym 
bilansem zarówno w zakresie obrotu artykułami przemysłowymi, jak i rolno- 
-spożywczymi". Jednocześnie niekorzystnie kształtuje się struktura polskiego 
eksportu na rynki UE w relacji do importu z tego obszaru. Wysokim, a nawet 
rosnącym udziałem cechują się bowiem towary o niskim stopniu przetworzenia, 
jak surowce, materiały i wyroby pracochłonne, podczas gdy w przypadku 
polskiego importu z UE dominują towary wysoko przetworzone (maszyny 
i urządzenia elektroniczne, produkty chemiczne, urządzenia optyczne, samochody 
i samoloty). Wzrost importu dóbr służących celom produkcyjnym 
i inwestycyjnym, który zaobserwowano szczególnie w latach 1992-1993, można 
jednak uznać za korzystny z punktu widzenia konieczności modernizacji majątku 
produkcyjnego polskich przedsiębiorstw.

Jednocześnie wzmożona konkurencja importu z krajów UE lepszych 
i niekiedy tańszych wyrobów o wysokim wskaźnikach przetworzenia przyczyniła 
się w dużej mierze do niekorzystnych zmian strukturalnych w gospodarce, w tym 
do uwstecznienia struktury polskiego eksportu, w wyniku załamania się lub 
wyeliminowanie gałęzi produkujących wyroby technologicznie zaawansowane 
(jak np. układy scalone, tranzystory, obrabiarki numerycznie sterowane, maszyny
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do plastycznej obróbki metali, wyspecjalizowane tokarki)12. Zniesienie barier 
celnych spowodowało również upadek wielu polskich przedsiębiorstw nie 
mogących sprostać konkurencji z firmami z wysoko rozwiniętych krajów 
europejskich.

Z przypadku rolnictwa, oprócz ujemnego salda obrotów handlowych 
odnotowano także spadek sprzedaży polskich artykułów rolnych i spożywczych 
na rynku polskim, przy jednoczesnym niewielkim wzroście polskiego eksportu 
na rynek UE. Sytuacja ta jest w dużej mierze spowodowana mniejszą 
konkurencyjnością polskiego rolnictwa, wynikającą m.in. z protekcjonizmu 
Wspólnot w zakresie polityki rolnej, w tym subsydiowania produkcji oraz 
z niższej wydajności polskich gospodarstw rolnych.

Deficyt obrotów towarowych Polski, którego znaczna część wynikała 
z obrotów handlowych z krajami UE (62% w 1998 r.), był głównym powodem 
stałego pogarszania się salda rachunku obrotów bieżących. Zjawisku temu 
towarzyszył jednak dynamiczny napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich, 
który umożliwił nie tylko finansowanie deficytu bieżącego, ale był również 
głównym czynnikiem wzrostu rezerw walutowych. Udział krajów UE w ogólnej 
wartości ZIB w 1998 r. wyniósł 79% (17,8 mld USD). Pozytywny wpływ 
na wynik obrotów bieżących miały także transfery przekazywane do Polski przez 
Komisję Europejską13.

Członkostwo Polski w UE będzie wiązało się z przyłączeniem się 
do wspólnego obszaru celnego i przyjęciem zewnętrznej taryfy celnej wobec 
krajów trzecich. Obecny poziom taryfy UE jest niższy od obowiązującego 
w Polsce. Ocenia się, że średnia ważona stawka cła importowego obniży się 
z 6,2% do 2,6%14. Konsekwencją tego będzie zwiększony dostęp do rynku 
polskiego towarów przemysłowych i niektórych towarów rolnych pochodzących 
z krajów nie należących do tego ugrupowania. Udział obrotów handlowych Polski 
z krajami trzecimi stanowi jednak zaledwie 25%.

