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Wstęp

W ostatnim okresie integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ jest jednym z bardzo
wa¿nych tematów, które podejmowane s¹ przez rz¹d, ugrupowania polityczne, spo-
³eczeñstwo, prasê, a przede wszystkim przedsiêbiorców. Oni to czêsto uskar¿aj¹ siê
na trudno�æ w dostêpie do informacji na temat wymagañ i skutków integracji. Wiele
przedsiêbiorstw boi siê europejskiego rynku wewnêtrznego i jego konsekwencji, na-
tomiast inni uwa¿aj¹ go za szansê dla dalszego rozwoju. Wa¿n¹ spraw¹ dla przedsiê-
biorców jest otrzymanie równych szans od Unii Europejskiej w momencie startu.
Budzi to wiele kontrowersji i sporów, poniewa¿ kwestie te nie s¹ jeszcze do koñca
uzgodnione (trwaj¹ negocjacje). Na pewno przedsiêbiorstwa polskie stoj¹ przed wiel-
kim zadaniem, jakim jest jak najszybsze i jak najlepsze dostosowanie siê do nie³atwych
wymagañ unijnych. Celem artyku³u jest przedstawienie zasad funkcjonowania przed-
siêbiorstw na europejskim rynku wewnêtrznym oraz szans i zagro¿eñ, jakie jawi¹ siê
polskim firmom, które na nim dzia³aj¹. Przedmiotem opracowania s¹ polskie przedsiê-
biorstwa stoj¹ce przed problemem dostosowania siê do wymagañ unijnych.

1. Europejski rynek wewnętrzny

Europejski rynek wewnêtrzny jest dzi� najwiêkszym na �wiecie zintegrowanym ob-
szarem wielu gospodarek narodowych. Nadrzêdnym celem Unii Europejskiej jest w³a�-
nie utworzenie wspólnego, jednolitego rynku, opartego na podstawowych zasadach1:

� swobodnego przep³ywu towarów,
� swobodnego przep³ywu us³ug,

1 K. B a j a n, Polityka gospodarcza Polski w aspekcie integracji z Uni¹ Europejsk¹, Wyd. Wy¿szej Szko³y
Kupieckiej, £ód� 2001, s. 82.
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� swobodnego przep³ywu osób,
� swobodnego przep³ywu kapita³u.

Unia celna jest jednym z  warunków  s w o b o d n e g o  p r z e p ³ y w u  t o w a r ó w,
obejmuje ona ca³¹ wymianê towarow¹ miêdzy krajami cz³onkowskimi, w której obowi¹-
zuje zakaz stosowania na obszarze pañstw Unii ce³ w eksporcie i imporcie. Oznacza to
istnienie bezc³owego obrotu towarowego. Wprowadzenie unii celnej by³o zabiegiem ko-
niecznym, gdy¿ niektóre kraje mia³y nieproporcjonalnie wysokie zewnêtrzne stawki cel-
ne, natomiast inne mia³y te stawki niskie. Powodowa³o to ogromne dysproporcje
i rodzi³o nieuczciwo�æ na rynku. Kolejnym warunkiem istnienia wolnego przep³ywu to-
warów jest likwidacja ograniczeñ ilo�ciowych, która oznacza ochronê produkcji w³asnej
Unii i rynku wewnêtrznego przed konkurencj¹ zagraniczn¹. Ograniczenia ilo�ciowe prze-
jawiaj¹ siê w zakazie importu towarów na sta³e lub czas okre�lony oraz obejmuj¹ dzia³a-
nia przeciw importowi po cenach dumpingowych z innych krajów. Funkcjonowanie wol-
nego rynku by³oby niemo¿liwe przy istnieniu ró¿nic w opodatkowaniu przep³ywu towa-
rowego. Kraje cz³onkowskie utrzymuj¹ granice podatkowe i przechodz¹ na nowy system
podatkowy, wed³ug którego podatek od warto�ci dodanej pobierany jest
w kraju producenta towaru. Jest to tylko mo¿liwe przy istnieniu jednolitych stawek VAT
we wszystkich krajach. W przypadku podatków pobieranych od alkoholu, wyrobów tyto-
niowych, paliw p³ynnych obowi¹zuje p³acenie podatku w kraju przeznaczenia.

