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Koniunktura w Polsce w aspekcie Europejskich 
procesów integracyjnych 

Wybrane mierniki polskiej koniunktury 

Można badać koniunkturę gospodarczą na wiele sposobów używając do 
tego wielu mierników, wskaźników, barometrów czy modeli. Jednak trzeba 
zadać pytanie, które mierniki odzwierciedlają najlepiej postsocjalistyczną 
gospodarkę, jaką jest Polska. Dla lepszego zdiagnozowania postsocjali-
stycznej koniunktury potrzebnie jest przytoczenie znaczących faktów. Za-
cząć trzeba od podstawowego faktu, że żadne kraje (oczywiście poza kraja-
mi z bloku wschodniego) nie przechodziły całej transformacji i zmiany z 
dnia na dzień systemu. Są to nowe i nieporównywalne zjawiska, które nigdy 
wcześniej nie były opracowane. Nie da się więc porównać gospodarek kra-
jów zachodnich, których rozwój rynkowy trwał od drugiej wojny światowej, 
czy zjawisk i procesów długookresowych, które tam zachodziły. Badanie 
koniunktury długookresowej w krajach postsocjalistycznych jest teoretycz-
nie możliwe, ale jest to pozbawione sensu z paru prostych przyczyn. Jedną 
z nich jest niedostatecznie wiarygodna baza statystyczna toteż, dlatego au-
torzy fundamentalnych prac poświęconych teorii i analizie porównawczej 
współczesnego wzrostu gospodarczego regularnie wykluczali z badań kraje 
socjalistyczne. Zasadniczą przyczyną był nierynkowy system, który niepo-
prawnie odzwierciedlał podstawowe zmienne ekonomiczne. Przykładem są 
badania S. Fishera i W. Easterlya dotyczące wzrostu gospodarczego Związ-
ku Radzieckiego na przełomie lat 1960-1989. Wyliczenia ich wskazują, że 
przy średnich dla próby wartościach parametrów, wiążących wymienione 
czynniki ze wzrostem PKB na jednego mieszkańca, przeciętne tempo wzro-
stu PKB na głowę mieszkańca w Związku Radzieckim w tych latach powin-
no było wynosić 4,7 % rocznie. W rzeczywistości wyniosło ono 2,36% rocz-
nie. Różnica między faktycznym a wyliczonym wskaźnikiem wzrostu ozna-
cza, że socjalistyczny wzrost gospodarczy był mało efektywny w porównaniu 
ze wzrostem w gospodarkach rynkowych1. Taką samą analizę można prze-
prowadzić dla bezrobocia, inflacji itp. Wiadome jest, że w gospodarkach 
postsocjalistycznych ciężko będzie, a w zasadzie niemożliwe jest, znalezie-
nie odzwierciedlenia w wahaniach cykli koniunkturalnych Kondratiewa, 
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Kuznetsa, Juglara czy Kitchina, ale pewne zjawiska (teorie cykli) koniunk-
tury zachodzą i można je wyjaśnić w krótszym okresie. Wiadomo jest, że 
zjawiska, które występują w wieloletnich gospodarkach nie wystąpią w Pol-
sce. Nieraz można było zaobserwować wzrost PKB i wzrost bezrobocia 
(przecież bezrobocie jest wskaźnikiem antycyklicznym, zmienia się w od-
wrotnym kierunku co koniunktura!) - jednak to nie jest anomalią ale rze-
czą normalną dla takiej gospodarki. 

Rysunek 1) Kształtowanie się stopy bezrobocia a PKB w Polsce 

Wynika to ze słabej efektywności pracy oraz procesów transformacyj-
nych. Do wykonania takiej samej pracy w USA lub w U E potrzebne jest 
około trzech lub czterech ludzi mniej niż w Polsce. Postawić można tezę, że 
wzrost gospodarczy nie jest w stanie zlikwidować szybko bezrobocia, ponie-
waż poprawi on w pierwszym momencie efektywność pracy, potem zatrzy-
ma wzrost bezrobocia, a potem dopiero zacznie spadać bezrobocie. Dopie-
ro wtedy przeciętny Kowalski odczuje ten pożądany wzrost gospodarczy w 
swoim budżecie domowym. Obecnie mimo dość wysokiego wzrostu PKB 
(3,5% w 2003), wzrosło również bezrobocie do 20,6 %. Prognozy Komisji 
Europejskiej z poprzedniego roku co do bezrobocia sprawdziły się. Wysoki 
wzrost gospodarczy powoduje zastąpienie produkcji kapitałem na rzecz 
pracy - stara zasada kapitałochłonność wyższa od pracochłonności. 

