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RESUMÉ

Polen er den største og befolkningsrigeste stat blandt ansøgerlandene (38,8 mio. indbyggere).
Tiltrædelsesansøgningen blev allerede indgivet den 5. april 1994.

Set ud fra et politisk synspunkt opfylder Polen reglerne for en demokratisk stat. Mindretallenes
rettigheder og menneskerettighederne er sikret, og retsstatens institutioner er oprettet. Polen må dog
gøre en yderligere indsats for at gennemføre de nødvendige økonomiske, administrative og
institutionelle reformer. De eksisterende underskud skal udlignes i samarbejde med EU som led i
tiltrædelsespartnerskabet og den planlagte støtte fra EU.

Den 30. marts 1998 indledtes de officielle forhandlinger mellem EU og ansøgerlandene. Helt
konkret er der påbegyndt en teknisk gennemgang af forskellige områder og disse områders
forenelighed med gældende fællesskabsret.

Den 10. november 1998 indledte Polen og de øvrige ansøgerlande de officielle
tiltrædelsesforhandlinger med Den Europæiske Union om en række kapitler (forhandlingerne
omfatter i alt 31 kapitler).

I sin rapport af 12. november 1998 om hvert ansøgerlands fremskridt i retning af tiltrædelsen var
Kommissionen positiv i sin bedømmelse af fremgangen i Polens tiltrædelsesforberedelser.
Kommissionens rapport indeholder en vurdering af de politiske og økonomiske tiltrædelseskriterier
samt af Polens egnethed til at påtage sig de forpligtelser, som en tiltrædelse medfører. Den
fremhæver dels de fremskridt, der er gjort i Polen, og dels de sektorer, hvor en indsats stadig er
påkrævet. Blandt de sidstnævnte har Kommissionen nævnt retsområdet, bekæmpelse af korruption,
privatisering af offentlige virksomheder, omstrukturering af kul- og stålsektoren samt
modernisering af landbruget, og der bør også sættes ind på told- og miljøområdet. Som i de fleste
ansøgerlande er det nødvendigt at styrke Polens administrative kapacitet til at gennemføre den
gældende fællesskabsret.

Siden da er flere andre områder blevet færdigbehandlet, og Kommissionen har netop (den 13.
oktober 1999) fremlagt sin anden. rapport, der er udarbejdet med henblik på Det Europæiske Råd i
Helsinki efter samme fremgangsmåde som den første rapport. Der er stadig mange områder, hvor
der er brug for fremskridt.

De polske myndigheder ønsker, at der udfoldes enhver tænkelig bestræbelse på, at tiltrædelsen får
virkning fra den 1. januar 2003.
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I. DEN POLITISKE SITUATION

Den nye forfatning, der blev vedtaget i maj 1997 (ikrafttrædelse: 17. oktober 1997), kombinerer
elementer fra den katolske sociale orden og nye, mere moderne ideer vedrørende gratis
sundhedspleje og uddannelse. Den erstattede den midlertidige forfatning fra 1992.

Den 21. september 1997 var der parlamentsvalg i Polen, og det gav en sejr til Solidarnosc-
valgaktion (AWS)(1) - en alliance bestående af over 30 centrum-højrepartier omkring fagforeningen
Solidarnosc.

Det næste præsidentvalg skal finde sted i 2000. Den nuværende præsident, Kwasniewski, er favorit.
En CBOS-meningsmåling (foretaget i oktober) viser, at 56% af vælgerne vil stemme på ham. Den
forhenværende præsident, Lech Walesa, har meddelt, at han også stiller op (ifølge samme
meningsmåling vil han få 7% af stemmerne).

a) Resultaterne af parlamentsvalget (21. september 1997)

(Antal mandater i Sejmen)
1993 1997

Solidarnosc-valgaktion (AWS) 0  201
Den Demokratiske Venstrealliance (SLD) 171  164
Den Demokratiske Union-Frihedsunionen (UD/UW) 74 60
Det Forenede Bondeparti (PSL) 131 27
Bevægelsen for Genopbygning af Polen (ROP) 0 6
Arbejderunionen (UP) 41 0
Konføderationen for et Uafhængigt Polen (KPN) 21 0
Den Uafhængige Reformblok (BBWR) 16 0
Andre (tysk mindretal) 4 2
Løsgængere 2 0

I alt 460 460

- Det nyvalgte Senat

Det nyvalgte Senat holdt sit åbningsmøde den 21. oktober 1997.

Fordelingen af de 100 mandater i Senatet er som følger:

AWS 51
SLD 28
UW 8
ROP 5
PSL 3
Uafhængige 5

                                               
(1) AWS-medlemsorganisationerne omfatter: Den Kristelig-Nationale Union (ZchN),

Centrumalliancen (PC), Konføderationen for et Uafhængigt Polen (KPN), De Et Hundredes
Bevægelse (Ruch Stu) og Lech Walesa-Instituttet.
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Solidarnoscs sejr med 201 af de 460 mandater i Sejmen gjorde en ende på det tidligere
kommunistpartis 4-årige dominans i parlamentet og dets stærke koalition med Det Forenede
Bondeparti (PSL), et andet venstrefløjsparti. Det Forenede Bondeparti mistede over halvdelen af sin
vælgeropbakning, idet det fra at have haft 132 mandater i Sejmen fik under 30; PSL har været
tøvende over for privatisering i Polen og en landbrugsreform.

Konsolideringen af højre- og centrumpartierne hjalp med til at vinde flertallet af mandaterne i
parlamentet under AWS' auspicier. Endvidere besluttede vælgerne at flytte deres støtte fra mindre
partier til AWS, hvilket resulterede i et flertal for de tre partier: AWS, SLD og centerpartiet
Frihedsunionen (UW), et parti, som går ind for markedsøkonomi.

Der er indgået en koalitionsaftale mellem AWS-formanden Marian Krzaklewski, lederen af
Frihedsunionen Leszek Balcerowicz og Solidarnosc-valgaktions nye premierminister Jerzy Buzek. I
henhold til aftalen blev der dannet en ny regering, som deler regeringsansvaret mellem de to partier
AWS og UW. Både Sejmen og Senatet kontrolleres af Solidarnosc. Ministerierne er blevet delt
således, at de enten er under AWS' eller UW's kontrol.

b) Koalitionsprogrammet og problemerne hermed

Efter at have fået regeringsmagten har koalitionen indledt et reformprogram med det formål at
modernisere den statslige struktur og gøre den mere effektiv og mere demokratisk, hvorved Polen
vil kunne integreres fuldt ud i både Den Europæiske Union og de euro/atlantiske
sikkerhedsstrukturer. Den vigtigste af de reformer, der er gennemført, er lokalforvaltningsreformen,
som har medført, at antallet af regioner (vojevodier) er blevet reduceret fra 49 til 16. Reformen
trådte i kraft den 1. januar 1999 og betyder en decentralisering af både de offentlige myndigheder
og de offentlige finanser, idet regionerne nu har ansvaret for deres egen udvikling og
gennemførelsen af den regionale økonomiske politik.

