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1 Úvod 

Evropský světadíl je charakteristický svými četnými integracemi, z nichž je Evropská 

unie nejznámější a představuje jednu z nejvíce rozvinutých forem integrace na světě.  

Od jejího poválečného vzniku přináší do Evropy mír, stabilitu, prosperitu, základnu  

pro vzájemnou spolupráci i vyjednávání a stala se tak významnou součásti národní identity 

členských států, která ovlivňuje životy běžných občanů Unie, ač si to nemusí uvědomovat, 

každým dnem. Jednou ze členských zemí je Polsko, na které bude tato práce zaměřena. 

Polsko představuje relativně nového člena, který se se svou ekonomickou silou výrazně podílí 

na politicko-ekonomickém dění a rozhodování v Evropské unii.  

Bakalářská práce je členěna do pěti stěžejních kapitol včetně úvodu a závěru. Druhá 

kapitola „Historicko-politické aspekty a charakteristika Polska“ je zaměřena na události 

v minulosti, které měly významný vliv a vedly k formování současného stavu našeho souseda 

a na charakteristiku vybraných makroekonomických ukazatelů. Členstvím Polska 

v integračních uskupeních a mezinárodních organizacích, jejich přínosem, ale i zápornými 

stránkami se zabývá třetí kapitola „Zapojení Polska do evropské integrace“.  Čtvrtá kapitola 

„Současné postavení a perspektiva budoucího vývoje Polska v evropském prostoru“ je 

zaměřena na zhodnocení dnešní hospodářskopolitické situace  Polska v kontextu zemí 

evropské osmadvacítky a potenciální možný vývoj do budoucna. 

Cílem bakalářské práce je zhodnotit současný stav zapojení a pozici Polska v evropské 

integrační spolupráci, efekty vyplývající ze členství a nastínit predikci budoucího vývoje 

Polska v EU. 
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2 Historicko-politické aspekty a charakteristika Polska 

Druhá kapitola se zaobírá základními informacemi o Polsku a představuje důležité 

události v dějinách, které se podílely na tvarování současného stavu Polska. Následně jsou 

zhodnoceny vybrané makroekonomické ukazatele od počátku členství v Evropské unii. 

2.1 Charakteristika Polska 

Polská republika, jak zní její oficiální název, je jeden z větších států Evropy umístěný 

v její centrální části. Celkové území zabírá rozlohu 322 575 km
2
 (pro administrativní účely se 

uvádí 312 679 km²) a stává se tak 9. největší zemí Evropy
1
. Společné hranice sdílí se sedmi 

státy, konkrétně s Českem a Slovenskem na jižní straně, ze západu s Německem, ze severní 

strany s Litvou a Kaliningradským obvodem Ruska, východní hranici uzavírá Bělorusko 

s Ukrajinou. K Baltskému moři poskytuje přístup sever, pro který jsou charakteristické nížiny, 

a směrem na jih je postupně více hornaté plochy.  Se svými přibližně 38,5 miliony obyvateli 

se řadí jako 8. nejlidnatější země Evropy a po přepočtu na 1 km² je hustota zalidnění
2
 122 

obyvatel/ km². Údaje ze sčítání lidu roku 2011 potvrzují, že 94,8 % populace je polské 

národnosti, zbylé procenta patří slezským a kašubským etnickým skupinám. Pro Polsko je 

charakteristické vysoké procento zapojení do náboženství, ze všech odpovídajících potvrdilo 

95,95 % příslušnost ke katolické církvi
3
. Národní platební měnou je złoty, který lze u nás 

nakoupit za přibližně 6,82 korun českých (k 16. dubnu 2015). Hlavním městem, již třetím 

v pořadí po Hnězdnu a Krakově, je Varšava. Státní zřízení splňuje charakteristiky 

parlamentární republiky, v čele v současné době stojí prezident Bronisław Komorowski, který 

má mandát na pět let. Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový parlament tvořen 

Senátem se 100 senátory a Sejmem s 460 poslanci. Výkonnou moc zastupuje prezident a 

vláda, skládající se z premiéra (Ewa Kopacz) a 17 ministrů. Orgány soudní moci představují 

nejvyšší soudy, obecné soudy, správní a vojenské soudy
4
. Pro statistické účely Evropské unie 

je Polsko administrativně rozděleno dle jednotek NUTS. Hierarchie územního členění: 

regiony (NUTS 1), vojvodství (NUTS 2), podregiony (NUTS 3). Lokální členění (LAU): 

okresy (LAU 1) a obce (LAU 2)
5
.   

                                                 
1
 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY: The World Factbook 

2
 UNITED NATIONS STATISTICAL COMMISSION: Demographic yearbook 2012 

BUSINESSINFO.CZ:  Polsko 
3
 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY: NSP 2011 

4
 WIKIPEDIA: Ustrój polityczny Polski 

5
 CENTRAL STATISTICAL OFFICE OF POLAND: The classification of territorial 
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Tabulka 2.1 Členění Polska dle NUTS 

Úroveň Počet jednotek 

NUTS 1 6 

NUTS 2 16 

NUTS 3 66 

LAU 1 379 

LAU 2 2478 

Zdroj: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY (GUS), 2014, vlastní zpracování 

Na tvorbě HDP se nejvíce podílí terciální sektor s 62,7 %, průmysl tvoří 33,3 % HDP a 

zemědělství 4 %
6
. Veřejný dluh dosahuje 55,7 % HDP

7
. Podrobněji budou makroekonomické 

ukazatele rozebrány v podkapitole 2.3. 

2.2 Stručné dějiny Polska 

Počátek polských dějin souvisí s příchodem Slovanů v 9. století do východní Evropy, 

kde se usídlily dva větší kmeny Vislanů a Polanů. Z Polanů pocházel první královský rod 

Piastovci a kníže Mešek I., který sjednotil zbylá plemena prostřednictvím aktu přijmutí 

křesťanství v roku 966 a položil tak základy Polského státu. Prvním králem se stal Boleslav 

Chrabrý korunovaný 1025 a vytvořil tak tradici suverénního vládce a dědičnosti trůnu. Během 

následujících 100 let otřásalo Polskem mnoho konfliktů ze strany Německa, Svaté říše 

římské, Kyjevské Rusi a Česka, ale i vnitřní nepokoje. Situace dosáhla vrcholu po smrtí 

Boleslava III. Křivoústého, který po své smrti zanechal testament, jenž rozděluje vládu nad 

územím Polska pro své čtyři syny, kde nejstarší by měl vrchní moc. Chtěl se tak vyvarovat 

soupeřením mezi syny o vládu a stabilizovat tak stát. Stál se pravý opak, synové se izolovali a 

říše nebyla semknuta, čehož využívali nepřátele a dělali si nároky na různá území. Navzdory 

všemu, rozdělení vedlo k rozsáhlým hospodářsko-společenským reformám mimo jiné také 

feudálního systému. Království se podařilo sjednotit až roku 1320 s korunováním Vladislava 

I. Lokýtka, avšak zanedlouho čelilo Polsko konfliktu s křižáckým řádem, který byl pozván do 

Polských zemí, aby se vypořádal s pohanskými Prusy útočícími na království. Předtím než 

byla odpovězena křižácká otázka, došlo k vyřešení sporů mezi vládci Polska, Česka a 

Maďarska v městě Vyšehrad, kde uzavřeli pakt o vzájemné spolupráci. Významným a 

                                                 
6
 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY: The World Factbook 

7
 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY: Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i 

samorządowych w 2013 r. 



 

8 

 

prestižním počinem bylo vytvoření Jagellonské univerzity roku 1364, která poskytovala 

vzdělání tolik potřebným diplomatům a právníkům.    

Důležitým mezníkem polské historie byl sňatek mezi litevským knížetem a polskou 

královnou, díky němuž vznikla Polsko-litevská unie v roku 1385, která hrála důležitou roli  

při porážce křižáckého řádu a jeho lenního holdu 1525. V roce 1569 dochází  

k naprostému začlenění Litvy do království a vzniká tak nový útvar na mapě zvaný 

„Rzeczpospolita Obojga Narodów“ v překladu Republika obou národů, nicméně překlad 

republika není zrovna nejlepším vyjádřením tehdejší mocenské struktury. Jednalo se spíše o 

monarchii, jelikož v čele státu stál král, avšak v parlamentu zasedali pouze šlechticové, 

většinou ti nejbohatší – v dějepisectví se někdy používá označení šlechtická demokracie, která 

více odpovídá tehdejšímu státnímu zřízení. Zatímco v ostatních evropských státech se rozvíjel 

absolutismus, v Polsku došlo k demokratizaci státu. Byly svolávány každoroční sněmy a 

aristokracii byla přiřčena hlasovací práva. XVI. století je považováno za zlatý věk Polska, 

během kterého se stalo hospodářskou, vojenskou a politickou velmocí, zabíralo rozlohu 990 

tisíc km
2
 a mělo přes 11 milionů obyvatel, což v tehdejší době bylo obrovské množství, které 

převyšovalo pouze Rusko a Turecko. Součásti demokratizace byly svobodné volby krále, 

které zavedly Polsko do cizích konfliktů, příkladem je válka se Švédským královstvím o jeho 

trůn. Nový polský král Zygmunt III Waza pocházel ze švédské královské dynastie a po smrti 

tehdejšího Švédského krále si dělal nárok i na jeho titul, co vyvolalo konflikty s jinými dědici. 

Dalším výrazným konfliktem byl vpád Turků do Evropy, jejich postup zastavil král Jan III 

Sobieski, který v čele vojsk Svaté ligy přispěchal na pomoc oblehanému Vídni (1683) a 

zabránil tak islamizaci Evropy. Polska šlechta prahla po čím dál víc privilegiích, což nakonec 

vedlo k ochromení a krizi polského státu. Aristokracie představovala 10 % populace, a tedy 

nereprezentovala skutečné potřeby a záměry prostého lidu, který tvořil jádro národa. Navíc 

rozhodovací systém byl koncipován na základě jednomyslného hlasování, které mohl 

kdokoliv vetovat pouhým vyřčením: „nie pozwalam!“ (česky: nedovoluji!), zvlášť velký 

dopad to mělo na konkurenceschopnost Polska, které se neshodlo na zavedení průmyslové 

revoluce. Slabé postavení krále a vnitřní nepokoje podnítily Rusko, Prusko a Rakousko 

k válečnému tažení, známého jako první (1772) z „Trojího dělení Polska“(viz příloha č. 1), 

během kterého každý agresor ukořistil část území. S cílem poskytnout občanům stejná práva a 

urovnat tak vnitřní spory, byla schválena Ústava 3. května 1791, jedná se o první moderní 

psanou ústavu v Evropě a druhou ve světě po USA. Toto se ovšem nelíbilo šlechticům, kteří 

přišli o četné benefity a proto se spikli s ruskou císařovnou, která jim slíbila vrácení privilegií. 
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Obrana před ruskou intervencí bez pomoci aristokracie, byla odsouzena k neúspěchu. V 1793 

došlo k druhému dělení, u kterého si Rusko a Prusko rozdělilo značnou část Polska. O dva 

roky později dokonalo Rusko, Prusko a Rakousko kompletního přerozdělení. Tehdy nezávislé 

Polsko přestalo na mapě světa existovat pro příštích 123 let. 

Docházelo k rusifikaci, germanizaci za podpory silné cenzury a represe, kdokoliv chtěl 

bojovat s okupací, riskoval odeslání na Sibiř a do pracovních táborů. Celé XIX. století bylo ve 

znamení bojů a snahy liberalizovat národ, i když se podařilo vytvořit dočasný polský stát, 

ukázalo se, že byl pouze loutkou a pocit autonomie byla pouhá iluze. S koncem první světové 

války a s revolucí v Německu a Rusku došlo k oslabení vlivu okupantů a naskytla se 

příležitost vytvoření nezávislého Polska. Úspěšný převrat vyvolal válku se sovětským 

Ruskem, které prohrálo. Válka zničila velkou část infrastruktury, byla vysoká 

nezaměstnanost, nízké procento vzdělané populace, to vše zastavilo hospodářství na dalších 

10 let. Politická stabilizace vlády a četné reformy přinesly tolik potřebné hospodářské oživení. 

Se začátkem druhé světové války vpadl po Němcích do Polska Sovětský svaz a podrobil si 

zbytek země. Po válce byl vytvořen sovětský blok a byl nastolen komunistický režim. 

S nástupem socialismu se začal rozvíjet těžký průmysl, rostly výdaje na armádu a zbrojní 

průmysl, začala kolektivizace majetku a ekonomika se stala centrálně plánovanou. Počáteční 

úspěchy rychle vystřídala krize, způsobena neefektivitou hospodaření a obrovským 

zadlužením, doprovázená četnými demonstracemi a stávkami. Protestovalo se proti režimu a 

jeho omezování základních i tvůrčích svobod ve vědě a kultuře. Liberální ruch podpořilo 

zvolení Karola Wojtyły (1978) na post papeže, který měl velký vliv na celou východní 

Evropu. Inspiroval k vytvoření občanského hnutí „Solidarność”, které se přímo přičinilo 

k oslabení vlivu a později k úpadku komunismu v Polsku. V období 1989-1991 Polsko 

prodělalo demokratickou transformaci a proběhly první demokratické prezidentské a 

parlamentární volby. Po vnitřních hospodářsko-politických reformách a stabilizaci se Polsko 

zapojilo do mezinárodního dění a založilo spolu s jinými zeměmi Středoevropskou zónu 

volného obchodu, kromě toho se stalo členem mnoha mezinárodních organizací jak na 

evropské půdě, tak ve světovém měřítku. Po splnění podmínek přistoupilo r. 2004 po boku 

dalších devíti evropských států do Evropské unie
8
. 

                                                 
8
 NOWAK, Andrzej. Impérium a ti druzí. 264 s. 

DYBKOWSKA, Alicja, ŻARYN Jan, a Małgorzata ŻARYN. Polskie dzieje od czasów najdawniejszych do 
współczesności. 377 s. 



 

10 

 

2.3 Vybrané makroekonomické ukazatele 

Následující část kapitoly je zaměřena na zhodnocení vývoje vybraných 

makroekonomických ukazatelů, které dle názoru autora nejlépe vypovídají o vnitřní a vnější 

ekonomické rovnováze Polska. 

2.3.1 Hrubý domácí produkt 

Hrubý domácí produkt je důležitým makroekonomickým ukazatelem při stanovení 

výkonnosti ekonomiky určitého státu. Určuje objem všech statků a služeb vytvořených 

v daném období a na daném území, vyjádřených v peněžních jednotkách
9
. Po přijetí Polska do 

EU v roce 2004 následovalo prudké zvýšení meziročního tempa růstu HDP z 3,6 % na 

dvojnásobnou hodnotu 7,2% v roce 2007. V době finančních krizí roku 2008 a 2009 se HDP 

propadlo k 2,6%, což je však v porovnání s jinými evropskými státy, které nabývaly pouze 

záporných hodnot růstu HDP (rok 2009), některé dokonce dvouciferných – případ 

pobaltských států, solidní výsledek
10

. Tento účinek lze vysvětlit několika událostmi a 

okolnostmi. Silná obchodní provázanost se západní Evropou a otevřenost ekonomik, které 

byly hlavním motorem růstu v středoevropských krajích, se staly v době krize hlavními 

prostředky šíření recese.  V té době Polsko nebylo tolik závislé na zahraničním obchodu a 

poptávka po domácím zboží a spotřeba byla vysoká. Důležitým faktorem se stalo také snížení 

daně z příjmu zavedené v roce 2009, které umožnilo domácnostem a jiným subjektům na trhu 

zvýšit výdaje na spotřebu. Je třeba také zmínit zavedení správné fiskální a monetární politiky. 

