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SAMMANFATTNING

Polen är både den största och den folkrikaste (38,8 miljoner invånare) staten av alla
kandidatländerna. Dess ansökan om medlemskap lämnades in den 5 april 1994.

Ur politisk synvinkel uppfyller Polen normerna för en demokratisk stat. Minoriteternas
rättigheter och de mänskliga rättigheterna är garanterade och de institutioner som hör till en
genuin rättsstat är inrättade. Landet måste dock göra ännu en del ansträngningar för att
genomföra de ekonomiska, administrativa och institutionella reformer som är nödvändiga. De
brister som finns skall rättas till i samarbete med Europeiska unionen, inom ramen för
partnerskapsavtalet och det bistånd som förutskickas från EU.

Den 30 mars 1998 inleddes officiellt förhandlingarna emellan EU och kandidatländerna. Dessa
har konkretiserats genom en teknisk granskning av olika kapitel och deras överensstämmelse
med gemenskapens regelverk.

Den 10 november förra året inledde Polen, tillsammans med de andra kandidatländerna, de
officiella anslutningsförhandlingarna med Europeiska unionen om ett antal kapitel (det finns
inalles 31 förhandlingskapitel). Kommissionen gjorde, i sin rapport till Europeiska rådet den 12
november 1998 om vilka framsteg respektive kandidatland gjort inför anslutningen, en positiv
bedömning av hur Polens förberedelser avancerar.

Kommissionens rapport granskar de politiska och ekonomiska kriterierna för anslutning, liksom
Polens förmåga att påta sig de skyldigheter som följer med anslutningen. Den gör det möjligt att
framhålla de framsteg Polen gjort, men även de sektorer inom vilka det fortfarande
oundgängligen krävs framsteg. Kommissionen nämnde särskilt det rättsliga området, kampen
mot korruption, privatiseringen av offentliga företag, omstruktureringen av kol- och stålsektorn
samt moderniseringen av jordbruket. Likaså måste ansträngningar göras inom tull- och
miljösektorerna. Liksom är fallet för de flesta kandidatländerna, måste Polens administrativa
förmåga att tillämpa gemenskapens regelverk stärkas.

Sedan dess har ett flertal andra kapitel avslutats och kommissionen har just, inför Europeiska
rådet i Helsingfors, lagt fram sin 2:a rapport (13 oktober 1999), vilken följer samma metodik
som den 1:a rapporten. Fortfarande återstår mycket att genomföra.

De polska myndigheterna vill att allt skall göras för att anslutningen sker den 1 januari 2003.
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I. DEN POLITISKA SITUATIONEN

I maj 1997 infördes den nya författningen (som trädde i kraft den 17 oktober 1997), som
innehåller element av den katolska socialläran och nya, modernare föreställningar om fri
hälsovård och utbildning. Den ersatte den interimistiska författningen från 1992.

Den 21 september 1997 hölls parlamentsval i Polen. Valaktion Solidaritet (AWS) 1 – en allians
bestående av tre dussin center-höger-partier kring fackföreningen Solidaritet – utgick som
segrare.

Nästa presidentval borde äga rum år 2000. I utgångsläget är den sittande presidenten,
Kwasniewski, favorit. Enligt en opinionsundersökning av CBOS (mitten av oktober), skulle
56 % av väljarna rösta på honom. Företrädaren Lech Walesa har för sin del förklarat att han
skulle ställa upp (enligt samma opinionsundersökning skulle han få 7  % av rösterna).

a) Resultaten av parlamentsvalen (21 september 1997)

(Antal platser i sejmen)
                                                                                                            1993                1997

Valaktion solidaritet (AWS) 0 201
Demokratiska vänsteralliansen (SLD) 171 164
Demokratiska unionen - Frihetsunionen (UD/UW) 74 60
Polska bondepartiet (PSL) 131 27
Rörelsen för Polens återuppbyggnad (ROP) 0 6
Arbetarunionen (UP) 41 0
Polska självständighetskonfederationen (KPN) 21 0
Partilösa blocket för reformer (BBWR) 16 0
Övriga (tysk minoritet) 4 2
Partilösa 2 0

Totalt 460 460

                                               

1 Medlemsorganisationer i AWS: Kristligt-nation ella alliansen (ZChN),
Centrumförbundet (PC), Polska självständighetskonfederationen (KPN), De hundras
rörelse (Ruch Stu) och Lech Walesa-institutet.
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- Den nyvalda senaten

Den nyvalda senatens öppningssammanträde hölls den 21 oktober 1997.

De 100 platserna i senaten fördelar sig enligt följande:

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

Solidaritets valseger, som gav alliansen 201 av 460 platser i parlamentets underhus, avslutade ett
fyraårigt styre av de före detta kommunisternas parti och deras starka koalition med polska
bondepartiet, PSL, ett annat vänsterinriktat parti. Det polska bondepartiet förlorade mer än
hälften av sina väljare och minskade från 132 platser i Sejmen till mindre än 30. PSL motsatte
sig privatiseringarna och jordbruksreformen i Polen.

Samgåendet mellan center- och högerpartierna under ledning av AWS bidrog till att de kunde
vinna majoriteten av parlamentsplatserna. Det fanns dessutom väljare som bestämde sig för att
flytta över sitt stöd från mindre partier till AWS, och därmed fick AWS, SLD och den
centerinriktade Frihetsunionen (UW), ett marknadsvänligt parti, majoriteten av rösterna

Ett koalitionsavtal slöts mellan Solidaritets ordförande, Marian Krzaklewski, Frihetsunionens
ledare, Leszek Balcerowicz, och Solidaritets nya premiärminister, Jerzy Buzek. I enlighet med
avtalet bildades en ny regering, i vilken de två partierna AWS och UW delar på
regeringsansvaret. De högsta posterna i underhuset Sejmen och senaten kontrolleras av
Solidaritet. Ministerierna delades upp mellan AWS och UW.

b) Koalitionens program och dess problem

Sedan koalitionen kom till makten, har den satt i gång ett reformprogram i syfte att modernisera
statens strukturer och göra dem effektivare och mer demokratiska, något som borde göra att
Polen fullt ut kan integreras både i Europeiska unionen och i de euroatlantiska
säkerhetsstrukturerna. Den främsta reform som genomförts har varit av den lokala förvaltningen ,
vilken gjort att man kunnat minska antalet regioner (vojvodskap) från 49 till 16. Denna reform
trädde i kraft den 1 januari 1999 och utgör en decentralisering av såväl den offentliga makten
som av de offentliga finanserna, eftersom regionerna hädanefter ansvarar för sin utveckling och
för att tillämpa den regionala ekonomiska politiken.

