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Polska i Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej 
- informacja o konferencji 

1 maja 2004 r. miało miejsce historyczne wydarzenie w historii Europy, kiedy Unia 
Europejska została rozszerzona o 10 kolejnych państw, w tym o Polskę. Ocenie kosztów 
i korzyści płynących z rozszerzenia UE poświęcona została międzynarodowa konferen-
cja naukowa zatytułowana „Polska - Niemcy po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Bilans 
i perspektywy", która została zorganizowana przez Instytut Gospodarki Niemieckiej 
w Kolonii, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Zakład Badań nad Gospodar-
ka Niemiecką SGH. Patronat nad konferencją objęli: Waldemar Pawlak - wicepremier 
i minister gospodarki RP oraz Michael Glos - federalny minister gospodarki i techno-
logii Niemiec, którzy skierowali do uczestników konferencji listy gratulacyjne. Listy 
do uczestników konferencji skierowali także marszałek Sejmu - Bronisław Komorowski 
i wicemarszałek - Jerzy Szmajdziński. 

Współpraca wymienionych organizatorów konferencji ma już wieloletnią tradycję, 
której wynikiem są cykliczne konferencje naukowe i wspólne publikacje. Poprzednia 
konferencja naukowa miała temat: „Polska - Niemcy w zjednoczonej Europie i ich 
ekonomiczna odpowiedzialność", a jej rezultaty zostały opublikowane w polskiej i nie-
mieckiej edycji w 2006 r. 

Ocena rozwoju integracji europejskiej obejmująca okres czterech lat od rozszerze-
nia Unii ukazuje wiodącą rolę Niemiec oraz decydujące znaczenie Polski wśród nowo 
przyjętych państw. Niemcy są i nadal będą najważniejszym strategicznym partnerem 
gospodarczym Polski, a Polska dla Niemiec jednym z najważniejszych państw w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Celem konferencji było określenie obszarów współdziałania Pol-
ski i Niemiec w celu pogłębiania procesu integracji europejskiej oraz odpowiedzialności 
za procesy transformacji w państwach położonych na wschód od Polski. 

Prezentowane na konferencji przez wybitnych przedstawicieli nauki polskiej i nie-
mieckiej referaty mają znaczenie nie tylko teoretyczne, ale także praktyczne, co zostało 
podkreślone przez uczestniczących w konferencji przedstawicieli władz Polski i Niemiec 
oraz przedstawicieli firm polskich i niemieckich. 

Program konferencji został ujęty w czterech następujących sesjach: 
I. Polityczne implikacje rozszerzenia UE - prowadzenie prof. Irena Lipowicz 
II. Cztery lata po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Próba bilansu - prowadzenie dr Rolf 

Broker 



III. Ekonomiczne implikacje rozszerzenia UE - prowadzenie prof. Witold Małachowski 
IVi Regionalne implikacje rozszerzenia UE - prowadzenie b. minister Herbert Helmrich. 

Konferencja odbyła się 9 maja 2008 r. Data konferencji została wybrana nieprzypad-
kowo, do czego nawiązywali uczestnicy konferencji. Kontynuując tradycję poprzednich 
lat, 8 maja wybrane referaty konferencyjne zaprezentowano w języku niemieckim stu-
dentom SGH 

Na konferencji wygłoszonych zostało 14 referatów oraz kilkanaście komunikatów 
naukowych. W poszczególnych sesjach zostały zaprezentowane następujące referaty: 
W sesji pierwszej: 
• Paryż - Berlin - Warszawa: szanse i perspektywy dla Trójkąta Weimarskiego w roz-

szerzonej Unii Europejskiej - prof. Joachim Bitterlich, Veolia, Paryż 
• Konwergencja i dywergencja w polityce bezpieczeństwa Polski i Niemiec - prof. 

Wilfried von Bredow, Uniwersytet w Marburgu 
• Perspektywy Polski i Niemiec w programie lizbońskim - prof. Roland Schaff, Uni-

wersytet w Osnabrück. 
W sesji drugiej: 
• Wpływ członkostwa Polski w Unii Europejskiej na rozwój gospodarczo-społeczny 

- prof. dr hab. Witold Małachowski, SGH 
• Bezpieczeństwo energetyczne Polski po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód 

- prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej, SGH 
• Wpływ rozszerzenia Unii Europejskiej na jej budżet: zmiany i kwestie podziału 

- dr Berthold Busch, Instytut Gospodarki Niemieckiej w Kolonii 
• Biznes w kryzysie legitymizacji - polsko-niemieckie rozważania o kulturze zarzą-

dzania - prof. Reinhold Kopp, UMC Poczdam FU. 
W sesji trzeciej: 
• Zmiany gospodarczo-społeczne w Niemczech po rozszerzeniu Unii Europejskiej 

na Wschód - dr Rolf Kroker, Instytut Gospodarki Niemieckiej w Kolonii 
• Handel zagraniczny i bezpośrednie inwestycje zagraniczne w relacjach Niemiec 

ze środkowo- i wschodnioeuropejskimi państwami członkowskimi - prof. Alfred 
Kötzle, dr Dominik Cocker, Uniwersytet Europejski Viadrina 

• Migracje, przepływy kapitałowe a dwustronny handel między Polską a Niemcami 
po rozszerzeniu Unii Europejskiej - prof. dr hab. Elżbieta Czarny, dr Andżelika 
Kuźnar, SGH oraz dr Katarzyna Śledziewska, Uniwersytet Warszawski 

• Perspektywy polskiego systemu finansowego - dr Manfred Jäger, Instytut Gospo-
darki Niemieckiej w Kolonii. 

W sesji czwartej: 
• Europa regionów - partnerstwo polskich i niemieckich miast po rozszerzeniu Unii 

Europejskiej - prof. dr hab. Wiesław Bokajło, Uniwersytet Wrocławski 
• Zmiany na polskim rynku pracy po rozszerzeniu Unii Europejskiej na Wschód 

- prof. dr hab. Zenon Wiśniewski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 



• Współpraca transgraniczna między Polską a Niemcami po 1 maja 2004 r. - mgr 
Filip Kamiński, SGH. 
Przewidziana jest wspólna publikacja w języku polskim i niemieckim, która uwzględ-

ni zgłoszone przez uczestników dyskusji wnioski merytoryczne. Niemcy i Polska pra-
gną dalszego pogłębiania procesu europejskiej integracji. Jest to wola elit politycznych 
i większości społeczeństw obu państw. Współpraca Polski i Niemiec w ramach Unii 
Europejskiej oraz świadomość odpowiedzialności za stan unijnej gospodarki wymaga 
odpowiedniego poziomu i jakości bilateralnych relacji gospodarczych między Niemca-
mi a Polską. Uczestnicy konferencji zgodnie pokreślili konieczność kontynuacji badań 
i dialogu polsko-niemieckiego w kontekście rozszerzenia Unii Europejskiej i rozwijania 
ogólnoeuropejskiej współpracy gospodarczej, szczególnie z sąsiadami na Wschodzie. 
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