Zniesienie wszystkich barier w zakresie przepływu kapitału będzie oznaczało 
możliwość nieskrępowanego dokonywania inwestycji przez podmioty z krajów 
będących członkami ugrupowania. Można się spodziewać, że Polska będzie 
głównie krajem przyjmującym kapitał. Do potencjalnych korzyści z tym 
związanych można zaliczyć m.in. presję na obniżenie stopy procentowej (dzięki 
wzrostowi podaży kapitału), presję konkurencyjną wywieraną przez producentów 
zachodnich na krajowe przedsiębiorstwa skłaniającą do podnoszenia 
efektywności i jakości produkcji, wzmocnienie procesów restrukturyzacyjnych 
polskiej gospodarki, poprawę wyposażenia w czynniki wytwórcze, takie jak
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np. nowoczesne technologie i know-how. Z kolei podstawowe obawy wiążące się 
z tym procesem dotyczą przede wszystkim usunięcia ograniczeń w przepływie 
kapitałów krótkoterminowych. Mogą one bowiem być przyczyną poważnych 
zakłóceń na rynku finansowym i w związku z tym wywoływać reperkusje 
w bilansie płatniczym, krajowej polityce monetarnej i walutowej. Sytuacja 
ta może mieć miejsce wówczas, gdy pod wpływem destabilizacji gospodarczej 
następuje ucieczka kapitału z kraju. Ponadto w związku z istnieniem różnicy 
w poziomie rozwoju rynków finansowych pomiędzy Polską a krajami UE 
i swobody zakładania przedsiębiorstw może wystąpić przesunięcie działalności 
pożyczających i pożyczkodawców na rynki Unii Europejskiej15.

Swobodny przepływ kapitału wymaga więc nie tylko eliminacji prawnych 
przeszkód administracyjnych, jak np. w zakresie ustawodawstwa dotyczącego 
prawa spółek, wymienialności walut, ale również odpowiednich dostosowań 
w sferze fiskalnej i polityki monetarnej (dotyczących np. kursu walutowego, stopy 
procentowej) w celu zmniejszenia ekonomicznych zakłóceń wywołanych 
napływem kapitału spekulacyjnego, a także odpowiedniej polityki regionalnej 
i społecznej, gdyż inwestycje mają tendencję do koncentrowania się na obszarach 
najlepiej rozwiniętych gospodarczo i przyczyniania się w związku z tym 
do dysproporcji w rozwoju regionalnym kraju16.

Przyszłe członkostwo Polski w UE będzie się wiązało także z przystąpieniem 
do unii gospodarczej i walutowej. Wymaga to przekazania uprawnień 
walutowych instytucjom europej skim, a w związku z tym ograniczenia autonomii 
stosowania instrumentów polityki pieniężnej i kursowej na poziomie krajowym. 
Do potencjalnych zagrożeń związanych z przyjęciem wspólnej waluty EURO 
należą: tzw. wstrząsy asymetryczne -  jednolita polityka pieniężna EBC może 
prowadzić do ożywienia gospodarczego w jednych krajach, a w innych 
powodować stagnację lub recesję gospodarczą, przy jednoczesnej ograniczonej 
możliwości przeciwdziałania przez państwa członkowskie takiej sytuacji 
(np. brak możliwości stymulowania konkurencyjności eksportu przy pomocy 
polityki kursu walutowego).

Do pozostałych kosztów wiążących się z przyszłym członkostwem w UE, już 
obserwowanych lub nieuniknionych w najbliższej przyszłości, można również 
zaliczyć zmniejszenie zatrudnienia w wielu polskich przedsiębiorstwach 
przemysłowych i to nie tylko w nierentownych, ale również w tych, które 
wymagają restrukturyzacji zgodnej z polityką wspólnotową, tj. należących 
do tzw. „sektorów wrażliwych”, jak np. górnictwo węgla kamiennego, przemysł 
stalowy, stoczniowy oraz włókien syntetycznych, w przypadku których dąży się
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do ograniczania zdolności wytwórczych. Konsekwencją tego może być wzrost 
bezrobocia. Problem ten. dotyczy również rolnictwa.

Przekształcenia strukturalne polskiej gospodarki oraz związane z nimi koszty 
są jednak nieuniknione nie tylko ze względu na zobowiązania wobec UE, ale 
przede wszystkim z punktu widzenia poprawy efektywności gospodarki 
i kontynuowania wzrostu gospodarczego w długim okresie. Integracja wymusza 
jednak większą determinację w tym zakresie. Polska jest bowiem krajem mniej 
nowoczesnym niż obecni członkowie Wspólnoty, charakteryzuje się zacofaną 
strukturę gospodarczą oraz produktem krajowym brutto przypadającym na 
jednego mieszkańca kilkakrotnie niższym niż jego średni poziom w Unii.

