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Poglądy studentów ekonomii  
na wpływ członkostwa Unii Europejskiej  

na polską gospodarkę

The views of students of economics  
at the impact of European Union membership  

on the Polish economy

Wprowadzenie
Polska włączając się w sposób bezpośredni w projekt „Unia Europejska”, który 

został zbudowany na idei wspólnoty europejskiej, przystąpiła do realizacji przed-
sięwzięcia mającego z  założenia z  jednej strony zniwelować zapędy imperiali-
styczne zakorzenione w nieodległej historii, a  jednocześnie stworzyć silny blok 
rozdrobnionych europejskich państw narodowych wobec potęgi mocarstw świa-
towych. Powszechnie pierwotnie dostrzegana potrzeba spójnego rozwoju umoco-
wała zawiązany sojusz w wymiarze politycznym, militarnym oraz gospodarczym. 
Jednak nadzieje pokładane w  powstałej wspólnocie okazują być się aktualnie 
polem wysoce polemicznych opinii, a nawet radykalnych rozwiązań. Dokonując 
analizy potencjału Unii Europejskiej w wymiarze konstruktu gospodarczego nie 
można pomijać zarówno Brexitu, jak i polityki spójności, której niekwestionowa-
nym beneficjentem od lat jest Polska. Nasilające się spory pomiędzy państwami 
członkowskimi wspólnoty europejskiej nie oznaczają wprost abnegacji, impasu, 
czy też konfliktu dotyczącego funkcjonowania Unii Europejskiej jako całości. Są 
jednak wyraźnym symptomem współczesnej słabości zintegrowanego terytorium 
w wymiarze organizacyjnym. O ile bowiem powołany blok państw narodowych 
w wymiarze integracji gospodarczej nie budzi większych zastrzeżeń, to coraz wię-
cej głosów krytycznych dotyczy kwestii zarządzania, w  tym nadmiernie rozbu-
dowanych struktur administracyjnych i  istotnie zawyżonej biurokracji. Zasada 
relatywizmu sprawia jednak, że młodzi polscy obywatele to właśnie w Unii Eu-
ropejskiej lokują swoje nadzieje w poprawie krajowej sytuacji gospodarczej. Wy-
nika to zarówno z negatywnej oceny gospodarki narodowej, jak i wieloletniego 
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przekazu łączącego bezpośrednio fakt akcesji Polski do Unii Europejskiej przede 
wszystkim z niezobowiązującym napływem funduszy europejskich. 

Artykuł podejmuje problematykę oceny uwarunkowań rozwoju społeczno-
-gospodarczego Polski z  perspektywy osób nieaktywnych zawodowo – studen-
tów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach ekonomicznych. 
Założonym poznawczym celem przeprowadzonego badania o  charakterze ilo-
ściowo-jakościowym było pozyskanie wiedzy w zakresie poglądu badanej grupy 
studentów na temat wpływu obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej na 
krajową gospodarkę. Otrzymane wyniki skonfrontowane zostały z empirycznym 
dorobkiem naukowym dotyczącym opiniowanego obszaru poznawczego. Przyję-
ta hipoteza badawcza zakłada, że osoby nieaktywne zawodowe posiadające wie-
dzą teoretyczną z zakresu ekonomii dostrzegają potencjał wpisany w pierwotne 
założenia wspólnoty gospodarczej państw europejskich. Jednocześnie osoby te 
krytycznie odnoszą się do aktualnej kondycji i perspektyw rozwoju zawiązanego 
bloku w wymiarze obowiązujących rozwiązań systemowych. Percepcja Unii Eu-
ropejskiej na gruncie polskim została wyraźnie spłaszczona w kierunku łączenia 
integracji europejskiej z napływem funduszy pomocowych.

