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Abstract. The strategy used for the restructuring of the national 
economies, on the background of the interdependences at work on a global level 
among countries, cannot be conceived outside the international economic frame 
and their partaking  in the world economic circuit, this partaking being a 
constitutive element of their own development efforts. The nature of the effects it 
produces depends not only on the volume and the effectiveness of the material, 
financial and human expenses that it entails, but also on the international 
economic environment. Under the circumstances of an almost complete 
openness of the CEE countries towards the European Union, the issue of 
company competitiveness increase on both the domestic and foreign markets has 
become crucial. However this involves the need to elaborate and apply certain 
clear-cut strategies both on the level of the companies, and on the level of each 
country’s economy, specific tasks and objectives being assessed to each side. 
Starting from this premise, on the background of the existence of weak east 
European companies operating in an environment damaged by inflation, by 
expensive credits, by undercapitalization, the winners of the competition on both 
the domestic and foreign markets, are always the large companies from the 
developed countries making proof of a highly superior competitive power. 

 
Strategia restructurărilor economiilor naţionale, în contextul 

interdependenţelor ce se manifestă între ţări pe plan mondial, nu poate fi 
concepută făcând abstracţie de cadrul economic internaţional şi de participarea la 
circuitul economic mondial, această participare fiind o parte componentă a 
eforturilor proprii de dezvoltare. Natura efectelor în care ea se concretizează 
depinde nu numai de volumul şi eficienţa cheltuielilor de resurse materiale, 
financiare şi umane pe care le antrenează, ci şi de condiţiile mediului economic 
internaţional. 

În condiţiile deschiderii aproape totale a pieţelor ţărilor ECR faţă de 
Uniunea Europeană, problema ridicării competitivităţii firmelor pe pieţele interne 
şi cele externe a devenit esenţială. Aceasta implică însă necesitatea elaborării şi 
aplicării unor strategii clare atât la nivelul firmelor, cât şi la nivelul fiecărei 
economii naţionale, fiecărei părţi revenindu-i obiective şi sarcini specifice. 

Adoptând această premisă, în condiţiile existenţei unor firme est europene 
slabe şi care operează într-un mediu naţional viciat de inflaţie, de credite scumpe, 
de subcapitalizare, întotdeauna câştigătoare, în competiţia atât pe piaţa internă, cât 
şi pe cea externă, sunt marile firme din ţările dezvoltate întrucât ele au o putere 
competiţională net superioară. 
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Polonia este una din cele mai mari tari europene, cu un potential teritorial, 
economic si intelectual considerabil, care de-a lungul secolelor a jucat un rol 
important in istoria,  cultura si spiritualitatea Europei. Astazi, evident, Polonia isi 
recapata pozitiile de lider in toate domeniile pe continentul european. Dupa  
schimbarea cursului politic si inceputul reformelor economice, Polonia, in decurs 
de 15 ani, a realizat transformari radicale in toate domeniile vietii sociale. 
Judiciozitatea si succesiunea acestora a dat rezultate frumoase: anii de reforma au 
constituit pentru Polonia perioada progresului si cresterii economice 
extraordinare. Insa, in comparatie cu alte tari din regiune, in Polonia declinul a 
fost nu atat de adanc si a durat mai putin timp. 

Cursul spre reforme a fost sesizat si sustinut de toata populatia Poloniei, 
care a manifestat o activitate de antreprenoriat uimitoare. In decursul primilor doi 
ani de reforme economice in toata tara au fost inregistrate peste 2 mil de noi 
intreprinderi mici si mijlocii. In 1992 a inceput  sa stopeze procesul de declin si 
sa se obtina cresterea PIB-ului. In anii urmatori, reformele in Polonia au luat 
avant, iar cresterea economiei a sporit tot mai mult. In anii 1995-1997 ea a atins 
apogeul si a constituit in medie 7% anual, acest indice fiind unul dintre cei mai 
buni in lume. In anul 1998 ritmurile cresterii economice in Polonia au incetinit. 
Insa au fost necesari doar doi ani pentru a depasi aceasta stare si a incepe o noua 
ascensiune. 