Dlatego taki wskaźnik jak bezrobocie (antycykliczny) nie będzie standar-
dowo jak w innych krajach odzwierciedlał stanu gospodarki. Uważam, że 
dość ciekawym miernikiem będzie ilość otworzonych firm w Polsce oraz 
ilość mieszkań oddanych do użytku czy sprzedaż samochodów (inaczej mó-
wiąc środki trwałe). 
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Rysunek 2) PKB • UoM minikań oddanych do użytku 

M i e s z k a n i a a PKB 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

ŻróJto: GUS 2004 

Właśnie te wskaźniki odzwierciedlają długotrwały tor gospodarki. Jeżeli 
chodzi o dochód obywatela, to przy takim wysokim bezrobociu (co piąty 
obywatel w wieku produkcyjnym nie pracuje) o jakimś potężnym wzroście 
można zapomnieć. Jednakże nie wolno zapomnieć o rosnącym zadłużeniu 
nie tylko państwa ale i też przeciętnych Polaków oraz firm, co też daje do-
datkowy obraz koniunktury. 

Obraz bieżącej koniunktury 

Wzrost, wzrost - takie informacje wszyscy podają. IV kwartał 2003 roku 
zakończył się wzrostem 4,4 % (szacunkowo) PKB. Motorem takiego wzro-
stu był wysoki poziom eksportu. Eksport wzrósł o 12,4% w stosunku do po-
przedniego roku. W lutym Polskie firmy sprzedały ponad 18% więcej towa-
rów, niż rok wcześniej, jest to rekord od 8 lat. Najwięcej sprzedali ekspor-
terzy - producenci pojazdów mechanicznych oraz maszyn i aparatury elek-
trycznej. Jednakże spadła sprzedaż odzieży i wyrobów futrzarskich, mniej 
sprzedały firmy budowlane. Wicepremier Jerzy Hausner szacuje, że wzrost 
gospodarczy w pierwszym kwartale tego roku przekroczy 5%. Kwartał II 
będzie charakteryzował się zrywem przedakcesyjnym. 

Rodzi się pytanie jak silny jest ten wzrost, w którym brak nowych inwesty-
cji, wysokiego popytu krajowego oraz wyraźnej poprawy w sektorze budow-
lanym. Można wysunąć tezę, że wzrosty powodują przedsiębiorcy, urzędy, 
którzy nieraz zadłużają się, by na czas zdążyć do spełnienia norm Unii. Tak-
że moment przed wejściem wykorzystują importerzy - przecież jak wiado-
mo zmieniają się stawki celne na towary z Azji. Nieraz są to cła antydam-
pingowe, więc przy stosunkowo niskim dolarze opłaca się importerom za-
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Tabela 1) Wybrane wskaźniki koniunktury 

Wskaźniki wyprzedzające Wskaźniki równoczesne 
• Inwestycje w budownictwie* • Produkcja dóbr inwestycyjnych 

• Wzrost zatrudnienia • Stopa bezrobocia 

• Wydajność pracy* • PKB 

• Liczba nowo tworzonych firm* • Dochody ludności 

• Wzrost eksportu oraz importu • Produkcja przemysłowa 

• Wzrost konsumpcji: zaliczyć można 

wzrost składki na ubezpieczenia 

majątkowe, na życie itp. 

• Inwestycje konsumpcyjne 

(powiększające majątek trwały, np. 

kupno aut)* 

• Zużycie energii na jednego 

mieszkańca 

• Kurs akcji, (cała giełda) 

• Ilości pieniądza 

• Zadłużenia prywatnego 

• Wzrost - spadek zapasów2 

• Stopa procentowa 

(*)wskaźniki o charakterze długoterminowym Źródło: opracowanie własne 

Tabela 2) Czynniki wpływające n a bieżącą sy tuację gospodarczą w Polsce 

Czynnik poprawy 
Zryw przed akcesyjny Zryw przed akcesyjny 

• Sprzedaż aut dostawczych i naczep • Brak możliwości odpisu 

(wzrost o 80%) jednorazowego VAT'u 

• Wzrost eksportu • Reeksport towarów importowanych z 

• Wzrost importu z krajów azjatyckich krajów azjatyckich, związane jest to z 

(szczególności Chiny) niższą taryfą celną (która ulegnie 

zmianie w maju), oraz słabszym 

kursem dolara do PLN co sprzyja 

eksportowi do UE rozliczanego w 

mocnym do złotówki EURO 

• Wzrost kursu akcji • Wiara w napływ kapitału 

Europejskiego na rynek finansowy 

• Spadek produkcji sprzedanej w 

budownictwie (-8,9 %) do 

poprzedniego roku 

• Minimalny wzrost inwestycji (0,3%) 