Národní banka snížila úrokové sazby o 2,5 procentního bodu a snažila se předcházet 

nadměrnému omezování poskytování úvěrů, které mají rovněž vliv na poptávku. Vláda 

naopak snížení soukromých investic kompenzovala investicemi veřejnými a upravila 

podmínky čerpání ze státních a evropských fondů, zejména snížení počtu potřebných 

informací při uplatňování nároku na dotaci, méně komplexní procedury a tudíž rychlejší 

poskytnutí podpory. Propad po roce 2011 je zdůvodňován fotbalovým mistrovstvím Eurem 

2012, které si vyžádalo značné investice do infrastruktury pár let před šampionátem a po jeho 

skončení ekonomiku zasáhl šok, jelikož pumpování veřejných zdrojů náhle ustalo
11

. V třetím 

čtvrtletí 2014 se situace podle národního statistického úřadu měla zlepšit, když předběžná 

měření vykazují meziroční nárůst o 3,3 %. Příznivá ekonomická situace je vysvětlována 

pozitivní vizí investorů, kteří mají menší strach investovat a chtějí rozvíjet své podniky, 

zvětšením domácí spotřeby a zlepšením stavu na trhu práce. Prognóza pro rok 2015 a 2016 

                                                 
9
 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Hrubý domácí produkt (HDP) - Metodika 

10
 EUROSTAT: Real GDP growth rate – volume 

11
 BANKIER: Dlaczego PKB nie spadł? Klucze do polskiego sukcesu w czasie kryzysu 
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předpovídá meziroční růst v rozmezí 3,3-3,5%
12

. Nominální hodnota HDP za rok 2013 

dosahovala 525,9 miliard USD (běžné ceny), což je oproti hodnotě 253,5 miliard USD (běžné 

ceny), naměřené v době přístupu do EU, nárůst o 207%
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2015, vlastní zpracování 

 Pro porovnávání HDP s jinými zeměmi EU je vhodné převedení HDP na jednoho 

obyvatele, čímž se předejde problémům s nerovnosti v počtu obyvatel každé země, a uvádění 

v jednotkách standardu kupní síly, který převádí všechny hodnoty na společnou měnu, která 

odstraňuje rozdíly v cenových hladinách. I když Polsko zaujímá místo v první desítce, na 

žebříčku nejvyšších nominálních hodnot HDP v EU28, po přepočtu na jednoho obyvatele 

vykazuje pouze podprůměrné hodnoty. Vysvětlením je relativně velká populace, která 

dosahuje zhruba 38,484 milionů obyvatel ke konci r. 2014
14

. V porovnání s ostatními zeměmi 

EU28 se umístilo na 23. místě se svými 17 900 EUR, přičemž průměrem skupiny se stala 

hodnota 26 600 EUR. Tuto hodnotu dokázalo překonat 11 států, většinou se jedná o západní 

rozvinuté a výkonné ekonomiky s menším počtem obyvatel
15

. 

                                                 
12

 POLSKIE RADIO: PKB w III kwartale 2014 roku w górę. Dane GUS pozytywnie zaskakują 
13

 THE WORLD BANK: GDP (current US$) 
14

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY: Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku 
15

 EUROSTAT: GDP per capita in PPS 

Graf 2.1 Vývoj a predikce HDP Polska v období 2003-2016 
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Graf 2.2 HDP na obyvatele v PPS u zemí EU28 v roce 2014 

Zdroj: EUROSTAT, 2014, vlastní zpracování 

Graf 2.3 Vývoj HDP na obyvatele (USD, běžné ceny 2014) 

 

Zdroj: The World Bank, 2014, vlastní zpracování 

 Z grafu 2.3, který zachycuje vývoj HDP na obyvatele od roku 2003, je patrný rostoucí 

trend až do roku 2008, kdy vlivem krize došlo k propadu. Následující léta vykazovaly návrat 

k růstu, s výjimkou kolísání v roce 2012, avšak růst nedosáhl takové dynamiky jako po 

přistoupení do EU.  Před přistoupením do Unie bylo HDP na obyvatele v Polsku 49 % 
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průměru EU, pro rok 2015 se odhaduje hodnota 71 % průměru EU
16

. Příčinou je jednak 

příznivý vývoj polské ekonomiky, ale i přistoupení nových zemí do EU, které tlačí průměr 

EU směrem dolů. 

2.3.2 Inflace 

Inflací se zaznamenává růst cenové hladiny a tedy snížení kupní síly peněz. Index 

spotřebitelských cen, od kterého se odvozuje inflace, se vypočítavá jako meziroční cenová 

změna spotřebních košů, které obsahují výrobky potravinového charakteru, nepotravinářské 

zboží a služby. Inflací a její očekáváný vývoj je nutno zohledňovat při finančním plnění 

uzavíraném na delší dobu, jelikož může příznivě, či nepříznivě ovlivnit konečnou sumu. 

Vypočítavá se roční, půlroční, čtvrtletní a měsíční míru inflace
17

. 

Dohled nad cenovou stabilitou v Polsku byl svěřen Polské národní bance, která při 

realizaci monetární politiky využívá strategie inflačního cílování. Od roku 2004 stanovuje 

inflační cíl na úrovní 2,5 % s možným kolísáním jednoho procentního bodu
18

. 

Tabulka 2.2 Inflace Polska v období 2005-2013, měřeno CPI 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Míra 

inflace  

0,8% 3,6% 2,1% 1,1% 2,4% 4,3% 3,8% 2,7% 4,3% 3,6% 1% 0,1% 

Zdroj: THE WORLD BANK, 2014, vlastní zpracování 

2.3.3 Nezaměstnanost 

Pro správné fungování ekonomiky je důležité udržovat nízkou míru nezaměstnanost. 

Čím nižší, tím víc surovin a lidského kapitálu dovoluje ekonomice využívat ve stejnou dobu a 

tím víc se umožňuje přiblížit potenciálnímu produktu země, při kterém jsou využívány 

všechny zdroje. Avšak neměla by být nulová z důvodu tlaku na inflaci (Philipsova křivka), 

ideální hodnotu pak představuje přirozená míra nezaměstnanosti, při které je inflace stabilní. 

Pro polské hospodářství byla v červnu 2014 naměřena míra nezaměstnanosti na úrovní 

12%, což je za poslední čtyři roky nejmenší naměřená hodnota
19

, která je důsledkem vládních 

intervenci na trhu práce. Reforma, která proběhla před rokem, byla zaměřena na problémy 

způsobené byrokracií u žádostí o aktivní pomoc při nezaměstnanosti. Kdy žádané prostředky 

                                                 
16

 BANKIER: PKB na osobę sięgnie 71% średniej unijnej 
17

 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Inflace, míra inflace – Metodika 
18

 NARODOWY BANK POLSKI: Polityka pieniężna 
19

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY: Stopa bezrobocia w latach 1990-2014 
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často dorazily se značným zpožděním, a tedy míjely se svým cílem. Reforma se taky týkala 

celkového objemu alokovaných prostředků, kdy vojevodství dostaly v průměru o 47% 

finančních prostředků více než minulý rok. Tyto zdroje mají sloužit k aktivní podpoře 

v nezaměstnanosti, to znamená taka pomoc nezaměstnanému, která vylepší jeho pozici na 

trhu práce, a zvětši šanci na zaměstnání. Především jde o odborná školení, stipendia, dotace 

na nový start podnikání a taky úhrady nákladu při vybavování pracovišť.  Více prostředků je 

taky přiděleno na veřejné prospěšné práce, které sice neřeší problém s nezaměstnaností, ale 

v období kdy zrovna poptávka firem po nové pracovní síle je omezena, je pro mnoho rodin 

často jediným zdrojem příjmů
20

. 

Tyto reformy přinesly ovoce v podobě snížení počtu nezaměstnaných o 437 tisíc za 

první 3 kvartály roku 2014 a snížily tak celkový počet registrovaných nezaměstnaných na 

1 824 tisíc. Polská vláda plánuje do konce roku poskytnout podporu celkem až 500 000 

tisícům nezaměstnaným a počítá s tím, že minimálně každá druhá osoba si díky této podpoře 

najde nové zaměstnání. Pracuje se taky na reformách úřadu práce, které jsou zaměřeny na 

pomoc mladým nezaměstnaným a na vytvoření vzorce pro spolupráci veřejných orgánů pro 

zaměstnání se soukromými agenturami práce
21

. 

Tabulka 2.3 Míra registrované nezaměstnanosti Polska – meziroční porovnání 

Rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Míra 

registrované 

nezaměstnanosti 

19,9 19,5 18,2 16,2 12,7 9,8 11 12,1 12,4 12,8 13,5 

Zdroj: GUS, 2014, vlastní zpracování 

 Z pohledu procentuální statistiky (viz příloha č. 2) je na tom nejlépe Wielkopolskie 

vojevodství, co se míry registrované nezaměstnanosti týče (8,3%). Tradičně je na tom taky 

dobře vojevodství Mazowieckie (10,2%), s hlavním městem Varšavou jako centrum, avšak 

reálně je to kraj s největším počtem nezaměstnaných dokonce dosahuje více jak dva krát 

průměru země. Je to způsobeno velkým počtem obyvatel, jelikož mnoho lidí se stěhuje do 

hlavního města za vidinou práce a lepší životní úrovní. Největší míra nezaměstnanosti je 

ve vojevodství Warmińsko-mazurskim (19%) a v jiných západních regionech, které jsou 

převážně zemědělský orientované a značná část jejich rozlohy není používána. Důvodem tak 

                                                 
20

 KANCELARIAT PREZESA RADY MINISTRÓW : Co robimy, żeby zmniejszyć bezrobocie? 
21

 KANCELARIAT PREZESA RADY MINISTRÓW: Przybywa miejsc pracy 
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vysoké nezaměstnanosti je likvidace postkomunistických státních zemědělských statků, které 

sdružovaly malé zemědělské podniky a nedostatek větších průmyslových center a měst. 

Největší šance na nalezení nové práce je pak ve vojevodství Śląskim, které leží na bohatých 

zásobách nerostných surovin a stalo se tak střediskem těžebního, zpracovatelského a hutního 

průmyslu. Nabízí mnoho pracovních příležitostí pro lidi, kteří se mají zkušenosti a zájem 

rozvíjet svůj profesní život v těchto oblastech průmyslu.
22

 

2.3.4 Platební bilance 

„Platební bilance je statistický výkaz, který systematickým způsobem zachycuje 

ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové 

období. Základní struktura platební bilance vycházející z Příručky k sestavování platební 

bilance MMF zahrnuje běžný, kapitálový a finanční účet“
23

. Zkráceně se jedná o rozdíl mezi 

exportem a importem. Pro Polsko je charakteristická dlouhodobě záporná platební bilance.  

 Běžný účet nabýval v období světové krize na deficitu, co vyvrcholilo v roce 2008 

v absolutně nejvyšší hodnotě -23 760 milionů EUR, největším záporným faktorem se stala 

obchodní bilance, která tvořila přes 95% hodnoty deficitu. Během následujících let deficit 

kolísal, ale nyní má tendenci stabilně klesat. 

Dlouhodobý růst zaznamenává kapitálový účet, který odhadem během příštího roku 

ztrojnásobí svou hodnotu z roku 2007. 

Během globální finanční krize roku 2007/2008 vykazoval finanční účet propad o více než 

50%. Vysvětlení je patrné ze struktury bilance, kde přijaté zahraniční investice klesly 

z 18 253 mil EUR na 9 718 mil EUR, dále jsou zřejmé menší propady v ostatních položkách. 

Následujících pár let hodnoty kolísaly kolem průměrné hodnoty 19 520 mil EUR, po nichž 

směřují k vyrovnanému finančnímu účtu. 

Saldo chyb, opomenutí a kurzových rozdílů za posledních 7 let nezískalo kladnou 

hodnotu. 

Platební bilance Polska je dlouhodobě schodková kdy její hodnota v roce 2007 byla         

-36 478 mil EUR následně propadla na -56 804 mil EUR a další dva roky kolísala kolem 

                                                 
22

 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY: Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województw 
23

 DATABÁZE ČASOVÝCH ŘAD ARAD. COPYRIGHT (C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA: Platební bilance 
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hodnoty -38 500 mil EUR. Za poslední tři roky se její výkyv ustálil a stabilně roste s doposud 

konečnou hodnotou -9 982 mil EUR
24

. 

V roce 2014 polská národní banka uvedla novou metodiku sestavování platební bilance 

(Balance of Payment Method 6), která mění donedávna zavedené standardy. Jedna z hlavních 

změn se týká investic finančního účtu, kde došlo k obměně znamének. Nyní je finanční účet 

záporný z důvodu oné reformy a ne ze špatného hospodaření, jak by se mohlo zdát. Změna se 

taky týká účtu „změny devizových rezerv“, který se nyní vykazuje jakou součást finančního 

účtu
25

. Pro platební bilanci v dřívějším období viz příloha č. 3. 

Tabulka 2.4 Platební bilance Polska v období 2007 až 1-9/2014 (v mil EUR) 

                                                 
24

 NARODOWY BANK POLSKI: Statystyka bilansu płatniczego 
25

 NARODOWY BANK POLSKI : Bilans Płatniczy – nowe standardy statystyczne(BPM6) 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1-

9/2014 

A. Běžný účet -19 616 -23 760 -12 244 -19 662 -19 398 -13 697 -5 245 -3 988 

 Obchodní bilance -16 168 -22 850 -7 302 -10 396 -12 451 -7 146 635 505 

 Bilance služeb 5 368 5 097 5 040 3 324 5 186 6 209 8 024 5 319 

 Primární výnosy 
-9 583 -6 898 -9 005 -12 545 -12 891 -12 635 

-13 

480 
-9 568 

 Sekundární výnosy 767 891 -977 -45 758 -125 -424 -244 

B. Kapitálový účet 3 418 4 067 5 080 6 446 7 254 8 549 9 006 7 065 

C. Finanční účet -18 239 -28 402 -14 089 -24 542 -19 928 -9 358 -5 397 -4 991 

 Přímé investice – 

aktiva 
5 411 2 958 4 369 6 590 3 170 445 -2 770 4 244 

 Přímé investice – 

pasiva 
18 253 9 718 10 110 14 826 13 274 5 634 70 10 240 

 Portfoliové investice – 

aktiva 
4 604 -1 700 1 035 616 -610 340 1 650 5 148 

 Portfoliové investice – 

pasiva 
-23 -3 656 11 302 21 886 11 730 15 637 1 726 5 508 

 Ostatní investice – 

aktiva 
1 324 -4 080 -3 859 2 281 2 716 1 716 284 3 343 

 Ostatní investice – 22 182 17 835 5 936 9 634 5 014 -2 812 2 953 823 
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Zdroj: NARODOWY BANK POLSKI, 2014, metodika BPM6 Mezinárodního měnového fondu, 

vlastní zpracování 

2.3.5 Zahraniční obchod 

Po rozpadu Sovětského svazu zažilo Polsko docela úspěšný přechod od centrálně 

plánované ekonomiky k tržnímu hospodářství a zamezilo tak problémům doprovázející 

transformaci. Otevření hranic se západem poskytlo přístup k novým trhům poskytujíc mnoho 

výhodných příležitostí, díky kterým se Polsko stalo nejrychleji rostoucí ekonomikou bývalého 

sovětského bloku. Na růstu se podílelo založení Středoevropské dohody volného obchodu 

(CEFTA) Polskem, tehdejším Československem a Maďarskem, která odbourávala bariéry 

obchodu a vztahovala se na všechny průmyslové výrobky ale i většinu zemědělských 

výrobků
26

. Nebývalý růst zaznamenal zahraniční obchod se vstupem do Evropské unie, který 

přinesl liberalizaci a odstraňováním překážek obchodu díky přístupu k vnitřnímu trhu EU a 

jeho čtyřem svobodám
27

. 

Tři čtvrtiny zahraničního obchodu Polska směřuje do zemí EU, zbytek do Společenství 

nezávislých států zejména pak do Ruska. Hlavním obchodním partnerem Polska je 

dlouhodobě Německo, které je zároveň největším dodavatelem jak i odběratelem a převyšuje 

ostatní hráče dokonce i několikanásobně. Významnou roli jako partner již tradičně hraje 

Česká republika, která dlouhodobě získává přední příčky exportu a drží se v první sedmičce 

na žebříčku importu, jak blíže znázorňuje tabulka 2.5 pro rok 2014. Zásluha může byt 

připisována českému sousedství a vzájemnému členství ve Visegrádské skupině
28

. 