I vojevodierne (amterne) vælges et råd, kredsdagen, der ledes af en marskal, ligesom der i hver
vojevodie er en repræsentant for statsmagten, vojvoden, som står for de statslige tjenesters funktion.
Vojevodiernes kredsdage har som hovedopgave at tage sig af den økonomiske udvikling i regionen,
og siden den 1. januar har de desuden haft ansvaret for højere læreanstalter, specialhospitaler og
klinikker, de vigtigste kulturcentre (museer, teatre m.m.), ligesom de står for vedligeholdelsen af
amtsveje. Vojvoden, der fungerer som en slags guvernør og skal være en politisk person, har som
ansvarsområde at kontrollere lovgyldigheden af alle retsakter udfærdiget af de lokale myndigheder.

En anden nyskabelse i forbindelse med reformen er et nyt administrativt niveau imellem vojevodien
og kommunen, en powiat eller et distrikt, svarende administrativt til det tyske "Kreis", hvor man nu
udfører de administrative handlinger, der tidligere blev forestået af vojevodiernes organer. Powiaten
har ansvaret for skolerne på sekundærtrinnet, hospitaler, bekæmpelse af arbejdsløshed og
fælleskommunale veje
Kommunerne, der blev indført i begyndelsen af 1990'erne, har fået stadfæstet deres beføjelser, hvad
angår folkeregister, vejvæsen, kirkegårde og offentlig transport. Den 1. januar fik de overdraget
ansvaret for finansieringen og kontrollen af lokale sygeklinikker og grundskoler. Staten yder hjælp
til budgettet, som skal dække disse nye udgifter.

Den polske regering har ligeledes reformplaner for tre vigtige sektorer: sundhed, pension og
uddannelse.
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Beslutningen om omlægning af sundhedsvæsenet bygger på en konstatering af, at det ikke var
muligt at rationalisere det hidtidige system, som dels var mangelfuldt med hensyn til ydelser, dels
meget omkostningskrævende. Reformen er i sin kerne liberal og udarbejdet efter tysk forbillede
(sundhedsvæsenet finansieres af regionale midler), og den indfører princippet om patienternes frie
valg af læge og behandlingscenter (et valg, som tidligere kun var aktuelt i den ikke særligt
omfattende private sektor) samt begrebet familielæge. De skatteindtægter, der går ind på det
overordnede budget, samles og omfordeles derefter via nyoprettede regionale sygekasser, som
behandlingscentre og læger skal indgå aftaler med. De folkevalgte regionale myndigheder (ikke
staten) udpeger en bestyrelse. 7,5 % af indkomstskatten skal gå til sundhedsvæsenet. Patienternes
tilhørsforhold til sygekassen afhænger af bopæl. På nuværende tidspunkt findes kun en enkelt
branchespecifik sygekasse, som er for de uniformerede faggrupper (militærfolk, politi,
fængselsbetjente osv.)

Der er på nuværende tidspunkt en del vanskeligheder med gennemførelsen af denne reform.
Der er bred national enighed om omlægningen af pensionssystemet, en enighed, som kom i stand
under den foregående socialdemokratiske koalition. Som grundprincip gælder, at den forsikrede nu
modtager pension i forhold til det beløb, han/hun har indbetalt i løbet af sin erhvervsaktive periode
(obligatoriske og/eller frivillige bidrag). Ordningen modvirker i særlig høj grad "sort" arbejde.

Uddannelse

Reformen af uddannelsessystemet er ikke nået så langt som de andre reformer. Målet er en gradvis
hævning af uddannelsesniveauet for en stor del af den skolesøgende del af befolkningen, navnlig i
landområderne, som indtil nu ikke har haft noget særlig højt uddannelsesniveau (under 13% af
børnene i landområderne går videre fra grundskolen).

Et år efter at koalitionsregeringen kom til magten, begyndte forholdet mellem de to
samarbejdspartnere at slå revner, hvilket medførte, at AWS's repræsentation i Sejmen er mindsket,
så koalitionens flertal er reduceret fra 31 til 17 stemmer.

I begyndelsen af januar 1999 stilede PSL (Bondepartiet) et mistillidsvotum til finansminister Leszek
Balcerowicz, som imidlertid blev nedstemt. Også sundhedsministeren, Maksymowicz, har overlevet
et mistillidsvotum.

Spændingerne mellem koalitionens parter bunder hovedsagelig i AVS' særligt sammensatte karakter
(alliancen består af over 30 partier og fagforeninger) og i forskellige holdninger på afgørende
punkter, som f.eks. den europæiske integration. Der er flere modsætningsforhold mellem de to
koalitionspartnere, som de har tilkendegivet mere eller mindre åbent: AWS kræver langt større
indflydelse på europæiske anliggender, som UW ellers har domineret, AWS har forsøgt at overtage
kontrollen af det audiovisuelle område, som påstås at være i hænderne på oppositionen, SLD og
PSL (især offentlige tv- og radiostationer), og der er personstridigheder og stridigheder om, hvem
der har kompetence til at omdefinere ministeriers og regeringsinstansers beføjelser.

c) Partierne, den offentlige mening og EU

AWS, hvis grundholdning er patriotisk og nationalistisk, ønsker at beskytte den polske økonomi
mod den europæiske konkurrence og bevare polske traditioner og kulturen i forhold til den vestlige
kulturs ensretning. UW, som er mere liberalt og internationalt indstillet, ser allerede Polen som
medlem af EU, men glemmer, at landet står over for vanskelige tiltrædelsesforhandlinger.
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De andre partier med repræsentation i Sejmen, det være sig Den Demokratiske Venstrealliance
(SLD), Det Forenede Bondeparti (PSL) eller Bevægelsen for Genopbygning af Polen (ROP), ønsker
helt generelt en betydelig finansiel støtte fra EU, så Polen står bedre rustet til at forberede sig på
tiltrædelsen.

Andre partier uden repræsentation i Sejmen

* Arbejderunionen (UP) har tilkendegivet klar støtte til den europæiske integrationsproces,
men dog ikke i så høj grad som SLD eller UW.

* Den Polske Højreunion (UPR) betegnes som proeuropæisk og pro-NATO, men har til
stadighed taget det forbehold, at det var nødvendigt at forhandle om fordelagtige betingelser
for Polens EU-integration.

* Blokken for Polen: partiets synspunkter kan beskrives som antieuropæiske.

I begyndelsen af september gjorde regeringen over for Parlamentet rede for forhandlingerne med
EU, og redegørelsen blev stærkt kritiseret af oppositionen, især det største parti, SLD, som
fremhævede, at informationen om integrationsproblemerne ikke var grundig nok. Partiets skuffelse
drejer sig om oprettelsen af et nationalt råd vedrørende den europæiske integration (lovet af
premierminister J. Buzek), som skal være et rådgivende organ og et organ til bevidstgørelse af
offentligheden (mens SLD venter sig mere af det).