• Wzrost bezrobocia 

Źródło: Opracowanie własne 
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towarować się, by uniknąć wyższego da, nieraz towary takie są reeksporto-
wane do krajów unii, ponieważ widoczna jest różnica pomiędzy dem oraz 
różnicą kursową. To wszystko jest możliwe do maja tego roku. Niepokoi 
fakt, że sektor budowlany, który nakręca długofalowo gospodarkę odnosi 
tylko ujemne wskaźniki. Mimo, że wchodzący VAT na artykuły podwyższy 
ceny po naszym wejściu, społeczeństwo nie jest w stanie więcej nabyć towa-
rów trwałych. 

Odnotowany został w pierwszym kwartale wzrost sprzedaży samochodów 
wobec poprzedniego okresu o 22,35% i wyniósł 98 tys. 280 sztuk. Jednak-
że, jak szacują analitycy z firmy SAMAR, w perspektywie roku spodziewa-
ny jest spadek sprzedaży o 10% w stosunku do poprzedniego. Sprzedaż no-
wych aut w 2003 roku wyniosła 358 tys. 400 sztuk). 

Społeczeństwo wraz ze zbliżającym się wejściem do UE niesłusznie się 
zadłuża dokonując przy tym masowych zakupów, przez co powodują nie-
uzasadniony wzrost cen. Za miesiąc czy dwa ceny spadną, ponieważ popyt 
będzie mniejszy - spowoduje to większe promocje. 

Źródło: Rzeczpospolita B 6, NBP 

Jednak statystyka nie w pełni przekłada się na nastroje przedsiębiorców. 
Rodzi się tutaj pytanie czy to jest wystarczający wzrost, by poprawić ko-
niunkturę czy tylko ostatni podmuch przed akcesją? 
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Rynnck 4) Pitny cykl koniunkturalny 

Źródło: Rzeczpospolita 02, opracowanie przez IBnGR 

IBnGR stwierdził, że w okresie transformacji w Polsce miał miejsce pe-
łen cykl koniunkturalny. Pierwszy dolny punkt zwrotny przypadł na lata 
1990-1991, pierwszy górny punkt - na rok 1997. Drugi dolny punkt zwrotny 
osiągnięto w roku 2001, a ożywienie koniunktury z roku 2003 sygnalizuje 
powolne wchodzenie gospodarki w fazę rozkwitu. 

Kształtowanie się przyszłej koniunktury 

Można, zatem zadać sobie pytanie jak będzie się kształtowała koniunktu-
ra gospodarcza Polski w najbliższych miesiącach. Można podzielić na czyn-
niki endogeniczne zależne od Polski czy od Polaków takie, jak np.: zryw 
przedakcesyjny, fala bankructw i czynniki egzogeniczne niezależne od Pol-
ski tak, jak: napływ inwestycji zagranicznych, kondycja finansowa Europy. 

Wyniki finansowe przedsiębiorców będą najważniejszym czynnikiem we-
wnętrznym dla polskiej koniunktury. O tym, że wielkie przedsiębiorstwo 
jest na skraju upadłości, dowiadujemy się zazwyczaj wówczas, kiedy jest za 
późno. Tak długo, jak to tylko możliwe, zarządy starają się utrzymać ten 
fakt w tajemnicy, licząc na poprawę sytuacji. Jedno czy dwa bankructwa nie 
byłyby jeszcze katastrofą. Gdyby jednak doszło do serii, mogłaby zadziałać 
zasada domina: jedno upadające przedsiębiorstwo ciągnie za sobą drugie. 
Efektów nie trzeba byłoby szukać: pojawiłoby się duże bezrobocie, większe 
wydatki na ratowanie bankrutów i słabszy pieniądz. W Polsce utrzymuje się 
pesymistyczne oceny przedsiębiorców i konsumentów. Wiadomo, że eko-
nomia jest ważna, ale samo nastawienie psychologiczne narodu jest waż-
niejsze. Im bardziej społeczeństwo wierzy w poprawę sytuacji makroekono-
micznej tym bardziej jest skłonne do ponoszenia ryzyka i jest mniejsza go-
rycz porażki. Panuje wtedy zasada optymizmu, co automatycznie napędza 
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inwestycje i chęć do inwestowania, co jest typowe w USA. Potrzebne są no-
we małe firmy dążące do rozwoju, jednakże nasze wymagania administra-
cyjne bardzo dobrze utrudniają powstawanie nowych firm, którym niejed-
nokrotnie zależy na czasie. 