                                                 
26

 VELVYSLANECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZÁHŘEBU: CEFTA 2006 - Středoevropská zóna volného obchodu 
27

 BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace 
584 s. 
28

 MINISTERSTWO GOSPODARKI: Syntetyczna informacja o eksporcie i imporcie polski za 2014 rok 
MINISTERSTWO GOSPODARKI: Polska 2014 raport o stanie handlu zagranicznego 

pasiva 

 Finanční deriváty 1 456 744 1 301 821 119 -2 133 -566 -209 

 Změna devízových 

rezerv 
9 378 -2 427 10 413 11 496 4 695 8 733 754 -946 

D. Saldo chyb a 

opomenutí, kurzové 

rozdíly 

-2 041 -8 709 -6 925 -11 326 -7 784 -4 210 -9 158 -8 068 

 CELKEM A – D 
-36 478 -56 804 -28 178 -49 084 -39 856 -18 716 

-10 

794 
-9 982 
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Import 

% z celkové hodnoty 

importu 
Export 

% z celkové hodnoty 

exportu 

1. Německo 22 Německo 26,1 

2. Čína 10,5 Velká Británie 6,4 

3. Rusko 
10,5 

Česká 

republika 
6,3 

4. Itálie 5,4 Francie 5,6 

5. Nizozemsko 3,8 Itálie 4,5 

6. Francie 3,8 Rusko 4,3 

7. Česká 

republika 
3,6 

Nizozemsko 
4,2 

8. Velká Británie 2,6 Švédsko 2,9 

9. USA 2,5 Maďarsko 2,7 

10. Belgie 2,4 Slovensko 2,5 

Zdroj: MINISTERSTWO GOSPODARKI, 2014, vlastní zpracování  

 V celoročním měřítku roku 2014 předběžné zprávy vypovídají, že export dosáhl 

hodnoty 157 698 mil EUR to je v poměru k předešlému roku nárůst o 5,9%  (tzn. o 8 852 mil 

EUR). Import za to v tomto časovém období zaznamenal meziroční nárůst o 6,4% (tzn. o 

9522 mil EUR) s reálnou hodnotou 157 734 mil EUR. Saldo obchodu je v deficitu „pouhých“ 

-36 mil EUR, jedná se historicky nejmenší hodnotu za posledních 15 let
29

. 

                                                 
29

 MINISTERSTWO GOSPODARKI :  Ocena sytuacji w handlu zagranicznym po trzech kwartałach 2014 r. 

Tabulka 2.5 Teritoriální struktura zahraničního obchodu (2014) 
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  Graf 2.3 dynamika zahraničního obchodu (mil EUR) 

Zdroj: MINISTERSTWO GOSPODARKI, 2014, vlastní zpracování 

 Dominantní pozici v polském exportu obsazují výrobky elektro strojírenské povahy, 

jež jsou považovány za komodity s největší přidanou hodnotou a o nejvyšší technické úrovni, 

kterých podíl na exportu roku 2013 dosahoval hodnoty 39,3 %, což představuje nárůst o dva a 

půl násobek od vstupu do EU. Současně import narostl 1,9 krát a jeho podíl na 36%. 

Zaznamenaný deficit v době přístupu do EU (-5,1 mld EUR) se po přístupu k vnitřnímu trhu 

přeměnil na kladné saldo, které v roce 2013 dosáhlo hodnoty 4,4 mld EUR. Během 

přítomnosti Polska v EU se zvýšil obchodní význam chemikálii a zemědělsko-potravinových 

výrobků. Jejich hodnoty podílu v exportu dosahují  14,1% a 13,2% respektive 17,6% a 9.1 % 

z pohledu importu. Zejména oblast zemědělsko-potravinového průmyslu byla úspěšná, o 

vysoké kvalitě a uznání svědčí fakt, že 82% jejich vývozu směřuje do ekonomicky 

rozvinutých zemí. Je třeba také zdůraznit, že Polsko má v obchodě se zemědělsko-

potravinářskými produkty stále rostoucí přebytek, který v roce 2013 dosáhl 6,1 miliardy EUR 

k hodnotě 0,8 miliardy z roku 2004. Příznivé výsledky v exportu se promítají do výrazného 

zlepšení salda obratu v klíčových komoditních skupinách a umožňují tak významně 

kompenzovat tradičně vysoký deficit v obchodě s minerálními zdroji a palivy. V roce 2013 

dosáhl 11,9 mld EUR, ve srovnání s čtyřmi miliardy v roce přistoupení
30

.  
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2.4 Dílčí souhrn 

Po rozpadu Sovětského svazu nebyla hospodářská situace v Polsku velmi příznivá a 

vyžadovala mnoho reforem. Postupem času se stav zlepšoval, ale stále nedosahoval úrovně 

západních zemí. Vstup do EU představoval příležitost jak dále rozvíjet hospodářství a zajistit 

si bezpečnost a politickou stabilitu. Polsko je dobrým příkladem, jak začlenění do evropských 

struktur má vliv na ekonomickou situaci země. Ekonomické ukazatele po přístupu do EU 

začaly vykazovat mnohem příznivější trend, zejména znatelné je postupné zlepšování životní 

úrovně obyvatel, avšak stále se potýká s poměrně vysokou nezaměstnaností, která brání 

v plném využití potenciálu Polska. 
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3 Zapojení Polska do evropské integrace 

Tato část bakalářské práce je zaměřena na postavení Polska v evropské integrační 

spolupráci a zhodnocení pozitivních a negativních aspektů členství, ale i na orientaci 

zahraniční politiky Polska a členství v mezinárodních organizacích. 

3.1 Zahraniční a evropská politika 

Základní směr polské zahraniční politiky a diplomacie určuje, již od počátku třetí 

republiky (1989), dokument vydávaný radou ministrů na 4leté období. Minulé i současné 

dokumenty obsahují obdobné cíle, které lze rozčlenit do tří skupin. Konkrétně to bylo a je 

zajištění bezpečnosti státu, zejména posilování pozice v euroatlantických strukturách; 

spolupráce s východními partnery a zajištění výhodných podmínek na mezinárodní scéně pro 

hospodářský růst. „Priority polské zahraniční politiky 2012-2016“, jak zní v překladu jeho 

nejnovější verze, představuje běžným obyvatelům vize, priority a obvyklé cíle zahraniční 

politiky v perspektivě roku 2016 s cílem zajistit si podporu veřejnosti, která je nezbytná 

k prosazení a efektivní realizaci politiky. Zároveň slouží ke koordinaci činnosti centrálních 

administrativních orgánů a územních samosprávních celků, jelikož část úkolů je nutno plnit 

na úrovni samospráv
31

. 

Před Polskem a jejími partnery stojí mnoho společných výzev, které se se současným 

tempem rozhodování a tendencí odkládat rozhodnutí v EU, nemusí podařit překonat. Čelí 

problémům jako například: tempo rozšiřování EU, energetická bezpečnost, budoucnost 

vnitřního trhu, bezpečnost obyvatel, otázka demografických změn (stárnutí, nízká porodnost), 

dodržování poskytnutých svobod, budoucnost eura a jeho stabilita. Na mezinárodní scéně 

Polsko usiluje, v rámci zahraniční politiky, o návrat EU na vlnu trvale udržitelného a 

stabilního růstu, ale i navrácení k určité úrovni dynamiky unijního obchodu zaznamenanou 

v období před krizí (tzn. před 2008). Zajištění dobře konkurenční pozice Evropy na mapě 

světa je důležité, vezmeme-li v potaz současnou dluhovou krizi a její vliv na veřejné rozpočty, 

strategie rozvoje a rozvíjející se trhy s umocňujícím se postavením. Dle výzkumu 

Mezinárodního měnového fondu se Čína stala koncem roku 2014 největší ekonomikou světa, 

spolu s Indii a ostatními asijskými státy vytváří služby a zboží s vysokým podílem 

kvalifikované pracovní síly a nízkými mzdovými náklady. Rovněž z pohledu inovací a 

technologií se Čína přibližuje EU. Rozdíl ve vývoji mezi západním světem a nově 

rozvíjejícími se ekonomikami postupně klesá. A proto obnova konkurenceschopnosti je na 
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místě. S čínským prvenstvím a stupňovitým zvyšováním vlivu rozvíjejících se zemí postupně 

slábne mono polární uspořádání světa a orientace na americký model vládnutí, jedna 

z předzvěstí rozdělení může být považována ukrajinská krize. Tato situace, ale i fakta o 

výdajích členských států EU na zbrojní průmysl a jejich efektivitě v porovnání s ostatními 

státy, vyvolala obavy o udržení míru a rovněž pochyby zdali Evropa, sjednocena pod vlajkou 

Severoatlantické aliance, dokáže zajistit svou vlastní bezpečnost bez pomoci neevropských 

zemí. Polsko se tedy snaží prosadit dialog o redefinování role EU na globální scéně a silnější 

důraz na bezpečnost. Volá rovněž po přestavbě mezinárodních institucí, které by lépe 

odpovídaly nynějšímu uspořádání sil ve světě a vytvoření pohotovějšího a efektivnějšího 

procesu rozhodování v EU.  V neposlední řadě se současná polská zahraniční politika 

zaměřuje na zvýšení životní úrovně obyvatel a modernizaci státu jako takového. Poslední léta 

byly obdobím postupného rozvoje Polska a posílení jeho role v evropských a euroatlantických 

strukturách. Od přistoupení Polska do unie se úroveň HDP na obyvatele zvýšila z necelých 50 

% průměru EU na více jak 65 % průměru (viz. Kapitola 2.3.1), avšak zlepšení situace 

související s tímto růstem se nepřeneslo rovnoměrně do všech odvětví. I když Polsko se 

umístilo v první pětadvacítce největších ekonomik světa, stále se potýká s četnými 

problémy civilizačního zpoždění
32

.  Dle globálního inovačního indexu 2014, který se 

zaměřuje na hodnocení ekonomik podle jejich inovačního prostředí a tvorby nových 

technologií
33

, se Polsko umístilo na 45. místě, pro srovnání České republice se podařilo 

dosáhnout na 26. pozici
34

. Indikátory naznačují mnoho výzev v oblastech od míry 

nezaměstnanosti, přes hustotu dopravní a internetové infrastruktury až po úrovně sociálního 

kapitálu. Klíčem v bojí s civilizačními zpožděními je podle ministerstva zahraničních věcí  

modernizace hospodářství založeného na vědě a výzkumu. Se snahou vyrovnání se rozvoji 

západní a severní Evropě
35

. 

Chování Polska na mezinárodní scéně je odrazem hodnot, které jsou základem polské 

identity: demokracie, právní stát, dodržování lidských práv a solidarita. Zahraniční politika 

má hlídat nezávislost státu a jeho teritoriální integritu. Má aktivně přispívat na zajištění 

bezpečnosti národu, zachování jeho dědictví, ochranu životního prostředí, zvyšování 

obecného blahobytu a vysoké úrovně hospodářského a civilizačního rozvoje. Všechny výše 

uvedené cíle jsou reformulovány a zahrnuty jako priority dokumentu zahraniční politiky, 
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které budou-li následovány, podaří se naplnit jednotlivé dílčí cíle. Priority polské zahraniční 

politiky 2012-2016 jsou následující: 

 Silné Polsko v silné politické unii, 

 Polsko jako věrohodný spojenec v euroatlantickém společenství, 

 Polsko otevřeno různým rozměrům regionální spolupráce, 

 Strategie polské rozvojové spolupráce, podpora demokracie a lidských práv, 

 Propagace Polska v zahraničí, 

 Zkvalitnění vztahu s polskými obyvateli doma i v zahraničí, 

 Profesionální zahraniční reprezentace
36

. 

Způsob, jak dosáhnout těchto cílů je přes vytvoření prostředí přívětivého pro okolní státy a 

nestátní subjekty, mimo jiné přes umocňování kulturních a mezilidských kontaktů. 

3.2 Evropská unie 

3.2.1 Vstup Polska do unie 

Po rozpadu Sovětského svazu se Polsko ocitlo v politickém vakuu, převrat uvrhl stát do 

hospodářského, politického a společenského rozkladu, zároveň však dal podmět 

k fundamentálním změnám na všech úrovních. Zavedení svobodného tržního hospodářství a 

přistoupení k strukturám západních ekonomik Evropy bylo považováno za nejlepší způsob, 

jak dohnat nedostatky v oblastech vývoje a technologií, ale rovněž jedním z nejdůležitějších 

podmínek pro udržitelný hospodářský růst. V roce 1989 podepsalo Polsko smlouvu 

s Evropským hospodářským společenstvím týkající se hospodářské a obchodní spolupráce, se 

zavedením bez tarifního zahraničního obchodu. Výhodná spolupráce přesvědčila tehdejší 

polské vládnoucí vrstvy k podstoupení dalších kroků pro hlubší integraci. Po dlouhých 

vyjednáváních byla výsledkem dohoda o přidružení, která vstoupila v platnost 1994. Byla 

vypracovaná bílá kniha zahrnující předvstupní strategii a upravující oblasti jako je právo, 

hospodářství, technologie především pak přizpůsobení se vnitřnímu trhu. Efektem knihy bylo 

přijetí Národní integrační strategie a v roce 1998 otevření přístupových vyjednávání. Nebyl to 

velký krok pouze pro Polsko, ale i zkouška stability pro EU. Tehdejší počet členů se měl 

rozrůst o dvě třetiny a to s sebou přinášelo tlak na administrativu, rozpočty a obavy zda je 

možno vůbec začlenit tak velké množství státu bez toho aby to narušilo vnitřní integritu unie.  

První etapou tohoto dlouhého procesu byl takzvaný „screening“ práva, během něhož se 

                                                 
36

 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH: Priorytety Polskiej Polityki Zagranicznej 2012-2016 



 

24 

 

porovnávalo polskou legislativu a evropské právo. Následně k společnému vyjednávání bylo 

otevřeno 31 kapitol, které se podařilo uzavřít do roku 2002. Shrnutí všech dosavadních 

stanovisek bylo zahrnuto v návrhu smlouvy o přistoupení. V referendu konaném v roce 2003 

se pro připojení do EU vyjádřilo 77,5 % dotázaných Poláků s 58,9% účastí na volbách (tzn., 

přišlo zhruba 17,5 mil lidí z 30 mil, kterým bylo umožněno hlasovat)
37

. O rok později dosáhl 

proces vyvrcholení, když se Polsko stalo 1. Května 2004 členskou zemí Evropské unie
38

. 

3.2.2 10 let členství v EU  

Rok 2014 uzavírá první dekádu Polska v EU, jako silného a vlivného členského státu, 

který umí bránit své zájmy, ale současně jedná s pocitem odpovědnosti za proces evropské 

integrace. Z perspektivy deseti let je vidět znatelný politický pokrok, který Polsko prodělalo
39

. 

V průběhu let se Polsko naučilo vyjednávat s EU a ovlivňovat její názor v souladu 

s polskými zájmy a potřebami. Podporovalo myšlenku vnitřního trhu, vědouc, že z něj bude 

těžit nejvíce. Poskytovali východiska v diskuzi o reformě eurozóny, s předpokladem, že 

jednou se taky stanou členy tohoto projektu. Aktivně se účastnili  nejdůležitějších evropských 

debat s přesvědčením, že jde o jejich věc. Po celá léta investují do energetické politiky EU 

s vizí zvýšit celospolečenskou bezpečnost. Tento proces trvá i nadále a nabírá geostrategické 

perspektivy spolu s událostmi na Ukrajině a evropskou odpovědí v podobě konceptu 

energetické unie. Díky které by Evropa dosáhla větší nezávislosti na ruských dodávkách 

energetických zdrojů. Jedním z nejdůležitějších a největších politických úspěchů během 

posledních 10 let byla rozpočtová vyjednávání pro finanční rámec 2014-2020. U nichž se 

podařilo vyjednat 106 miliard EUR pro kohézní a společnou zemědělskou politiku
40

 (83 mld 

EUR v minulém programovém období – viz graf 3.4). Polsko rovněž získalo silnou politickou 

pozici a pověst předvídatelného a odpovědného státu. Bylo to možné zejména díky velmi 

dobré ekonomické situaci, politické stabilitě v těžkých časech hospodářské krize a velké 

podpoře pro evropskou integraci v řadách Poláků, což odlišovalo Polsko od mnoha jiných 

evropských zemí. Přispělo k tomu také povedené polské předsednictví v Radě EU v druhé 

polovině roku 2011, které se stalo investici do účinného uskutečňování polských zájmů v 

následujících letech, jako jsou třeba vyjednávání o výše zmíněném finančním rámci. Díky 
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početným představitelům v Evropském parlamentě Polsko může mít vliv na názory těch 

největších stran a získávat podporu v důležitých hlasováních. Avšak nástrojem skutečného 

vytváření vlivu se stala koalice Vyšehradské čtyřky, díky které součet hlasů v Radě EU 

vyvažoval hlasy Francie a Německa dohromady (58). Došlo rovněž k oživení spolupráce 

ve Výmarském trojúhelníku, jež se stal důležitou základnou pro konzultace a společné tvoření 

stanovisek Polska, Německa a Francie
41

. 