Vojvodskapen (prefekturerna) har i realiteten ett valt råd (dietinan), under ordförandeskap av en
marskalk, och en företrädare för centralmakten, vojvoden, med uppgift att övervaka att statens
tjänster fungerar. Vojvodskapens dietiner har som sin främsta uppgift regionens ekonomiska
utveckling och de är, sedan den 1 januari, ansvariga för högre utbildning, specialistsjukhus och -
kliniker, de viktigaste kulturinrättningarna (museer, teatrar osv.) samt svarar för underhållet av
de lokala vägarna. Vojvoden, ett slags guvernör med en medvetet politisk profil, ansvarar för att
kontrollera att kommuner och regioner agerar enligt lagen.
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Reformen har även medfört att det mellan vojvodskapen och kommunerna skapats ytterligare en
administrativ nivå, powiat eller distrikt, vilka administrativt motsvarar de tyska Kreis. De som
omfattas av förvaltningen fullgör vid dessa numera de administrativa förfaranden som tidigare
handhades av vojvodskapskontoren. Powiat ansvarar för gymnasieskolor, sjukhus, kampen mot
arbetslösheten och mellankommunala vägar.

Kommunerna, vilka inrättades i början av 90-talet, har fått sin behörighet bekräftad i fråga om
folkbokföring, vägar, gravplatser och kollektivtrafik. De har sedan den 1 januari blivit ansvariga
för att finansiera och kontrollera lokala vårdcentraler och grundskolor. För att täcka dessa nya
utgifter, finns stadgat om ett statligt stöd över budgeten.

Den polska regeringen kommer även att sätta i gång en reform av tre centrala sektorer:
hälsovård, pensioner och utbildning.
Beslutet att göra om hälsovårdssystemet  följer på konstaterandet att det tidigare systemet, vilket
såväl hade brister avseende vården och var ekonomiskt kostsamt, inte kunde rationaliseras.
Reformen, vilken i grunden är liberal och en kopia av den tyska modellen ( regional  sjukkassa),
inför principen om patientens val av läkare och vårdcentral (ett val som tidigare endast var
möjligt inom en ännu lite utvecklad privat sektor) och begreppet husläkare. De skattemedel som
tillförs den allmänna budgeten, kommer nu att uppbäras och fördelas av nytillkomna regionala
sjukkassor, med vilka vårdcentraler och läkare får ingå avtal. En styrelse kommer att utses av de
valda regionala myndigheterna (och inte av staten). Den andel av inkomstskatten som ska gå till
hälsovården har fastställts till 7,5  %. Valet av sjukkassa beror på bostadsort. Endast en s ektoriell
kassa har för närvarande skapats, för yrkesgrupper som bär uniform (armén, polisen, fångvaktare
osv.).

Genomförandet av denna reform pågår för närvarande under svåra betingelser.

Omstöpningen av pensionssystemet  har varit föremål för ett nationellt samförstånd som
utarbetats under den tidigare socialdemokratiska koalitionen. Grundprincipen är, att de
försäkrade framöver ska erhålla pension i förhållande till summan av egna individuella bidrag
(obligatoriska och/eller fakultativa) under sitt verksamma liv. Systemet fungerar särskilt för att
avskräcka från "svart" arbete.

Utbildning

Reformen av utbildningssystemet är i dagsläget den som framskridit minst. Målet är att gradvis
höja utbildningsnivån för den allra största delen av dem som går i skolan, särskilt på
landsbygden, vilken hittills inte omfattats (mindre än 13  % av barnen på landsbygden går vidare
efter grundskolan.

Ett år efter att koalitionsregeringen inrättats, uppstod sprickor mellan de två partnerna, vilket
slutade med att företrädare för AWS i sejmen avgick och koalitionens majoritet sjönk därmed
från 31 till 17 röster.

I början av 1999 avvisades en misstroendeförklaring mot vice premiärministern och
finansministern, L.L. Balcerowicz, vilken lades fram av PSL (Polska bondepartiet). Även hälso-
och sjukvårdsministern, Maksymowicz, undgick en misstroendeförklaring.
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Spänningarna mellan koalitionspartnerna hänger även samman med att AWS (som samlar ett
trettiotal partier och fackföreningar) är utomordentligt sammansatt till sin natur och med att man
har olika angreppssätt i fråga om centrala frågor, såsom den europeiska integrationen. Vissa mer
eller mindre öppna konflikter har utbrutit mellan de två koalitionspartierna: krav från AWS på ett
större inflytande över europeiska frågor, vilka för närvarande domineras av UW, försök av AWS
att ta tillbaka kontrollen över audiovisuella medier (särskilt statlig teve och radio), vilka man
hävdar att oppositionen inom SLD och PSL haft hand om samt person- och kompetenskonflikter
i samband med att ministrarnas och de statliga organens ansvarsområden fördelats om.

c) Partierna, allmänna opinionen och EU

AWS, som är ett patriotiskt och nationalistiskt part, vill skydda den polska ekonomin från
europeisk konkurrens och bevara den nationella traditionen och kulturen från en enkelriktning av
västerländsk kultur. Enligt UW:s sätt att närma sig frågan, som är mer liberalt och internationellt,
befinner sig Polen redan i EU och man glömmer att landet står inför svåra
anslutningsförhandlingar.

De andra partier som finns representerade i Sejmen, antingen det handlar om Demokratiska
vänsteralliansen (SLD), Polska bondepartiet (PSL) eller Rörelsen för Polens återuppbyggnad
(ROP), önskar rent allmänt att Polen skall erhålla ett betydande finansiellt stöd från EU för att
landet på bästa sätt skall kunna förbereda sin anslutning.

Andra partier, som saknar representation i Sejmen

* Arbetarunionen (UP) har uttryckt ett klart stöd för den europeiska
integrationsprocessen, dock inte lika starkt som SLD och UW.

* Polska högerunionen (UPR) har beskrivits som positivt inställd till Europa och
Atlantpakten. Dock har partiet alltid gjort den reservationen att det är nödvändigt
att förhandla fram fördelaktiga villkor för Polens integration i EU.

* Blocket för Polen kan betecknas som antieuropeiskt.