PSL (Bondepartiet), derimod, mener, at regeringen ikke forsvarer Polens interesser tilstrækkeligt
under forhandlingerne med EU.

Det eneste punkt, hvor oppositionen er enig med koalitionen (hvis man ser bort fra de mere
ekstreme EU-modstandspartier) er med hensyn til det forslag til en tidsplan for tiltrædelsen, som
premierministeren har fremlagt. Ifølge denne tidsplan skal forhandlingerne være afsluttet i
begyndelsen af 2001, ratificeringen skal ske i slutningen af 2002, så Polen kan tiltræde EU pr. 1.
januar 2003.

For at EU-integrationen fuldt ud skal lykkes for den polske regering, bliver der behov for
offentlighedens støtte. Den stærkeste støtte til EU-medlemskab kommer fra den lille "elite" af
personer med høj indtægt, personer med en højere uddannelse, ledere, intelligentsiaen og private
driftsledere.

Men denne lille "elite" og dens fortsatte støtte garanterer ikke nødvendigvis fortsat støtte fra den
polske offentlighed til EU-medlemskab. Inden for landbruget og blandt ufaglærte arbejdere er der
modstand mod EU-medlemskab, og de nationalistiske bevægelser vinder større tilslutning. Antallet
af polske landbrugere forventes i løbet af de kommende 10 år at falde fra 27% til 5% af den
erhvervsaktive befolkning. Landbrugsministeren, Jacek Janiszewski, har bebudet, at mejerisektoren
fremover skal overholde meget strenge hygiejnekrav. Dette kan bringe mange mejerier på fallittens
rand og styrke andre, men der findes ikke andre midler til at forberede den polske mejerisektor til
adgangen til det indre marked fra 2002.

I februar 1999 var der således mange landbrugsdemonstrationer mod de reformer, der er indført.
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Ifølge en meningsundersøgelse foretaget i oktober 1999 af ISP (Institut for offentlige anliggender)
gik kun 46% af befolkningen ind for EU-medlemskab; dette er det hidtil laveste tal (de sidste
undersøgelser foretaget af instituttet for offentlige anliggender viste 64% i februar 1998 og 58% i
juni 1998. Procentdelen af "ved ikke" er steget fra 14% i februar 1998 til 27% i oktober 1999).

d) NATO

På NATO-topmødet i Madrid den 8. juli 1997 blev det bekræftet, at Polen, Ungarn og Den
Tjekkiske Republik ville være med i NATO-udvidelsens første bølge, eftersom disse lande er
tættest på at opfylde tiltrædelseskriterierne. Men denne integration skal samtidig ledsages af en
aktiv østpolitik, især over for Rusland (ifølge premierminister Geremek). I øjeblikket gennemfører
de polske myndigheder nemlig i henhold til lov af 27.12.1997 strenge kontrolforanstaltninger ved
indrejse fra østlandene, først og fremmest fra Rusland og fra Belarus, som Polen ikke har indgået
nogen visa-frihandelsaftale med. Dette har medført heftig kritik fra disse lande, som hævder, at
Polen nu lukker "sit vindue" mod øst. På den anden side er Polen af Kommissionen blevet
opmuntret til at holde sin grænse mod øst under kontrol. Følgerne af disse indskrænkninger kan
imidlertid mærkes økonomisk (f.eks. er den russiske basar i Warszawa gået ned med 30%). Der er
tale om ca. 1 million mennesker, der pendler over grænsen.

Den 20. oktober 1998 vedtog den polske regering at underskrive et lovforslag om Polens
ratifikation af Den Nordatlantiske Traktat og at fremsende det til parlamentet.

Polen blev medlem af NATO den 12. marts 1999.

Det vil koste den polske regering 2 mia. ecu at bringe de væbnede styrker i overensstemmelse med
Nato-normerne.

II. DEN ØKONOMISKE SITUATION

Resumé

Opbremsningen af væksten i Central- og Østeuropa, som blev udløst af krisen i Rusland, har ikke
skånet Polens økonomi. BNP-væksten er blevet væsentligt langsommere, og statsfinanserne viser et
foruroligende underskud.

Siden begyndelsen af 1999 har det stået klart, at statsbudgettet var under usædvanligt stort pres med
en udgiftside, der vokser langt hurtigere end indtægterne. Dette skyldtes dels en generel
opbremsning af den økonomiske vækst, dels sidste års reformer af sundheds- og
pensionssystemerne og den regionale administration. Handelsbalancen er også svækket, idet
eksportindtægterne falder hurtigere end importudgifterne, et forhold, der hovedsagelig afspejler
eksterne omstændigheder.

BNP-vækst

BNP-væksten sagtnede farten en smule i de første tre kvartaler af 1998, hvor den gik fra 6,4% i det
første kvartal til 5,4% i det andet og 5,0% i det tredje. Den foretog dog en drastisk opbremsning til
2,9% år-til-år i fjerde kvartal. I første kvartal af 1999 mindskedes BNP-væksten yderligere til kun
1,5%. Og mens investering var grundpillen i væksten i 1998, er der sket et skift, så det i 1999 er
forbruget, der er det bærende element.
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Opbremsningen afspejler hovedsagelig eksterne faktorer: eksporten fik et hårdt slag, da
virkningerne af markedstabet i Østen efter den russiske krise viste sig at være større end forventet
(og alvorligere end for andre centraleuropæiske økonomier).

Mange har regnet med, at der ville vise sig stærkere tegn på bedring midt på året, og væksten bliver
muligvis styrket i år: statskilder anslår, at den samlede BNP-vækst kommer til at ligge omkring 4%
i 1999, mens førende uafhængige polske prognoser angiver en vækst på 3,6-3,9%. Tallene er
imidlertid meget afhængige af, om den økonomiske vækst styrkes i Vesteuropa. Hvis det forventede
begyndende konjunkturopsving ikke viser sig i løbet af de næste måneder, kan Polens problemer
blive alvorlige. BNP-væksten kunne muligvis komme lige akkurat over 3% i år (fra 6,8% i 1998 og
4,8% i 1997), mens det nuværende underskud på betalingsbalancen vil kunne nærme sig 7% af BNP
(en stigning fra 4,4% af BNP i 1998).

Polske statsorganer og førende prognoseinstitutter i landet forudsiger en markedsforbedring i anden
halvdel af 1999 takket være en større vækst i førende EU-økonomier. Det hjemlige forbrug vil
fortsætte den hurtige stigning, med mindre renten stiger væsentligt (hvilket ikke er sandsynligt).
Forbruget understøttes af en hurtig stigning i realindkomsten (med 3- 4% i første halvår), og til
trods for de vanskeligheder, der præger den økonomiske situation, er forbrugernes tillid
overraskende stærk. I alle måneder fra oktober 1998 til februar 1999 var industriens omsætning
faldende. Fra marts frem til juni steg tallene igen, men der var ikke tale om nogen stor forbedring:
på årsbasis steg salget med 3,3% i marts, men kun med 0,3% i april, med 2,2% i maj og med 1,0% i
juni.