Dnes, kdy přítomnost v EU je brána jako běžný jev a otevřené hranice nebo třeba volný 

přístup k práci a vzdělání v zemích Evropy je samozřejmostí, stojí za to se poohlédnout 

zpátky. Přístup Polska 1. května 2004 do EU odstartoval důležitou etapu v hospodářském 

rozvoji země. Na prahu evropské integrace většina Poláků považovala EU jako bránu do 

lepšího života, avšak přístup rovněž doprovázely obavy a černé scénáře. Část populace se 

připravovala na léta dřiny a obětí, které měl vyvolat po přístupový šok. Zdálo se, že až další 

generace pocítí zlepšení životní úrovně, nicméně opak se stal pravdou a kladné efekty se 

dostavily záhy. Během posledního desetiletí zaznamenalo Polsko zlepšení základních 

socioekonomických ukazatelů a rovněž odvrátilo pochybnosti špatného vývoje, které kolovaly 

před přistoupením do unie. Co je třeba mít na mysli je, že přítomnost v unii je jen šance, jak 

prostřednictvím správné hospodářské politiky dosáhnout vyšší životní úrovně, nikoli garance. 

Polsku se podařilo využít tuto příležitost a spolu se Slovenskem dosáhlo největšího růstu HDP 

(43,7 %) ze států, které přistoupily v 2004, ale i celé EU. 
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Graf 3.1 Kumulované HDP států za období 2004-2014 

 

Zdroj: EUROSTAT, 2015, vlastní výpočet a zpracování 

. Kromě toho obstálo v testu globální hospodářské krize a jako jediný stát EU se 

neponořilo do recese. Za období 2008-2014 kumulativní růst HDP činil více jak 20% (viz graf 

2.1), což je bezkonkurenčně nejlepší výsledek v EU. Růstový boom a přívětivé podmínky 

přilákávají čím dál více přímých zahraničních investic, což nakonec vyústilo k strukturálním 

změnám. Mezi nejvýznamnější patří zvýšení podílu služeb na HDP se současným snížením 

podílu zemědělství, zvýšení efektivnosti ekonomiky v důsledku technologického pokroku, ale 

i z důvodu zvýšené konkurence na domácím trhu, další nárůst přímých zahraničních investic, 

zvýšení produkce zpracovatelského průmyslu, zvýšení podílu na světovém obchodu. Členství 

v EU mělo rovněž vliv na image Polska a mezinárodního hodnocení finanční věrohodnosti. V 

roce 2007 zlepšily ratingové agentury Standard and Poor’s a Fitch svá hodnocení z BBB+ na 

A- s pozitivním výhledem do budoucna
42

. Efektem zvýšení věrohodnosti byl pokles 

výnosnosti státních dluhopisů, to znovu přineslo nižší výdaje na obsluhu státního dluhu. 

Úrokové sazby národní banky se udržovaly na, dříve nedosažitelných, 2 %, co má pozitivní 

vliv na rozvoj země pomáhá snižovat náklady na investice. V současné době je referenční 

úroková míra na úrovní 1,5 %. 
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Graf 3.2 Referenční úroková míra Polska v období 2003-2015 (%) 

Zdroj: NARODOWY BANK POLSKI, 2015, vlastní zpracování 

 Přívětivé ekonomické podmínky a zvýšení atraktivity země prostřednictvím vstupu do 

EU se staly katalyzátory investičních činností v Polsku. Kumulovaná hodnota přímých 

zahraničních investic od roku 2004 přesahovala v přepočtu přes 101 miliard EUR. 

Graf 3.3 Přímé zahraniční investice v období 2003-2013 (mld EUR) 

 

Zdroj: NARODOWY BANK POLSKI, 2003-2013, vlastní zpracování 
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Ekonomický rozkvět by ovšem nebyl možný bez přímé podpory z evropských fondů, díky 

nimž souhrnné investiční náklady za poslední dekádu stouply o 90 % (viz příloha č. 5). Proti 

všudypřítomným obavám, obdrželo Polsko každoročně více prostředků z unijních fondů, než 

do nich samo odvádělo, prvním rokem členství počínaje. 

Graf 3.4 Výdaje a příjmy Polska z rozpočtu EU 2007-2013 (mld EUR) 

. 

Zdroj: EUROPEAN COMMISION, 2013, vlastní zpracování 

Roku 2009 se dokonce stalo největším čistým příjemcem v celé EU. Za období posledních 

desíti let se každý złoty vložený do rozpočtu EU vrátil třikrát, vytvářejíc konečnou sumu 

čistého příjmu 58 miliard EUR. Prostředky se staly základem pro realizaci více než 160 000 

projektů, z toho 62 600 uskutečnili polští podnikatelé. Zdroje byly využity na výstavbu a 

modernizaci dopravní sítě, podporu podnikání, přímé dotace do zemědělství a financování 

vzdělávání. Stojí zmínit využití svobody volného pohybu osob, které předčilo všechna 

očekávání a způsobilo, že postupně začal byt evropský trh práce vnímán jako stejně dostupný 

jak lokální trhy práce. Migrace spojená s nacházením stálého pracovního místa měla 

z krátkodobé perspektivy zmirňující následky na napěti na polském trhu práce. Odliv pracovní 

síly je vyvažován transfery remitencí emigrantů zpět do vlasti, kteří za období 2004-2013 

zaslali skoro 36 miliard EUR (přes 60 % získaných prostředků z evropských fondů za stejné 

období)
43

. 
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3.2.3 Veřejné vnímání evropské integrace 

Částí přístupového procesu je otevřené referendum, díky němuž se veřejnost může 

vyjádřit pro vstup, či nikoli. Avšak v rámci demokratického státu hraje prim svobodná vůle, a 

není tedy neobvyklé po pár létech členství vídat snahy o odtržení jako projev nedůvěry a 

zklamání. Je tedy nezbytné průběžně monitorovat mínění a naslouchat hlasu běžného občana, 

jelikož hlavně jejich spokojenost je předpokladem k správnému fungování společenství. 

Vstup do Evropské unie byl viděn mnoha Poláky jako nevyhnutelný důsledek systémových 

změn, zahájených na konci osmdesátých let. Zároveň je lze považovat za vyvrcholení 

transformačního procesu jako i důkaz o platném místě Polska v Evropě.  

Členství v EU je polskou veřejností obecně podporováno a přijato. Průzkum za 

posledních pár let vypovídá stabilní kolísání podpory integrace kolem 82 %, které v březnu 

2014 stouply na úroveň 89 % se současným snížením procenta odpůrců. K výraznému 

posílení proevropského postoje přispěly události na Ukrajině, které pomohly polské veřejnosti 

uvědomit si důležitost rozhodnutí, jejž podstoupili přistoupením do unie. Od vzniku myšlenky 

v devadesátých letech, že by se Polsko mohlo stát členem evropské integrace, byla podpora 

vysoká (80 %), avšak s viditelným přibližováním do unie v podobě přístupových vyjednávání 

rostly obavy a s nimi klesala podpora, která se místy propadla i na 53 %. Po začlenění nastala 

velká úleva, že se nerealizovaly černé scénáře související s integrací a přes některé očekávané 

po přístupové šoky. Charakteristická je nižší podpora u populace v neproduktivním věku, ve 

vesnických oblastech a poměrově nejnižší u rolníků. K názoru, že členství v EU je kladným 

přínosem se vyjádřilo 62 % dotazovaných, z viditelných efektů rovněž hodnotí integraci 

výhodnější v národním rozměru než osobním
44

. 

Po uplynutí deseti let od vstupu do unie začaly být patrné změny, které přinesla. Na tyto 

změny byl zaměřen dotazník, zkoumající pozitivní a negativní zkušenosti veřejnosti. Do 

nejčastěji jmenovaných plusů členství v EU patřilo otevření hranic a možnost svobodného 

pohybu po teritoriu unie (31 %). Z pohledu respondentů nejdůležitějším důsledkem otevření 

hranic je možnost pracovat v cizích zemích (17 %), mimo jiné i volnost cestování, vzdělávání 

a přístup k zdravotní péči v státech unie. Druhou nejčastěji jmenovanou položkou (30 %) je 

čerpání prostředků na projekty z unijních fondů. Viditelný se stal především rozvoj měst a 

investice do silniční a železniční infrastruktury. Ke kladným stránkám integrace byly relativně 

často (13 %) jmenovány různé výhody pro zemědělce, konkrétně pak finanční dotace a 
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rozšíření trhu pro polské potraviny. Mezi nejčastější odpovědi se také zařadil (10 %) 

ekonomický růst, zahraniční investice, přístup k novým technologiím a odstranění překážek 

obchodu. Navzdory všem znatelným výhodám plynoucích z přítomnosti Polska v EU, jen 1 % 

respondentů hovořilo o zlepšení životních podmínek jako přímého důsledku integrace
45

. 

Na druhou stranu určit nedostatky a negativní aspekty členství v EU bylo pro Poláky o 

poznání obtížnější. Téměř jedna pětina (19 %) nezaznamenává žádné mínusy a více než jedna 

čtvrtina (28 %) je nedokáže vyjmenovat. Společně právě polovina respondentů neurčila 

negativních důsledků související s přičleněním. Hlavním trnem v oku polské veřejnosti 

zůstává nutnost přizpůsobit své zákony k unijním představám. Zpochybňované jsou rovněž 

rozsáhlé regulace jak i jejich obsah. Některé právní předpisy jsou považované za příliš přísné, 

detailní, nepochopené a ne vždy v souladu s polskou tradicí a zájmy země. Mezi nejčastěji 

jmenovanými negativními dopady členství v EU se ocitlo omezení suverenity a podřízení se 

rozhodnutím orgánů unie. Váže se to na jedné straně se zmiňovanou nadřazeností unijního 

práva nad národním, ale i s viditelnou nerovností členských států a jejich nestejným vlivem na 

rozhodovací procesy.  Velká část odpovědí se týkala problémů v zemědělství a producentů 

potravin, mimo jiné kritizováno nízký podíl na dotacích pro agrární sektor, než v jiných 

státech EU, vysoké náklady na zemědělskou výrobu, nízké produkční limity, pokuty za jejich 

překročení a přísné předpisy týkající se výroby potravin. Vyskytovaly se rovněž odpovědi 

týkající se, podle jejich názoru, nevýhodných hospodářsko-společenských důsledků členství. 

Hovořilo se o závislosti polské ekonomiky na ekonomice unie, nadměrném zapojení 

zahraničního kapitálu v polském hospodářství, likvidaci polských firem a v extrémních 

případech o hospodářské kolonizaci Polska. Část dotazovaných poukázala na nadměrnou 

regulaci hospodářství, která omezuje volný trh a ekonomický rozvoj země
46

. 

3.3 Polsko a členství v mezinárodních organizacích 

Důležitou roli v integračním procesu Polska sehrály mezinárodní organizace, které se 

staly společnou základnou při spolupráci a ve snaze dosáhnout členství v EU (V4, CEFTA a 

CEI). Vzhledem k událostem v minulosti, jsou pro Polsko neméně důležité organizace 

garantující bezpečnost v regionu a celosvětový dialog (NATO a OSN). Pro regionální rozvoj 

hospodářskopolitického charakteru spolupracuje jak s východními sousedy, tak se státy 

západní Evropy při řešení společných výzev. 
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3.3.1 Severoatlantická aliance (NATO) 

4. dubna 1949  byla podepsána 12 státy Washingtonská smlouva, která stvrzovala 

vytvoření mezinárodní organizace NATO, jejichž členové přísahali, v souladu s článkem číslo 

5 Washingtonské smlouvy, stát bok po boku proti agresi. Útok proti jednomu z členského 

státu by byl považován, jako útok proti všem. Často se však uvádí, že Severoatlantická aliance 

byla založena jako protiváha vojskům Varšavské smlouvy, to je však jen částečně pravda. Ve 

skutečnosti, vytvoření aliance bylo součástí širšího úsilí sloužit třem účelům: odrazovat 

sovětskou rozpínavost, zabraňovat obnově nacionalistického militarismu v Evropě a 

povzbuzovat evropskou politickou integraci
47

. V současné době je členem 28 států. 

Po rozpadu sovětského bloku a postupné demokratizaci Evropy, se NATO začalo 

zaměřovat na stabilizaci kontinentu a na mírové mise. I když sovětská hrozba pominula, 

Polsko se obávalo o svou nově nabytou svobodu a současně stále cítilo zášť vůči Rusku, 

dostat se tedy do struktur NATO bylo hlavním cílem tehdejší zahraniční politiky. Formálním 

členem aliance se Polsku podařilo stát 12. března 1999 spolu s Českem a Maďarskem
48

. 

Status plnohodnotného člena v současné době dokazuje zapojením do mírových misí 

v Středozemním moři (Operation Active Endeavour), Afganistánu (International Security 

Assistance Force in Afganistan), Kosovu (KFOR Kosovo), hlidáním vzdušného prostoru 

pobaltských států (Baltic Air Policing) a protipirátské mise na pobřežích Somálska (Ocean 

Shield)
49

. Jedním z úspěchu Polska v NATO bylo zakomponování energetické bezpečnosti do 

oblasti zájmu aliance. Dále se podařilo příznivě s polskými zájmy ovlivnit diskuzi nad novou 

strategickou koncepci NATO praktikovanou po summitu v Štrasburk-Kehl (2009) a návrat 

Francie do struktur aliance
50

. Polská přítomnost v NATO je doprovázena řadou investic do 

obranné infrastruktury a vybavení armády. Předpokládaná hodnota společně financovaných 

investic NATO, plánovaných k realizaci v letech 1999-2014  na území Polska je 852 milionů 

EUR (594 milionů EUR z rozpočtu NATO)
51

.  

Patrné jsou vzájemně dobré vztahy a spolupráce mezi Polskem a USA. Spojené státy 

nezapomněly, jak prohlásil americký prezident Bill Clinton na návštěvě Polska po summitu 

NATO v roce 1997, že před více jak dvěma sty léty Polsko vyslalo své syny, aby pomohli 
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zajistit Americe bezpečnou budoucnost. Zatímco Polsko usiluje být spojencem USA, jelikož 

ho vidí jako garanta bezpečnosti, ale byla jim rovněž velmi sympatická inspirativní myšlenka 

svobody. Projevy důvěry lze vidět v plánech na vybudování amerických základen a 

protiraketových infrastruktur na území Polska. Avšak podle zprávy German Marshall Fund, 

který se zaměřuje na zkoumání trans atlantických vztahů, se podpora polské veřejnosti pro 

USA za posledních pár let často střídala, než se v roce 2014 ustálila na hodnotě 78 % pro 

příznivé stanovisko pro USA (průměr EU 67 %). Podíl respondentů s názorem, že NATO je 

klíčové k udržení bezpečnosti Polska, se za poslední rok dramaticky zvýšil o 15 % na 

celkových 62 %
52

.  

3.3.2 Organizace spojených národů (OSN) 

OSN byla založena s cílem obnovit svět z trosek druhé světové války, avšak v současné 

době, před touto globální mezinárodní organizací stojí zcela jiné úkoly. Nicméně její role není 

neméně důležitá. Stále více problémů moderního světa je globálního charakteru a vyžaduje 

společnou reakci všech zemí. Právě OSN je místo, kde se státy můžou dohodnout na 

společném řešení a čelit tak globálním výzvám, jakož i koordinovat mezinárodní úsilí při 

mimořádných situacích, kdy je třeba reagovat na různé krize. V současné době je členem 

OSN 193 zemí. Hlavními organy jsou Valné shromáždění, Rada bezpečnosti, Ekonomická a 

sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr, Sekretariát a v čele organizace stojí 

generální tajemník, tuto funkci od 1. ledna 2007 plní Ban Ki-moon
53

. 