Badanie, którego wyniki są przedmiotem niniejszej prezentacji przeprowadzo-
ne zostało na początku 2016 roku. Wykorzystując interaktywny formularz ankiety 
327 studentów ekonomii i kierunków pokrewnych wyraziło swoje opinie w za-
kresie relacji gospodarczych pomiędzy Unią Europejską i Polską. W większości 
byli to studenci lubelskich uczelni. Pierwotny materiał badawczy poddany został 
analizie statystycznej zawężonej do miar podsumowujących oraz wskaźników 
struktury i nietężenia.

Polska w Unii Europejskiej jako wspólnocie 
gospodarczej

Akcesja Polski do Unii Europejskiej stała się jedną z kluczowych determinant 
zmian w  krajowej gospodarce po transformacji zapoczątkowanej w  roku 1989. 
Istotne zmiany objęły zarówno warunki formalno-prawne gospodarowania, jak 
również finansowe. Działania dostosowawcze w wymiarze regulacji prawnych ar-
gumentowane były zarówno troską o pryncypia poszczególnych grup społecznych 
i zawodowych, jak również arbitralnymi decyzjami podejmowanymi na poziomie 
instytucji wspólnotowych. Ostatecznie jednak wbrew oczekiwaniom architektów 
integracji europejskiej i  zwolenników realizowanego projektu Unia Europejska 
nie stała się motorem wzrostu1. Problem dotyczy całej wspólnoty, która w isto-
cie jest pochodną kondycji poszczególnych gospodarek narodowych. Nie brakuje 
dowodów na to, że pożądana spójność gospodarcza Europy – z założenia mająca 
1 L. Csaba, Nowa ekonomia polityczna na rzecz rozwoju, [w:] Zarządzanie i polityka gospodarcza 

dla rozwoju, G. Kołodko (red.), Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014, s. 346.
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przynieść przewagę na rynku globalnym pozostaje nadal w sferze planów. Liczne 
programy wpisane w pożądaną konwergencję zawodzą m.in. z uwagi na fakt, iż 
wielu europejskich przywódców dokonując zasadniczo błędnych diagnoz nader 
często skupia się na rozrzutności2, marginalizując tym samym działania, w tym 
reformy realnie prorozwojowe. Tymczasem długotrwałe rozbieżności w rozwoju 
gospodarczym regionów Unii Europejskiej mogą doprowadzić do rozkładu wspól-
noty. Problemem jest istotnie skomplikowany, a u jego podłoża leży nadmiernie 
zadłużanie się połączone z konsumpcją przy jednoczesnym przeroście biurokracji 
i ograniczeń strukturalnych3. Dominacja konkurencyjna w przestrzeni globalnej 
potrzebuje rzetelnej ewaluacji ex post podejmowanych działań, a  w  wymiarze 
operacyjnym dynamiki i  efektów. Te jednak nader często ustępują miejsca wi-
zjom pozbawionym konfrontacji z  przeszłością oraz teraźniejszością. Od dłuż-
szego czasu kryzys idei oraz brak skutecznych rozwiązań problemów społecznych 
i gospodarczych stał się znamienną cechą Unii Europejskiej. Podejmowane próby 
rozwiązywania problemów strategicznych i  ogólnoeuropejskich zatrzymują się 
najczęściej na etapie programowania lub na poziomie deklaratywnym4. Ta fasa-
dowość działań nie jest jednak normą. Przyjęty przed laty model ekonomicznej 
integracji europejskiej zmieniał się w czasie, przy czym bezsprzecznie w pierw-
szych latach było to pasmo sukcesów wykraczających poza ramy gospodarcze5. 
Podstawowy problem tkwi w  tym, że architekci Unii Europejskiej i  zwolennicy 
tego projektu być może i nie są zadowoleni z niektórych wyników, ale tak napraw-
dę brakuje im koncepcji alternatywnej6. Zawłaszczenie wizji jako wyidealizowa-
nego konstruktu rzeczywistości jest elementarnym błędem w zarządzaniu. O ile 
w  sektorze prywatnym zjawisko takie podlega naturalnej finansowej zagładzie, 
o tyle w sektorze publicznym trudno odnaleźć mierzalne kryteria efektywności 
ekonomicznej.