Można powiedzieć, że najlepsza polityka finansowa i monetarna nie po-
mogą, jeżeli firmy po prostu nie uwierzą, że nadchodzą lepsze czasy i nie za-
czną ponownie inwestować. To, czy przyszłe tendencje gospodarcze utrwa-
lą się i nasilą, ekonomiści uzależniają przede wszystkim od inwestycji. Prze-
konanie, iż sprawy idą w lepszą stronę, narasta w Polsce niezwykle wolno. 
Trudno się oprzeć wrażeniu, że jakiekolwiek negatywne sygnały - strajki, źle 
postrzegane działania rządu, złe wieści ze świata mogą ten słabiutki trend 
poprawy zatrzymać. Bardzo ważnym wskaźnikiem wewnętrznym dla ko-
niunktury będzie stan finansów RP. Jeżeli finanse publiczne nie zostaną 
uporządkowane, to będzie zachwiana całkowicie równowaga gospodarcza. 
Brak pieniędzy spowoduje niepokoje społeczne, wysoki deficyt z brakiem 
możliwości spłaty, brak funduszy na opiekę zdrowia w zasadzie brak fundu-
szy na podstawową działalność państwa. Efekty będą widoczne w postaci 
wyższych stóp procentowych w celu przyciągnięcia pieniędzy krajowych i 
zagranicznych do budżetu, co automatycznie osłabi inwestycje oparte na 
kredytach. W zasadzie, jeżeli doszłoby do gwałtownego pogorszenia sytu-
acji budżetowej, zapłacimy za to wszyscy. Niestety plan oszczędnościowy 
został odsunięty na bok. 

Ogromnym zagrożeniem dla koniunktury gospodarczej jest władza poli-
tyczna. Obecnie Rząd RP nie cieszy się popularnością jak przystało „afera 
goni aferę" - jest to na porządku dziennym. Ludzie są zmęczeni i sfrustro-
wani takim stanem rzeczy, co widać gołym okiem. Nie brakuje też polity-
ków, którzy marzą o prowadzeniu masowych strajków. Fala niepokojów 
spowodowałaby znaczne straty, wolniejszą odbudowę optymistycznych na-
strojów, a być może również, jeśli rząd zgodziłby się zaspokoić owe żądania, 
większy deficyt budżetowy i inflację. Oczywiście przedwczesne wybory też 
nie są dobrym pomysłem. Znowu poniesione koszty na fanaberie polity-
ków, obojętne z której partii, znowu niespełnione obietnice. Taka jest poli-
tyka zdobycia władzy. Władza ma drastyczny wpływ na koniunkturę. Niepo-
kojące jest to, że wyboru o ile nie będzie przedterminowych odbędą się w 
2005 roku - czyli rok po wejściu do UE. Wiadomo, że sytuacja ekonomicz-
na nie będzie z dnia na dzień lepsza. Trzeba uświadomić sobie fakt, że 
członkostwo w Unii da nam możliwość rozwoju, ale ich nie zagwarantuje. 
Rzeczą oczywistą jest, że Polska jest mniej konkurencyjną gospodarką w 
porównaniu do innych członków Unii, więc z początku może być trudno z 
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dopasowaniem się i zrozumieniu mechanizmów panujących od połowy wie-
ku w Unii Europejskiej. Społeczeństwo może zareagować negatywnie i po-
litycy, którzy głosili poparcie antyeuropejskie dojdą do władzy. Takie dzia-
łania mogą zahamować dotychczasowe procesy rozwojowe. 