Přijetím Charty OSN padesáti zakládajícími státy vznikla dne 24. října 1945 Organizace 

spojených národů. I přes absenci zástupců polské vlády na ustavující konferenci, bylo Polsko 

zařazeno mezi zakládající členy jako uznání za jeho přínosy při vítězství nad fašizmem, 

upravujíc tak znění článku číslo 3 Charty spojených národů. Polsko podepsalo smlouvu dne 

15. října 1945 a ratifikovalo následující den. V prohlášení polská vláda vyjádřila ochotu 

spolupracovat s OSN, zdůrazňujíc význam vznikajícího systému kolektivní bezpečnosti, 

zásady nedotknutelnosti hranic a podpory státních systému založených na demokratických 

principech
54

. Díky pravomocem vložených do Charty a jedinečnému mezinárodnímu 

charakteru OSN, může organizace jednat v otázkách, kterým čelí lidstvo v 21. století, jako je 

například mír a bezpečnost, změna klimatu, udržitelný rozvoj, lidská práva, odzbrojování, 

terorismus, humanitární a zdravotní pomoc, rovnosti žen a mužů, správy, výroby potravin aj. 
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Od založení OSN se Polsko aktivně podílelo na diskuzích a přicházelo s četnými iniciativami 

na valném shromáždění, od konvence práv dítěte, až po zamezení zbrojení ve střední Evropě. 

Spolu s úpadkem bipolárního uspořádání světa se vyskytla potřeba přizpůsobit OSN novému 

politickému prostředí. Současně po skončení studené války, Polsko získalo úplnou svobodu 

jednání při provádění své zahraniční politiky. Jednou z prvních věcí na fóru OSN byla snaha o 

reformu organizace, s ohledem na to, že jakékoli změny by měly sloužit k prohloubení 

efektivity organizace, demokratizaci mezinárodních vztahů a zvýšení účinnosti ochrany 

lidských práv
55

. Současně jeden kontroverzní návrh reformy předložil prezident Bronisław 

Komorowski, který usiloval o omezení možnostech Ruska vetovat činnosti Rady bezpečnosti 

OSN týkajících se situace na Ukrajině
56

. 

3.3.3 Vyšehradská skupina (V4) 

V4 je neformální formou regionální spolupráce čtyřech států střední Evropy – České 

republiky, Polska, Slovenska a Maďarska, které spojuje nejen sousedství a podobné 

geopolitické podmínky, ale především společné dějiny, tradice, kultura a hodnoty. Od roku 

1991, kdy byla založena, představuje fórum pro kooperaci v oblastech jako je zahraniční 

politika, hospodářství, transport, ochrana životního prostředí, stabilita regionu a věda. 

Nicméně nadřazeným cílem byla spolupráce na cestě do EU, ale i do NATO. Přímým 

produktem integrační spolupráce V4 bylo vytvoření CEFTA jako nástroje pro liberalizaci 

obchodu mezi čtyřmi státy. I když hlavní cíl uskupení byl splněn, skupina zůstává stále 

aktivní a uskutečňuje pravidelná jednání zástupců všech státu na všech úrovních
57

. V rámci 

posílení regionální bezpečnosti a bezpečnosti Evropy jako celku, byla vytvořená vyšehradská 

bojová skupina, která pod vedením Polska má být v plné bojové pohotovosti během roku 

2016
58

. 

3.3.4 Středoevropská zóna volného obchodu (CEFTA) 

Dohoda podepsaná tehdejším Československem, Polskem a Maďarskem roku 1992 

v Krakově, vytvořila prostředí pro podporu zahraničního obchodu. Hlavní příčinou byl propad 

exportu a importu mezi zeměmi komunistického bloku po rozpadu Sovětského svazu. Měla 

taky posílit demokracii a rozvíjení volně tržního hospodářství ale i urychlit proces integrace 

států střední Evropy s hospodářskopolitickými institucemi západní Evropy. Začala tak být 
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považována za předvstupní fázi do EU. Byly odstraněny cla na všechny průmyslové výrobky 

a většinu zemědělských produktů. Současná kritéria pro členství v CEFTA jsou: 

 člen Světové obchodní organizace nebo závazek respektování všech jejích předpisů, 

 jakákoli asociační smlouva s EU, 

 sdružení volného obchodu se současnými členskými státy CEFTA
59

. 

V průběhu let došlo k změnám členské základny (viz příloha č. 6), Polsko a jiné země 

opustily CEFTU spolu se vstupem do EU. V současné době je členem 7 států: Makedonie, 

Albánie, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Srbsko, Černá Hora, Kosovo 

3.3.5 Výmarský trojúhelník 

Původ Výmarského trojúhelníku se datuje k 28. srpnu 1991, kdy došlo k schůzce ministrů 

pro zahraniční záležitosti Polska, Německa a Francie. Třístranné konzultace si kladly za cíl 

zlepšit a posílit spolupráci mezi těmito třemi zeměmi. Spolupráce se později rozrostla o 

setkání ministrů obrany, spravedlnosti, financí a přenesla se taky do parlamentární dimenze. 

Největším politickým úspěchem bylo prohloubení spolupráce na úroveň hlav států a předsedů 

vlád. Vrcholným cílem tohoto uskupení bylo překonat problémy související s rozpadem 

Sovětského svazu a zavedení nových demokracií v zemích střední a východní Evropy, 

především tedy Polska, do společenství evropských zemí. Spolu s přístupem Polska do EU a 

NATO, byl redefinován vývoj budoucí spolupráce. Nyní plni roli platformy pro konzultace a 

vypracovávání společných stanovisek v klíčových věcech evropské politiky. Mimo jiné je 

rozvíjena spolupráce v oblastech kulturní výměny, meziregionálního rozvoje a společná 

bezpečnostní a obranná politika, která je jednou z nejvíce pokročilých zón spolupráce, čeho 

důkazem může být vytvoření výmarské bojové skupiny
60

. 

3.3.6 Středoevropská iniciativa (CEI) 

CEI je regionálním mezivládním fórem vytvořeným čtyřmi zakládajícími státy 

(Rakousko, Maďarsko, Itálie, Jugoslávie) v roku 1989, s obecnými cíli podporovat své členy 

při plnění podmínek pro vstup do EU, sladění úrovně členských států CEI se standardy EU, 

implementace malých a středních projektů, převádět konstruktivních myšlenek do 

inovativních výsledků. V současné době má 18 členů (viz příloha č. 7), jedním z nich je 

Polsko, které přistoupilo v roce 1991. Společně vypracovaný Akční plán 2014-2016 vymezuje 

tři základní oblasti (společnost zaměřená na vědomostech, udržitelná ekonomika a rozvoj, 
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inkluzivní společnost), ve kterých se očekává mezivládní spolupráce při regionálním rozvoji a 

realizaci kolektivních projektů s vazbou na rozpočet EU programového období 2014-2020
61

. 

3.3.7 Rada států Baltského moře (CBSS) 

CBSS je politickým fórem sloužícím k  mezinárodní regionální spolupráci. Členy jsou 

všechny státy ležící u Baltského moře spolu s Norskem, Islandem a EU zastupovanou 

Evropskou komisí. Cílem uskupení je určení regionálních politických cílů, tvorba akčních 

plánů, iniciování projektů a vytvoření základny pro sdílení nápadů v regionálních otázkách 

ležících v oblastech společného zájmu. Za produkty spolupráce je považováno podpoření a 

reforma vzdělávacích standardů na katedrách evropských studií (reforma univerzit podle 

západních standardů - vytvoření tzv. Euro-fakult), aktivity zaměřující se na přeměnu regionu 

Baltského moře na první ekoregion uvnitř Skupiny Baltského moře 21 (Baltic 21), vytvoření 

regionální informační sítě s cílem koordinovat činnost orgánů při boji s porušováním zákona, 

finanční nástroj Project Support Facility k financování společných projektů
62

. 

  Polsko usiluje o reformu a zdynamizování spolupráce uvnitř skupiny, která by se dle 

jejich názoru měla stát katalyzátorem realizace regionálních plánů, jako jsou například 

udržitelný rozvoj regionu s ohledem na životní prostředí a zvýšení bezpečnosti v regionu. 

Členové CBSS od počátku integrace zaznamenávají zrychlení hospodářského růstu, zejména 

v oblasti konkurenceschopnosti, inovací, rozvoje infrastruktury a dopravy – hlavně v kontextu 

námořního hospodářství. Nelze zapomenout na postupné zlepšování přírodních podmínek 

v oblasti Baltského moře, které se po druhé světové válce stalo odpadní skládkou Sovětského 

a svazu a jiných silně industrializovaných zemí východního bloku
63

. 

3.3.8 Další spolupráce v Evropě 

Součásti efektu globalizace je vzájemné propojování ekonomik a integrace do společných 

celků, které vznikají, čím dál častěji. Trendem dnešních svobodných zemí je být členem 

oněch skupin, které často nejenže poskytují ekonomický prospěch pro všechny zúčastněné, 

ale i vypovídají o statutu a postavení na mezinárodní scéně. Případ Polska není výjimkou, 

kromě výše zmíněných se zapojuje do celé řady uskupení jak na evropské, tak na celosvětové 

úrovni. Mimo jiné je členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

OECD je významnou mezinárodní hospodářskou organizací, sdružující od roku 1960, kdy 
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byla založena, 34 vyspělých zemí (včetně Polska, jež přistoupilo 1996), které spojuje přijetí 

principu demokracie a tržní ekonomiky
64

. Úkolem OECD je podporovat takové politiky, které 

by zlepšily hospodářský a sociální blahobyt lidí po celém světě. OECD rovněž vytváří fórum, 

ve kterém umožňuje vládám spolupracovat při vyměňování zkušeností a hledaní řešení 

společných problémů. Organizace se zaměřuje na pochopení faktorů, které pohání sociální, 

ekonomické a environmentální změny. Z konkrétních příkladů měří produktivitu a globální 

toky obchodu a investic. Analyzuje a porovnává data k předvídání budoucích trendů. 

Nastavuje mezinárodní standardy na širokou škálu věcí, od zemědělství a daní k bezpečnosti 

chemických látek
65

.  

Vyjednávání ve věci přistoupení a členství Polska v OECD měla pozitivní vliv na rozvoj 

hospodářství v Polsku. Zvláště důležitou roli odehrálo využití zapojení do aktivit OECD na 

podporu úsilí, při přistoupení k Evropské unii. Od navázání spolupráce je pozornost upřena na 

celkové a sektorové prohlídky, zakončené zprávou OECD o stavu a budoucích perspektivách 

polské ekonomiky. Zprávy představují hodnotný, nestranný a mezinárodně uznávaný 

„certifikát pokroku“, který je spolehlivým a přesným zdrojem o hospodářském rozvoji. 

V současné době je pro Polsko především důležitý globální rozměr organizace, kterého 

význam stále roste spolu s rostoucí globální vzájemnou závislostí ekonomik
66

. 

Za zmínku stojí také účast na bezpečnostních konferencích Organizace pro bezpečnost a 

spolupráci v Evropě (OSCE), ochrana životního prostředí v rámci Komise na ochranu 

baltského mořského prostředí (HELCOM), příslušnost v Radě Evropy (CoE) a Společenství 

demokracii (CD), jež vyzdvihují ochranu lidských práv, základní svobody a demokratické 

principy
67

. Mimo to má uzavřeno řadu bilaterálních smluv. 

3.4 Dílčí souhrn 

Od získání nezávislosti Polsko dlouho usilovalo být členem EU a v souvislosti s tím se 

zapojovalo do mnoha organizací s cílem připravit se na vstup. Vzájemná spolupráce uvnitř 

organizace měla pozitivní vliv na rozvíjení budoucích vztahů. Pro Polsko se členství v EU 

stalo velmi prospěšné nejen z důvodu, že mnoho lidí dokáže využít příležitosti, které EU 

poskytuje, zejména financování projektů dotacemi a otevřenost vnitřního trhu, ale i z důvodu 

stability, kterou poskytuje.  
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4 Současné postavení a perspektiva budoucího vývoje Polska 

v evropském prostoru 

Tato kapitola se zabývá postavení Polska v politických strukturách EU a vymezuje 

poskytnuté zdroje na programové období 2014-2020. Další část této kapitoly hodnotí 

konkurenceschopnost Polska v porovnání s ostatními státy EU a nastiňuje možný budoucí 

vývoj Polska. 

4.1 Zastupování polských zájmů v institucích EU 

Za centrální legislativními orgány nejvyšší důležitosti jsou v EU považovány Evropský 

parlament, Rada EU a Evropská komise, jejich vzájemný vztah se často označuje jako tzv. 

institucionální trojúhelník. Hrají klíčovou roli při legislativních a rozhodovacích procedurách, 

avšak každý orgán funguje na jiných základech a reprezentuje zájmy rozdílných skupin. 

Nicméně obecné priority a směr vývoje politik EU definuje Evropská rada
68

. 

Demokratickou legitimitu EU zajišťuje Evropský parlament, kterého členy se vybírá 

přímou volbou na pětileté období. Parlament sdílí s Radou kompetence při sestavování 

rozpočtu a přijímání právních předpisů, mimo to vykonává dozor nad Komisí a Radou. Pro 

funkční období 2014-2019 bylo vybráno 751 poslanců, kteří reprezentují zájmy 500 milionů 

občanů z 28 zemí unie a dělí se do 8 skupin dle své politické ideologie, nikoli národnosti jak 

by se mohlo zdát. Volby vyhrála Evropská lidová strana s 29 % (221 křesel), v závěsu se 

umístilo Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů s 25 % (191 křesel) a třetí 

nejpočetnější stranou se stali Evropští konzervativci a reformisté s 9 % (70 křesel) při 42,6 % 

účasti voličů
69

. Počet hlasů, kterých každá země obdrží, se odvozuje od počtu obyvatel. V 

případě Polska to bylo 54 poslanců v době přistoupení, v následujících volbách v r. 2009 se 

počet snížil na 51. V současné době si Polsko udrželo svých 51 zástupců, jenž se člení do 

následujících stran: 

 Evropská lidová strana – 23, 

 Evropští konzervativci a reformisté – 19, 

 Pokrokové spojenectví socialistů a demokratů – 5, 

 Evropa svobody a přímé demokracie – 1, 
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 Nezařazeni – 3
70

. 

 Tabulka 4.1 Vybrané země dle počtu hlasů v parlamentě EU 

 

 

 

                                                                                   

Zdroj: EUROPEAN PARLIAMENT, 2014, vlastní zpracování 

K prosazování vládních zájmů slouží Rada EU, která koordinuje hospodářské politiky, 

upravuje zahraniční a bezpečnostní politiku, schvaluje rozpočet a mimo jiné spolu 

s parlamentem tvoří legislativu EU. Skládá se z různých ministrů 28 členských států 

v závislosti od projednávaného tématu. Většinu rozhodnutí musí schválit tzv. kvalifikovaná 

většina. Určování prioritních otázek Rady závisí na předsedající zemi, která je v šestiměsíční 

rotaci na řadě. Avšak země, která se na půl roku stane vlajkovou lodí, neurčuje směr politiky 

sama. Polské předsednictví v druhé polovině roku 2011 bylo výsledkem spolupráce tria 

Polsko-Dánsko-Kypr. Polská část programu zahrnovala priority jako: vnitřní trh, vztahy 

s východem, posílení vnější energetické politiky EU, společná bezpečnostní a obranná 

politika, plné využití intelektuálního kapitálu Evropy, vyjednávání na víceletý finanční rámec 

2014-2020. I když Polsko si bylo vědomo poněkud sníženého profilu předsednictví po 

podepsání Lisabonské smlouvy (2009), která delegovala některé pravomoci směrem 

k Evropskému parlamentu, přesto přistoupilo k této příležitosti zodpovědně. Byly vynaloženy 

značné prostředky na rozpočet předsednictví, poměrně velká část personálu byla zaslána 

k stálému zastupitelství v Bruselu, ve kterém byla rovněž najata jedna z top PR společností 

(Burson-Marsteller), mající za úkol starat se o image předsednictví. Všechny tyto aktivity 

byly zaměřeny na překonání nedostatků prvního předsednictví. Vysoké politické ambice byly 

zastíněny dluhovou krizí v eurozóně, během ní se Polsko potýkalo s institucionálními 

problémy. Jako nečlen euroskupiny nebylo přizváno na jejich schůzky a nemělo vliv na 

rozhodnutí uvnitř skupiny, i když stálo za reformou Paktu stability a růstu („six-pack“). 