Aktualnie niezwykle ważny wymiar rozwoju Unii Europejskiej wpisany jest 
w przedsięwzięcia realizowane w oparciu o fundusze europejskie zwłaszcza w ra-
mach polityki spójności. Na lata 2014–2020 zaplanowano budżet na poziomie 
prawie 352 mld EUR, gdy wieloletnie ramy finansowe 2007–2013 zaprogramo-
wane były na poziomie 347 mld EUR, a lata 2000–2006 uwzględniały kwotę 213 

2 J. E. Stiglitz, Cena nierówności, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2015, s. 25.
3 N. Roubini, S. Mihm, Ekonomia kryzysu, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, 

s. 315.
4 S. Mrozowska, „Młodzież” w strategii Unii Europejskiej Europa 2020, [w:] Polityka młodzieżowa 

Unii Europejskiej, M. Boryń, B. Duraj, S. Mrozowska (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, 
Toruń 2014, s. 30.

5 P. Bożyk P., J. Misala, Integracja ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 
2003, s. 205.

6 J. Zielonka, Koniec Unii Europejskiej?, Wydawnictwo Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 2014, s. 132.
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mld EUR7. Wydatki na projekty realizowane w ramach polityki spójności w XX 
wieku były niższe, a fakt ten należy bezpośrednio łączyć zarówno z mniejszą licz-
bą państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również początkowym stadium 
wdrażania tego instrumentu rozwojowego. Lata realizacji licznych wysoko budże-
towych projektów nie przyniosły jednak wielu zakładanych efektów. Stwierdzo-
na empirycznie niewydolność polityki spójności spowodowała, że początek XXI 
wieku przyniósł liczne próby jej ratowania, jednak nadal podejmowane działania 
nie przynoszą pożądanych efektów8. Spektrum beneficjentów polityki spójności 
jest obszerne, a poziom korzyści zróżnicowany. Obok głosów sceptycznych doty-
czących funkcjonowania współczesnej Unii Europejskiej odnaleźć można równie 
wiele głosów popierających ten projekt integracyjny. Jednak Brexit i jego uwarun-
kowania natury gospodarczej są empirycznym dowodem na istniejącą funkcjo-
nalną słabość zawiązanego bloku.

Wyniki badania ankietowego
Respondenci przeprowadzonego badania okazali być się wyraźnie sceptyczni 

w opiniowaniu aktualnej sytuacji gospodarczej Unii Europejskiej. Ocena ta była 
jednak znacznie wyższa w porównaniu do recenzji gospodarki krajowej. Ankie-
towani w większości negatywnie ocenili sytuację gospodarczą wspólnoty, jak i jej 
politykę gospodarczą. W  obu kategoriach dominowały wskazania na potrzebę 
wprowadzenia korekty. Niepokoić powinien fakt, iż zaledwie 12% respondentów 
jednoznacznie pozytywnie oceniło sytuację gospodarczą Unii Europejskiej.

7 Polityka regionalna, [w:] Oficjalny portal Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/regional_po-
licy/pl/policy/what/history/.

8 M. W. Kozak, Między starym a nowym paradygmatem: wyzwania dla polskich regionów w latach 
2014–2020, Barometr Regionalny nr 4 (13), 2015, s. 15–16.
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Wyk. 1. Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/i sytuację gospodarczą Unii 
Europejskiej? 

 

 

nie mam zdania 
30% 

inne 
2% pozytywnie 

12% 
negatywnie 

17% 

wymaga 
korekty 

39% 

Źródło: opracowanie własne.