Economia tarii din nou se afla in crestere si are o tendinta de crestere 
stabila. In anul 2005 ritmurile cresterii au constituit 3,2%. Polonia, la fel ca şi 
celelalte ţări care au aderat la ultimul val de extindere, încă până la obţinerea 
statutului de membru cu drepturi depline al UE şi-a armonizat în mai multe 
direcţii legislaţia internă şi externă cu normele Uniunii Europene. De la 1 mai 
2004 ea aplică din plin legislaţia UE în toate domeniile, unde acţionează politica 
generală a comunităţii. Cu excepţia acelor compartimente, la care în timpul 
tratativelor cu privire la intrarea în UE au fost stabilite perioade de tranziţie sau 
se menţin restricţii temporare. 

La adaptarea economiei poloneze la noile realităţi şi condiţii va contribui 
de asemenea ajutorul enorm şi fondurile structurale ale Uniunii Europene, la care 
Polonia a obţinut acces după intrare. De exemplu, în perioada din ziua aderării şi 
până la sfârşitul anului 2006 noile state-membre vor avea o susţinere 
suplimentară din bugetul UE cu următoarele obiective: 

• Dezvoltarea şi consolidarea administraţiei în soluţionarea problemelor 
de implementare şi respectare a legilor UE  

• Consolidarea noilor hotare externe ale UE. 
 

Intrarea în Uniunea Europeana a însemnat pentru Polonia şi beneficii şi 
costuri. Dintre beneficii putem aminti: 

● beneficii de natură politică: participarea Poloniei la procesul 
decisional la nivel European şi posibilitatea de a influenţa viitorul Europei, 
stabilitatea sistemului democratic, siguranţa cetăţenilor, consolidarea poziţiei 
Poloniei în raport cu terţii 
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 ● beneficii de natură economică: accesul liber al produselor, 
serviciilor şi capitalurilor poloneze pe Piaţa Unică, accesul la fondurile 
structurale, creşterea fluxurilor de investiţii străine directe 

● beneficii de natură socială: siguranţa sporită la locul de muncă, 
imbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei, creşterea nivelului de trai, libertatea 
cetăţenilor polonezi de a se stabili oriunde în Europa. 

Dintre costuri au fost identificate: 
● costuri bugetare, formate din costurile creării şi funcţionării 

aparatului administrativ, costuri cu armonizarea legislativă, formarea 
personalului 

● costuri economice şi sociale, corespunzătoare ajustărilor structurale 
necesare în vederea aderării. 

 
În ceea ce priveşte Politica Agricolă Comună, principalul beneficiu al 

participării Poloniei la PAC ar putea fi sprijinul financiar acordat de Uniunea 
Europeană sub forma plăţilor compensatorii şi subvenţiilor la export, pe care 
Piskorz şi Plewa (1996) le evaluează, folosind Modelul European de Simulare 
(ESIM), la 1,5 miliarde Euro anual plăţi compensatorii şi cca. 500-800 milioane 
Euro anual subvenţii la export. Un alt beneficiu va fi creşterea producţiei 
agricole, determinată de creşterea preţurilor produselor agricole după aderare, 
care va constitui un puternic stimulent pentru producătorii agricoli.  

Creşterea producţiei ar putea fi însoţită şi de o creştere a exporturilor, atât a 
materiilor prime şi produselor cu grad redus de prelucrare (carnea de vită), cât şi 
a produselor prelucrate, în special care au supravieţuit pe piaţă la începutul anilor 
90 fără a beneficia de susţinere artificială. Exemplul pozitiv al acestor ramuri, 
care au reuşit sa devină competitive prin retehnologizări şi atragerea de investiţii 
străine, dovedeşte în acelaşi timp şi necesitatea continuării procesului de 
restructurare şi privatizare în agricultură în Polonia. 

Un alt beneficiu al adoptării Politicii Agricole Comune de către Polonia va 
fi dezvoltarea zonelor rurale, atât datorită faptului că dezvoltarea rurală este unul 
dintre obiectivele principale ale PAC, cât şi deoarece creşterea veniturilor şi 
standardului de viaţă ale fermierilor vor impulsiona dezvoltarea activităţilor 
rurale conexe: servicii, construcţii etc. 