I början av september ledde regeringens presentation i parlamentet av läget i förhandlingarna
med Europeiska unionen till svidande kritik från oppositionen, i synnerhet från det största partiet,
SLD, som framhöll bristen på närmare information om integrationsproblemen och sin besvikelse
i frågan om inrättandet av ett nationellt råd för europeisk integration (utlovat av premiärminister
J. Buzek), vilket skulle bli ett organ för rådgivning och medvetandegörande av allmänheten
(medan SLD väntade sig någonting mer).

PSL (Polska bondepartiet) anser för sin del, att regeringen inte i tillräckligt hög grad försvarar
Polens intressen i förhandlingarna med EU.

Den enda punkt på vilken oppositionen är ense (utom extrema partier som är emot anslutning),
gäller det förslag till tidsplan för anslutningen som premiärministern lade fram och som innebär
ett slut på förhandlingarna i början av 2001, ratificering i slutet av 2002 och anslutning från 1
januari 2003.
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För att den polska regeringen ska lyckas till fullo med integrationen i EU, måste den ha
allmänhetens stöd. Det starkaste stödet för ett EU-medlemskap kommer från den smala eliten av
höginkomsttagare, högutbildade, chefer, intellektuella och privata företagare.

Denna smala elit och dess fortsatta stöd garanterar dock inte nödvändigtvis ett fortsatt stöd från
den polska allmänheten för en EU-anslutning. Inom jordbruket och bland okvalificerade arbetare
finns ett motstånd mot att Polen blir medlem av EU, vilket stärker de nationalistiska rörelserna.
Antalet polska lantbrukare ska under de kommande 10 åren minskas från 27 till 5  % av den
aktiva befolkningen. Den polske jordbruksministern, Jacek Janiszewski, har tillkännagivit att
marknaden för mjölkprodukter hädanefter borde uppfylla de mycket stränga sanitära
bestämmelserna. Detta kan innebära konkurs för många mejerier och konsolidering av andra,
men det finns inget annat sätt för att förbereda den polska sektorn för mjölkprodukter på inträdet
inom ramen för den inre marknaden från 2002.

Omfattande bondedemonstrationer ägde också rum i februari 1999 mot de reformer som
genomförs.

Vid en opinionsundersökning i oktober 1999, genomförd av ISP (Institutet för offentliga frågor),
var bara 46 % av befolkningen för anslutning. Det innebär den lägsta nivån hittills (de senaste
undersökningarna från institutet för offentliga frågor visade på 64  % för i februari 1998 och
58 % i juni 1998. Andelen tveksamma ökar och har gått från 14  % i februari 1998 till 27  % i
oktober 1999).

d) NATO

Vid NATO:s toppmöte i Madrid den 8 juli 1997 bekräftades att Polen, Ungern och Tjeckiska
republiken skulle vara med i den första omgången av NATO:s utvidgning eftersom de kommit
längst i uppfyllandet av anslutningskriterierna. Denna integration skall dock åtföljas av en aktiv
östpolitik, i synnerhet gentemot Ryssland (enligt premiärminister Geremek). För närvarande
företar nämligen de polska myndigheterna enligt en lag från den 27 december 1997 stränga
kontroller vid inresor från östländer, framför allt från Ryssland och Vitryssland, som Polen inte
har slutit något viserings- eller frihandelsavtal med. Detta har lett till häftig kritik från dessa
länder för att Polen stängt sitt “fönster” mot öst. Å andra sidan har EG-kommissionen uppmanat
Polen att ha kontroll över sin östgräns. Följderna av dessa inskränkningar är dock ekonomiskt
kännbara (exempelvis har den ryska basaren i Warszawa minskat sin omsättning med 30 %). Det
handlar om ca 1 miljon människor som pendlar över gränsen.

Den 20 oktober 1998 beslutade den polska regeringen att skicka förslaget till lag om Polens
ratificering av Atlantpakten till parlamentet.

Polen är sedan den 12 mars 1999 medlem i NATO.

Den polska regeringen skall bevilja anslag för att få sina väpnade styrkor i nivå med NATO-
standarden (2 miljarder ecu).
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II. DEN EKONOMISKA SITUATIONEN

Sammanfattning

Polen har inte undgått den avmattning av tillväxten i Central- och Östeuropa som utlösts av
krisen i Ryssland. BNP-tillväxten har gått ner betydligt och statsfinanserna uppvisar ett oroande
underskott.

Det har sedan början av 1999 stått klart, att statsbudgeten stod under starkare press än normalt,
med utgifter som steg mycket snabbare än intäkterna. Detta berodde delvis på en allmän nedgång
i ekonomin och delvis på införandet i början av detta år av reformer av hälsovårds- och
pensionssystemen och av den regionala förvaltningen. Även handelsbalansen är svag, med
exportintäkter som faller snabbare än utgifterna för importen, vilket främst återspeglar yttre
förutsättningar.

BNP-tillväxt

BNP-tillväxten avmattades något under de tre första kvartalen av 1998, från 6,4  % under första
kvartalet, till 5,4  % under det andra och 5,0  % det tredje. Den gick emellertid ner dramatiskt
under det fjärde kvartalet, till 2,9  % på årsbasis. Under första kvartalet 1999 föll BNP-tillväxten
ytterligare, till bara 1,5  %. Samtidigt gick huvuddelen av tillväxten över från investeringar under
1998, till konsumtion under 1999.

Nedgången är huvudsakligen en återspegling av yttre faktorer. Exporten drabbades hårt, eftersom
konsekvenserna av tappade marknadsandelar i öst efter krisen i Ryssland blev större än väntat
(och allvarligare än för andra ekonomier i Centraleuropa).

Man trodde allmänt att det skulle dyka upp tydligare tecken på en återhämtning till mitten av
detta år. Och tillväxten kan faktiskt fortfarande stärkas i år. Regeringskällor pekar på en samlad
BNP-tillväxt på omkring 4  % för 1999, medan ledande oberoende polska prognosinstitut
förutspår 3,6 till 3,9 % tillväxt. Dessa prognoser är emellertid främst ber oende av starkare
ekonomisk tillväxt i Västeuropa. Om den förväntade återhämtningen inom euroområdet inte blir
av, skulle Polens problem kunna bli allvarliga. BNP-tillväxten skulle kunna falla till strax över
3 % i år (från 6,8 % 1998 och 4,8 % 1997), medan dagens underskott i bytesbalansen skulle
kunna närma sig 7  % av BNP (en ökning från 4,4  % av BNP för 1998).