Z kolei zaledwie 7% respondentów jednoznacznie pozytywnie oceniło polity-
kę gospodarczą Unii Europejskiej. Nieznacznie większy w tym przypadku wskaź-
nik relacji ocen jednoznacznie negatywnych do ocen jednoznacznie pozytywnych 
prowadzi do ogólnego wniosku, że prawie 60% badanych studentów dostrzega 
potrzebę zmiany prowadzonej w Unii Europejskiej polityki gospodarczej, jak i sa-
mej gospodarki wspólnoty.
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Wyk. 2 Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/i politykę gospodarczą Unii 
Europejskiej? 

 

 

nie mam zdania 
29% 

inne 
6% pozytywnie 

7% negatywnie 
10% 

wymaga 
korekty 

48% 

Źródło: opracowanie własne.

Studenci opowiadający się za korektą gospodarki i polityki gospodarczej Unii 
Europejskiej wskazywali na potrzebę wprowadzenia bardzo różnorodnych roz-
wiązań. Począwszy od zmiany władz wpisanych w  instytucje wspólnotowe, po-
przez zwiększenie autonomii poszczególnych państw członkowskich (więcej 
swobód i samodzielność gospodarcza), realną sprawiedliwość w  relacjach go-
spodarczych, ograniczenie nieuzasadnionej hegemonii wybranych państw, po 
rozwiązanie stworzonego bloku. Wśród rekomendowanych zmian pojawiła się 
propozycja powrotu do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, czyli zagwaran-
towanie swobody przepływu kapitału, osób i usług – integrację tylko na takim 
poziomie i  zaniechanie ujednolicania tak różnych państw, z  których składa się 
Unia Europejska pod każdym innym względem oraz zrezygnowanie z  posze-
rzania strefy euro. W  opiniach studentów nie brakowało wskazań na potrzebę 
zmniejszenia biurokracji oraz usunięcia irracjonalnych ograniczeń. Respondenci 
opowiedzieli się również za potrzebą wprowadzenia zmian w budżecie Unii Euro-
pejskiej, systemowe obniżenie podatków, odejście od solidarnego dofinansowania 
nadmiernie zadłużających się państw oraz upadających banków. Nie brakowało 
również krytycznych głosów wobec prowadzonej polityki migracyjnej, która dla 
młodych ludzi jawi się nie tylko jako wysoce nieudolna w ogólnym koncepcie, ale 
również jako realne zagrożenie własnej pozycji rynkowej poprzez napływ taniej 
siły roboczej.

Ostatecznie jednak respondenci pozytywnie ocenili wpływ Unii Europejskiej, 
jak i stworzonego bloku państw narodowych, na rozwój polskiej przedsiębiorczo-
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ści (56%). Studenci oceniali w  tym przypadku ogół relacji międzynarodowych 
powstałych na bazie zawiązanej wspólnoty. Przy czym odsetek ten zmniejszał się 
liniowo wraz ze wzrostem poziomu kształcenia się badanych studentów.

Wyk. 3. Struktura odpowiedzi na pytanie: Czy wg Pana/i Unia Europejska sprzyja roz-
wojowi przedsiębiorczości? 

 

 

tak 
56% nie 

19% 

nie mam 
zdania 

25% 

Źródło: opracowanie własne.

Zdecydowanie bardziej negatywnie respondenci ocenili instytucje Unii Eu-
ropejskiej w wymiarze ich wpływu na rozwój polskiej gospodarki (67%). Prze-
wagę negatywnych ocen należy w tym przypadku łączyć z przywołaną wcześniej 
nadmierną biurokracją i wieloma kontrowersyjnymi ograniczeniami i nierówno-
ścią w relacjach pomiędzy poszczególnymi gospodarkami będącą przedmiotem 
aktualnej dyskusji wywołanej przedłużającym się kryzysem gospodarczym 
i decyzją o Brexicie.
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Wyk. 4. Struktura odpowiedzi na pytanie: Jak ocenia Pan/i wpływ instytucji Unii Euro-
pejskiej na rozwój polskiej gospodarki? 

 

 

pozytywnie 
25% 

negatywnie 
67% 

nie mam 
zdania 

8% 

Źródło: opracowanie własne.