S w o b o d a  � w i a d c z e n i a  u s ³ u g  obejmuje te same czynno�ci, co swoboda
prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej, co oznacza, ¿e osoba fizyczna lub prawna pro-
wadz¹ca dzia³alno�æ gospodarcz¹ musi ulokowaæ siê na sta³e w tym pañstwie cz³onkow-
skim, w którym korzysta z prawa zamieszkania i prowadzi dzia³alno�æ, natomiast osoba
lub przedsiêbiorstwo �wiadcz¹ce us³ugi na terenie jednego pañstwa mo¿e mieæ sta³¹ sie-
dzibê na terenie innego. Obywatele Wspólnoty posiadaj¹ prawo  s w o b o d n e g o
p o r u s z a n i a  s i ê, równego traktowania w sprawach zwi¹zanych z zatrudnieniem
i wynagradzaniem. Jest to zasada wspólnego obywatelstwa, która zrównuje wszystkich
mieszkañców Unii we wszystkich prawach i obowi¹zkach. Eliminuje wiêc wszystkie
przejawy dyskryminacji ze wzglêdu na narodowo�æ, zatrudnienie, p³ace i warunki pracy.
Osoby chc¹ce podj¹æ dzia³alno�æ lub konkretn¹ pracê maj¹ prawo do wyboru kraju
i miejsca, w którym bêd¹ realizowaæ swoje zamiary. Przedsiêbiorstwa mog¹ swobodnie
produkowaæ i sprzedawaæ swoje towary tam, gdzie jest to najbardziej korzystne2.

Zasada  s w o b o d n e g o  p r z e p ³ y w u  k a p i t a ³ u  dotyczy samodzielnych
transakcji finansowych. Traktat z Maastricht wprowadzi³ najwiêksz¹ liberalizacjê
w zakresie wolnego przep³ywu kapita³u, mianowicie zosta³y zakazane ograniczenia
w przep³ywie kapita³u. Prawo to maj¹ nie tylko obywatele pañstw cz³onkowskich,
ale tak¿e ka¿da osoba fizyczna i prawna posiadaj¹ca na terenie pañstw cz³onkow-
skich miejsce zamieszkania lub siedzibê3.

2 K. B a j a n, Polityka gospodarcza Polski..., op. cit., s. 84.
3 Integracja z Uni¹ Europejsk¹. Poradnik dla przedsiêbiorców, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, grudzieñ
2000, s. 8.
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Powstanie jednolitego systemu ekonomiczno-walutowego jest konsekwencj¹ kszta³-
towania rynku wewnêtrznego4. Wyra¿a siê w d¹¿eniu do stworzenia stabilnej waluty,
wolnej od g³êbokich wahañ kursów wymiany. 1 stycznia 2002 roku pojawi³a siê na
rynkach Unii Europejskiej nowa waluta: euro. Równo o pó³nocy wszystkie p³atno�ci
wirtualne w strefie euro (karty kredytowe i p³atnicze, czeki etc.) zosta³y automatycz-
nie zmienione na euro. Kasy i terminale p³atnicze w sklepach, które nie przeprowa-
dzi³y odpowiednich dostosowañ, zosta³y zablokowane. Od tego momentu w krajach
unii walutowej zacz¹³ obowi¹zywaæ nakaz afiszowania cen w euro, a informacja o ich
odpowiednikach w walutach narodowych sta³a siê fakultatywna5. Dotychczasowy
logistyczny sukces w przeprowadzeniu gigantycznej operacji rozprowadzania nowej
waluty nie spowodowa³ jednak wzrostu notowañ euro w stosunku do dolara, jak spo-
dziewa³o siê wielu specjalistów. �Naszym celem nigdy nie by³o konkurowanie z dola-
rem, ale zapewnienie niskiej inflacji, równowagi finansów publicznych i os³ony go-
spodarki europejskiej przed kryzysami walutowymi na �wiecie� � powiedzia³ Wim
Duisenberg, prezes Europejskiego Banku Centralnego6. Zak³ada siê, ¿e wprowadze-
nie tej waluty przyczyni siê do pe³nej realizacji unii celnej, umocni wspólny rynek,
g³ównie przez rozwój handlu bez ¿adnych ograniczeñ, a dotychczas chronione dzie-
dziny bêd¹ poddane ostrej konkurencji, co korzystnie wp³ynie na obni¿enie kosztów,
cen oraz poprawê jako�ci dóbr i �wiadczonych us³ug. Zak³ada siê tak¿e, ¿e euro bê-
dzie w przysz³o�ci walut¹ siln¹ i w krótkim czasie przejmie funkcje �wiatowej waluty
rezerwowej7. Polska prawdopodobnie wejdzie do unii walutowej, czyli zast¹pi z³o-
tówkê euro, oko³o 2006 roku.