Objevily se ohlasy kritizující špatné vedení a chybějící oponenturu návrhu Fiskálního paktu, 

který diskriminoval Polsko a jiné státy neužívající euro jako svou měnovou jednotku. 

Znatelný vliv na evropskou debatu o budoucnosti kontinentu a na vnímání Polska mezi 
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německými politickými elitami, měl proslov ministra zahraničí Radosława Sikorskiego 

v Berlíně (28. listopadu 2011), který zapojil Polsko zpět do evropské diskuze. Na vlastní 

otázku co považuje za největší hrozbu pro bezpečnost a prosperitu Polska odpověděl: „Není 

to terorismus, není to Taliban, a rozhodně to nejsou německé tanky. Nejsou to ani ruské 

rakety, kterými prezident Medveděv právě pohrozil rozmístěním na hranicích EU. Největší 

hrozbou pro bezpečnost a prosperitu Polska by byl kolaps eurozóny“. Zároveň pobídl 

Německo k aktivnější roli při řešení krize. Projev byl jakousi kulminací polské touhy vyjádřit 

jejich nekompromisní proevropanství spojené s rozvíjející se ekonomikou a politickou 

činností. Silné pro unijní postavení rovněž vyjádřil, tehdy ještě předseda vlády, Donald Tusk, 

který se nebál obhájit svůj názor, že cesta z krize vede přes další spolupráci a integraci 

Evropy. Kromě kladného přijetí jeho řeči to mělo vliv na zlepšení politického vnímání Polska. 

Zmíněné okolnosti napomohly Polsku na rozvinutí zvláštního vztahu s Německem. Zejména 

předseda Rady EU Tusk a kancléřka Merkelová se těší vzájemné důvěře a dobrým vztahům. 

To však nezměnilo věc, že hlavním partnerem Německa stále zůstává Francie, proto Polsko 

začalo výrazně investovat do výmarské spolupráce, jako do prostředku jak získat vliv a 

podporu. Kromě Francie a Německa udržovalo Polsko kontakt se státy Vyšehradské skupiny, 

u kterých docházelo k častým schůzkám před zasedáním Rady s cílem vypracovat společné 

stanoviska. Vyjma zlepšení vztahů ještě s několika dalšími státy, stojí za povšimnutí kladné 

nastavení Evropského parlamentu k polskému předsednictví, ve kterém, z důvodu jasné 

proevropské pozici polské vlády, všechny politické skupiny vítaly toto nové předsednictví.  

Na Varšavu připadlo těžké období dluhové krize v unii, spojené s první zkušenosti 

v předsednictví, které se neobešlo bez náročných výzev a problémů, ale obecně vzato bylo 

předsednictví hodnoceno velmi kladně
71

. Pozitivně se vyjádřili i všichni lídři třech největších 

frakcí v EP a tehdejší předseda Evropské komise José Manuel Durão Barroso, který uvedl, že: 

„polské předsednictví nastavilo vysoko laťku pro další, dánské předsednictví“
72

. Jediné 

výhrady měla polská veřejnost, která byla názoru, že Polsku se během předsednictví 

nepodařilo prosadit mnoho důležitých změn
73

.  
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Graf 4.1 Hodnocení předsednictví polskou veřejností 

Zdroj: CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ, 2012, vlastní zpracování 

  Institucionální trojúhelník uzavírá Evropská komise, která staví do popředí zájmy 

unie. Tento „hnací motor“, jak je někdy označována, plní tři zásadní funkce: navrhuje 

legislativu, zabývá se politikami EU a dohlíží na dodržování práva EU. Skládá se z tzv. 

„kolegia komisařů“, ve kterém figuruje 1 člen za každý stát v celkovém počtu 28. 

V kompozici komisařů, místopředsedů a předsedy, kterým v současné době je Jean-Claude 

Juncker. Za Polsko pro pětiletý mandát 2014-2019 by nejdříve navrhován ministr zahraničí 

Sikorski za své úspěchy na mezinárodni scéně, avšak po tom, co předseda komise slíbil 

prestižnější pracovní místa pro země, které jmenují komisařky ženského pohlaví, byla 

nominována a následně zvolena Elżbieta Bieńkowska.  Bývalá ministryně regionálního 

rozvoje, následně místopředsedkyně vlády a ministryně pro rozvoj a infrastrukturu obsadila 

post komisařky pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky. Komisařka 

projevila zvýšený zájem, zaměřit se na vnitřní trh jako na prioritu evropského programu, který 

je dnes více zaměřen na evropské fondy a financování zadlužených zemí. Dle ní není 

potenciál vnitřního trhu zcela využit a skýtá ještě mnoho příležitostí pro ekonomický 

prospěch a rozvoj Evropy, zejména zdůrazňuje důležitost rozvinutí digitálního vnitřního 

trhu
74

. V minulosti se Polsku podařilo získat pozice komisařů pro regionální politiku, ale i 

finanční plánování a rozpočet EU. 

 Na zasedáních Evropské rady je konsensem rozhodováno o nejcitlivějších otázkách 

fungování EU. Rozhodování probíhá na úrovni hlav států nebo předsedů vlád za účasti 
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předsedů Evropské komise, Evropské rady a vysokého představitele Unie pro zahraniční věci 

a bezpečnostní politiku. V současné době radě předsedá na dva a půl roku bývalý polský 

premiér Donald Tusk, který jako druhý v dějinách převzal úřad „prezidenta EU“ od 1. 

prosince 2014. Tusk se stal favoritem poté, co jeho kandidatura získala podporu britského 

premiéra Davida Camerona, německé kancléřky Angely Merkelové, francouzského 

prezidenta Françoise Hollanda a ještě úřadujícího předsedy Evropské rady Hermana van 

Rompuye, mimo jiné nebyly zaznamenány žádné námitky představitelů ostatních států Unie. 

Mezi jeho pracovní náplň patří: předsedání Evropské radě a vedení jednání, zajišťuje přípravu 

a kontinuitu jednání Evropské rady, napomáhá k dosažení soudržnosti a konsensu uvnitř 

Evropské rady, po každém zasedání Evropské rady předkládá zprávu Evropskému 

parlamentu, zajišťuje vnější zastupování EU
75

. Post předsedy Evropské rady vznikl 

s podpisem Lisabonské smlouvy (2009) a je pořád poměrně novou funkcí, která je ještě 

v procesu formování kompetencí, a tak Tusk má relativní svobodu v utváření svého oboru 

pravomocí. Vybrání Poláka na takto důležité místo přineslo v souvislosti s ukrajinskou 

destabilizací celkem předvídatelné následky. Jako představitel EU na světové scéně odsoudil 

ruskou agresi a podpořil zvýšení hospodářských sankci vůči Federaci, jako rovněž vytvoření 

energetické unie méně závislé na ruském dovozu a zvýšení unijních výdajů na zbrojení.  I 

když jeho post nedovoluje přímo podporovat Polsko, může dávat podněty jiným orgánům EU 

k projednání určitých návrhů budoucího směru vývoje, z kterého by Polsko mohlo případně 

těžit. Zvolení polského předsedy je vyjádření důvěry v politické schopnosti Tuska, jako 

představitele země, která je silně proevropský zaměřena a jako jediná neprodělala recesi 

v létech krize 2008/2009, ale i známka prestiže a nepopíratelným úspěchem vzrůstající role 

Polska na evropské scéně
76

.  

4.1.1 Rozpočet EU a alokace pro Polsko 

Evropská unie má svůj vlastní rozpočet k provádění politik na unijní úrovni a k pokrytí 

administrativních nákladů. V sedmiletém finančním rámci 2014-2020 se sestavuje pro každý 

rok zvlášť na bázi rozpočtových principů a zásad. Systém spočívá na čtyřech hlavních 

zdrojích příjmů: podíl HND členských států (přes 70 % příjmů), podíl na DPH, tradiční 

vlastní zdroje (cla z obchodu se třetími zeměmi EU), ostatní (například poplatky vztahující se 

k fungování Evropského hospodářského prostoru, pokuty, přebytek z předchozího roku, atd). 

Stranu výdajů schvalují po vzájemné dohodě Parlament a Rada a rozdělují prostředky do 
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předem určených okruhů, které demonstrují nastavení politiky EU. Pro programové období 

2014-2020 jsou prostředky rozčleněny do šesti výdajových oblastí: 

 Inteligentní růst podporující začlenění, 

 Udržitelný růst: přírodní zdroje, 

 Bezpečnost a občanství, 

 Globální Evropa, 

 Správa, 

 Náhrady
77

. 

Vyjednávání stanovila rozpočet pro sedmileté období na 1 082 551 mld EUR v cenách 

běžného období, co tvoří 1 % HND Unie. V důsledku méně příznivé ekonomické situaci 

v Evropě se jedná o první rozpočet za 56 let, který je nižší než rozpočet v minulém 

programovém období a to o 3,3 %
78

. (Podrobnější rozvržení výdajů unie je obsaženo v příloze 

č. 4). 

 Pro Polsko je členství v Evropské unii vysoce přínosné nejen z  politického, kulturního 

a sociálního úhlu pohledu, ale rovněž finančního. A to tak, že Polsko odčerpává z evropských 

fondů více zdrojů, než samo zasílá, takový stát se označuje „čistý příjemce“. Stalo se dokonce 

ve dvou po sobě jdoucích programových obdobích (2007-2013 a 2014-2020) největším 

beneficientem. Úspěšné vyjednávání bylo efektem několikaleté přípravy a důkazu, že Polsko 

je schopné dobře a efektivně využívat evropské peníze. 
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Obrázek 4.1 Alokace unijních prostředků pro období 2014-2020 (ceny roku 2011) 

Zdroj: PREMIER, 2013, vlastní úprava 

Přestože se celkový rozpočet zredukoval, jako jediní získali Poláci a Slováci více prostředků 

než v minulém finančním rámci. Z celkových 960 mld EUR (ceny roku 2011) připadne na 

polské projekty přibližně 106 mld EUR plus úprava částky o inflaci. Z celkové sumy půjde 

28,6 mld EUR na společnou zemědělskou politiku a 72,9 mld EUR na kohezní politiku (Itálie, 

která je druhá po Polsku v obdržených zdrojích na regionální politiku, získá přes 25 mld 

EUR)
79

. V době, kdy komisařka Elżbieta Bieńkowska byla ještě ministryní regionálního 

rozvoje, podepsala s komisí projekt Partnerské dohody, ve kterém představila návrh rozdělení 

unijních prostředků. Úspěchem tehdy ještě premiéra Donalda Tuska bylo nestandartní 

zahrnutí DPH do kvalifikovaných nákladů, a tedy nákladů, které budou propláceny z unijních 

fondů a tvoří poměrně značnou sumu (základní sazba DPH je v Polsku 23%, od 2016 22 %). 

Nominálně bude nejvíce investováno do dopravní infrastruktury, ale největší nárůst výdajů se 

bude týkat inovací a podpory podnikatelů.  Podstatná část prostředků bude poskytnuta málo 

rozvinutým regionům na snížení disparit a nezaměstnanosti, zejména do vojevodství 

Mazowieckiego aj. (viz příloha č. 2). V rámci strategie Evropa 2020 je část prostředků 

vložena do zelené energie, rozvoje vědy a kvalifikování pracovní síly. Čerpání z fondů 

kohezní politiky bude možno přes jeden z šesti tematických operačních programů nebo přes 
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regionální operační programy
80

. Polsku se naskytla možnost prostřednictvím dotací 

stimulovat zpomalující hospodářský růst a provádět tzv. „civilizační skoky“ – modernizace 

určité oblasti, která je ve velmi zastaralém nebo nerozvinutém stavu, v případě Polska, vlivem 

komunistického režimu. Zlepšení situace je zejména nutné v oblastech infrastruktury a 

lidského kapitálu, se snahou vyrovnat se západu, avšak nesmíme zapomínat, že tyto 

prostředky by v první řadě měly podporovat konkurenceschopnost v dlouhodobém období a 

tak je třeba vyvarovat se krátkozrakosti a investování do krátkodobých růstových faktorů, 

které nedokáží udržet relativně vysoké tempo rozvoje ekonomiky a růstu příjmů.  

Graf 4.2 Rozdělení uníjních prostředků v tematických operačních programech Polska 

Zdroj: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU, 2015, vlastní zpracování 

4.1.2 Polsko a „opt-out“ z evropského práva 

Obecně je právo Evropské unie závazné ve všech 28 státech, ale příležitostně se 

členským státům podaří vyjednat určité výjimky z legislativy nebo smluv EU, díky nimž se 

stát nemusí účastnit některých politických oblastí. V souladu s demokratickými principy si v 

současné době dokázaly zajistit výjimky čtyři státy: Irsko (2 výjimky), Dánsko (4), Velká 

Británie (4), Polsko (1) – v oblasti Listiny základních práv Evropské unie
81

.  

 Listina základních práv Evropské unie obsahuje, jak její název napovídá, 

fundamentální sociální, politická a ekonomická práva občana EU a byla přijata v roce 2000, 
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avšak její právní status byl nejistý a neměla plnou způsobilost k právním účinkům. O pár let 

později připravovaná Lisabonská smlouva (2009) obsahovala návrh Listiny s právní 

závazností. Návrh vyvolal pozdvižení v parlamentu Velké Británie k jejich snaze o opt-out se 

přidalo Polsko s vlastní výjimkou. Podle tehdejšího prezidenta Lecha Kaczyńskiego by přijetí 

Listiny bez výjimky, umožnilo gay aktivistům přinutit Polsko uznat homosexuálů „svatby“ a 

civilní sňatky, které jsou v některých zemích EU legální. Myšlenka, která je proti srsti většiny 

Poláků – pro přijetí výjimky vyjádřilo souhlas 85 % poslanců a 75 % senátorů.  Netolerance 

pramení ze silného katolického nastavení celé populace, pro kterou je toto v rozporu s dlouho 

udržovaným morálním řádem a přesvědčením. Premiéru Donaldu Tuskovi se nakonec 

podařilo prosadit polský návrh
82

. 

 Znepokojení v souvislosti s Listinou vyjádřil i český prezident Václav Klaus, který se 

obával, že by rodiny Němců vyhoštěných po druhé světové válce z ČR požadovaly náhradu za 

jejich znárodněný majetek (Benešovy dekrety). Pohrožení, že nepodepíše Lisabonskou 

smlouvy, vyvolalo ze strany EU návrh o doplnění výjimky do protokolu Listiny spolu s 

přijetím smlouvy o přistoupení Chorvatska. Avšak výjimka se tam neobjevila, z důvodu 

opozice senátu vedeného Českou stranou sociálně demokratickou, které se nelíbilo, že pro 

české občany nebude platit celá Listina práv EU a tím pádem nebudou moct u evropských 

orgánů uplatnit svá sociální, pracovněprávní a další lidská práva v případě jejich porušení
83

. 

Nový premiér Bohuslav Sobotka se po zvolení do čela vlády rozhodl, již nepokračovat 

v Klausově výjimce
84

.  

4.2 Konkurenceschopnost Polska na pozadí ostatních států Unie 

Konkurenceschopnost je pojem, kterému je věnováno čím dál víc pozornosti. 

Nejznámější žebříčky konkurenceschopnosti, zveřejňované Světovým ekonomickým fórem, 

Světovo bankou nebo jinými institucemi, se proto staly velmi populárními. Mají význam 

nejenom v teoretickém rozměru, ale i praktickém, protože vytvářejí obraz společensko-

ekonomické situace země ve srovnání s jinými partnery. Samá konkurenceschopnost nemá 

jednoznačnou definici a v literatuře se často objevuje celá řada pouček, kterých počet se 

postupem času ještě zvyšoval, lišících se od sebe svou mírou specializace (v 40. letech XX. 

století více než tucet, nyní kolem 400). Obecně lze tedy říct, že pojetí konkurenceschopnosti 

je chápáno široce a mnohodimenzionálně, z toho důvodu je hodnoceno pomocí různých 
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ukazatelů, obvykle o vysokém stupni komplexnosti, určených za pomocí několika desítek, 

nebo dokonce několika stovek proměnných o kvantitativním, ale i kvalitativním charakteru. 