Costuri: 
- preţurile produselor agricole în Polonia vor suferi creşteri majore în 

scenariul integrării faţă de scenariul non-integrarii, în special la zahar, lapte, 
carne de vită, secara, afectând nivelul de trai al consumatorilor, care vor trebui să 
plătească cu cca. 2 miliarde de Euro mai mult pentru hrana dacă Polonia va 
beneficia de plăţi compensatorii şi subvenţii la export, şi cu cca. 5 miliarde de 
Euro mai mult dacă nu vor avea loc transferuri de la bugetul UE, iar creşterea 
preţurilor ar fi suportata în totalitate de consumatori. De aceea, se recomandă ca 
ajustarea preţurilor produselor agricole să înceapă numai după aderarea la 
Uniunea Europeana, şi cu susţinerea financiară a Uniunii Europene, în caz 
contrar fiind necesare eforturi financiare bugetare semnificative. 



 140

Dacă preţurile mai mari stimulează creşterea producţiei agricole, în schimb 
cotele de producţie practicate de Uniunea Europeana pentru reglementarea pieţei 
sunt un factor de frânare a dezvoltării producţiei şi pot deveni un cost pentru 
Polonia şi celelalte ţări candidate. În cazul Poloniei, va fi afectată cel mai mult 
producţia de zahar, lapte, carne şi cereale producătorii agricoli polonezi nefiind 
obişnuiţi, mai puţin în ce priveşte producţia de zahăr, cu un asemenea sistem. 

Din a doua jumătate a anului 2002, economia Poloniei s-a întărit, lucru ce a 
continuat şi în următorii ani. În 2003 PIB-ul a ajuns la 3.8 % (faţă de 1.0% în 
2001 şi 1.4% in 2002) şi în 2004 a atins nivelul de 5.4 %. 

După o puternică creştere economică în 2004, mai ales în prima jumătate a 
anului, în anul 2005 PIB-ul a înregistrat o creştere de doar 2.8%. 

Conform estimărilor, în perioada primelor 9 luni din 2005, PIB a crescut 
cu 2.8%, lucru susţinut în special de o creştere stabilă a serviciilor, care au 
însumat aproximativ 50% din profitul brut. De remarcat este creşterea redusă a 
profitului brut din industrie, ce a rezultat dintr-o creştere redusă în producţia 
vândută în acest sector. Dinamica creşterilor din construcţii, observată în prima 
jumătate a lui 2005, este încetinită în trimestrul 3 2005, astfel încât profitul brut 
în acest sector a atins în jur de 6.5 procente. 

●În perioada ian.-sept. 2005 producţia industrială a crescut cu 2.5%, mai 
ales în domeniul electricităţii, produselor petroliere şi aprovizionarea cu apă, şi în 
domeniul construcţiilor (în care s-au înregistrat creşteri de 3.7%) dar nu putem 
spune acelaşi lucru  şi despre agricultură, care a cunoscut reduceri considerabile 
prin închiderea activităţii fermelor mici care nu au avut posibilitatea alinierii la 
cerinţele europene (într-un singur an, peste 50% din fabricile mici de lapte şi de 
procesare a cărnii au fost închise). 

●Boom-ul economic din domeniul comerţului din anul 2004 a fost urmat 
de declin în prima jumătate a lui 2005, compensat apoi de o creştere uşoară spre 
sfârşitul anului. S-a observat o îmbunatăţire şi în comerţul exterior, datorită 
creşterilor exporturilor faţă de importuri. 

În calitatea de membru al UE Polonia are în vedere nu numai speranţa de a 
îmbunătăţi radical starea socială şi economică în ţară, dar şi garanţia de stabilitate 
şi înflorire a statului său, întoarcerea la valorile europene tradiţionale în toate 
sferele vieţii sociale. Cetăţenii Poloniei consideră că, în componenţa Europei 
unite, ţara lor a obţinut o pondere mult mai mare pe scară internaţională, a 
devenit o forţă regională influentă, ce joacă un rol important pe continentul 
european şi în întreaga lume. 
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