


Premiera raportu 
15 lat Polski 	

w Unii Europejskiej	



Polityka	



Polityczne sukcesy i porażki 
pierwszych 15 lat 
członkostwa	

Łukasz LIPIŃSKI	
Redaktor Naczelny Polityka.pl, In.Europa, 	
	
Jan SZYSZKO	
In.Europa	
	



Polska uczy się UE 	
(2004 – 2007)	
	
Budowanie pozycji Polski 
w oparciu o sprzyjający 
kontekst polityczny 
(2007-2015)	
	
Konflikt z unijnymi 
instytucjami i współpraca 
w regionie (2015-2018)	

Źródło:	The	
Economist	



2004 – 2007 Kontekst polityczny	

Pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego	

Pierwsza polska komisarz	

Niestabilność polityczna	

Migracja zarobkowa	



2004 – 2007 Pierwsze inicjatywy rządu	

W kontrze do większości – negocjacje Konstytucji dla Europy	
	
Obrona Nicei	

Źródło:	EUObserver	



2007 – 2015 Kontekst polityczny	

Zwrot	w	polityce	europejskiej	rządu	

Wojna	o	krzesło	

Osłabienie	europejskich	federalistów	

Uniknięcie	kryzysu	gospodarczego	

Agresja	Rosji	na	Gruzję	i	Ukrainę	



2007 – 2015 Inicjatywy rządu	

Partnerstwo 
Wschodnie	

Prezydencja w 
Radzie Unii	

Negocjacje 
unijnego budżetu	

Unia energetyczna	
Wybór Tuska na 

przewodniczącego 
Rady Europejskiej	



Od 2015 r. Kontekst polityczny	

Spiętrzenie wewnętrznych kryzysów	
Konflikty w sąsiedstwie UE	
Donald Trump w Białym Domu	
	



Od 2015 r. Inicjatywy rządu	
Odrzucenie	ustaleń	migracyjnych	

Kryzys	wokół	zmian	w	sądownictwie	

Nieskuteczna	polityka	europejska	

Zacieśnienie	współpracy	regionalnej	

Wyzwania	najbliższych	lat:	budżet,	klimat,	Europa	wielu	prędkości	



Gospodarka 	



Wpływ integracji 
europejskiej na polską 
gospodarkę	
	
	
	
	
Ignacy MORAWSKI	
Szef SpotData 	
	



Badania ekonomiczne wskazują, że integracja europejska daje 
członkom ok. 1 pkt proc. rocznie dodatkowego wzrostu PKB 
  
Czy 1 pkt proc. to dużo czy mało?  
To połowa tzw. efektu konwergencji – więc dużo. 
  
Ale szacunki ekonomiczne mogą nie doszacowywać korzyści 
z integracji.  
Po pierwsze, ludzie nie myślą w kategoriach liczb, trudno 
wyjaśnić rolę 1 pkt proc. rocznie dodatkowego wzrostu PKB.  
 
Po drugie, większość krajów Europy należy do UE, trudno więc 
modelować świat bez Unii. 	
	



•  wejście Polski do tzw. europejskiej maszyny 
konwergencji	

•  złagodzenie skutków transformacji systemowej i tym 
samym znaczne zwiększenie prawdopodobieństwo jej 
powodzenia	

•  włączenie Polski do międzynarodowych łańcuchów 
dostaw, które są od czterech dekad dominującą formą 
organizacji produkcji w światowym systemie 
przemysłowym. 
	

	
	

Jakie procesy ekonomiczne zostały 
uruchomione dzięki uczestnictwu Polski 
w procesie integracji europejskiej:  
	



Polska podąża utartymi  
ścieżkami konwergencji	
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Polska nie musiała generować bardzo 
wysokiej stopy oszczędności by uruchomić 
procesy rozwojowe	
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Stopa oszczędności vs wzrost gospodarczy

Polska



Żaden kraj w Europie tak szybko  
nie umacniał swojego miejsca  
w międzynarodowych łańcuchach dostaw 
jak Polska	
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Dziękujemy	
za uwagę	