2. Wymagania UE wobec polskich przedsiębiorstw

Droga Polski do Unii Europejskiej rozpoczê³a siê 16 grudnia 1991 roku podpisa-
niem uk³adu europejskiego ustanawiaj¹cego stowarzyszenie miêdzy Polsk¹ a Wspól-
not¹ Europejsk¹. Uk³ad ten zak³ada³ wielorak¹ wspó³pracê na p³aszczy�nie politycz-
nej oraz gospodarczej miêdzy RP a krajami cz³onkowskimi. Zak³ada³ te¿ liberalizacjê
dzia³alno�ci gospodarczej polskich przedsiêbiorstw w UE oraz, przedsiêbiorstw z UE
w Polsce8. W 1998 roku Polska rozpoczê³a negocjacje cz³onkowskie, które w pocz¹t-
kowym okresie polega³y na porównaniu prawa polskiego z prawem wspólnotowym,
co w przysz³o�ci ma doprowadziæ do rozszerzenia na Polskê prawa wspólnoto-
wego. Ustalono w sumie 29 obszarów negocjacyjnych, a tak¿e okresy przej�ciowe,

4 Ibidem, s. 87.
5 J. B i e l e c k i, P. J e n d r o s z c z y k, E. W y s o c k a, G. D o b i e c k i, Europa ma swój pieni¹dz,
�Rzeczpospolita� 2001, nr
6 Ibidem.
7 A. L i m a ñ s k i, M. S y r e k, Integracja ekonomiczna Polski z Uni¹ Europejsk¹,Wyd. Difin, Warszawa
2001, s. 34.
8 W. M. G r u d z e w s k i, P. M i ¹ z e k, M. S k r o b i s z, Szanse i zagro¿enia polskich przedsiêbiorstw w Unii
Europejskiej, �Ekonomika i Organizacja Przedsiêbiorstwa� 2001, nr 4.
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które maj¹ zapewniæ stopniowe dochodzenie Polski do unijnych norm w okre�lonych
obszarach9. Obecnie Polska ma zamkniête negocjacje w wiêkszo�ci obszarów tema-
tycznych, a s¹ w�ród nich: nauka i badania, edukacja, kszta³cenie i m³odzie¿, ma³e
i �rednie przedsiêbiorstwa, telekomunikacja i technologia informacyjna, polityka prze-
mys³owa, kultura i polityka audiowizualna, wspólna polityka zagraniczna i bezpie-
czeñstwo, statystyka, ochrona konsumenta i zdrowia, unia celna, stosunki zewnêtrz-
ne, swobodny przep³yw towarów, unia gospodarcza i walutowa, kontrola finansowa,
ochrona �rodowiska, swobodny przep³yw osób. Nadal trwaj¹ negocjacje w sprawach
spornych dotycz¹cych takich obszarów, jak: prawo spó³ek, polityka konkurencji, ry-
bo³ówstwo, energia, polityka spo³eczna, swobodny przep³yw kapita³u, polityka trans-
portowa, podatki, wymiar sprawiedliwo�ci i spraw wewnêtrznych, rolnictwo, polity-
ka regionalna i koordynacja instrumentów polityki strukturalnej, finanse i bud¿et.

Dla wielu przedsiêbiorstw przyst¹pienie do UE jest ogromn¹ szans¹, stwarza nowe
mo¿liwo�ci rozwoju, kooperacji, zdobywania nowych rynków, dla innych natomiast
oznacza zagro¿enie i wywo³uje lêk. Z pewno�ci¹ przedsiêbiorstwa znajd¹ siê w zu-
pe³nie nowej sytuacji, bêd¹ musia³y sobie poradziæ ze skomplikowanym prawem unij-
nym, nowymi, nieznanymi przepisami oraz z konieczno�ci¹ zdobywania nowych,
mocno nasyconych rynków zbytu. Przede wszystkim jednak przedsiêbiorstwa bêd¹
musia³y konkurowaæ z zamo¿niejszymi i maj¹cymi wiêksze do�wiadczenie w poru-
szaniu siê na wspólnym europejskim rynku przedsiêbiorstwami. O pozycji firm na
tym rynku decyduj¹ przede wszystkim ogólne kryteria konkurencyjno�ci, szczegól-
nie takie jak koszty produkcji, jako�æ, zgodno�æ z obowi¹zkowymi wymaganiami
bezpieczeñstwa stawianymi produktom, walory ekologiczne wyrobu i procesu pro-
dukcyjnego10. Polskie przedsiêbiorstwa ju¿ dzi�, chc¹c zaistnieæ na erorynku, musz¹
sprostaæ jego wymaganiom oraz d¹¿yæ do osi¹gniêcia standardów europejskich. Pierw-
szym warunkiem jest respektowanie wymogów ochrony �rodowiska, a w szczególno-
�ci poprawy jako�ci wód i powietrza oraz gospodarki odpadami. Jest to korzystne
dlatego, ¿e poci¹ga za sob¹ wdra¿anie bardziej �rodowiskowo przyjaznych standar-
dów technologicznych, produktowych i emisyjnych, a w konsekwencji poprawê sta-
nu �rodowiska przyrodniczego. Polskie przedsiêbiorstwa stoj¹ przed konieczno�ci¹
wdra¿ania rozwi¹zañ ekologicznych, które wp³yn¹ na poprawê wizerunku firmy, dla-
tego ¿e Unia nie ustaje w podwy¿szaniu norm ekologicznych. Dla przedsiêbiorstw
najwa¿niejsza jest norma ISO 14001 specyfikuj¹ca wymagania systemu zarz¹dzania
�rodowiskowego. Celem jej jest umo¿liwienie przedsiêbiorstwom opracowania poli-
tyki i celów �rodowiskowych, uwzglêdniaj¹cych wymagania wynikaj¹ce  z przepi-
sów prawnych oraz informacje o znacz¹cych wp³ywach na �rodowisko. Certyfikat na
system zarz¹dzania �rodowiskiem � oprócz korzy�ci marketingowych � pozwala
na zbudowanie dobrych stosunków z otoczeniem firmy i w³adzami lokalnymi oraz
uwiarygodnia jej starania o ochronê �rodowiska. Certyfikowanie systemu ma jeszcze