Ankietowani wskazując pozytywne przedsięwzięcia przekładające się na pol-
ską gospodarkę realizowane w formule Unii Europejskiej w przeważającej więk-
szości opowiedzieli się za udzielonym wsparciem finansowym wpisanym w fun-
dusze europejskie, a  w  szczególności dotacje oraz dopłaty dla rolników (61%). 
Niektórzy konkretnie wskazywali na poprawę infrastruktury drogowej, projekty 
rozwojowe realizowane w strategicznych branżach, czy też szkolenia i przedsię-
wzięcia podejmowane na rzecz ochrony środowiska. W każdym jednak przypad-
ku chodziło o  realizację projektów współfinansowanych ze wspólnotowego bu-
dżetu. Wielu badanych (23%) nie potrafiło jednak wskazać żadnych pozytywnych 
aspektów akcesji Polski do Unii Europejskiej, a niektórzy wyrażali jednoznaczną 
dezaprobatę dla wzajemnych relacji gospodarczych lub wprost stawiali Polskę 
w pozycji lennej (7%). Pojedyncze wskazania odnosiły się do korzyści związanych 
ze swobodami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, ogólnym podwyższeniem 
standardu życia oraz zbliżeniem rozwoju społeczno-gospodarczego Polski do kra-
jów Europy zachodniej.

Ankietowani wskazując negatywne implikacje Unii Europejskiej na polską 
gospodarkę w przeważającej większości odnosili się do nadmiernego uzależnie-
nia – brak autonomii gwarantującej swobodę gospodarczą. Wielu respondentów 
zwróciło uwagę na obciążający interwencjonizm prawny, koniczność wdrażania 
absurdalnych rozwiązań, biurokrację, istnienie licznych ograniczeń, problema-
tyczne w zakresie częstotliwości i wysokości kary i kontrole. Wg ankietowanych 
problemem jest również wzrost krajowych podatków na skutek regulacji unijnych, 
wzrost cen, perspektywa wprowadzenia wspólnej waluty oraz likwidacja przemy-
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słu. Dla wielu kwestią mającą wymiar negatywny okazały się również otwarte gra-
nice, konieczność przyjmowania uchodźców oraz dotacje wpisane w programy 
pomocowe osłabiające oddolny potencjał przedsiębiorców oraz zaburzający kon-
kurencję rynkową.

W ogólnym bilansie opinie wyrażane przez respondentów w obu powyższych 
pytaniach wskazują na dość wyraźną równowagę w skrajnych ocenach wpływu 
włączenia Polski do wspólnoty europejskiej na krajową gospodarkę. Jednak w sa-
mym podsumowaniu funkcjonowania Unii Europejskiej i perspektyw jej rozwoju 
przeważają oceny częściowo i całkowicie negatywne (92%). W kontrze do pozy-
tywnych opinii skupionych wokół korzyści z korzystania funduszy europejskich 
pojawiły się liczne wskazania na odejście od pierwotnych założeń leżących u pod-
łoża konstrukcji wspólnoty europejskiej. Ankietowani wskazywali, że Unia Eu-
ropejska nie przetrwa w obecnym kształcie opowiadając się jednocześnie za po-
trzebą przeprowadzenia wielu zmian głównie o charakterze systemowym, w tym 
odejście od nadmiernego technokratyzmu idealizującego Unię Europejską. Część 
respondentów (11%) opowiedziała się za jednoznacznym brakiem szans na prze-
trwanie zawiązanej wspólnoty. Ten wysoki sceptycyzm wobec przyszłości Unii 
Europejskiej połączony z licznymi wskazaniami w zakresie potrzeby wprowadze-
nia zmian w regułach funkcjonowania stworzonego bloku należy łączyć z wyso-
kim odsetkiem wskazań na rozważenie możliwości opuszczenia przez Polskę Unii 
Europejskiej (44%). Oczywiście wariantowe rozpatrywanie scenariuszy rozwoju 
jest dalekie od podejmowania wiążących decyzji. Nie mniej jednak otrzymane 
dane należy traktować jako poważny sygnał w toczącej się debacie wykraczającej 
poza granice państw narodowych a związanej z wyraźnym narastaniem postaw 
eurosceptycznych w poszczególnych państwach członkowskich.