Polska statliga organ och ledande prognosinstitut i landet förutspår en betydande förbättring
under andra halvan av 1999, främst p. g. a. starkare tillväxt i ledande EU-ekonomier. Den
inhemska konsumtionen kommer att fortsätta att växa snabbt, utom (vilket förefaller osannolikt)
om räntorna stiger kraftigt. Konsumtionen får stöd av en stabil tillväxt av realinkomsterna (upp
med 3 % till 4 % under första halvåret) och, trots svårigheterna med det ekonomiska läget, så
förefaller konsumenternas förtroende överraskande stabilt. Industrins försäljning har gått ned
varje månad från oktober 1998 till februari 1999. Tillväxten återupptogs från mars till och med
juni, men återhämtningen var blygsam: på årsbasis gick försäljningen upp 3,3  % i mars, men
bara 0,3 % i april, 2,2 % i maj och 1,0  % i juni.
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Sammanfattning av prognoser (EIU)

(% förändring på årsbasis om inte annat anges)

1997 (a) 1998 (a) 1999 (b) 2000 (b)

Real BNP 6,9 4,8 3,1 4,3
Försäljning industriprodukter 10,8 4,8 2,9 4,5
Bruttovärdet på jordbruksproduktionen 1,5 3,5 3,0 2,5
Bruttoinvesteringar 20,6 16,0 7,0 8,0
Konsumentprisindex
Genomsnitt 15,9 11,7 6,9 7,4
Årets slut 13,2 8,5 7,1 7,7
Varuexport (c) (mdr USD; fob) 27,3 30,1 33,6 39,3
Varuimport (c) (mdr USD; fob) 38,5 43,8 47,7 53,3
Handelsbalans (c) (milj. USD) -11,269 -13,720 -13,738 -13,199
Bytesbalans (c) (% av BNP) -3,2 -4,6 -6,4 -5,4
Samlad utlandsskuld (d) (mdr USD) 39,9 42,6 43,6 46,4

(a) Faktisk, (b) EIU:s prognos, (c) Enligt rapportering från Polska centralbanken, (d) December

Budgeten

Man förväntar sig att regeringen kommer att misslyckas med att nå upp till sitt grundläggande
mål för budgetunderskottet (på 2,15  % av den uppskattade BNP) för 1999, eftersom budgeten
grundas på ekonomiska antaganden som inte längre är realistiska, såsom en real BNP-tillväxt på
5,1 %. På grundval av en prognos om en real BNP-tillväxt på 3,1  % och en inflation vid årets
slut på 7,1 %, borde underskottet komma upp till 2,7  % av BNP. Sannolikheten för att
budgetmålet skulle överskridas ökade efter det första halvåret 1999, då underskottet uppgick till
88 % av målet för underskottet för hela året. Det försämrade läget i statsfina nserna indikerar
konsekvenserna av den ekonomiska avmattningen, vilken medförde att skatteintäkterna föll. Det
återspeglar emellertid också de extraordinära kostnaderna i samband med omfattande reformer
av den lokala förvaltningen, hälsovården och pensionssystemet. Budgetunderskottet förväntas
bara gå ner något under år 2000. Medan BNP-tillväxten kommer att stärkas och förbättra
skatteintäkterna, kommer arbetslösheten att förbli hög och kostnaderna för att omstrukturera
landets kol- och stålindustri måste täckas, liksom kostnaderna i samband med att gå med i EU
och NATO.

Regeringen godkände i slutet av september 1999 en preliminär budget för år 2000, i vilken man
gör ett antagande om att underskottet i den offentliga sektorn skulle begränsas till 2,4  % av
bruttonationalprodukten. Budgeten går nu vidare till parlamentet, där dess stadganden om att
sänka individuella skatter och höja indirekta skatter kommer att möta mothugg.

I den preliminära budgeten antar man emellertid en tillväxt på 5,2  % nästa år, jämfört med ett
tillväxttal på 4 % för 1999, och detta är högre än i vissa oberoende prognoser. I budgeten
förutspås även ett bytesbalansunderskott på 6,1  % av BNP för nästa år - en nedgång från
prognosticerade 6,8  % av BNP för detta år. Inflationen, som detta år väntas komma upp till
6,8 %, förväntas gå upp till 5,7  % år 2000. Bland de kontroversiella åtgärderna i budgeten finns
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införandet av en mervärdesskatt på 3  % på oförädlade jordbruksprodukter, liksom en plan för att
minska de två högsta skattesatserna på enskilda inkomstskatter från 40  % till 36 % och från 30 %
till 29 %.

Valutan

Farhågor för att valutan skulle uppvärderas mot dollarn och euron har visat sig ogrundade.
Hittills har zlotyn sedan början av 1999 tappat omkring 14  % av sitt värde gentemot d ollarn och
8 % gentemot euron, trots att nedgången inte varit enhetlig. Valutan skulle emellertid kunna
utsättas för tryck från olika håll under det kommande året. Trots att lägre nominella räntor och
oro för storleken på bytesbalansunderskottet kommer att göra investerarnas inställning till
valutan mer tveksam, så skulle zlotyn kunna stimuleras av omfattande privatiseringar, inflöde av
EU-bistånd och av beslutet i juni av kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor, om att höja
Polens kreditvärdighet.

Inhemska problem

Att upprätthålla makroekonomisk jämvikt har, p. g. a. inhemskt politiskt tryck, blivit svårare
under 1999:

• Reformerna av hälsovårdssektorn har rönt bristande förståelse och vist sig vara oerhört
impopulära. Sjuksköterskorna gick under första halvåret 1999 ut och demonstrerade för att
visa sin oro för låga löner och de tycks, efter en lång tvist, ha fått regeringen att gå med på
eftergifter.

• Bönderna, som drabbats hårt av förlusten av den ryska marknaden, har blockerat vägar i ett
försök att (än en gång delvis framgångsrikt) få mer statligt stöd. Missnöjet med regeringens
stöd till spannmålsinköp under den pågående skörden är fortfarande mycket starkt.

• Gruvarbetarn tycks ha varit framgångsrika med att få mer statligt stöd till omstruktureringen
av och ett system med förtida pensionsavgångar i kolsektorn.

• De anställda inom försvarsindustrin erhöll ett nytt kontrakt från försvarsministeriet kort efter
en våldsam demonstration i huvudstaden.

Alla dessa kontroverser gör att budgetläget kompliceras. Samtidigt har parlamentet ännu inte
godkänt de kontroversiella skattesänkningsåtgärderna, vilka utgör en hörnpelare i
finansministeriets förslag till statsbudget för år 2000.