  9 A. L i m a ñ s k i, M. S y r e k, Integracja ekonomiczna Polski..., op. cit., s. 191.
10 Integracja z Uni¹ Europejsk¹..., op. cit., s. 20.
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dodatkowy wp³yw mobilizuj¹cy na kierownictwo i za³ogê, zewnêtrzny audyt ce-
ryfikuj¹cy bowiem jest swoistym egzaminem, na którym ka¿dy chce byæ dobrze
ocenionym, a audyty nadzoruj¹ce potwierdzaj¹ regularnie, czy dzia³ania wynikaj¹ce
z obowi¹zuj¹cego systemu s¹ realizowane i stymuluj¹ rozwój11. Efektem dzia³añ
dostosowawczych polskiego prawa  z zakresu ochrony �rodowiska jest stworzenie
ustawy o ochronie �rodowiska12. Przedsiêbiorstwa polskie musz¹ dostosowaæ siê
do zakazu u¿ywania technologii przemys³owych wyj¹tkowo szkodliwych dla �ro-
dowiska. Jako przyk³ad mo¿na podaæ sektor energetyczny, który ze wzglêdu na spe-
cyfikê swojej dzia³alno�ci ma istotny udzia³ w zanieczyszczaniu �rodowiska natu-
ralnego, a wiêc to on musi poczyniæ wielkie kroki w kierunku osi¹gniêcia unijnych
norm ochrony �rodowiska, a przede wszystkim ochrony powietrza atmosferycznego.
Proces ten zmusi do zmiany obowi¹zuj¹cych w Polsce standardów emisyjnych na
standardy oparte na kategorii BAT (najlepszej dostêpnej technologii), a potem BAT-
NEEC (najlepszej dostêpnej technologii niepoci¹gaj¹cej nadmiernych kosztów). Po-
ziom kosztów, jakie bêdzie musia³ ponie�æ w zwi¹zku z tym sektor paliwowo-energe-
tyczny, a zw³aszcza elektroenergetyka, szacuje siê na 6�10 mld USA13.

Obecnie w Unii Europejskiej w zakresie jako�ci obowi¹zuj¹ dwa podsystemy:
dobrowolny i obowi¹zkowy. Certyfikacja dobrowolna polega na spe³nianiu norm se-
rii EN ISO 9000, opisuj¹cych zasady funkcjonowania systemów jako�ci oraz spe³nia-
nia wymogów KEYMARK, okre�laj¹cych zgodno�æ wyrobu z wymaganiami norm
europejskich. Natomiast certyfikacja obowi¹zkowa to wymagana zgodno�æ z wyda-
wanymi przez Radê UE dyrektywami standaryzacyjnymi. Celem tych dzia³añ jest
przede wszystkim dba³o�æ, by w obrocie znajdowa³y siê tylko wyroby bezpieczne dla
zdrowia, ¿ycia i �rodowiska. Polscy przedsiêbiorcy chc¹cy sprawnie funkcjonowaæ
na rynku europejskim musz¹ ju¿ teraz stosowaæ dobrowoln¹ certyfikacjê systemów
jako�ci.