Etykietowanie Unii Europejskiej przez pryzmat dostępu 
do funduszy europejskich

Fakt, iż uwaga respondentów skupiona została na funduszach europejskich ma 
swoje podłoże w stosowanym od lat przekazie łączącym fakt akcesji Polski do Unii 
Europejskiej z dostępem do potężnych środków finansowych, często kreowanych 
na bezzwrotne. Kolejne wynegocjowane środki, przypadające na wieloletnie ramy 
finansowe nie były łączone z przekazem edukacyjnym na temat istoty procesów 
integracyjnych, a sprowadzane były zazwyczaj do jednostkowych sukcesów o wy-
raźnym zabarwieniu politycznym. Powszechna retoryka przekazu oparta na nie-
mal samoistnej sile sprawczej wydatkowanych środków być może miała zachęcać 
do aktywności w  aplikowaniu po fundusze europejskie, jednak z  perspektywy 
czasu można dostrzec wyraźne symptomy propagandy sukcesu. Faktem jest, że 
do Polski trafiły wysokie środki ze wspólnego budżetu Unii Europejskiej, to jed-
nak w odniesieniu do liczby mieszkańców kraju prowadzi do innego oglądu sy-
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tuacji. Wiele krajów zdecydowanie wyprzedzało i nadal wyprzedza Polskę w po-
ziomie absorpcji funduszy europejskich w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Podobnie odbywało się wdrażanie przyznanych środków. Orientacja na ilość wy-
datkowanych funduszy łączona z szybkością procesów zakupowych imponowała 
z  pewnością wielu. Obłudą byłoby jednocześnie niedostrzeganie licznych dóbr 
infrastrukturalnych powstałych dzięki europejskim środkom pomocowym. Bu-
dowanie trwałych fundamentów pod rozwój gospodarczy nie może być jednak 
nacechowane doraźnością i krótkowzrocznością podejmowanych inicjatyw. Taki 
model nader często towarzyszył licznym inicjatywom projektowym realizowa-
nym w Polsce, jak i w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Fundusze europejskie nie są balsamem ułudy wbrew wielu głoszonym oświe-
conym teoriom. Poważnym problemem okazało się potraktowanie ich nie, „jako 
hipotezy do przetestowania, ale jako aksjomaty oczywiste same przez się”, zresz-
tą jak wiele innych współczesnych programów ekonomicznych9. Tymczasem jest 
wiele empirycznych dowodów wskazujących na skupianie się wokół ilości wydat-
kowanych środków z wyraźnym pomijaniem wymiaru jakościowego. Orientacja 
na środki działania i mylenie ich z celami rozwojowymi stały się niechlubną do-
meną współczesnego rozwoju10. Liczne inicjatywy projektowe okazały być się ewi-
dentną fasadą działań przedsiębiorczych w których głównym, a często jedynym 
celem było pozyskanie dotacji i  jej zagospodarowanie jedynie na czas realizacji 
danego przedsięwzięcia11. Poszczególne kraje wypracowały w tym zakresie różne 
modele redystrybucji środków publicznych. Jest wiele pozytywnych przykładów. 
Jednak nie może ich hołubić, bo z założenia takie powinny być. Tymczasem przy-
jęte w Polsce mechanizmy, zaprojektowane i zawłaszczone przez aparat urzędni-
czy, okazały być się w wielu przypadkach destrukcyjne gospodarczo12.