Prognoseoversigt (EIU)

(% ændring år-til-år, hvis ikke andet er angivet)
                             1997(a)   1998(a)  1999(b)  2000(b)

BNP i faste priser             6,9       4,8      3,1       4,3
Salg af industriprodukter   10,8      4,8      2,9       4,5
Bruttoværdi af landbrugsproduktion  1,5       3,5      3,0       2,5
Faste bruttoinvesteringer            20,6      16,0     7,0       8,0
Forbrugerprisinflation
 Gennemsnit                          15,9      11,7     6,9       7,4
 Ved slutningen af året              13,2       8,5     7,1       7,7
Vareeksport (c) (mia.USD; fob)  27,3      30,1    33,6      39,3
Vareimport (c) (mia USD; fob)  38,5      43,8     47,7      53,3
Handelsbalance(c) (mio. USD)   -11,269   -13,720  -13,738  -13,199
Betalingsbalancestatus (c) (% af BNP)   -3,2     -4,6     -6,4     -5,4
Samlet udlandsgæld(d) (mia. USD)        39,9      42,6     43,6      46,4

(a) Faktiske tal (b) EIU-prognoser. (c) Ifølge Polens nationalbank. (d) December.

Budget

Regeringen forventes ikke at kunne nå sit hovedmål for budgettet (på 2,15% af anslået BNP) i 1999,
da budgettet er baseret på makroøkonomiske forudsætninger, som ikke længere er realistiske, f.eks.
en BNP-vækst på 5,1%. Hvis man går ud fra en BNP-vækst i faste priser på 3,1% og en inflation
ved årets udgang på 7,1%, vil underskuddet være på 2,7% af BNP. Sandsynligheden for, at
budgetmålet overskrides, voksede efter første halvdel af 1999, da underskuddet udgjorde 88% af det
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mål, der var sat for hele året. Statsfinansernes forringede situation er udtryk for virkningerne af den
økonomiske opbremsning, der betød en nedgang i skatteindtægten. Den afspejler imidlertid også de
ekstraordinære udgifter som følge af større reformer inden for lokaladministration, sundhedsvæsen
og pensionssystem. Budgetunderskuddet forventes at falde en smule i 2000. BNP-væksten vil blive
øget og give større skatteindtægter, men arbejdsløsheden vil fortsat være høj, og omkostningerne
forbundet med omstruktureringer af landets kul- og stålindustri skal betales sammen med
omkostningerne i forbindelse med tiltrædelsen af EU og NATO.

Regeringen vedtog i slutningen af september 1999 et budgetforslag for 2000, som går ud fra en
reduktion af den offentlige sektors underskud til 2,4% af bruttonationalproduktet. Budgettet går nu
videre til behandling i parlamentet, hvor bestemmelserne om sænkning af den personlige skat og
stigning af indirekte skatter vil blive mødt med modstand.

Budgetforslaget går ud fra en vækst på 5,2% næste år, der skal ses i forhold til et forventet væksttal
på 4% for 1999; tallene er højere end i flere uafhængige prognoser. Budgetforslaget forudsiger også
et underskud på de løbende poster på betalingsbalancen på 6,1% af BNP næste år, som er en
nedgang fra de 6,8% af BNP, der var budgetteret med i år. Inflationen, som i år forventes at komme
op på 6,8%, bliver ifølge prognoserne 5,7% i 2000. Af mere kontroversielle foranstaltninger i
budgettet kan nævnes indførelsen af en momsafgift på 3% på uforarbejdede landbrugsvarer samt
planer om at sænke de to højeste indkomstskatteprocenter fra 40% til 36% og fra 30% til 29%.

Valuta

En frygt for, at valutaen ville stige i forhold til dollaren og euroen, har vist sig at være ubegrundet.
Fra starten af 1999 til i dag er zlotyen faldet ca. 14% i værdi i forhold til dollaren og 8% i forhold til
euroen, idet der dog ikke har været tale om et jævnt fald. Valutaen risikerer imidlertid at blive udsat
for pres af forskellig art det næste år. Selv om en lavere nominel rente og bekymringer over det
store underskud på betalingsbalancens løbende poster vil svække investortilliden til valutaen, kan
zlotyen alligevel få en saltvandsindsprøjtning på grund af stærk privatisering, EU-støtte og
beslutningen truffet af soliditetsklassificeringsbureauet Standard & Poor om at øge Polens
kreditværdighed i juni.

Nationale problemer

Flere former for internt politisk pres har gjort det vanskeligere at opretholde en makroøkonomisk
balance i 1999:
• Reformerne af sundhedsvæsenet har ikke mødt særlig stor forståelse og vist sig at være særdeles

upopulære. I starten af 1999 demonstrerede sygeplejerskerne på gaden over deres lave løn og
har efter en længere kamp opnået indrømmelser fra regeringen.

• Landmændene er hårdt ramt på grund af tabet af russiske markeder og har iværksat
vejblokeringer i et forsøg (også dette med delvis succes) på at få mere statsstøtte. Der er stærk
utilfredshed med regeringens støtte til kornopkøb i indeværende høstperiode.

• Det er tilsyneladende lykkedes minearbejderne at opnå større statsstøtte til omstruktureringen af
kulsektoren og et førtidspensioneringsprogram.

• Det lykkedes arbejdstagerne i forsvarsindustrien at få en ny aftale med forsvarsministeriet kort
efter en voldsom demonstration i hovedstaden.

Alle disse konflikter vanskeliggør budgetsituationen. I mellemtiden skal parlamentet godkende
kontroversielle skattesænkningspolitikker, der er et af hovedpunkterne i finansministeriets forslag
til statsbudgettet for 2000.
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Privatisering

På trods af den politiske usikkerhed med hensyn til fremtiden vækker privatiseringsprogrammet
fortsat investorernes interesse, og 1999 ser ud til at blive et godt år med flere
privatiseringsindtægter. Salget af en aktiepost på 52% i Bank Pekao først på sommeren havde stor
betydning i denne henseende, idet det gav en indtægt på godt 1 mia. $. I starten af august udbød
ministeriet en tranche på 25-35% til salg i monopolforetagendet Telekomunikacja Polska (TPSA) til
en skønnet værdi af 4-5 mia. $. Statskassen håber også at kunne sælge en aktiepost på 10% i LOT
Polish Airlines inden årets udgang. Alene disse salg af aktiver vil give fornyet investorinteresse i
Polen og bidrage til at øge zlotyens værdi. Af samme grund vil de sandsynligvis også begrænse det
monetærpolitiske udvalgs aktivitet med hensyn til rentesatsen.

Handel

Ifølge meldinger fra Polens centrale statistiske kontor faldt værdien i dollar af eksporten i de første
fem måneder af 1999 med 7,3% år-til-år, mens salget til Rusland reduceredes med 71,3% og salget
til de øvrige øst- og centraleuropæiske lande med 38%. Fra at have været Polens næststørste eller
tredjestørste handelspartner er Rusland nu den tolvtestørste. Et grundigt blik på betalingsbalancens
løbende poster giver også et klart billede af virkningerne af den russiske tilbagegang på den
uformelle handel på tværs af grænsen: i første halvdel af 1999 androg nettofortjenesten på denne
handel kun 1,6 mia. $ sammenlignet med 2,9 mia. $ i samme periode i 1998. Handelsvilkårene på
Polens vestlige markeder blev ligeledes forringet i samme periode.