Drugim obszarem, w którym musz¹ byæ podjête dzia³ania przystosowuj¹ce pol-
skie przedsiêbiorstwa do wymogów UE, jest unowocze�nienie i zmiana opakowañ
produktów konsumpcyjnych, które w 50% bêd¹ odzyskiwane, a w 25% przetwarzane
na nowe. Poniewa¿ opakowanie jest istotnym elementem gospodarki rynkowej i pe³ni
w niej miêdzy innymi wa¿n¹ z punktu widzenia przedsiêbiorstw funkcjê marketingo-
w¹, nale¿y koniecznie zadbaæ o wzrost poziomu jako�ci polskiego opakowania. Opa-
kowanie w wielu przypadkach stawia produkcjê krajow¹ w ni¿szej pozycji wzglêdem
towarów zagranicznych nawet jako�ciowo gorszych, ale podanych bardziej atrakcyj-
nie. Istotne jest tak¿e dopasowanie siê do europejskich, a tak¿e �wiatowych, trendów
w zakresie opakowañ. Trendów, które zmierzaj¹ przede wszystkim do14:

11 Co czeka przedsiêbiorcê po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej � ochrona �rodowiska, Ministerstwo
Gospodarki, Departament Rzemios³a, Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw, Warszawa 1999, s. 45.
12 Ustawa o ochronie �rodowiska, odpadach oraz zmianie niektórych ustaw z 27 lipca 2001, DzU nr 100, poz. 1085.
13 W. M. G r u d z e w s k i, P. M i ¹ z e k, M. S k r o b i s z, Szanse i zagro¿enia..., op. cit.
14 Polska w Europie 2000 � Polskie nauki o zarz¹dzaniu wobec wyzwañ XX wieku, pod red. L. P a s i e c z-
n e g o, Wyd. Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczo�ci i Zarz¹dzania im. L. Ko�miñskiego, Warszawa 2001, s. 86.
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� rezygnacji z opakowañ tam, gdzie nie s¹ konieczne,
� ograniczenia ich wielko�ci, kszta³tu i �wystroju� do minimum,
� doboru opakowañ i tworzyw stosowanych do ich produkcji w taki sposób, aby

by³y one przyjazne dla �rodowiska,
� wielokrotnego u¿ywania opakowañ, które po ich ostatecznym wycofaniu

z eksploatacji powinny kwalifikowaæ siê do przetworzenia jako surowce wtórne lub
w sposób nieszkodliwy podlegaæ utylizacji albo zniszczeniu,

� jednolito�ci znakowania opakowañ m.in. w zakresie bezpieczeñstwa materia³u
opakowaniowego dla produktu (dotychczasowy znak kieliszka i widelca), skróconej
nazwy chemicznej materia³u opakowaniowego.

Teoretycznie ju¿ od 2002 roku polskie przedsiêbiorstwa objê³y wszystkie postano-
wienia dotycz¹ce swobodnego przep³ywu towarów. Z pewno�ci¹ z jednej strony u³a-
twi¹ one polskim przedsiêbiorcom wymianê handlow¹ z UE, a rynek zbytu polskich
towarów poszerzy siê w ten sposób. Z drugiej jednak strony obni¿¹ znacz¹co poziom
ochrony krajowego rynku przed zagraniczn¹ konkurencj¹15.

Istotne znaczenie w prawodawstwie wspólnotowym przywi¹zuje siê do zapew-
nienia za³ogom pracowniczym uczestnictwa w zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem.
W tym celu nak³ada siê na pracodawców obowi¹zek informowania przedstawicielstw
pracowniczych o stanie przedsiêbiorstwa oraz o zamierzonych decyzjach gospo-
darczych, jak równie¿ obowi¹zek skonsultowania tych decyzji16. Do zakresu spraw,
w których informacja, konsultacja i partycypacja powinny znale�æ zastosowanie,
nale¿¹17:

� wprowadzenie zmian technologicznych poci¹gaj¹cych za sob¹ powa¿ne
nastêpstwa dla pracowników,

� sprawy dotycz¹ce warunków i organizacji pracy,
� restrukturyzacja i ³¹czenie przedsiêbiorstw,
� sprawy maj¹ce wp³yw na zatrudnienie pracowników,
� zwolnienia grupowe,
� sytuacje, gdy polityka zatrudnienia prowadzona przez dane przedsiêbiorstwo

dotyka w szczególno�ci pracowników zatrudnionych  w ruchu granicznym.