Oczywiście jest jeszcze parę czynników zewnętrznych, które mają wpływ 
na polską koniunkturę. Najważniejszym czynnikiem zewnętrznym jest sytu-
acja gospodarcza Unii Europejskiej, a w szczególności naszego największe-
go partnera handlowego, czyli Niemiec. Niemcy jeszcze dziesięć lat temu 
uważane były za gospodarczą lokomotywę Europy, obecnie ta sytuacja się 
zmieniła. Wzrost gospodarczy jest bliski zeru a deficyt PKB osiągnął ponad 
3% PKB. Spadek PKB w Niemczech oznacza bowiem wolniejszy wzrost dla 
całej Europy, a w szczególności dla polskiego eksportu. Poważny wpływ na 
naszą koniunkturę będzie miał konflikt w Iraku, w którym Polska czynnie 
bierze udział. Dłuższa wojna może spowodować podwyżkę cen ropy i falę 
dotąd nieznanego terroryzmu. Polska w zasadzie za mało wysłała żołnierzy, 
by mówić o masowych wydatkach na zbrojenia, które poprawiają koniunk-
turę. Oczywiście Polska zabiega w Waszyngtonie, aby polskie firmy zdobyły 
kontrakty na odbudowę Iraku po obaleniu Saddama Husajna. Jednak za-
nim sytuacja w Iraku ustabilizuje się i polskie firmy zaczną zarabiać w tym 
kraju, jeszcze to potrwa3. 

Pozytywnym faktem jest obniżenie podatku CIT dla firm z 28% do 19%. 
Spowoduje to ograniczenie szarej strefy, która jest dość duża, bo daje ona 
ponad 14% PKB oraz spowoduje powstanie większej ilości nowych firm. 
Plan oszczędnościowy Jerzego Hausnera w zasadzie został odsunięty na 
drugi bok w wyniku rozpadu się partii rządzącej. Pozytywnym akcentem 
jest, że Polska gospodarka i zagraniczni inwestorzy nie przestraszyli się ja-
kieś nieznanej sytuacji i masowo nie zaczęli uciekać z rynku. Jest to pozy-
tywny aspekt kłótni partii rządzącej. 

Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na koniunkturę 

Polska stoi przed wielką szansą zaistnienia na arenie politycznej w Euro-
pie oraz na długotrwałą poprawę koniunktury. Wstąpienie do Unii Euro-
pejskiej rodzi wiele obaw, które pojawiają się u nas często - co jest słuszne. 
Polska jest krajem zasługującym na to, by w Unii być. Obawy występują 
przed czymś nieznanym, ale Polska raz już zdecydowała się podjąć takie ry-
zyko i obaliła system komunistyczny. Powinna dalej podejmować takie wy-
zwania a nie traktować to jakąkolwiek oceną rządów polskich. Trzeba spoj-
rzeć na wstąpienie do Unii ze strony społeczeństwa, które chce godnie żyć, 
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podróżować, pracować. Zdaję sobie sprawę, że Unia Europejska nie zała-
twi nam wszystkich spraw i nie da „fury pieniędzy" ani nie zagwarantuje 
pracy czy lepszej infrastruktury oraz nie poprawi z dnia na dzień koniunk-
tury. Mimo to pozwoli nam na łatwiejszy międzynarodowy kontakt z inny-
mi krajami europejskimi, łatwiejszą wymianę handlową, rozszerzenie kon-
taktów i przede wszystkim poprawi morale społeczeństwa, które w dłuższej 
perspektywie przestaną być inne od krajów europejskich. Jestem przekona-
ny, że polskie społeczeństwo odnajdzie się w nowej sytuacji, przecież już raz 
to zrobiło obalając gospodarkę centralnie planowaną, ma już doświadcze-
nie. Polacy umieją sobie radzić i dostosowywać się do nowych warunków. 
Uważam, że Polska będzie miała wielką szansę, której nie można zmarno-
wać. Można postawić ryzykowne i dość kontrowersyjne twierdzenie, że Po-
lacy będą mieli swoje „pięć minut" , mimo spowolnienia koniunktury w 
Unii. Przecież kraje wchodzące do Unii będą jakby innowacją (nowym pro-
duktem), które pozwoli na przyśpieszenie i zmiany. Oczywiście rodzi się na-
stępujące pytanie, jak będzie wyglądała polska koniunktura po wejściu do 
Unii, czy się poprawi, czy dramatycznie się pogorszy? Jakie koszty poniosą 
przedsiębiorcy, by spełnić normy europejskie? Czy one się kiedykolwiek 
zwrócą? 

Nowa Unia to 450 milionów konsumentów i granice bez ceł. Ale także 80 
tys. stron przepisów - od definicji żywności po definicje części samochodo-
wych. Portugalczycy wspominają wejście do Unii jako czas wielkiego zamie-
szania. W Polsce legislacyjny maraton trwa. A ile potrwa legislacyjny szok? 