Siden 1991 har EU haft et konstant overskud af handelen med Polen, som er vokset næsten fra år til
år. De seneste tal for 1999 viser imidlertid, at overskuddet i år måske bliver mindre på grund af et
fald i EU-eksporten forårsaget af den økonomiske opbremsning i Polen.
(Kilder: Oxford Analytica; Economist Intelligence Unit; Financial Times)

Strategi for fremtiden

Økonomiministeren har udarbejdet en "strategi for de statslige finanser og den økonomiske
udvikling - Polen 2000-2010". I dokumentet indgår tre hypoteser: "aktiv" vækst (en årlig BNP-
vækstrate på 7-8 % i perioden 2000-2010), "passiv vækst" (årlig vækstrate på 4-5 %) og et
"advarselsscenarie" (3-4 %). Ifølge denne rapport vil scenariet med en "aktiv" vækst give Polen
mulighed for at fordoble BNP i det kommende årti. Der vil blive skabt 3 mio. nye arbejdspladser,
og arbejdsløshedsprocenten vil blive reduceret til 7 % i 2010. Men for at nå disse mål opfordres der
til at fremskynde privatiseringerne, således at den private sektor kommer til at stå for 90 % af BNP i
2005 (den står i dag for 65 %). Desuden skal statens udgifter reduceres fra 45 % af BNP til 33-35
%. Det vil også kræve en udligning af budgetunderskuddet i 2002 eller 2003, mens selskabsskatten
og beskatningen af fysiske personers indkomst skal sættes gradvist ned (selskabsskatten sættes ned
fra 34 til 28 % allerede i 2000). På nuværende tidspunkt forventes et offentligt underskud på
omkring 2,7 % af BNI, dvs. i nogenlunde samme størrelsesorden som i 1998, mens væksten i 1999
bliver mindre end sidste år. Statsgælden vil stabilisere sig omkring 48 % af BNP, og udlandsgælden
(på 33 mia. USD, dvs. 22 % af BNP) giver ingen finansieringsproblemer og vil efterhånden svinde
ind.
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III. FORBINDELSERNE MED EU

a) Europaaftalen

Europaaftalen med Polen blev undertegnet i december 1991 og trådte i kraft den 1. februar 1994
efter en overgangsperiode på to år. Få måneder senere, den 5. april 1994, indgav den polske
regering sin officielle tiltrædelsesansøgning til EU. Europaaftalen forbedrer forudsætningerne for en
effektiv økonomisk og politisk reform og udgør den institutionelle ramme og retsgrundlaget for
forbindelserne mellem Polen og EU; den dækker alle områder af fælles interesse: den politiske
dialog, handlen med industri- og landbrugsprodukter, etableringsfriheden og arbejdskraftens frie
bevægelighed, tjenesteydelserne, kapitalbevægelserne, tilnærmelsen af lovgivningerne, det
økonomiske, kulturelle og finansielle samarbejde osv. Målet med aftalen er i sidste ende at bringe
Polen nærmere et EU-medlemskab.

På de årlige ministermøder i Associeringsrådet drøftes og evalueres Europaaftalen løbende.
Associeringsrådet bistås i sit arbejde af et associeringsudvalg, som styrer de organisatoriske
aspekter af Europaaftalen.

b) Handel (se bilag 3)

c) Institutioner

Associeringsudvalget - mødes to gange om året og beskæftiger sig i første række med Polens
harmoniseringsproces med henblik på gennemførelse af EU-regelværket.

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Polen - består af hhv. tolv medlemmer
af Europa-Parlamentet og tolv medlemmer af Sejmen, og hovedopgaven består i at uddybe den
interparlamentariske dialog.

Det næste og tolvte møde i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Polen finder sted i Bruxelles
den 22.-23. november 1999.

IV. TILTRÆDELSESANSØGNINGEN / Gentagelse

Polens ansøgning om EU-medlemskab, der blev indgivet den 5. april 1994, var en logisk følge af
ønsket om at blive integreret i den demokratiske Europa-familie.

a) Kommissionens holdning

Kommissionens vurdering fremgår af Agenda 2000, der blev offentliggjort i juli 1997. Her blev det
slået fast, at Polen udviser kendetegnene for et demokrati med stabile institutioner, som sikrer
retsstatsprincipperne, respekten for menneskerettighederne samt respekten for og beskyttelsen af
mindretallene. Polens deltagelse i det indre marked er mulig på mellemlang sigt, men der er stadig
brug for en yderligere indsats for at gennemføre EU-regelværket inden for landbrug, miljø og
transport.
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Kommissionen anbefaler derfor, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Polen og har
forpligtet sig til regelmæssigt at aflægge rapport om de fremskridt, der er gjort. Den første rapport
blev fremsendt til Det Europæiske Råd i november 1998, den anden rapport, dateret den 13. oktober
1999, forelægges Rådet i Helsinki.

b) Europa-Parlamentets holdning

Europa-Parlamentet konstaterede i sin beslutning om Agenda 2000 den 4. december 1997, at
udvidelsen af EU med ansøgerlandene udgør endnu en etape på vejen mod opbygningen af et
forenet og frit Europa. Derudover blev det konstateret, at Polen er langt den vigtigste
tiltrædelseskandidat, og at de enorme fremskridt, der er gjort siden 1989, må anerkendes.

En ny beslutning (ordfører: Hoff) om Kommissionens rapport fra november 1998 om de fremskridt,
der er gjort af Polen med henblik på tiltrædelsen, blev vedtaget i april 1999.

c) Rådets holdning

Rådet vedtog den 12.-13. december 1997 i Luxembourg, at tiltrædelsesprocessen skulle indledes
den 30. marts 1998 med et møde mellem EU-udenrigsministrene og de 11 tiltrædelseskandidaters
udenrigsministre. Der etableredes en Europakonference som et fælles forum for medlemsstaterne og
de stater, der kommer på tale for tiltrædelse. Det første møde fandt sted den 12. marts 1998 og det
andet møde den 6. oktober 1998 i Luxembourg.
Der indkaldtes til seks bilaterale regeringskonferencer i foråret 1998 som indledning af
forhandlingerne med de seks kandidater i den første udvidelsesrunde, bl.a. Polen, om tiltrædelsen af
EU og de dermed forbundne tilpasninger af traktaterne.

V. FØRTILTRÆDELSESSTRATEGIEN

Kommissionens førtiltrædelsesstrategi efter aftale med Rådet og efter at have indhentet udtalelse fra
Europa-Parlamentet, jf. EF-traktatens artikel 235:

Det Europæiske Råd vedtog bilaterale tiltrædelsespartnerskaber for hurtigst muligt at hjælpe
tiltrædelsesstaterne med at overtage EU-regelværket. Det vedtoges at indlede officielle
tiltrædelsesforhandlinger den 31. marts 1998 med seks bilaterale regeringskonferencer, bl.a. også
med Polen.