W Polsce proces uczestniczenia pracowników w podejmowaniu decyzji jest ró¿-
ny, gdy¿ zale¿y od formy w³asno�ci przedsiêbiorstwa. Wysoki stopieñ partycypacji
okre�lany czêsto mianem kontroli robotniczej nad przedsiêbiorstwem dotyczy³ i na-
dal dotyczy przedsiêbiorstw pañstwowych. Nie odpowiada on jednak warunkom go-
spodarki rynkowej. Natomiast w sektorze prywatnym, w którym czêsto dzia³aj¹ mali

15 Polskie przedsiêbiorstwa w drodze do Unii Europejskiej. Polska w Europie 2000 � Polskie Nauki o zarz¹daniu
wobec wyzwañ XX wieku, pod red. Leszka Pasiecznego, Wyd. Wy¿szej Szko³y Przedsiêbiorczo�ci i Zarz¹dzania
im. L. Ko�miñskiego, Warszawa 2001, s. 82.
16 Co czeka przedsiêbiorcê..., op.cit., s. 19.
17 Ibidem, s. 19.
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i �redni pracodawcy, czêsto jest pozbawiony jakichkolwiek norm partycypacyjnych.
Zatem przede wszystkim tego sektora dotyczyæ bêd¹ wszystkie postulaty zwi¹zane
z upowszechnianiem rozwi¹zañ partycypacyjnych.

Unia Europejska stawia krajom cz³onkowskim, a wiêc i Polsce, niewielkie wy-
magania dotycz¹ce podatków. W zakresie podatków bezpo�rednich, czyli docho-
dowych od osób fizycznych i prawnych, obowi¹zuje zasada ujednolicenia ich, aby
zapewniæ jednakowe warunki dzia³ania przedsiêbiorstw w ramach wspólnego rynku.
Podstawê opodatkowania osób fizycznych w Polsce stanowi dochód danej osoby
pomniejszony o odliczenia i ulgi. Od 1998 roku p³acimy 19%, 30%, 40%. Podatek
dochodowy od osób prawnych zosta³ wprowadzony w 1992 roku i wynosi 28%. Dla
porównania � przedsiêbiorcy w Czechach p³ac¹ 29%, a na Wêgrzech 18%18. W pañ-
stwach cz³onkowskich Wspólnoty stawki oscyluj¹ od 30% do 50%, np. w Finlandii
stawka podatku od osób prawnych wynosi 29%, w Austrii 34%, w Belgii 41%,
w Danii za� 50%. W zakresie podatków po�rednich ujednolicenie ich ma u³atwiæ
przep³yw towarów i us³ug miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Podstawow¹ zasad¹
podatku VAT (od warto�ci dodanej) jest to, ¿e sprzedawca wlicza podatek nale¿ny
od dokonanej sprzeda¿y, a nastêpnie odejmuje od niego podatek zap³acony wcze�-
niej przez w³asnych dostawców. Powsta³¹ ró¿nicê sprzedawca wp³aca do bud¿etu
lub otrzymuje zwrot, je¿eli podatek zawarty w fakturach jest wy¿szy od nale¿nego19.
W Polsce obowi¹zuje podstawowa stawka podatku VAT w wysoko�ci 22%, a oprócz
niej stosuje siê dodatkowo, w odniesieniu do niektórych towarów i us³ug, stawki
obni¿one: 7%, 2%, 0%. W pañstwach cz³onkowskich istniej¹ ró¿nice dotycz¹ce nie
tylko liczby i rodzaju stosowanych stawek, ale równie¿ ich wysoko�ci. Stosuje siê
podatki od warto�ci dodanej, rozpoczynaj¹c od stawki 0%, a koñcz¹c na 28%. Istnieje
jeszcze jedna grupa podatków, okre�lana mianem podatków od spo¿ycia lub inaczej
akcyzowych. Dotycz¹ one takich grup towarów, jak: oleje mineralne, alkohole, tytoñ
i wyroby tytoniowe, artyku³y spo¿ywcze, artyku³y o�wietleniowe, towary luksusowe.
Polska w zasadzie spe³nia unijne normy podatków akcyzowych, które w krajach Wspól-
noty s¹ stosunkowo niskie.