Przystąpienie do Unii Europejskiej będzie miało wielokierunkowy wpływ 
na polską gospodarkę. Jednak tylko częściowo będzie on miał bezpośredni 
charakter wynikający z napływu funduszy unijnych do Polski. W znacznie 
większym stopniu będzie zależał od wielu innych czynników, które czasami 
w dość skomplikowany sposób będą oddziaływały na sytuację w naszym kra-
ju. Prognozy zebrane przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej z pol-
skich ośrodków badawczych i opublikowane w postaci „Bilansu korzyści 
• kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej" potwierdzają zakłada-
ny przez rząd wyraźny wzrost gospodarczy, wliczając w to lata bezpośrednio 
po przystąpieniu. Z prognoz wynika, że Polska po wejściu do UE powinna 
rozwijać się szybciej niż obecnie. 

Ale jak na tym wzroście skorzysta przeciętny obywatel? Kiedy przecięt-
ny Kowalski zobaczy poprawę w swoim budżecie domowym? 

Koszty dostosowawcze przedsiębiorstw, tragiczna sytuacja finansów pu-
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blicznych oraz słaba koniunktura Niemiec wpłyną bardzo negatywnie na 
koniunkturę polską do 2005 roku. Wpływ niemieckiej koniunktury na nasz 
eksport jest szczególnie ważny wobec 35% udziału Niemiec w polskim eks-
porcie. Obniżenie stawki podatku CIT do 19% przyczyni się do powstania 
wielu małych firm oraz ograniczenia szarej strefy. Jest to bardzo pozytywny 
sygnał dla koniunktury. 

W momencie akcesji koniunktura polska poprawiać się będzie powoli 
bez żadnych gwałtownych zrywów. Wiąże się to także z kosztami dostoso-
wawczymi do wymogów Unii. Najwyższe koszty dostosowania do unijnych 
wymogów jakości towarów poniosą w Polsce producenci żywności, maszyn, 
aparatury elektrycznej, pojazdów mechanicznych wyrobów chemicznych. 
Uzyskanie certyfikatu HACCP w jednym zakładzie kosztuje 1,2 min zł4. 
Rodzą się słuszne obawy czy ta kwota nie jest za duża? Przecież normy trze-
ba spełnić w ciągu miesiąca, niekiedy paru. Zostało bardzo mało czasu na 
zmiany, a przecież to wszystko wymaga czasu i ogromnych nakładów inwe-
stycyjnych, które często przekraczają możliwości polskich firm. W wielu 
branżach (np. mięsnej) normy należało spełnić do stycznia 2004 roku, mi-
mo, że przystąpienie planowane było na maj 2004 roku. Nieuzyskanie cer-
tyfikatów grozi falą bankructw małych przedsiębiorstw, ponieważ odbiorcy 
nie będą chcieli kupować towarów niespełniających norm, w zasadzie nie 
będą mogli ich odbierać. Chodzi tu o uzyskanie odpowiednich certyfikatów 
(w niektórych branżach CE, a np. w branży spożywczej HACCP) i koszty 
unowocześnienia produkcji. Stosunkowo wysokie koszty występują jeszcze 
w branży produkcji maszyn i aparatury elektrycznej, produkcji pojazdów 
mechanicznych oraz wyrobów chemicznych, gdzie średnie koszty uzyskania 
certyfikatu wynoszą od 120 do 280 tys. PLN, a pozostałe koszty dostoso-
wawcze od 70 do 300 tys. zł. Jest to niepokojące, ale z łatwością można użyć 
stwierdzenia, że polski przedsiębiorca jest spóźnionym uczestnikiem globa-
lizacji. Skoczył na głęboką wodę w epoce umiędzynarodowienia gospodar-
ki. Jego oferta musi się obronić w codziennej konkurencji z potęgą kapita-
łową, technologiczną i marketingową Zachodu oraz cenową konkurencją 
Dalekiego Wschodu. Polskie małe średnie firmy lokują 75 procent sprzeda-
ży na rynku lokalnym, 21 procent na rynku ogólnokrajowym i zaledwie 4 
procent za granicą. Te 4 procent należy jednak potraktować jako ogromną 
szansę, jako ważny przyczółek światowych rynków. Ale czy właśnie te czte-
ry procent wynagrodzą te wszystkie koszty? Czy powtórzy się sytuacja z po-
czątku lat 90, odzwierciedlającą się falą zwolnień i upadkiem nieefektyw-
nych (teraz nie spełniających norm) zakładów oraz spowoduje wyższą infla-
cję? W pewnym sensie wejście do Unii spowoduje upadek wielu firm, nie 
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spełniających wymogów, ale dla innych oznaczać będzie to dalszy rozwój 
czy też powstanie nowych. Można założyć, że sytuacja powtórzy się z lat 90, 
kiedy wystąpiła też faza szoku a potem odnalezienia. Jednak da to nam 
szanse na długotrwały rozwój koniunktury. 