Udvidelsen skal ske på baggrund af de tre søjler i de kriterier, der blev fastlagt af Det Europæiske
Råd i København:

- demokrati, retsstat, menneskerettighed er og beskyttelse af mindretal,
- markedsøkonomi,
- opfyldelse af forpligtelserne i forbindelse med medlemskab.
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a) Partnerskab for tiltrædelse

Kommissionen har for hvert enkelt ansøgerland  etableret et partnerskab, der består af:

- de prioriterede inds atsområder, som er beskrevet i Kommissionens udtalelse
- de finansielle midler, der skal give de enkelte ansøgerlande mulighed for at føre disse

prioriteringer ud i livet
- betingelserne for anvendelsen af støtten.
Hvad ansøgerlandene angår, er de bleve t opfordret til at fremlægge hver sit nationale program for
overtagelse af EU-regelværket med en tidsplan for den prioriterede indsats, der skal iværksættes, og
de finansielle midler, der er brugt.

Partnerskabet for tiltrædelse skal i lighed med det nati onale program for overtagelse af EU-
regelværket revideres og justeres hvert år i hvert enkelt ansøgerland.

Kommissionen har i sit partnerskab for tiltrædelse med Polen fastsat prioriteringer på mellemlang
sigt og på lang sigt (som skal gennemføres i løbet af de kommende år). Disse forslag vedtoges af
Rådet den 15. marts 1998; Europa-Parlamentet er blevet hørt (den 11.3.1998) og har foretaget
mindre ændringer.

Kommissionen forelægger i de regelmæssige rapporter om de fremskridt, der er gjort med henblik
på tiltrædelsen, (november 1998 – oktober 1999) en evaluering for hvert enkelt ansøgerland af
partnerskabet for tiltrædelse og af de nationale programmer for overtagelse af EU-regelværket.

Blandt prioriteringerne på kort sigt bør nævnes:

- økonomisk refo rm (fremskyndelse af privatiseringen, omstrukturering af statssektoren,
privatisering af banksektoren …

- industriel omstrukturering: den 30. juni 1999 vedtoges et program for stålsektoren

- indre marked, herunder certificering, standardisering, tilretn ing af områderne intellektuel og
industriel ejendomsret, liberalisering af kapitalbevægelser…

- landbrug, udarbejdelse af en sammenhængende strukturpolitik og en politik for udvikling af
landdistrikter, vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser på det veterinære område. Den
polske regering vedtog i juli 1999 et dokument om landbrugsstrukturpolitikken.

- miljø – gennemførelse af lovgivning

- justits- og indenrigspolitik: udvikling af et kontrolsystem, navnlig ved grænsen til Belarus og
Ukraine og tilpasning af visaordninger til EU.

- styrkelse af den institutionelle og administrative kapacitet

- told, statsstøtte, retlige anliggender, skattekontrol osv.  
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Ifølge Kommissionens rapport (af 13. oktober 1999) har Polen generelt gjort meget få fremskridt
med hensyn til de prioriteringer på kort sigt, der er opstillet i partnerskabet for tiltrædelse; der er
tværtimod store forsinkelser inden for områder som certificering, statsstøtte og omstrukturering af
stålsektoren.

Der mangler stadig at blive taget mange skridt, hvad angår vedtagelsen og gennemførelsen af
det indre markeds regelværk, samt inden for vigtige områder som landbrug, fiskeri og miljø.

Hvad prioriteringerne på mellemlang sigt angår, konstaterer Kommissionen, at der er gjort
fremskridt på følgende områder:

- økonomisk reform: Polen har netop vedtaget en strategi, der skal føre frem til gennemførelsen
af et balanceret budget.

- indre marked: regeringen har vedtaget et ny lov om offentlige indkøb, der træder i kraft i 2000;
et lovforslag om standardisering og certificering er til behandling i parlamentet; lovmæssige
justeringer vedrørende konkurrenceloven er under behandling.

- retlige og indre anliggender: Polen har netop vedtaget en lov om udenlandske statsborgere.
Koordineringen af organer til bekæmpelse af kriminalitet giver nu resultater.

- transport: der er sket fremskridt, hvad angår tilpasningen til EU-regelværket på
vejtransportområdet.

- beskæftigelse og sociale anliggender: der er sket en væsentlig udvikling med hensyn til
social sikring.

b) Polens nationale program for overtagelse af EU-regelværket (NPAA)

I maj 1998 forelagde det polske udvalg om europæisk integration (KIE) Polens nationale program
for overtagelse af EU-regelværket (NPAA), som vedtoges af regeringen i slutningen af juni. Det
opregner tilpasningsforanstaltningerne og foreslår en tidsplan for gennemførelsen heraf frem til
2002. Det bygger på tre elementer: gennemførelse af bestemmelserne i Europaaftalen og den
øjeblikkelige situation med hensyn til Polens forberedelse af tiltrædelsen, Kommissionens
bemærkninger og henstillinger i udtalelsen samt prioriteringerne i tiltrædelsespartnerskabet. I
programmet indgår dokumentet om en "National Integrationsstrategi", som blev offentliggjort i
januar 1997, og som nu er ajourført og udvidet.

Dette dokument skal underkastes en årlig gennemgang og tilpasning.

I sin rapport af 13. oktober 1999 kritiserer Kommissionen Polens NPAA for ikke at indeholde en
klar tidsplan og for ikke at angive de budgetmæssige konsekvenser og de institutionelle krav i
forbindelse med Polens tiltrædelsesproces.

Inden udgangen af oktober 1999 skal den polske regering fremlægge et forslag til national udvikling
i form af et bilag til NPAA. I dette skal indgå forslag vedrørende Phare-midler til et bestemt antal af
landets regioner, samfinansiering og gennemførelsesmekanismer for perioden 2000-2001.
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På grundlag heraf skal den polske regering i 2000 fremlægge et forslag angående Phare, som
omfatter programmets tre aspekter (administrativt samarbejde, investeringer vedrørende EU-
regelværket og økonomisk og social samhørighed).

c) Finansiel bistand

Polen har under Phare-programmet modtaget 2,024 mia. ecu for perioden 1990-99. Beløbet for
1998 var 178 mio. ecu.

Som led i førtiltrædelsesstrategien (se nedenfor) er der indgået tiltrædelsespartnerskaber med de
enkelte lande, hvori de prioriterede foranstaltninger fastlægges for hvert enkelt ansøgerland ud fra
dets særlige forudsætninger. Midlerne fra Phare-programmet tildeles kun, hvis de foreslåede
projekter er i overensstemmelse med de prioriterede foranstaltninger, og hvis de tekniske og
institutionelle betingelser, Kommissionen har opstillet - og som gælder for alle ansøgerlandene -, er
opfyldt. Kommissionen afviste således i maj 1998 en støtteansøgning fra Polen på 34 mio. ecu,
fordi projektet var utilstrækkeligt forberedt og begrundet. Denne affære skabte stort røre i Polen.