Privatisering

Trots den politiska osäkerhet som råder inför framtiden, fortsätter privatiseringsprogrammet att
väcka investerares intresse och 1999 förefaller bli ett utomordentligt framgångsrikt år i fråga om
intäkter av privatiseringar. Utförsäljningen av 25  % av BANK Pekao i början av sommaren
bidrog i hög grad till detta, genom att ge en intäkt på strax över USD 1 miljard. I början av
augusti uppmanade ministeriet till anmälan av intresse för att köpa 25-35  % av monopolet
Telekomunikacja Polska (TPSA), vilket förväntas vara värt USD 4-5 miljarder. Finansministeriet
hoppas även att, före utgången av detta år, kunna sälja en 10  %-ig andel av LOT, det polska
flygbolaget. Dessa utförsäljningar av tillgångar kommer att öka investerares intresse för Polen
och bidra till att driva upp zlotyn. De kommer sannolikt också, av samma skäl, att begränsa den
valutapolitiska kommitténs handlingsutrymme i fråga om räntorna.
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Handel

Polens centrala statistikbyrå rapporterar att, medan exportens värde i dollar sjönk under 1999 års
fem första månader, med 7,3  % på årsbasis, så sjönk försäljningen t ill Ryssland med 71,3  % och
till Öst- och Centraleuropa med 38  %. Ryssland föll från att ha varit Polens andra eller tredje
viktigaste handelspartner, till att vara dess tolfte. Ser man närmare på bytesbalansen, framträder
även där konsekvenserna av den ryska nedgången för den informella gränsöverskridande
handeln. Under första halvåret 1999 uppgick nettointäkterna för denna handel till bara USD 1,6
miljarder, jämfört med USD 2,9 miljarder under samma period 1998. Förutsättningarna för
handel var under denna period även dämpade på Polens marknader i väst.

EU har sedan 1991 ständigt haft ett överskott i handeln med Polen och detta har vuxit nästan
varje år. De senaste uppgifterna för 1999 visar emellertid att överskottet i år faktiskt skulle kunna
sjunka, p. g. a. minskad EU-export till följd av den ekonomiska avmattningen i Polen.

(Källor: Oxford Analytica; Economist Intelligence Unit; Financial Times)

Strategi inför framtiden

Ekonomiministeriet har utarbetat en "strategi för statsfinanser o ekonomisk utveckling - Polen
2000-2010". Detta dokument omfattar tre antaganden: "aktiv" tillväxt (årlig BNP-tillväxt på 7-
8 % under perioden 2000-2010, "passiv" tillväxt (årlig tillväxt på 4-5  %) och ett
"varningsscenario" (3-4  %). Enligt rapporten, skulle scenariot  med "aktiv" tillväxt göra att Polen
kan fördubbla nivån på BNP under loppet av nästa decennium. 3 miljoner arbetstillfällen skulle
skapas och arbetslösheten skulle 2010 gå ner till 7  %. För att uppnå dessa målsättningar föreslår
man emellertid att privatiseringarna påskyndas, så att den privata sektorn 2005 motsvarar 90  %
av BNP (den står för närvarande för 65  %). Vidare måste de statliga utgifternas andel av BNP
minskas från 45  % till 33-35 %. Man skulle likaså behöva balansera budgeten 2002 eller 2003,
medan bolagsskatten och inkomstskatten för fysiska personer gradvis skulle sänkas
(bolagsskattesatsen kommer från år 2000 att gå ner från 34 till 28  %). Dagens prognoser räknar
med ett offentligt underskott i storleksordningen 2,7  % av BNP, dvs. en nivå som  är jämförbar
med den för 1998, medan tillväxten 1999 kommer att vara svagare än förra året. Den samlade
statsskulden borde stabiliseras på omkring 48  % av BNP och den externa statsskulden (33
miljarder dollar, eller 22  % av BNP) utgör inget problem i fråg a om finansiering och minskar
gradvis.
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III. FÖRBINDELSER MED EUROPEISKA UNIONEN

a) Europaavtalet

Polens Europaavtal undertecknades i december 1991 och trädde i kraft den 1 februari 1994 efter
en övergångstid på två år. Några månader senare, den 5 april 1994, lämnade den polska
regeringen in sin officiella ansökan om anslutning till Europeiska unionen. Genom Europaavtalet
förbättras förutsättningarna för effektiva politiska och ekonomiska reformer och ges en
institutionell ram och en rättslig grund för förbindelserna mellan Polen och unionen. Det
omfattar alla områden som är av gemensamt intresse: den politiska dialogen, handel med
industri- och jordbruksprodukter, inrättandet av fri rörlighet för arbetstagare, tjänster och kapital,
tillnärmning av lagstiftning, ekonomiskt, kulturellt och finansiellt samarbete etc. Avtalets slutmål
är att föra Polen närmare ett medlemskap i Europeiska unionen.

Vid associeringsrådets årliga ministermöte förs en löpande diskussion om och utvärdering av
Europaavtalet. Associeringsrådet understöds i sitt arbete av en associeringskommitté som leder
det organisatoriska arbetet inom ramen för Europaavtalet.

b) Handel (se bilaga 3)

c) Institutioner

Associeringskommittén sammanträder två gånger per år och ägnar sig främst åt Polens
tillnärmning till det gemensamma regelverket.

Delegationen till det blandade parlamentariska utskottet Europeiska unionen-Polen består av tolv
ledamöter från Europaparlamentet respektive den polska Sejmen och har som huvuduppgift att
fördjupa den interparlamentariska dialogen.

Nästa sammanträde med det blandade parlamentariska utskottet Europeiska unionen-Polen - det
tolfte - skall hållas den 22-23 november 1999 i Bryssel.

IV. ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP/Erinran
Polen lämnade den 5 april 1994 in sin ansökan om medlemskap i EU. Den är en logisk följd av
dess strävanden att integrera sig i den demokratiska Europafamiljen.

a) Kommissionens ståndpunkt

Kommissionens bedömning bygger på Agenda 2000, som tillkännagavs i juli 1997. I denna
konstateras att Polen har de egenskaper som kännetecknar en demokrati med stabila institutioner,
som garanterar rättssäkerhet, respekt för de mänskliga rättigheterna och skydd av minoriteter. På
medellång sikt kan Polen delta i den inre marknaden; för detta krävs dock ytterligare insatser för
att genomföra det gemensamma regelverket på jordbruks-, miljö- och transportområdena.