3. Szanse i zagrożenia sektora polskich przedsiębiorstw
    w Unii Europejskiej

W roku 2000 zakoñczy³a siê realizacja III Wieloletniego Programu dla Ma³ych
i �rednich Przedsiêbiorstw na lata 1997�2000. Na podstawie oceny dotychczasowych
do�wiadczeñ i konsultacji z pañstwami cz³onkowskimi Komisja Europejska zapro-
ponowa³a nowy Wieloletni Program na rzecz Przedsiêbiorstw i Przedsiêbiorczo�ci,
maj¹cy wspieraæ przedsiêbiorstwa w latach 2001�2005. Program wdra¿any bêdzie
w 30 krajach Europy, kandyduj¹cych do UE, w tym równie¿ w Polsce. Ma pomóc

18 J. B i e l e c k i, A. S t a n k i e w i c z, Fiskus z Brukseli, �Rzeczpospolita� 2001, nr 266.
19 Ibidem.
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przedsiêbiorstwom przygotowaæ siê do dzia³ania i sprostania konkurencji na jednoli-
tym rynku Unii.

Priorytety polityki Unii Europejskiej wobec przedsiêbiorstw to:
1. Dzia³ania polegaj¹ce na wspieraniu przedsiêbiorczo�ci � przedsiêbiorczo�æ

jest kluczem do nowej ekonomii:
� popieranie inicjatyw, które nagradzaj¹ tych, co podejmuj¹ ryzyko w biznesie,
� wspieranie przedsiêbiorców, którym zamierzone przedsiêwziêcie nie powiod³o

siê, aby spróbowali jeszcze raz,
� tworzenie przyjaznych warunków do zak³adania firm przez kobiety, m³odych

ludzi, bezrobotnych,
� wspieranie nowych form przedsiêbiorczo�ci,
� u³atwienia i lepszy dostêp do �róde³ finansowania poprzez wzmacnianie systemu

kredytowania (szczególnie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw),
� rozwój wiedzy o przedsiêbiorczo�ci na wszelkich szczeblach edukacji (szko³y,

uczelnie, zak³ady pracy).

2. Promowanie innowacji w biznesie:
� u³atwienie dostêpu do nowych technologii (likwidacja barier rozwoju badañ

i nowych technologii),
� wdra¿anie idei innowacyjno�ci i badañ w gospodarce i spo³eczeñstwie,
� przyjêcie patentu wspólnotowego,
� reforma edukacji i systemu szkoleñ w celu podnoszenia kwalifikacji (sta¿e dla

specjalistów, wymiana naukowców i badaczy).

3. Nowe formy biznesu w e-gospodarce (elektronicznej):
� zachêcanie do korzystania z e-handlu przez europejskie firmy,
� rozwój handlu elektronicznego pomiêdzy firmami (business to business), co

³¹czy siê ze zmianami w metodach prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej i zarz¹-
dzania,

� oddzia³ywanie na ca³y ³añcuch poda¿y, ³¹cznie z podwykonawcami, zamówie-
niami, rozwojem produktu, marketingiem, logistyk¹ i dystrybucj¹.

4. Wykorzystanie mo¿liwo�ci p³yn¹cych z jednolitego rynku Unii, polegaj¹ce na
urynkowieniu takich sektorów, jak: gazownictwo, elektryczno�æ, transport i us³ugi
pocztowe, gdy¿ wci¹¿ jest zbyt wiele przeszkód i niepotrzebnych kosztów dzia³alno�ci
przedsiêbiorstw:

� zachêcanie przedsiêbiorstw do rozszerzenia dzia³alno�ci ponad rynki lokalne,
regionalne i krajowe.

5. Mniej biurokracji:
� uproszczenie obecnych i przysz³ych regulacji, aby z ³atwo�ci¹ stosowaæ je

w dzia³alno�ci przedsiêbiorstw,
� nowe �rodki i instrumenty prawne bêd¹ podlega³y ocenie ich wp³ywu (business

impact assessment, BIA),
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� propozycje ustawodawcze bêd¹ zaakceptowane tylko w przypadku, gdy ich
wp³yw na przedsiêbiorstwa bêdzie w³a�ciwie oceniany przed wprowadzeniem tych
propozycji.

6. Nowe metody koordynacji:
� benchmarking, monitoring i wspólne dzia³ania Komisji Europejskiej z pañstwa-

mi cz³onkowskimi.

Na podstawie tych priorytetów mo¿na okre�liæ g³ówne cele Wieloletniego Progra-
mu dla Przedsiêbiorstw i Przedsiêbiorczo�ci, którymi s¹:

� promowanie przedsiêbiorczo�ci jako warto�ciowej i efektywnej umiejêtno�ci
¿yciowej zorientowanej na konsumenta i opartej na kulturze �wiadczenia us³ug,

� zachêcanie �rodowisk tworz¹cych przepisy i �rodowisk biznesowych do
podejmowania takich dzia³añ, w których badania, innowacje oraz idea przedsiê-
biorczo�ci bêd¹ mog³y siê rozwijaæ,

� poprawa dostêpu do finansów dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw,
� uwypuklenie znaczenia konkurencyjno�ci ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw

w gospodarce opartej na wiedzy,
� koordynacja ró¿nych sieci wspierania biznesu, �wiadcz¹cych us³ugi na rzecz

przedsiêbiorstw.