Zdaniem ekspertów po akcesji - w latach 2005 - 2007 - nastąpi boom in-
westycyjny i konsumpcyjny, a PKB będzie rosnąć w tempie ponad 5 proc. 
Deficyt obrotów bieżących w relacji do PKB wzrośnie do 5 proc. "co jednak 
nie będzie tworzyć zagrożenia dla stabilności gospodarczej Polski". Na sku-
tek wzrostu importu nastąpi pogorszenie salda handlowego (o 2 pkt proc. 
PKB), jednak w tym samym czasie pojawią się rosnące transfery netto z 
Brukseli. W kolejnych latach - 2008 - 2010 r. - wzrost gospodarczy ulegnie 
osłabieniu do 4 proc. PKB, spadnie eksport i import, zaś deficyt obrotów 
bieżących wyniesie ok. 4 proc. PKB. Od roku 2011 polska gospodarka ma 
wejść na ścieżkę przyspieszonego rozwoju. PKB znów będzie rosło w tem-
pie ponad 5 proc. rocznie, zaś deficyt obrotów bieżących będzie stopniowo 
spadał poniżej 4 proc. PKB5. 

Rysunek 5) Prognozowane tempo wzrostu PKB po wejściu do Unii 

EFEKTY CZŁONKOSTWA W UNII 
tempo wzrostu PKB 

6,0 

' 2002 2003 20CH 2005 2006 2007 2006 2009 20(0 2011 2012 2013 20W 

• i scenariusz członkostwa W t scenariusz Izolacji 

Źródło: Rzeczpospolita 22 kwiecień 2003, B-4 s.l 

W 2004 r. polski PKB według parytetu siły nabywczej stanowić będzie ok. 
41 proc. unijnego, zaś według kursów walutowych - ok. 21 proc. W ciągu ko-
lejnych 10 lat powinniśmy poprawić te wskaźniki do 55 proc. i 31 proc. 

Oznacza to, że po akcesji nastąpi kilkuletni boom inwestycyjny i kon-
sumpcyjny. Deficyt obrotów bieżących w relacji do PKB stopniowo wzro-
śnie do 5%, co nie będzie jednak tworzyć zagrożenia dla stabilności gospo-
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darczej Polski. Wskutek znacznego wzrostu importu w bilansie płatniczym 
nastąpi wyraźne pogorszenie (o 2 punkty procentowe PKB) salda handlo-
wego, natomiast pojawią się rosnące transfery netto z Unii. W latach 2008-
2010 nastąpi rodzaj stopniowego wyczerpania się dotychczasowego modelu 
wzrostu gospodarczego, bazującego na szybkim wzroście popytu krajowe-
go. Dynamika spożycia spadnie poniżej 4%, inwestycji do 7%, zaś wzrostu 
PKB do ok. 4%. Tempo wzrostu eksportu i importu, po gwałtownym wzro-
ście w latach poprzednich, obniży się do ok. 7%, zaś deficyt obrotów bieżą-
cych oscylować będzie wokół 4 % PKB. 