Kommissionen rekommenderar därför att anslutningsförhandlingar med Polen inleds och har
åtagit sig att regelbundet lägga fram en rapport om de framsteg som uppnåtts. Den första
rapporten överlämnades till Europeiska rådet i november 1998. Den andra rapporten, från den 13
oktober 1999, kommer att läggas fram inför Europeiska rådet i Helsingfors.
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b) Europaparlamentets ståndpunkt

I sin resolution om Agenda 2000 av den 4 december 1997 konstaterar EP att utvidgningen av
unionen med de länder som önskar ansluta sig utgör ännu en etapp i uppbyggnaden av ett enat
och fritt Europa. Vidare konstateras att Polen är det klart viktigaste kandidatlandet och att de
enorma framsteg som uppnåtts sedan 1989 förtjänar respekt.

En ny resolution (föredragande M. Hoff) av Europaparlamentet om kommissionens rapport från
november 1998 om framsteg som uppnåtts av Polen inför anslutningen, godkändes i april 1999.

c) Rådets ståndpunkt

Rådet beslutade den 12–13 december 1997 i Luxemburg att anslutningsprocessen skall inledas
den 30 mars 1998 genom ett sammanträde mellan EU:s utrikesministrar och de elva
kandidatländerna. En Europakonferens skall inrättas, där medlemsstaterna och de stater som kan
komma i fråga för anslutning kan mötas. Det första mötet ägde rum den 12 mars 1998 och det
andra hålls den 6 oktober 1998 i Luxemburg.

På våren 1998 sammankallades sex bilaterala regeringskonferenser för att påbörja
förhandlingarna med de sex kandidaterna i den första utvidgningsomgången, bl.a. även Polen,
och företa de anpassningar av fördragen som följer härav.

V. STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN

Kommissionens strategi inför anslutningen enligt överenskommelse med rådet och efter att
ha hört Europaparlamentet enligt artikel 235 i EG-fördraget:

Europeiska rådet har beslutat om bilaterala partnerskap för anslutning för att så snabbt som
möjligt jämna vägen för staternas anpassning till EU:s realiteter. Man beslutade att de officiella
anslutningsförhandlingarna, bland annat även med Polen, skulle inledas den 31 mars 1998 med
sex bilaterala regeringskonferenser.

De stora frågorna i samband med anslutningen bygger på följande tre pelare i
Köpenhamnskriterierna:

- demokrati, rättssäkerhet, mäns kliga rättigheter och skydd av minoriteter,
- marknadsekonomi,
- uppfyllande av medlemskapets förpliktelser.

a) Partnerskap för anslutning

Kommissionen har för vart och ett av kandidatländerna inrättat ett partnerskap som omfattar:

- prioriterade områden för åtgärder, i enlighet med vad som slås fast i komissionens
yttrande.

- vilka finansiella resurser som skulle göra det möjligt för respektive kandidatland att
genomföra dessa prioriteringar.

- vilka villkor som ska gälla för att tillämpa detta bistånd.
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I gengäld har varje kandidatland anmodats att lägga fram ett nationellt program för förberedelse
för anslutningen (NPPM), i vilket anges en tidsplan för de prioriterade åtgärder som ska
genomföras och vilka finansiella resurser som ska användas.

Partnerskapet för anslutning, liksom det nationella programmet för förberedelse för anslutningen,
ska årligen, i vart och ett av kandidatländerna, revideras och anpassas.

Kommissionen har, i sitt partnerskap för anslutning med Polen, fastställt prioriteringar på
medellång och lång sikt (som ska genomföras under de kommande åren). Dessa förslag har den
15 mars 1998 godkänts av rådet. Europaparlamentet, med vilket samråd ägde rum (11.03.1998),
hade tillfört vissa nyanseringar.
Kommissionen lägger i sina återkommande rapporter om Polens framsteg inför anslutning
(november 1998 - oktober 1999) fram en bedömning för landet om tillämpningen av
partnerskapet för anslutning.

Bland prioriteringarna på kort sikt kan erinras om:

- Ekonomiska reformer (särskilt att påskynda privatiseringarna, omstrukturera den statliga
sektorn, privatisera banksektorn… ).

- Omstruktureringen av industrin. Ett program för stålsektorn godkändes den 30 juni 1999.
- inre marknaden, inklusive certifiering, standardisering, anpassning av områdena för

immaterialrättigheter och patent, liberalisering av kapitalrörelserna…
- Jordbruket. Utarbeta en sammanhängande politik för strukturutveckling och utveckling

av landsbygden och godkänna verkställandeåtgärder för djurskyddssektorn. Ett dokument
om den strukturella jordbrukspolitiken godkändes av den polska regeringen i juli 1999.

- Miljön - inlemmande av lagstiftning.
- rättslig och inre politik. Utveckla ett kontrollsystem, i synnerhet för gränserna mot

Belarus och Ukraina samt anpassa sin ordning för viseringar till EU:s.
- Stärka den institutionella och administrativa kapaciteten, i synnerhet inom sektorerna för

tullar, statligt stöd, rättsliga frågor, skattekontroll osv.

Enligt kommissionens rapport (13 oktober 1999), är utfallet generellt att Polen uppnått mycket
begränsade framsteg med avseende på de prioriteringar på kort sikt som fastställs i partnerskapet
för anslutning. I stället blir eftersläpningen större inom områdena certifiering, statligt stöd och
omstrukturering av stålsektorn.

Mycket återstår att göra i fråga om att godkänna och tillämpa gemenskapens regelverk för
inre marknaden samt på centrala områden som jordbruk, fiske och miljö.

Beträffande prioriteringarna på medellång sikt, konstateras i kommissionens rapport framsteg på
följande områden:

- Ekonomisk reform. I Polen har just en strategi godkänts som syftar till budgetbalans.
- Inre marknaden. En ny förordning om offentlig upphandling kommer att träda i kraft år

2000. Ett lagförslag rörande standardisering och certifiering ligger på parlamentets bord.
Anpassning av lagstiftningen i fråga om konkurrensrätt håller på att behandlas.

- Rättsliga och inre frågor. I Polen har just godkänts en lag om utländska medborgare.
Samordning av tjänsterna för att bekämpa brottslighet ger resultat.
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- Transporter. Framsteg har gjorts beträffande anpassningen till gemenskapens regelverk i
fråga om vägtransporter.