Nie można w  tym miejscu pominąć poważnego zagrożenia. Historia uczy 
bowiem, „że najskuteczniejsze lekarstwa na nędzę powstawały na miejscu. Po-
moc zagraniczna może być przydatna, ale, jak niespodziewane wzbogacenie się, 
może także zaszkodzić. Bywa, że zniechęca do wysiłku i  utrwala okaleczające 
poczucie niemożności”13. Nadmierny interwencjonizm państwowy zarówno ten 
kierowany do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców wielokrotnie negowany był 
w rozważaniach naukowych zorientowanych na poszukiwanie optymalnych roz-
wiązań ekonomicznych. Tymczasem wyniki przeprowadzonego badania ankieto-
wego wskazują, iż właśnie bezzwrotne wsparcie publiczne postrzegane jest jako 
9 T. Sowell, Oni wiedzą lepiej, Wydawnictwo Fijor Publishing, Warszawa 2008, s. 312.
10 M. Słodowa-Hełpa, Rozwój zintegrowany. Warunki, wymiary, wyzwania, Wydawnictwo CeDe-

Wu, Warszawa 2013, s. 202.
11 D. Jegorow, Fundusze europejskie – stymulanta i destymulanta rozwoju Polski, Roczniki Ekono-

mii i Zarządzania, Tom 7(43) (2015), s. 7–20.
12 K. Rybiński, Ekonomia w matriksie, Wydawnictwo Słowa i Myśli, Lublin 2014, s. 236.
13 D. S. Landes, Bogactwo i nędza narodów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA, War-

szawa 2015, s. 584.
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największa korzyść gospodarcza dla Polski wynikająca z  integracji europejskiej. 
Unia Europejska nie jest jednak bezwarunkowym darczyńcą, a  zawiązane rela-
cje międzynarodowe i  instytucjonalne są złożone. Wobec powyższego niezwy-
kle ważnym aktualnym i pilnym wyzwaniem stojącym przed instytucjami pań-
stwa polskiego jest edukacja w  zakresie warunkowości wsparcia europejskiego. 
Kolejnym równie ważnym wyzwaniem jest poszukiwanie równowagi pomiędzy 
sprawnością zarządzania środkami publicznymi, a efektywnością rozbudowanego 
interwencjonizmu. Ważnym jest również wskazywanie realnej bliskości pomię-
dzy interwencjonizmem, a socjalizmem14. Historia gospodarcza pokazuje, że nie 
ma idealnego modelu gospodarczego, ważne jest jednak aby znać konsekwencje 
podejmowanych działań lub ich potencjalne zaniechanie. Współczesna gospodar-
ka nie jest statyczna, problemem jest jednak to, że nader często i nader wielu przy-
kłada do niej teorie właściwe wyłącznie dla układów odległych od dynamicznych 
zmian. 

Zakończenie
Badana grupa studentów ekonomii i  kierunków pokrewnych odnosząc się 

pozytywnie do idei integracji europejskiej, której współczesną egzemplifikacją 
jest Unia Europejska, jednocześnie dość krytycznie określiła stan i perspektywy 
wdrażanego od lat projektu wspólnotowego w wymiarze kwestii gospodarczych. 
O ile sam fakt przynależności Polski do Unii Europejskiej został w analizowanym 
wymiarze oceniony w większości pozytywne, o tyle zdecydowana przewaga opinii 
negatywnych pojawiła się w odniesieniu do stanowionych polityk gospodarczych. 
W opinii ankietowanych główne problemy to nadmierna biurokracja, nieracjo-
nalne ograniczenia oraz brak realnej równości pomiędzy poszczególnymi pań-
stwami. Badani w zdecydowanej większości opowiedzieli się za potrzebą zmian 
w funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wymiarze wpływu na poszczególne go-
spodarki narodowe.