Proto každá instituce, která zveřejňuje hodnocení, rozumí tento pojem jinak a má tedy své 

vlastní kritéria, dle kterých klasifikuje stát. Přímým důsledkem tohoto jevu je fakt, že 

v jednom žebříčku hodnocení se země může nacházet relativně vysoko a v druhém na 

poměrně nízké příčce. 

4.2.1 Hodnocení Světového ekonomického fóra (WEF) 

WEF publikuje Zprávu o globální konkurenceschopnosti (Global Competitive Report), 

která při vyhodnocování využívá integraci dvou ukazatelů, tj. makroekonomické aspekty 

ukazatele růstu konkurenceschopnosti (Growth Competitiveness index - GrCI) a 

mikroekonomické aspekty ukazatele konkurenceschopnosti podnikání (Business 

Competitiveness Index - BCI). Globální index konkurenceschopnosti, jak zní spojení vše 

uvedených ukazatelů, je jeden z nejznámějších syntetických indexu měření mezinárodní 

schopnosti konkurovat. GrCI Dovoluje zhodnotit situaci zkoumaného státu z hlediska 

konkurenceschopnosti na makroekonomické úrovni – zhodnocení schopnosti země dosáhnout 

hospodářského růstu. Metoda spočívá ve vytvoření profilu každého státu za pomocí několika 

ukazatelů (index kvality makroekonomického prostředí, index stavu veřejných institucí, index 

technického rozvoje a jiné), kterým je poskytnuta určitá váha a seřazení zemí podle váženého 

součtu těchto ukazatelů. Zatímco BCI bere v úvahu především ukazatele 

konkurenceschopnosti z pohledu podniků, a tedy zkoumá kvalitu fungování institucí 

v prostředí podnikání ale i zkušenosti fungujících firem a jejich rozvojové strategie
85

. 

V tabulce 4.2 bylo v roce 2007-2008 analyzováno 131 států, zatímco pro rok 2014-2015 

to bylo 144. Pro rok 2007-2008 se Polsko umístilo na 51. příčce, kdežto v roce 2014-2015 na 

43. a tedy teoreticky to znamená zlepšené postavení. Avšak je třeba vzít v potaz fakt, že 

hodnocení z r. 2014-2015 bylo o 13 států více než v r. 2007-2008. Nicméně stojí za to 

zdůraznit, že v průběhu analyzovaného období je Polska situace kladná v porovnání s jinými 

zeměmi, které rovněž vstoupily do EU s pátým rozšířením. Kromě Polska si ještě polepšila 

Malta a menší zlepšení situace zaznamenalo i Lotyšsko, u zbytku bohužel nastal propad a 

někdy dokonce o několik desítek – Slovensko (propad ze 41. na 75. místo) a Slovinsko 

(propad z 39. na 70. místo). V případě ČR bohužel nastal propad z 33. Místa na 37
86

. 
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Tabulka 4.2 Hodnocení zemí EU28 podle GCI 

Země 2007-2008 2014-2015 Země 2007-2008 2014-2015 

Dánsko 3 13 Litva 38 41 

Švédsko 4 10 Slovinsko 39 70 

Německo 5 5 Portugalsko 40 36 

Finsko 6 4 Slovensko 41 75 

V. Británie 9 9 Lotyšsko 45 42 

Nizozemsko 10 8 Itálie 46 49 

Rakousko 15 21 Maďarsko 47 60 

Francie 18 23 Polsko 51 43 

Belgie 20 18 Kypr 55 58 

Irsko 22 25 Malta 56 47 

Luxemburg 25 19 Řecko 65 81 

Estonsko 27 29 Rumunsko 74 59 

Španělsko 29 35 Bulharsko 79 54 

Česko 33 37 Chorvatsko - 77 

Zdroj: PERSPEKTYWY I WYZWANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, 2014 a WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2015, vlastní zpracování 

Podle zprávy o GCI za rok 2015, kterého se zúčastnilo 144 států, se Polsko meziročně 

posunulo o jednu příčku níže na 43. pozici. Přesto pokroky, které udělalo v infrastruktuře, 

institucích, vzdělání a zvýšení flexibility v efektivnosti trhu práce jsou kroky správným 

směrem k zvýšení konkurenceschopnosti. Pokračování v strukturálních reformách, 

zaměřených na posílení ekonomiky řízenou inovacemi a znalostní, bude nutné, aby si Polsko 

udrželo růst do budoucna. Země může stavět na poměrně dobře vzdělaném obyvatelstvu, 

dobře vyvinutých finančních trzích, a na trhu, který je zdaleka největší v regionu. Dopravní 

infrastruktura, i přes výrazná zlepšení, zůstává na nízké úrovni vzhledem k evropským 

standardům. Po tom co se Polsko pomalu „vzpamatovává“ z ekonomického zpomalení roku 

2012 a 2013, by se mělo zaměřit na další zlepšení účinnosti trhu práce a posílení obchodní 

sofistikovanost, jakož i na schopnosti svého obchodního sektoru pro inovace. V zájmu 

zvětšení inovační kapacity, by se další soubor reforem měl zaměřit na posílení inovačního 
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prostředí v úzké spolupráci se soukromým sektorem a vytvořit tak cestu udržitelného růstu 

země
87

.  

 

                                                                                

Zdroj: WORLD ECONOMIC FORUM, 2015 

 

                                                            Zdroj: 

WORLD ECONOMIC FORUM, 2015 
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4.2.2 Zpráva Doing Business Světové banky 

Doing Business se zaměřuje na hodnocení podmínek pro podnikání malých a středních 

podniků v jednotlivých zemích, seřazených od státu s nejvhodnějšími podmínky po nejméně 

vhodné ekonomiky. Celkové hodnocení se skládá z 10 dílčích oblastí (viz tabulka 4.4). V roce 

2007 se zkoumání podrobilo 179 zemí a v roce 2015 to bylo 189 států
88

. 

V analyzovaném období si Polsko polepšilo o 42 míst, i když vezmeme v potaz změnu 

počtu hodnocených zemí, pořád se jedná o výrazné zlepšení. Vylepšené situace dosáhlo i 

mnoho dalších států, jmenovitě: Dánsko, Švédsko, Rakousko, Německo, Řecko, Litva, 

Finsko, Slovinsko, Česko, Bulharsko, Španělsko a Portugalsko. Některé situace se nezměnily: 

Francie, Estonsko, Slovensko a Rumunsko. Zbytek zemí zažil pokles v žebříčku, nebo nebyly 

naměřeny údaje ve všech oblastech, a tedy nebyly vhodné k analýze
89

. 

Tabulka 4.3 Hodnocení Doing Business pro EU28 - 2007 a 2015 

Země 2007 2015 Země 2007 2015 

Dánsko 5 4 Litva 26 24 

Švédsko 14 11 Slovinsko 55 51 

Německo 20 14 Portugalsko 37 25 

Finsko 13 9 Slovensko 32 37 

V. Británie 6 8 Lotyšsko 22 23 

Nizozemsko 21 27 Itálie 53 56 

Rakousko 25 21 Maďarsko 45 54 

Francie 31 31 Polsko 74 32 

Belgie 19 36 Kypr N/A 64 

Irsko 8 13 Malta N/A 94 

Luxemburg 42 59 Řecko 100 61 

Estonsko 17 17 Rumunsko 48 48 

Španělsko 38 33 Bulharsko 46 38 

Česko 56 44 Chorvatsko - 65 

Zdroj: WORLD BANK, 2014 a PERSPEKTYWY I WYZWANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ, 

2014, vlastní zpracování  
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Předběžné hodnocení roku 2015 napovídá, že v porovnání se situací v minulých letech 

si Polsko diametrálně polepšilo. Téměř ve všech oblastech došlo k posílení efektivity. 

Nevýhodnou pozici při získávání povolení se podařilo vylepšit o 19 pozic, ale v reálných 

číslech to znamená snížení časové náročnosti, pro získání potřebných dokumentů a povolení, 

z 300 dní o skoro 1/3. Zjednodušení registračních předpisů a omezení byrokratických 

překážek je prospěšným jevem, zejména z pohledu investiční atraktivity země. Za povšimnutí 

stojí také úleva v oblastech daňových povinností, která, jak všichni podnikatelé naznačují, je 

faktorem nejvíce ztěžující jejich činnost. Podle údajů z roku 2007 by polský podnikatel, který 

by chtěl splnit všechny závazky vyplývající z daňových zákonů, musel provést 41 plateb 

ročně a věnovat tomu 418 hodin každým rokem. V tomto ohledu polepšení o 38 míst v r. 2015 

snížilo časovou náročnost na 286 hodin ročně a počet ročních operací se ustálil na čísle 18
90

.  

Tabulka 4.4 Komparace dílčích ukazatelů Doing Business v Polsku v letech 2007 a 2015 

Oblast Hodnocení v 2007 Hodnocení v 2015 Změna (2015-2007) 

Obecná náročnost 

podnikání 
74 32 -42 

Zahájení činnosti 129 85 -44 

Získávání povolení 156 137 -19 

Zajištění dodávek 

elektřiny 
- 64 - 

Registrace majetku 81 39 -42 

Dostupnost půjček 68 17 -51 

Ochrana 

menšinových 

investorů 

33 35 2 

Daně 125 87 -38 

Zahraniční obchod 40 41 1 

Vymáhání smluvních 

podmínek 
68 52 -16 

Řešení platební 

neschopnosti 
88 32 -56 

Zdroj: WORLD BANK, 2008 a 2015, vlastní zpracování 

Navíc příznivý hospodářský vývoj během posledních let v Polsku stimuloval rozvoj 

podnikatelsky výhodného mikroekonomického prostředí. Garance institucionálního zajištěn a 

rozvinutost finančních trhů se tak staly správným zázemím pro prosperitu firem. 
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4.3 Nastínění možných perspektiv vývoje Polska 

S přístupem Polska do unie v roce 2004 se zavázalo splnit všechny podmínky vyplývající 

ze smlouvy o přistoupení. Jednou z největších výzev pro hospodářskou politiku bude přijmout 

euro jako hlavní měnovou jednotku. Status státu s derogací umožňuje dočasně odložit závazek 

a přijmout měnu v období, kdy k tomu budou vhodnější podmínky. Vhodný stav ekonomiky 

pro přístup je založen na plnění tzv. konvergenčních kritérií zavedených s podpisem 

Maastrichtské smlouvy
91

. Existují čtyři nominální konvergenční kritéria, která jsou založena 

na článku 140 (odstavec 1) Smlouvy o fungování Evropské unie:  

1. dosažení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se blíží míře 

inflace nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších 

výsledků, 

2. dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů 

nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu čl. 126 odst. 6, 

3. dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných 

kurzů Evropského měnového systému po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k 

devalvaci vůči euru, 

4. stálost konvergence dosažené členským státem, na který se vztahuje výjimka, a jeho 

účasti v mechanismu směnných kurzů, která se odráží v úrovních dlouhodobých 

úrokových sazeb
92

. 

Pravidla Hospodářské a měnové unie předpokládají pro každého nového člena integrací 

rozčleněnou do tří etap. První fází je členství s derogací, druhá zahrnuje přistoupení do ERM 

II a ve třetí etapě členský stát vstoupí do eurozóny. Původně Polsko plánovalo nahradit svůj 

złoty jíž v 2012 a následně v 2015, ale nesplňuje nominální konvergenční kritéria. V současné 

době se některé politické strany shodují, že nejrychlejší reálné datum je v 2018, avšak podle 

hodnocení expertů vstup do eurozóny je nejdříve možný po 2020, mezitím by se Polsko mělo 

zaměřit na zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky
93

. Podle zprávy z dubna 2015 se na 

začátku roku podařilo splnit kritérium cenové stability a dlouhodobé nominální úrokové míry.  

Průměrné 12 měsíční tempo růstu harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP), 

které ECB používá ke sledování inflace, dosáhlo hodnoty -0,2 % a zařadilo se tak po boku 

států, jenž tvoří referenční skupinu pro toto kritérium (Španělsko, Maďarsko, Polsko). Úroveň 
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stability byla o 1,4 procentního bodu nižší, než referenční hodnota a stala se tak historickým 

minimem. Prognóza Evropské komise naznačuje, že plnění kritéria stability cen, s obrovskou 

bezpečnostní rezervou, by mohlo vydržet po celou dobu předpovědi, tzn. do 4. kvartálu 2016. 

Průměr dlouhodobé nominální úrokové sazby za posledních 12 měsíců se rovnal 3,1 % 

(historicky nejnižší hodnota) a tím pádem byly o 2,1 % nižší než referenční hodnota, která 

dosahovala úrovně 5,3 %. V souvislosti, že Polsko se neúčastní ERM II je kritérium stability 

devízového kurzu považováno za nesplněné a tvoří jednu z největších překážek pro přijetí 

eura v krátkém čase. Posledních pár let se Polsko potýká s výrazným deficitem státního 

rozpočtu (přelom 2011/2012 dosahoval 7,8 % HDP), v reakci na to Evropská komise zavedla 

proceduru nadměrného deficitu, během ní se schodek pomalu daří snižovat na maximální 

povolenou úroveň 3 % HDP. Opatření přijatá polskou vládou byla Komisí kladně hodnocená, 

ta rovněž předpokládá, že tuto část fiskálního kritéria by se mělo podařit splnit v roce 2016. 

Podíl veřejného dluhu na HDP se daří držet pod úrovní 60% a to s rezervou 4,3 %
94

. Mimo 

jiné pro přijetí eura je třeba znovelizovat polskou ústavu, která nesplňuje všechny požadavky 

konvergence týkající se nezávislosti a cílů centrální banky, ale i sjednocení legislativy 

v některých oblastech
95

. 

Obrázek 4.4 Plnění konvergenčních kritérií Polskem - leden 2015 (v %) 

  

Zdroj: MINISTERSTWO FINANSÓW, 2015, vlastní úprava 
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I když přijetí eura přinese ekonomické výhody v podobě eliminace kurzovního rizika, redukce 

transakčních nákladů, rozvoj zahraničního obchodu aj. (viz příloha č. 8), polská veřejnost, i 

přes proevropské nastavení, v posledních létech není pro tuto změnu (viz graf 4.3). Obavy 

tvoří zejména ztráta suverenity v oblasti měnové politiky, která by v rukou ECB nemusela 

odrážet skutečné potřeby Polska; potenciální povinnost pomáhat státům z krize a bankrotu; 

nevýhodný směnný kurz v době přechodu aj.
96

 (viz příloha č.8). 