- Sysselsättning och sociala frågor: en betydande utveckling har skett i fråga om
socialförsäkringar.

b) Det nationella polska programmet för förberedelse för anslutningen (NPPM)

I maj 1998 lade den polska kommissionen för europeisk integration fram ett polskt nationellt
program för förberedelse för anslutningen (NPPM), vilket godkänts av regeringen i slutet av juni.
Detta förberedelseprogram anger inriktningen för anpassningsåtgärderna och föreslår en tidsplan
för genomförandet av dessa fram till år 2002. Det grundas på 3 beståndsdelar: tillämpning av
bestämmelserna i Europaavtalet och det senaste läget för Polens förberedelse för anslutningen,
de kommentarer och rekommendationer från Europakommissionen som finns i dess ståndpunkt
samt de prioriteringar som omfattas av partnerskapet för anslutning. Det återger dokumentet
“nationell strategi för anslutningen”, som offentliggjorts redan i januari 1997, vilket det
uppdaterar och utvidgar.
Detta dokument skall årligen ses över och anpassas.

Kommissionen kritiserar, i sin rapport av den 13 oktober 1999, NPPM för bristen på klar
tidsplan, budgetkonsekvenser och institutionella krav för vägen mot Polens anslutning.

Före slutet av oktober 1999 borde den polska regeringen lägga fram ett förslag till nationell
utveckling, i form av en bilaga till NPPM. Förslag rörande medel från Phare för vissa av landets
regioner, medfinansiering och tillämpningsmekanismer omfattande perioden 2000-2001 borde
läggas fram.

Den polska regeringen borde, på grundval av detta, under år 2000 lägga fram ett förslag för
Phare, som omfattar programmets tre aspekter (förvaltningssamarbete, investeringar rörande
gemenskapens regelverk och ekonomisk och social sammanhållning.

c) Det finansiella stödet

Inom ramen för Phare har Polen under perioden 1990-1999 erhållit 2  024 miljoner ecu. Beloppet
för 1998 var 178 miljoner ecu.

Inom ramen för strategin för förberedelse av anslutningen har ett partnerskap för anslutning
upprättats för varje land, vilket fastställer prioriterade insatser beroende på varje kandidatlands
särskilda karakteristika. Medel ur Phareprogrammet anslås endast om de projekt som
identifierats överensstämmer med de prioriterade insatserna och om de tekniska och
institutionella villkor som ställs upp av kommissionen - och som gäller för samtliga
kandidatländer - är uppfyllda. Kommissionen avvisade därför i maj 1998 en begäran om bistånd
från Polen på 34 miljoner ecu för att projektet var otillräckligt förberett och motiverat. Denna
affär hade i Polen orsakat stor uppståndelse.

Polen uppbär för 1999 213,5 milj. euro, varav 20  % för institutionsuppbyggnad (43,33 milj.
euro) och 80 % (170,067 milj. euro) för investeringar.
Ett separat förslag till finansiering ska vidare omfatta programmen Tempus II (5 milj. euro) och
Polens deltagande i gemenskapsprogram (Lenordo, Mattheus… ) (12 milj. euro). Sammanlagt ska
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230,5 milj. euro under 1999 tillföras Polen enligt Phare. Europeiskt bistånd till
"gränsöverskridande samarbete" kommer att bli föremål för ett separat finansiellt förslag.

Från nästa år borde gemenskapsbiståndet, med genomförandet av fonderna för förberedelse av
anslutning (Ipsaprogrammet för infrastruktur och miljö och Sapard för jordbruket), bli minst det
dubbla och hamna på mellan 600 och 1  000 milj. euro per år.

Kommissionen har sedan 1998 inrättat ett nytt instrument: vänortsprogram mellan institutioner .
Det handlar om att med finansiering genom Phare främja upptagandet av gemenskapens
regelverk, genom att ställa rådgivare inför anslutning från förvaltningarna i medlemsstaterna till
förfogande. Dessa rådgivare förbereder och genomför åtgärder (till exempel utbildning) som
erfordras för att ta upp gemenskapens regelverk.

De 16 vänortsprogram som föreslås för 1999 motsvarar över 35,183 milj. euro.

Framtida finansiell hjälp till staterna i Central- och Östeuropa

d) Officiell inledning av förhandlingarna (30.03.1998) och screeningen

Den 30 mars inleddes officiellt anslutningsförhandlingarna med alla kandidatländer. Den 31
mars följde bilaterala förhandlingar med kandidaterna i den första gruppen (5+1).

I slutet av april inleddes den första delen av översynsarbetet (de s.k. “ screenings”). Det rör sig
om en analytisk utvärdering av varje kandidatlands anpassning till det gemensamma regelverket
på olika områden.

Det handlar om att  kapitel för kapitel (inalles 31) granska läget för hur gemenskapens regelverk
har tagits upp, att fastställa vilka problem som i förekommande fall kan kräva en
övergångsperiod och att slutförhandla tills en gemensam ståndpunkt (kandidatländer + EU:s
medlemsstater) antas. Rådet (allmänna frågor) i Luxemburg den 5 oktober 1998 beslutade
sålunda att inleda tekniska och konkreta förhandlingar med de sex kandidatländerna i den första
gruppen, om ett antal betydelsefulla frågor som screenats.

Screeningen har först rört de sektorer där anpassningsproblemen är mindre: verksamhet inom
forskning och vetenskap, telekommunikationer, utbildning, kultur, små och medelstora företag,
företagsrätt och GUSP.

I slutet av januari 1999 hade Polen inför kommissionen lagt fram inalles 15
förhandlingsståndpunkter.

Under den regeringskonferens som pågår mellan den 30 september och den 4 november 1999,
finns åtta nya kapitel på dagordningen: EMU, fri rörlighet för kapital, socialpolitik, transporter,
beskattning, miljö, fria tjänster samt energi.

Det är under det portugisiska ordförandeskapet man borde förhandla om det känsliga
jordbrukskapitlet (budgetförordning, organisation av marknader, landsbygdsutveckling).
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d) Utvärdering av vilka framsteg Polen gjort mot anslutning - Kommissionens
rapporter

Kommissionen har i november 1998 överlämnat sin rapport om kandidatländernas framsteg mot
anslutning (i enlighet med beslut av Europeiska rådet i Luxemburg i december 1997).
Europaparlamentets betänkanden har tagits i beaktande som en del av den information som
samlats in av kommissionen för att utarbeta utvärderingarna.

Det är viktigt att framhålla att varje land bedöms enligt samma kriterier. Varje lands kandidatur
följer sin egen rytm.