W opinii ankietowanych podstawową korzyścią dla polskiej gospodarki z przy-
należności do Unii Europejskiej jest dostęp do finansowania wpisanego w  fun-
dusze europejskie. Kwestionowanie potencjalnego wymiaru korzyści wpisanego 
w ten instrument pomocowy jest nieuprawnione. Jednak fakt, iż respondenci ba-
dania właśnie w tym aspekcie dostrzegli największy wpływ Unii Europejskiej na 
polską gospodarką należy ocenić w sposób skrajnie zróżnicowany. Z pewnością 
sukces odniosła permanentna kampania promująca fundusze europejskie oraz 
dostrzegane indywidualne i  zbiorowe korzyści. Z  drugiej jednak strony jedno-
znacznie negatywnie należy ocenić relacje gospodarcze pomiędzy Polską i Unią 
Europejską w wymiarze ich percepcji i pożądanego kształtu przez badaną grupę 
respondentów. Sprowadzenie integracji gospodarczej do środków pomocowych 
14 J. H. De Soto, Sprawiedliwość a efektywność, Wydawnictwo Fijor Publishing, Warszawa 2010, s. 157.
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wypacza istotę zawiązanego bloku aspirującego do pozycji lidera światowego. 
Tym bardziej, że istnieją liczne dowody empiryczne na niską efektywność projek-
tów powstałych dotychczas z funduszy europejskich. Sytuacja ta rodzi poważne 
niebezpieczeństwo wpisane w  trzecią dekadę XXI wieku. Założone istotne zre-
dukowanie pomocy wspólnotowej przypadające na wieloletnie ramy finansowe 
2020–2026 może w praktyce stać się silnym asumptem do negacji Unii Europej-
skiej jako nieatrakcyjnej dla polskiej gospodarki. Niezwykle ważną rolę należy 
w  tym miejscu przypisać edukacji społecznej, w  tym zwłaszcza ekonomicznej. 
Upowszechnianie wiedzy na temat aspektów integracji europejskiej nie może być 
sprowadzane do polityki spójności w wymiarze dostępowych funduszy na kolejne 
wieloletnie ramy finansowe. Bezzwrotność dotacji wcale nie jest oczywista, a zło-
żoność zawiązanych relacji międzynarodowych w ramach Unii Europejskiej jest 
wieloaspektowa, a kontekst ekonomiczny jest elementem skomplikowanej całości.
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Streszczenie
Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą oceny uwarunkowań rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego Polski z perspektywy osób nieaktywnych zawodowo – stu-
dentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunkach ekonomicz-
nych. Założonym poznawczym celem przeprowadzonego badania o charakterze 
ilościowo-jakościowym było pozyskanie wiedzy w zakresie poglądu badanej gru-
py studentów na temat wpływu obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej 
na krajową gospodarkę. Okazuje się, że badani dostrzegając potencjał wpisany 
w pierwotne założenia wspólnoty gospodarczej państw europejskich okazali być 
się zdecydowanie krytyczni w swoich poglądach wobec obecnego kształtu zawią-
zanego bloku. Wobec licznych uwag dotyczących negatywnego wpływu formuły 
Unii Europejskiej na polską gospodarkę przeciwstawiona została w zasadzie jedna 
wartość z akcesji Polski do Unii Europejskiej – możliwość korzystania z bezzwrot-
nych dotacji.
Słowa kluczowe: biurokracja, fundusze europejskie, polityka gospodarcza, 
przedsiębiorczość, rozwój gospodarczy, Unia Europejska

Summary
Article take the problem of assessing the conditions of socio-economic develop-
ment of Poland. Multipliers are students of economics. The aim of cognitive tests 
was to acquire knowledge in the field of opinion on the effect of Polish accession 
to the European Union. Respondents seeing the potential inscribed in the ini-
tial assumptions of an economic community of European states turned out to be 
strongly critical of his views to the current shape of the tied block. Numerous re-
marks concerning the negative impact of the formula the European Union on the 
Polish economy has been basically opposed to a single value of the Polish acces-
sion to the European Union – the possibility of the use of non-repayable grants.
Keywords: Keywords: bureaucracy, UE funding, economic policy, entrepre-
neurship, economic development, the European Union