Graf 4.3 Veřejné mínění o přijetí eura (procentní rozdělení) 

Zdroj: EUROBAROMETR, 2014 

 Přestože pozice Polska na evropské scéně se za posledních pár let graduálně zlepšuje, 

pořád má malý vliv na vedoucí tandem Německo-Francie, který má v některých otázkách 

rozdílné názory než Polsko. V souvislosti s tím se objevují myšlenky obnovení jagellonské 

koncepce vůdcovství v regionu tzn., obnovení dávné pozice Polska, jakou mělo v XVI. století, 

v nichž by jako největší a nejsilnější stát středovýchodní Evropy hrálo důležitější roli. Již 

existující spojenectví Vyšehradské skupiny na jihu je příkladem, jak by tato spolupráce mohla 

vypadat, jen ve větším měřítku. Avšak tuto ideu nepůjde snadno prosadit. Minulý prezident 

ČR Václav Klaus na dotaz jak vidí budoucnost a význam V4 prohlásil: „Česko nemá zájem, 

ani chuť byt součástí uskupení pod hegemonií Polska“. I když se prezidenti mění, obecné 

nastavení a vnímání národa moc často ne. V podobném duchu, ačkoli v jiném tónu se 

vyjádřila premiérka Slovenska Iveta Radičová. V případě Maďarska je sentiment vzájemný, 
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ale podle premiéra Viktora Orbana není V4 prioritou a tedy lze předpokládat, že by nebylo ani 

vytvoření nové spolupráce na jakékoliv úrovni v rámci „Východního partnerství“. Orban se 

zaměřil na konstruování „Dunajského partnerství“, kterého by se Polsko ochotně zúčastnilo, 

jako projektu, který by mohl mít v budoucnu význam. Avšak Maďarsko odmítlo s odpovědí, 

že členství chtějí striktně omezit na státy povodí Dunaje. Pro Polsko byla jagellonská éra 

dobou slávy a velikosti, avšak pro dnešní Litevce a Ukrajince je to synonymum polonizace, 

národního a společenského útlaku. Proto je zdrženlivost při užívání slov jagellonská politika 

na místě. Současně Litva nemá sebemenší zájem o Polsko a zaměřuje se spíše na své 

pobaltské sousedy jako i na spolupráci se skandinávskými zeměmi. Na druhou stranu Polsko 

řadu let lobovalo za Ukrajinu a její snahu o přistoupení do Unie. Ve skutečnosti léty 

praktikovaná polská podpora Ukrajiny přinesla výsledky opačné od očekávaných. Velká 

zaangažovanost vyvolala dojmy falešného zájmu, kterým si Polsko mělo získat větší sílu 

v EU prostřednictvím přistoupení Ukrajiny a upevnit si tak svou vlastní pozici. Polsko je 

velikou zemí a přineslo do světa mnoho cenných hodnot, na které může být pyšné, jenomže 

s rostoucím vlivem roste i ego a „megalomanství“ do sousedních vztahů nepatří. Vytváření 

nároku na středovýchodní Evropu prohlubuje propast ve vztazích a škodí zájmům země, ta se 

nestane dirigentem „Východního partnerství“ jednoduše proto, jelikož si to nikdo kolem 

nepřeje. Ale může získat důvěru a úctu sousedních zemí prostřednictvím seriózní politiky 

respektující pravidla, teprve to obnoví prostředí podporující hlubší spolupráci, která bude 

sloužit zájmům regionu a Polska
97

. 

 Od svého přistoupení do Unie prosazovalo Polsko politiku otevřených dveří a vidělo 

řešení politickoekonomických problému právě v další integraci. Tato agenda byla ještě 

posílena současným vývojem situace na východě Ukrajiny a faktem, že Polsku se nelíbí být 

nárazníkovým státem na východě EU, který by byl v případě nebezpečí v první linii. Tradičně 

nevraživé vztahy mezi Polskem a Ruskem nejsou žádným tajemstvím, ačkoli se na 

mezinárodní scéně snaží o profesionální oboustranný smír, tak je třeba položit otázku jak moc 

se může Polsko na tuto dohodu spolehnout? Nemůžeme se Polákům divit, dějiny jsou jim 

svědkem, zažili okupaci za časů ruských carů, za časů Stalina a v současné době agresivní 

zahraniční politika Putina má v sobě střípek podobnosti, který vyvolává hluboko zakořeněné 

obavy. Z důvodu, že polský záměr přijmout Ukrajinu do EU selhal, vyhlásila vláda podporu 

proevropské Ukrajině doloženou humanitární pomoci a vyslání vojenských instruktorů spolu 

s USA a Velkou Británií. Byl také projednáván návrh o dodávkách zbraní, jenže ten byl 
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zamítnut z důvodu, že by mohl vyvolat ještě větší destabilizaci země. Do budoucna chce 

Polsko zapojit Gruzii do struktur EU jako způsob jak omezit vliv Ruska, za podpory Dánska a 

Švédska organizují školicí semináře, které mají za úkol připravit Gruzii na hladký vstup do 

Unie, co se týče administrativních překážek
98

. Většina Poláků by byla pro zavedení společné 

obranné a bezpečnostní politiky (83 %), která by pomohla zvýšit obranyschopnost Unie jako 

celku, stejně tak pro regulaci společné energetické politiky (74 %)
99

. 

4.4 Dílčí souhrn 

V současné době má Polsko status člena, který dokáže v EU obhájit své zájmy a vnést do 

diskuze nový pohled na problematiku. V porovnání s některými jinými členy EU dokáže 

efektivně využít zdroje poskytnuté z unijních fondů, čehož důkazem je postupné zlepšování 

konkurenceschopnosti Polska v průběhu posledních pár let a tím také pomáhá naplňovat jeden 

ze strategických cílů EU týkající se konkurenceschopnější Evropy. Vstup do EU představoval 

také povinnost plnit závazky, které musí do budoucna splnit. Velký důraz je kladen na přijetí 

měnové jednotky euro, s kterou je spojeno mnoho přínosů, ale i rizik. Přijetí by zařadilo 

Polsko do eurozóny a umožnilo by hlubší spolupráci se zeměmi, které do ní už patří, ale 

podporovalo by myšlenku dvourychlostní Evropy, která by mohla prohlubovat politickou 

propast mezi zeměmi, které mají vlastní měnu a eurozónou. V nejbližší době je přijetí eura 

nemožné z důvodů neplnění konvergenčních, podle expertů jejich splnění a vstup do eurozóny 

se předpokládá nejrychleji v 2020. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit současný stav zapojení a pozici Polska v evropské 

integrační spolupráci, efekty vyplývající ze členství a nastínit predikci budoucího vývoje 

Polska v EU. K úplnému pochopení polské motivace za integrací a vlastně celé mentality 

národa by bylo třeba opravdu důkladně prozkoumat jejich historii, jelikož ta se nejvíce 

podílela na vytvarování současné podoby myšlení polského občana, pro kterého jsou dějiny 

součásti národní identity stejně tak jako i jiné tradiční hodnoty. 

Od navázání prvního politického styku, až po současnost bylo pro Polsko pozitivním 

faktorem proevropské nastavení celé společnosti, které dodávalo vládě impulzy k vytvoření 

stabilního prostředí, z něhož by mohlo těžit jak Polsko, tak i celá Unie. Nejvíce přínosnými 

prvky je možnost být součástí vnitřního trhu a poskytnuté zdroje z evropských fondů, které 

napomáhají snižovat rozdíly se západními zeměmi a dohánět civilizační zpoždění. Vysoká 

hustota dálnic na km
2
, rozvinutá síť silniční a železniční dopravy, moderní nádraží/letiště to 

vše je v západní Evropě samozřejmostí, Polsko v tomhle ohledu velmi zaostává, důkazem je 

výše poskytnutých zdrojů na tuto problematiku. Mimo zaostalé infrastruktury trápí Polsko 

dlouhodobě vysoká nezaměstnanost, kterou se sice pomalu daří snižovat, ale efekt není 

dlouhodobého rázu. Kromě dotací přispívá k snižování nezaměstnanosti také zapojení  

do jednotného vnitřního trhu, který nepřímo vytváří pracovní místa a má podstatný vliv  

na rozvoj zahraničního obchodu s členskými státy EU. Zejména tyto překážky stojí v cestě 

dynamičtějšímu rozvoji hospodářství. Proevropská podpora mizí se zmínkou o podřizování se 

v oblastech společných politik, ačkoli v některých případech by uvítali společnou regulaci. 

Tento největší zápor EU je viděn mnoha státy podobně a s čím dál větším rozšiřováním 

členských států by mohl do budoucna dělat potíže, protože je praktický nemožné vždy 

uspokojit všechny strany. 

Polsko je v porovnání s evropskými standardy velkým státem, který se svou 

ekonomickou výkonností řadí mezi střední ekonomiky EU, ačkoli jeho politický kapitál 

stupňovitě roste, pořád se jedná o poměrně „nový“ stát Unie, který dle autora ještě nezískal 

plnou důvěru všech členů, zejména pak západních partnerů. Navazování užších 

diplomatických vazeb jako i podpora celohospodářského rozvoje se zvyšováním 

konkurenceschopnosti země by měly být prioritou do budoucna, má-li se pozice Polska 

v evropském prostoru zlepšovat. 
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Autor se domnívá, že postavení Polska po přistoupení bylo bráno s velkou rezervou, až 

po ekonomické krizi, kdy se jako jediná země EU nepropadla do recese, a po prosazení  

na diplomatické scéně se začal brát v úvahu jeho názor. Dle názoru autora má potenciál stát se 

významným hráčem na poli EU, za předpokladu, že se mu podaří překonat vnitřní záležitosti 

a bude prováděna správná zahraniční politika a diplomacie. Ve velké míře na to bude mít vliv 

současná situace na Ukrajině a její výsledek - zdali a jak viditelné role se zhostí při řešení 

tohoto konfliktu.  
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Seznam zkratek 

EP  Evropský parlament (European Parliament) 

BCI  Ukazatel konkurenceschopnosti podnikání (Business Competitiveness Index) 

BPM6  Manuálu k sestavení platební bilance a investiční pozice vůči zahraničí 

(Balance of payments method 6) 

CBSS  Rada států Baltského moře (Council of the Baltic Sea States) 

CD  Společenství demokracií (Community of Democracies) 

CEFTA Středoevropská zóna volného obchodu (Central European Free Trade 

Agreement)  

CEI  Středoevropská iniciativa (Central European Initiative) 

CoE  Rada Evropy (Council of Europe) 

CPI  Index spotřebitelských cen (consumer price index) 

ČR  Česká republika 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

ECB  Evropská centrální banka (European Central Bank) 

ERM II Evropský mechanismus směnných kurzů (European Exchange Rate 

Mechanism II) 

EU  Evropská unie 

EU28  28 členských států Evropské unie 

EUR  Euro 

GCI  Ukazatel světové konkurenceschopnosti (Global Competitiveness index) 

GrCI  Ukazatel růstu konkurenceschopnosti (Growth Competitiveness index) 

GUS  Hlavní statistický úřad (Główny Urząd Statystyczny) 

HDP  Hrubý domácí produkt 
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HELCOM Komise na ochranu baltského mořského prostředí (Helsinki Commission) 

HICP  Harmonizovaný index spotřebitelských cen (Harmonised Index of Consumer 

Prices) 

HND  Hrubý národní důchod 

LAU  Místní správní jednotka (Local administrative unit) 

NATO  Severoatlantická aliance (North Atlantic Treaty Organization) 

NUTS  Nomenklatura územních statistických jednotek (Nomenclature of Units for 

Territorial Statistics) 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic 

Co-operation and Development) 

OSCE  Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Organization for Security 

and Cooperation in Europe) 

OSN  Organizace spojených národů 

PPS  Standard kupní síly (Purchasing power standard) 

PR  Vztahy s veřejností (Public relations) 

USD  Americký dolar 

V4  Vyšehradská skupina 

WEF  Světové ekonomické fórum (World Economic Forum) 

WTO  Světová obchodní organizace (World Trade Organization) 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Trojí dělení Polska 

 

Zdroj: WIKIPEDA, 2014 
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Příloha č. 2 Míra registrované nezaměstnanosti Polska – červen 2014 

Vojvodství 

('WOJEWÓDZTWA) 

Registrovaní 

nezaměstnaní Procentní změna 

nezaměstnanosti 

Míra registrované 

nezaměstnanosti 

Počet 

registrovaných na 

1 nabídku práce 

Počet 

nabídek 

práce 
v tis. v % 

POLSKA 1912,5 100,0 1,0 12,0 26 72720 

Dolnośląskie 134,5 7,0 1,1 11,7 18 7468 

Kujawsko-pomorskie 132,1 6,9 1,4 16,2 30 4456 

Lubelskie 118,8 6,2 0,9 13,0 34 3507 

Lubuskie 50,5 2,6 1,4 13,5 16 3084 

Łódzkie 137,3 7,2 1,0 12,8 32 4335 

Małopolskie 145,4 7,6 0,8 10,4 34 4252 

Mazowieckie 261,7 13,7 0,7 10,2 34 7760 

Opolskie 45,3 2,4 1,3 12,7 16 2833 

Podkarpackie 136,6 7,1 1,1 14,7 53 2563 

Podlaskie 62,9 3,3 1,0 13,6 48 1298 

Pomorskie 100,3 5,2 1,1 11,8 22 4549 

Śląskie 189,0 9,9 0,9 10,2 16 11580 

Świętokrzyskie 79,5 4,2 1,2 14,8 47 1697 

Warmińsko-mazurskie 98,7 5,2 1,7 19,0 40 2490 

Wielkopolskie 124,5 6,5 0,8 8,3 19 6693 

Zachodniopomorskie 95,2 5,0 1,4 15,7 23 4155 

Zdroj: GUS, 2014, vlastní zpracování
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Příloha č. 3 Platební bilance Polska v létech 2004-2006 (mil EUR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Zdroj: NARODOWY BANK POLSKI, 2014, vlastní zpracování  

  2004 2005 2006 

A. Běžný účet -11 017 -6 276 -10 857 

 Obchodní bilance -6 451 -4 304 -7 709 

 Bilance služeb 1 388 1 998 2 046 

 Primární výnosy -6 515 -4 155 -5 745 

 Sekundární výnosy 561 185 551 

B. Kapitálový účet 955 786 1 666 

C. Finanční účet -5 919 -5 700 -8 496 

 Přímé investice – aktiva 1 711 3 394 8 444 

 Přímé investice – pasiva 11 170 8 930 17 021 

 Portfoliové investice – aktiva 1 053 2 006 3 682 

 Portfoliové investice – pasiva 8 487 11 797 1 484 

 Ostatní investice – aktiva 9 629 2 179 3 194 

 Ostatní investice – pasiva -813 -1 129 7 890 

 Finanční deriváty -154 -138 549 

 Změna devízových rezerv 686 6 457 2 030 

D. Saldo chyb a opomenutí, kurzové rozdíly 4 143 -210 695 

 CELKEM A – D -11 838 -11 400 -16 992 
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Příloha č. 4 Víceletý finanční rámec 2014-2020 

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC 2014 - 2020 

mil. EUR v běžných cenách 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2014-

2020 

1. Inteligentní růst 

podporující začlenění 
63 972 66 812 69 304 72 342 75 270 78 751 82 466 508 918 

1a Konkurenceschopnost pro 

orůst a zaměstnanost 
16 457 17 553 18 345 19 794 21 095 22 927 25 026 141 197 

1b Hospodářská, sociální a 

územní soudržnost 
47 434 49 171 50 864 52 447 54 065 55 707 57 316 367 005 

2. Udržitelný růst: přírodní 

zdroje 
59 304 59 598 59 908 60 191 60 267 60 344 60 422 420 035 

výdaje na přímé platby a tržní 

opatření 
44 130 44 368 44 628 44 863 44 889 44 916 44 942 312 737 

3. Bezpečnost a občanství 2 179 2 246 2 378 2 514 2 655 2 801 2 950 17 723 

4. Globální Evropa 8 335 8 750 9 142 9 432 9 824 10 269 10 509 66 261 

5. Administrativa 8 721 9 076 9 483 9 919 10 346 10 787 11 254 69 585 

6. Kompenzace 29 0 0 0 0 0 0 29 

Závazky celkem 142 539 146 482 150 215 154 398 158 363 162 952 167 602 1 082 551 

Platby celkem 135 866 141 901 144 685 142 771 149 074 153 362 156 295 1 023 956 

Zdroj: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, 2015 
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Příloha č. 5 Investiční náklady 2004-2013 (mil zł) 

Zdroj: GUS, 2014, vlastní zpracování 
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Příloha č. 6 Mapa členů CEFTA 

                                                       

Zdroj: WIKIPEDIA, 2013 

  



 

81 

 

Příloha č. 7 Mapa členů CEI 

Zdroj: CEI, 2014 
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Příloha č. 8 Kladné a záporné stránky související s přijetím eura v Polsku 

Kladné stránky Záporné stránky 

Redukce kurzovního rizika 

Redukce transakčních nákladů 

Snížení nominálních úrokových sazeb 

Snížení makroekonomického rizika 

Zvýšení makroekonomické stability a 

věrohodnosti 

Zvýšení zahraničního obchodu 

Zvýšení přímých zahraničních investic 

Integrace, rozvoj a stability finančních trhů 

Zvýšení HDP a životní úrovně 

Ztráta autonomní měnové politiky 

Špatný kurz konverze 

Organizační a technické náklady 

Možnost krátkodobého zvýšení inflace 

v souvislosti se zaokrouhlováním cen ze 

złotych na euro 

Riziko růstů cen 

Zdroj: DORADCAFINANSOWY, 2009, vlastní zpracování 