Kommissionens utvärdering har gjorts mot bakgrund av kriterier rörande politiska, ekonomiska
och andra skyldigheter i anslutning till anslutningen (EMU:s målsättningar, GUSP). Situationen i
fråga om antagandet av gemenskapens regelverk har behandlats sektor för sektor, liksom den
rättsliga och administrativa förmågan att tillämpa gemenskapens regelverk.

Kommissionens dokument behandlar utförligt läget i fråga om hur de prioriteringar på kort sikt
som slogs fast i partnerskapet för anslutning har genomförts.

Kommissionens dokument har varit föremål för en ingående diskussion vid sammanträdet med
det blandade parlamentariska utskottet Europaparlamentet-Polen den 25 november 1998. Rent
allmänt gav de polska parlamentarikerna uttryck för sin tillfredsställelse i fråga om
kommissionens rapport. Enligt kommissionens åsikt är Polens ekonomiska resultat
uppmuntrande. Trots konsekvenserna av den ryska krisen, stannar investerare från gemenskapen
kvar i Polen. Emellertid krävs på vissa områden betydande framsteg: den rättsliga sektorn,
privatiseringen av ekonomin, fortsatta omstruktureringar (kol, stål) samt moderniseringen av
jordbruket, liksom miljön och statsstöden.

- Man bör beträffande GUSP notera, att med undantag för sin skilda mening avseende
Belarus, så fortsätter Polen att inrätta sig efter vad som uppnåtts inom GUSP.

- Kommissionen har den 13 oktober 1999 överlämnat den andra ordinarie rapporten, inför
Europeiska rådets möte i Helsingfors, om Polens framsteg mot anslutning. Metodiken är
densamma som följts i den 1:a rapporten.

Kommissionen anser i denna 2:a rapport, att om Polen uppfyller kriterierna från Köpenhamn, så
måste ansträngningar göras för att öka effektiviteten i rättssystemet. Särskild uppmärksamhet
borde ägnas kampen mot korruption.

På det ekonomiska planet, utgörs för Polen den största utmaningen av att påskynda
reformeringen och privatiseringen, särskilt inom jordbrukssektorn, samtidigt som man på
medellång sikt fullföljer konsolideringen av skattesystemet. Privatiseringsprocessen och
omstruktureringen av de statliga företagen måste påskyndas, särskilt i fråga om stålsektorn.

Framför allt har Polen inte gjort tillräckliga framsteg för att ytterligare tillnärma sin lagstiftning,
genom att anpassa och stärka sina strukturer. Landet har bara i begränsad utsträckning
respekterat prioriteringarna på kort sikt i partnerskapet för anslutning. Brister finns i fråga om
certifiering, statligt stöd och omstrukturering av stålsektorn. Förmågan måste stärkas i fråga om
skydd för immaterialrättigheter, certifiering, jordbruks- och regionalpolitik, det sociala området,
tullar samt rättsliga och inre frågor.
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* * *

Ytterligare information kan fås av

Martine Charriot , Europaparlamentet , GD IV , Luxemburg
Tfn +352 4300 229 08, Fax +352 4300 277 22, E-post: mcharriot@europarl.eu.int

John Wittenberg, Europaparlamentet , GD IV , Luxemburg
Tfn +352 4300 224 47,E-post: jwittenberg@europarl.eu.int
Avdelningen för politiska och institutionella frågor
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Bilaga 1
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Bilaga 2

DE TIO VIKTIGASTE HANDELSPARTNERNA

Export till:
Tyskland 8 417 34,4
Ryssland 1 654 6,8
Italien 1 357 5,6
Nederländerna 1 170 4,8
Frankrike 1 076 4,4
Ukraina 978 4,0
Förenade kungariket 961 3,9
Republiken Tjeckien 847 3,5
Danmark 743 3,0
Belgien-Luxemburg 608 2,5
Övriga 6 629 27,1
Världen 24 440 100,0

Import från: miljoner USD % av sammanlagda
Tyskland 9 166 24,7
Italien 3 688 9,9
Ryssland 2 526 6,8
Förenade kungariket 2 187 5,9
Frankrike 2 028 5,5
USA 1 646 4,4
Nederländerna 1 413 3,8
Republiken Tjeckien 1 150 3,1
Sverige 997 2,7
Belgien-Luxemburg 951 2,6
Övriga 11 385 30,7
Världen 37 137 100,0



25 PE 167.587/rév.3

Bilaga 3

Handel mellan EU och Polen

Sedan den polska ekonomin öppnades upp, har handeln med EU de sju senaste åren vuxit stadigt.
EU har hela tiden behållit en positiv handelsbalans och denna har utvecklats betydligt till EU:s
förmån sedan 1996.

EU:s handel med Polen: 1991-1997

miljoner ecu

EU-import (cif) EU-export (fob) Balans

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
Källa: databasen COMEXT 2, EUROSTAT

Framställning: Statistiktjänsten vid Europaparlamentet

* Delvis uppskattat av statistiktjänsten/EP
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Bilaga 4

Tyskland är med bred marginal Polens viktigaste handelspartner och landet svarade 1997 för
51 % av importen från EU och för 42 % av exporten. Italien kommer en bra bit efter med 10 %
av importen och 13 % av exporten. Samtliga medlemsstater hade 1997 en positiv handelsbalans
med Polen.

EU:s handel med Polen per medlemsstat 1997

EU-import (cif) EU-export (fob)

1000 ecu - % - 1000 ecu - % -

Totalt 14 154 975 100,0 24 986 186 100,0

 varav:

 Frankrike 1 028 951 7,3 2 064 396 8,3

 Belgien-Luxemburg 477 543 3,4 1 240 166 5,0

 Nederländerna 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

 Förenade kungariket 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

 Grekland 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

 Österrike 438 840 3,1 840 954 3,4
Källa: databasen COMEXT 2, EUROSTAT

Framställning: Statistiktjänsten vid Europaparlamentet
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Bilaga 5

EU:s andel av Polens samlade handel är mycket betydande och svarade för omkring 70 % av
hela exporten under 1994 och 1995, men föll till 64 % under 1997. Beträffande importen har den
andel som härrör från EU under senare år legat relativt stadig kring 64 %.

Polens utrikeshandel 1991-1997

miljoner
ecu

Export Import

Totalt  varav: EU Totalt  varav: EU

miljoner
ecu

% miljoner
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

1 997 22 708 14 574 64,2 37 308 23 809 63,8
Källa: Avdelningen för handelsstatistik, IMF (Internationella
valutafonden): årsböcker
Månadsstatistik över europeisk handel, maj 1998, OECD
Framställning: Europaparlamentet/statistiktjänsten