Unia Europejska to wielkie wyzwanie dla polskich przedsiêbiorstw. Bycie w Unii
niesie ze sob¹ mo¿liwo�æ funkcjonowania w bardziej efektywnym i konkurencyjnym
�rodowisku. Dla jednych wiêc tworzy ono ogromne szanse, dla innych natomiast za-
gro¿enia, dlatego ju¿ dzisiaj polskie przedsiêbiorstwa musz¹ prowadziæ szczegó³ow¹
analizê swojej dzia³alno�ci, a przede wszystkim obserwowaæ szybko zmieniaj¹ce siê
otoczenie.

Do szans, które dotycz¹ sektora przedsiêbiorstw, a zwi¹zane s¹ z procesem wej-
�cia do UE, nale¿y zaliczyæ20:

� u³atwienie dostêpu do europejskiego rynku wewnêtrznego krajów UE,
� dostêp do nowych technologii,
� mo¿liwo�æ jednolitej standaryzacji,
� mo¿liwo�æ konkurencji cenowej na rynku UE,
� mo¿liwo�æ oszczêdno�ci kosztów dziêki ekonomii skali.

Integracja z UE to  tak¿e zagro¿enia w postaci21:
� wej�cia nowych inwestorów z krajów UE,
� wzrostu konkurencji poprzez import produktów z krajów UE,
� wzrostu konkurencji na rynku krajowym,
� wzrostu kosztów dzia³alno�ci,
� wyparcia z dotychczasowych segmentów rynkowych.

20 W. M. G r u d z e w s k i, P. M i ¹ z e k, M. S k r o b i s z..., op. cit.
21 Ibidem.
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Te z przedsiêbiorstw, które potrafi¹ siê znale�æ w nowym otoczeniu, rozpo-
znaj¹ szanse i zagro¿enia, dostosuj¹ sw¹ strategiê i politykê oraz przeprowadz¹ po-
trzebne procesy dostosowawcze, bêd¹ mia³y okazjê zaistnieæ na eurorynku i bêd¹
w uprzywilejowanej sytuacji. Natomiast te, które nie wykorzystaj¹ nadarzaj¹cych siê
szans, stan¹ w obliczu klêski upad³o�ci, poniewa¿ nie bêd¹ mog³y podo³aæ konkuren-
cji w sferze technologicznej, informacyjnej, jako�ciowej czy te¿ cenowej.

Wnioski końcowe

Proces integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹ stawia wiele wymagañ, szczególnie
w zakresie zmniejszenia dystansu dziel¹cego poziom rozwoju gospodarki polskiej od
gospodarki krajów UE. Pokonywanie tego dystansu wymaga zarówno unifikacji prze-
pisów formalnoprawnych, jak i zmiany struktur istniej¹cych w polskiej gospo-
darce, odnowy technologicznej, podnoszenia poziomu jako�ci, konkurencyjno�ci
oraz podjêcia procesów koncentracji i specjalizacji. Harmonizacja prawa krajowego
z prawem wspólnotowym oznacza wprowadzenie w ¿ycie w ci¹gu najbli¿szych lat
wiele aktów prawnych zmieniaj¹cych w bardzo znacznym stopniu warunki, w któ-
rych dzia³aj¹ polskie przedsiêbiorstwa. Odpowiednie przygotowanie przedsiêbiorców
polskich do ich wdro¿enia  bêdzie bardzo istotne z punktu widzenia zdolno�ci
do konkurowania z przedsiêbiorstwami unijnymi na europejskim rynku wewnêtrz-
nym. Trzeba bowiem pamiêtaæ, ¿e w krajach cz³onkowskich akty prawne, które do-
piero teraz s¹ przyjmowane przez parlament w Polsce, funkcjonuj¹ nieraz od wielu
lat. Innymi s³owy, przedsiêbiorcy unijni dysponuj¹ wiêksz¹ wiedz¹ na temat ich
konsekwencji dla prowadzenia dzia³alno�ci gospodarczej22. Czasami odnosi siê wra-
¿enie, ¿e nie wszystkie  przedsiêbiorstwa zdaj¹ sobie sprawê z czekaj¹cej ich rewolu-
cji po wej�ciu do UE i w zwi¹zku z tym nie podejmuj¹ energicznie stosownych dzia-
³añ wyprzedzaj¹cych.
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