W okresie tym może również wystąpić rodzaj rozczarowania efektami 
członkostwa Polski w UE, głównie ze względu na zwiększenie się presji 
konkurencyjnej dla przedsiębiorstw krajowych, nie kompensowanej, jak po-
przednio - szybkim wzrostem popytu krajowego na środki unijne. Od roku 
2011 gospodarka wejdzie na nową ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospo-
darczego, związanego z wyraźną poprawą stopnia konkurencyjności i ze 
wzrostem jakości i wielkości majątku produkcyjnego. Tempo wzrostu eks-
portu podniesie się stopniowo do ok. 8-9%, przy imporcie rosnącym w tem-
pie 7-8%. Przy utrzymaniu dynamiki absorpcji krajowej na poziomie zbliżo-
nym do obserwowanego poprzednio doprowadzi to do ponownego wzrostu 
dynamiki PKB do ponad 5% oraz do stopniowej redukcji deficytu obrotów 
bieżących poniżej 4% PKB. W pierwszych latach członkostwa (2005 - 2007) 
bezrobocie i tak będzie spadać, bez względu na to, czy wejdziemy do Unii. 
„O ile w scenariuszu izolacji bezrobocie spadnie do poziomu 16-17 proc., 
to w scenariuszu akcesji spadek ten będzie nieznacznie mniejszy (...) ze 
względu na szybsze zmiany restrukturyzacyjne" - piszą. Jednak - jak przewi-
dują - w następnych latach szala przechyli się na korzyść członkostwa. Jeśli 
wejdziemy do Unii, to w 2014 roku bezrobocie wyniesie 14 proc. - o ponad 
800 tys. osób mniej, niż w przypadku pozostawania poza UE. Napływ fun-
duszy strukturalnych będzie miał bezpośrednio lub pośrednio pozytywny 
wpływ na sytuację na rynku pracy. Środki z funduszy strukturalnych przy-
czyniają się do tworzenia i utrzymywania miejsc pracy, poprawy jakości za-
sobów ludzkich, poprawy funkcjonowania rynku pracy i jego instytucji, ak-
tywizacji bezrobotnych itp., a tym samym zwiększenia skuteczności działań 
w zakresie ograniczania. Zwiększony napływ inwestycji zagranicznych bę-
dzie się wiązał z dalszym wzrostem liczby miejsc pracy w przedsiębior-
stwach z udziałem kapitału zagranicznego. Zwiększeniu inwestycji zagra-
nicznych będzie towarzyszyć ożywienie przedsiębiorstw krajowych, koope-
rujących w różnych fazach produkcji z przedsiębiorstwami zagranicznymi. 
Napływ inwestycji zagranicznych oraz zwiększona penetracja importowa 
będą powodować w niektórych sektorach wzrost presji konkurencyjnej na 
rynku krajowym6. 
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Podsumowanie 

Transformacja gospodarki polskiej nie została jeszcze zakończona. Ko-
nieczne są dalsze zmiany strukturalne umożliwiające podniesienie jej kon-
kurencyjności oraz stworzenie podstaw do trwałego rozwoju gospodarcze-
go także wtedy, gdy wyczerpią się obecne przewagi konkurencyjne oparte 
na niższych kosztach pracy. Czasami rodzi się pytanie czy jest możliwe w 
Polsce wprowadzenie różnych systemów działających od lat w innych kra-
jach na siłę. Czy warto je wprowadzać? Innymi słowy, na członkostwo Pol-
ski w Unii Europejskiej, związane z nimi koszty i korzyści trzeba patrzeć po-
przez konieczność sprostania wyzwaniom rozwojowym, przed którymi stoi 
nasz kraj. Członkostwo w Unii umożliwi Polsce przyspieszony rozwój i od-
robienie wieloletnich zaniedbań rozwojowych, co nie byłoby możliwe w ja-
kichkolwiek innych warunkach. 

Słaba aktywność inwestycyjna Polski powoduje, że na szybki wzrost go-
spodarczy, nie możemy liczyć. Nakłady inwestycyjne wciąż rosną bardzo 
wolno, głownie za sprawą szumu informacyjnego wokół budżetu i progra-
mu naprawy finansów publicznych. Do pozytywnych zjawisk w polskiej go-
spodarce zaliczyć można jedynie niską inflację, wysoką dynamikę eksportu 
(zrywu przedakcesyjnego) i znaczącą poprawę koniunktury w przemyśle. 
Jednak brak konkretnych działań dotyczących reformy finansów publicz-
nych oraz niekończące się dyskusje na temat podatków negatywnie odbie-
rane są przez przedsiębiorców i rynki finansowe. 

Członkostwo w Unii Europejskiej będzie miało znaczący wpływ na polską 
koniunkturę gospodarczą. Oczywiście w pierwszych latach nastąpią nie-
uniknione procesy takie, jak zwiększenie się bezrobocia czy upadek niedo-
chodowych sektorów gospodarki. Członkostwo w Unii stwarza nowe szan-
se i potencjalne korzyści ale to, czy i w jakim stopniu zostaną one wykorzy-
stane zależy od prowadzonej w kraju polityki gospodarczej oraz osób repre-
zentujących Polskę w Parlamencie Europejskim. Wymagać to będzie pro-
wadzenia polityki makroekonomicznej tworzącej stabilne ramy dla działal-
ności gospodarczej, zachęt do zwiększenia oszczędności krajowych i inwe-
stycji, zmniejszania roli państwa w gospodarce oraz zapewnienia efektyw-
ności funkcjonowania administracji publicznej na szczeblu centralnym i sa-
morządowym, zwłaszcza w odniesieniu do realizacji inwestycji publicznych. 
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