I 1999 har Polen fået 213,5 mio. euro, 20% heraf under overskriften "opbygning af institutioner"
(43,33 mio. euro) og 80% under overskriften "investeringer" (170,067 mio. euro).

Et særskilt finansieringsforslag skal desuden omfatte programmerne Tempus II (5 mio. euro) og
Polens deltagelse i fællesskabsprogrammerne (Leonardo, Mattheus...) (12 mio. euro). I alt 230,5
mio. euro afsættes til Polen under Phare-programmet 1999. Den europæiske finansielle støtte til
"samarbejde over grænserne" vil blive omfattet af et særskilt finansieringsforslag.

Fra næste år, hvor førtiltrædelsesmidlerne skal tages i anvendelse (IPSA-programmet for
infrastruktur og miljø, SAPARD for landbrug), bliver fællesskabsstøtten som minimum fordoblet,
så der bliver tale om et årligt beløb på mellem 600 og 1000 mio. euro.
I 1998 indførte Kommissionen et nyt instrument: institutionelle venskabsforbindelser. Ideen er i
forbindelse med Phare-støtten at fremme overtagelsen af EU-regelværket ved at stille
førtiltrædelseskonsulenter hjemmehørende i medlemsstaternes administrative sektor til rådighed.
Disse konsulenter planlægger og gennemfører de nødvendige skridt (for eksempel på
uddannelsesområdet) med henblik på overtagelse af EU-regelværket.

De 16 venskabsforbindelser, der er stillet forslag om i 1999, beløber sig til over 35,183 mio. euro.

d) Officiel indledning af forhandlingerne (30.3.1998) og "screening"

Den 30. marts fandt den officielle indledning af tiltrædelsesforhandlingerne med alle kandidaterne
sted. Den 31. marts fulgte bilaterale forhandlinger med kandidaterne i den første gruppe (5+1).

I slutningen af april trådte ligeledes første del af den såkaldte screening i kraft. Der er tale om en
analytisk gennemgang af hver enkelt tiltrædelseskandidats overtagelse af EU-regelværket på
forskellige områder.

Denne screening omfatter behandling af hvert enkelt af de i alt 31 kapitler vedrørende overtagelsen
af EU-regelværket, identificering af de problemer, som eventuelt kan kræve en overgangsperiode,
samt en endelig forhandling, så snart der er vedtaget en fælles holdning (ansøgerland plus EU-
medlemsstaterne). Rådet (almindelige anliggender) vedtog den 5. oktober 1998 i Luxembourg at
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indlede tekniske, konkrete forhandlinger med de seks ansøgerlande i den første gruppe om en række
vigtige, screenede spørgsmål.

Screeningen har i første omgang drejet sig om sektorerne med de mindste tilpasningsproblemer:
forskning og videnskab, telekommunikation, undervisning, kultur, SMV, selskabsret, FUSP.

I slutningen af januar 1999 havde Polen forelagt i alt 15 forhandlingsgrundlag for Kommissionen.

På den regeringskonference, der finder sted i Bruxelles fra den 30. september 1999 til den 4.
november 1999, vil der være otte nye punkter på dagsordenen: ØMU, kapitalens frie bevægelighed,
socialpolitik, transportpolitik, skattepolitik, miljøpolitik, politik for fri udveksling af tjenesteydelser
og energipolitik.

Under det portugisiske formandskab vil det følsomme landbrugsområde (finansforordning,
organisering af markederne, udvikling af landdistrikterne) komme under forhandling.

e) Evaluering af Polens fremskridt i retning af tiltrædelsen – Kommissionens rapporter

Kommissionen fremsendte i november 1998 sin rapport om ansøgerlandenes fremskridt i retning af
tiltrædelsen (i overensstemmelse med Det Europæiske Råds beslutning i Luxembourg i december
1997). Kommissionen har som baggrundsmateriale ved udarbejdelsen af disse evalueringer blandt
andet anvendt EP-betænkninger.

Det er vigtigt at fremhæve, at hvert land bedømmes efter samme kriterier, og at arbejdet med de
enkelte landes ansøgninger ikke skrider fremad i samme takt.

Kommissionens evaluering er sket i lyset af politiske og økonomiske kriterier samt af de øvrige
forpligtelser, som tiltrædelsen indebærer (målsætningerne for ØMU og FUSP). Situationen
vedrørende gennemførelsen af EU-regelværket blev gennemgået for hver enkelt sektor, hvilket også
gælder for den retslige og administrative kapacitet til gennemførelse af regelværket.

Kommissionens dokument indeholder en detaljeret behandling af situationen vedrørende
gennemførelsen af den kortsigtede prioritering, der er fastlagt i tiltrædelsespartnerskabet.

Dokumentet blev på mødet i Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Polen den 25. november
1998 underkastet en indgående drøftelse. Generelt erklærede de polske parlamentsmedlemmer sig
tilfredse med Kommissionens rapport. Kommissionen finder Polens økonomiske resultater
opmuntrende, idet investorer fra EU bliver i Polen på trods af den russiske krise. Imidlertid er det
nødvendigt, at der sker betydelige fremskridt på områder som retlige anliggender, privatisering af
økonomien, fortsættelse af omstruktureringerne (kul og stål) og moderniseringen af landbruget samt
miljø og statsstøtte.

- Opmærksomheden henledes på, at Polen med hensyn til FUSP fortsat retter sig efter den
etablerede fællesskabspolitik på området bortset fra uoverensstemmelsen vedrørende Belarus.

- Kommissionen forelagde den 13. oktober 1999 sin anden rapport i rækken om Polens fremskridt
i retning af tiltrædelsen for Det Europæiske Råd i Helsinki. Rapporten er udarbejdet efter de
samme metoder, som blev anvendt i den første rapport.
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I den anden rapport konstaterer Kommissionen, at selv om Polen opfylder de kriterier, der blev
fastsat i København, skal der gøres en indsats for at øge effektiviteten inden for retsvæsenet.
Desuden bør der lægges større vægt på bekæmpelse af korruption.

Hvad det økonomiske plan angår, er den største udfordring for Polen at fremskynde reformer og
privatisering, især inden for landbrugssektoren, samtidig med at der på mellemlang sigt arbejdes
hen imod en skattemæssig konsolidering. Privatiseringen og omstruktureringen af offentlige
virksomheder bør fremskyndes, især inden for stålsektoren.

Men fremfor alt har Polen ikke gjort tilstrækkelige fremskridt med hensyn til tilpasningen af landets
lovgivning ved hjælp af justering og styrkelse af lovstrukturerne. Polen har kun i begrænset omfang
opfyldt de prioriteringer på kort sigt, der indgik i partnerskabet for tiltrædelse; der er mangler inden
for spørgsmål som certificering, statsstøtte og omstrukturering af stålsektoren. Desuden bør
kapaciteten med hensyn til beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret, certificering, landbrugs- og
regionalpolitik, det sociale område, told og retlige og indre anliggender øges.