Zgodnie z teorią integracji ekonomicznej i doświadczeniami innych krajów, 
pozytywne skutki integracji powinny przeważać nad negatywnymi. Będą one 
jednak tym większe im mniejsze będą dysproporcje w poziomie rozwoju 
gospodarczego Polski w stosunku do pozostałych krajów członkowskich. Stąd 
też, poza odpowiednią polityką makroekonomiczną, istnieje potrzeba 
opracowania długofalowej strategii rozwoju kraju w warunkach gospodarki 
otwartej, aby zapobiec jej marginalizacji. Strategia ta powinna być zorientowana 
na podnoszenie międzynarodowej konkurencyjności i efektywności gospodarki 
polskiej przy wykorzystaniu instrumentów jej realizacji dopuszczalnych w świetle 
zawartych zobowiązań międzynarodowych. Powinna ona uwzględniać m.in. 
koncepcję przekształceń strukturalnych w celu wypracowania odpowiedniego 
modelu handlu i współpracy pomiędzy Polską krajami Unii Europejskiej.

SUMMARY

Economic integration, which means the elimination of economic borders 
between countries, is realised in the scope of markets and in the scope of 
economic policy. Free movement of goods and factors of production results in the 
increased interdependence of economies. It causes that the national policy of one 
country can have both positive and negative effects for the others. In this situation 
there is necessary to coordinate or to unify the economic policy of members' 
countries, but it has the conseąuences in the field of the autonomy of national 
priorities and realisation measures appointing. The Polish experiences as an 
associated country with the European Communities show that it can bring about 
the certain advantages as well as the threats. Taking it into account, apart from
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suitable macroeconomic policy, there is a need to elaborate the long-term 
economic strategy for Poland as an opened economy.
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3.2. Programowanie rozwoju - A rtur Bartoszewicz

W Polsce po prawie pięćdziesięciu latach funkcjonowania gospodarki 
socjalistycznej słowa „plan” i „program” zostały przyporządkowane temu 
systemowi -  niemal jednoznacznie są utożsamiane z centralnym, nakazowym 
zarządzaniem gospodarką. Jednakże planowanie gospodarcze, zarówno w sferze 
teorii jak i praktyki, rozwinęło się także w krajach gospodarki rynkowej. 
Realizacja polityki gospodarczej na podstawie decyzji jedynie operacyjnych, bez 
kompleksowo zaprogramowanych ustaleń i celów strategicznych, rodzi bowiem 
zagrożenia braku koordynacji i spójności. Bez planu po prostu nie ma żadnego 
rozumnego działania1.

Proces skomplikowania współczesnego świata, związany z rosnącymi 
oczekiwaniami oraz ograniczonymi2 możliwościami ich zaspokajania, wymusza 
permanentne poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania rozwojowe, czyli 
dochodzenia do ugody społecznej w odniesieniu do podstawowych dylematów 
rozwojowych2.

Horyzont projekcji, szczebel decyzji i stopień dyrektywności, rola planu oraz 
rozwiązania ustrój o wo-system owe to główne kryteria rozróżniające poszczególne 
typy planowania makroekonomicznego4.. Istniejące ośrodki planistyczne 
wypracowały różne podejścia do projektowania ładu rozwojowego poprzez 
zróżnicowanie szczebla decyzyjności i stopnia dyrektywności powstałych 
programów, czego wynikiem jest planowanie imperatywne oraz indykatywne.

Szczegółowe podobieństwa i różnice stosowanych rozwiązań wynikają 
częściej z kontekstu społeczno-kulturowego niż systemu politycznego. Zarówno 
w systemie gospodarczym krajów socjalistycznych jak i krajów kapitalistycznych, 
projektowanie ładu rozwojowego poprzez formułowanie planów, programów i 
prognoz było i jest próbą odpowiedzi na wyzwania rozwojowe. Oparcie 
planowania na silnych i słabych stronach danego kraju oraz stojących przed nim 
szansach i zagrożeniach staje się podstawą działania nie tylko operacyjnego, ale 
przede wszystkim podejmowania decyzji strategicznych.
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