*  *  *

Henvendelse om yderligere oplysninger bedes rettet til:
Martine CHARRIOT, Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg,
Tlf.: (352) 4300-22908 / Fax (352) 4300-27722 / e-mail: mcharriot@europarl.eu.int

John WITTENBERG, Europa-Parlamentet, GD IV, Luxembourg
Tlf.: (352) 4300-22447 / e-mail: jwittenberg@europarl.eu.int
Afdelingen for internationale og institutionelle anliggender
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Bilag 1

Republikkens præsident Aleksander KWASNIEWSKI

Den polske regerings sammensætning

Premierminister Jerzy BUZEK (AWS)
Vicepremierminister, finansminister Leszek BALCEROWICZ (UW)
Vicepremierminister, indenrigsminister Janusz TOMASZEWSKI (AWS)
Udenrigsminister Bronislaw GEREMEK (UW)
Forsvarsminister Janusz ONYSZKIEWICZ
Minister for statens finanser Emil WASACZ (AWS)
Økonomiminister Janusz STEINHOFF (AWS)

Justitsminister Hanna SUCHOCKA (UW)
Arbejdsminister Longin KOMOLOWSKI (AWS)
Undervisningsminister Miroslaw HANDKE (AWS)
Kulturminister Joanna WNUK-NAZAROWA (UW)
Landbrugsminister Jacek JANISZEWSKI (AWS)
Sundhedsminister Wojciech MAKSYMOWICZ (AWS)
Transportminister Eugeniusz MORAWSKI (UW)
Miljøminister Jan SZYSZKO (AWS)

Kommunikationsminister Marek ZDROJEWSKI (AWS)
Det Videnskabelige Forskningsudvalg Andrzej WISZNIEWSKI (AWS)
Udvalget for Europæisk Integration Ryszard CZARNECKI (AWS)
Ministre uden portefølje: Teresa KAMINSKA (sociale reformer)

Jerzy KROPIWNICKI (Centret for Strategiske
Studier)

Wieslaw WALENDZIAK (leder af
premierministerens kancelli)

Janusz PALUBICKI (koordinator for særlige
tjenester)
Kazimierz KAPERA (familieanliggender)
Jerzy WIDZYK (program for genrejsning efter
oversvømmelserne)
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Bilag 2

SAMHANDELSPARTNERNES TOP TI

Eksport til mio. USD  %
Tyskland            8.417        34,4
Rusland          1.654          6,8
Italien            1.357           5,6
Nederlandene             1.170          4,8

Frankrig             1.076          4,4
Ukraine                   978          4,0
Det Forenede Kongerige         961            3,9
Den Tjekkiske Republik     847            3,5
Danmark                 743           3,0
Belgien-Luxembourg    608           2,5
Andre             6.629 27,1
Verden           24.440           100,0

Import fra mio. USD    %
Tyskland 9.166  24,7
Italien 3.688    9,9
Rusland 2.526    6,8
Det Forenede Kongerige 2.187    5,9
Frankrig 2.028    5,5
USA 1.646    4,4
Nederlandene 1.413    3,8

Den Tjekkiske Republik 1.150    3,1
Sverige    997    2,7
Belgien-Luxembourg     951    2,6
Andre 11.385  30,7
Verden 37.137 100,0



23 PE 167.587/rév.3

Bilag 3

Samhandlen EU-Polen

Efter åbningen af Polens økonomi er samhandlen med EU vokset støt i de seneste syv år. EU har
haft en positiv handelsbalance i hele perioden, og den har navnlig siden 1996 udviklet sig til fordel
for EU.

Samhandlen EU-Polen: 1991-1997

mio. ecu
EU-import (cif) EU-eksport (fob) Balance

1991 7.106 8.897 1.791
1992 7.976 9.219 1.243
1993 8.458 11.114 2.656
1994 10.127 12.317 2.190
1995 12.251 15.294 3.043
1996 12.245 19.827 7.582
1997 14.155 24.986 10.831
jan.-juni: 1997 6.898 11.856 4.958
jan.-juni: 1998* 7.836 13.828 5.992
Kilde: COMEXT 2 database, EUROSTAT
Produktion: Kontoret for Statistik/Europa-Parlamentet
* delvist skønnet af Kontoret for Statistik /EP
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Bilag 4

Langt den vigtigste handelspartner for Polen er Tyskland, der i 1997 tegnede sig for 51% af landets
import fra EU og 42% af eksporten. Noget efter kommer Italien med 10% af importen og 13% af
eksporten. Alle medlemsstater havde en positiv handelsbalance over for Polen i 1997.

EU's samhandel med Polen efter medlemsstat 1997

EU-import (cif) EU-eksport
1000 ECU - % - 1000 ECU - % -

I alt 14.154.975 100,0 24.986.186 100,0
 Heraf
  Frankrig 1.028.951 7,3 2.064.396 8,3
  Belgien-Luxembourg 477.543 3,4 1.240.166 5,0
  Nederlandene 850.272 6,0 1.537.201 6,2
  Tyskland 7.208.436 50,9 10.519.075 42,1
  Italien 1.349.831 9,5 3.289.409 13,2
 Det Forenede Kongerige 870.126 6,1 1.932.355 7,7
  Irland 66.900 0,5 180.447 0,7
  Danmark 660.914 4,7 775.356 3,1
  Grækenland 76.116 0,5 81.119 0,3
  Portugal 29.115 0,2 41.249 0,2
 Spanien 254.429 1,8 700.354 2,8

  Sverige 548.173 3,9 1.170.003 4,7
  Finland 295.329 2,1 614.102 2,5
  Østrig 438.840 3,1 840.954 3,4
Kilde: COMEXT 2 database,
EUROSTAT
Produktion: Kontoret for Statistik/Europa-Parlamentet
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Bilag 5

EU's andel af Polens samlede handel er ganske betydelig, idet den androg 70% af den samlede
eksport i 1994 og 1995, men faldt til 64% i 1997. Hvad importen angår, er EU's andel på ca. 64%
forblevet relativt konstant i de seneste år

Polens udlandshandel: 1991-1997

mio. Ecu
Eksport Import

I alt  heraf: EU I alt  heraf: EU
mio. ecu % mio. ecu %

1991 12.027 7.729 64,3 12.716 8.137 64,0
1992 10.264 6.333 61,7 12.095 6.970 57,6
1993 12.078 8.364 69,2 16.084 10.422 64,8
1994 14.327 10.028 70,0 17.976 11.843 65,9
1995 17.502 12.262 70,1 22.209 14.359 64,7
1996 19.244 12.794 66,5 29.242 18.692 63,9
1997 22.708 14.574 64,2 37.308 23.809 63,8
Kilde: Direction of Trade Statistics, Yearbooks, IMF
Monthly Statistics of Foreign Trade, maj 1998,
OECD
Produktion: Kontoret for Statistik/Europa-
Parlamentet


