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STATYSTYCZNA ANALIZA KONWERGENCJI  
KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ 
PO 10 LATACH CZŁONKOSTWA  
W UNII EUROPEJSKIEJ 

Streszczenie: Mija właśnie 10 lat od przystąpienia państw Europy Środkowo-Wschodniej 
do Unii Europejskiej. Rocznica ta jest dobrą okazją, by zbadać, czy wykorzystały one szan-
sę, jaką była integracja europejska, podnosząc poziom swojego rozwoju ekonomicznego.  
W tym celu w artykule zostaną przedstawione wyniki analizy szybkości konwergencji pań-
stw Europy Środkowo-Wschodniej na podstawie dostępnych danych statystycznych z lat 
2003-2013. Została ona przeprowadzona z wykorzystaniem wybranych metod wielowymia-
rowej analizy danych. 

Słowa kluczowe: statystyka, Europa Środkowo-Wschodnia, konwergencja, Unia Europejska. 

DOI: 10.15611/pn.2015.384.09 

1. Charakterystyka regionu 

Do grupy krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), które są członkami Unii 
Europejskiej, zaliczanych jest 11 państw: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Ich akcesja odbywa-
ła się w trzech etapach. W roku 2004 do UE wstąpiło 8 państw: Czechy, Estonia, 
Litwa, Łotwa, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry, następne dwa: Bułgaria i Ru-
munia dokonały akcesji w roku 2007, zaś Chorwacja w roku 2013. Ponieważ dla 
tego ostatniego kraju nie są dostępne porównywalne dane statystyczne, w dalszych 
analizach nie uwzględniono Chorwacji.  

Należy jeszcze dodać, że połowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej należy 
lub będzie niebawem należeć do strefy euro. Są to co prawda najmniejsze gospo-
darki tego regionu, jak: Estonia, Litwa (od 1 stycznia 2015 roku), Łotwa, Słowacja 
i Słowenia, ale warto zbadać, czy ten fakt wpłynął na szybkość procesu konwer-
gencji i poziom rozwoju gospodarczego. 
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2. Analiza trajektorii konwergencji  
    krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

Nie ulega wątpliwości, że zniesienie barier w przepływie kapitału, dóbr oraz ludzi, 
co było wynikiem akcesji do Unii Europejskiej, znacznie przyspieszyło tempo 
rozwoju nowych krajów członkowskich Unii z regionu Europy Środkowo- 
-Wschodniej. Zmniejszone ryzyko finansowe poprawiło atrakcyjność inwestycyj-
ną, a unijne programy subsydiowania rozwoju stworzyły możliwość unowocześ- 
nienia ich infrastruktury gospodarczej.  

Uwzględniając tempo zmian poziomu wzrostu PKB per capita (traktowanego 
jako miara zamożności społeczeństwa) w latach 2003-2013 w poszczególnych 
krajach Europy Środkowo-Wschodniej można zauważyć (rys. 1), że do wybuchu 
kryzysu gospodarczego najszybciej kowergowała Rumunia, zaś od 2010 roku naj-
większe tempo doganiania „starej” Unii Europejskiej miały Litwa i Łotwa.  
 

 
 

Rys. 1. Trajektoria konwergencji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych NBP. 

 
Jeśli chodzi o Polskę, to jej tempo przyrostu zamożności społeczeństwa w la-

tach 2003-2013 należy ocenić jako przeciętne (rys. 1). Charakterystyczne jest to, że 
Polska najłagodniej przeszła przez kryzys ekonomiczny w Europie w latach 2008- 
-2010, co wynikało z dosyć małej otwartości gospodarki, konserwatywnego syste-
mu bankowego i umiejętnie prowadzonej przez NBP polityki pieniężnej. Niestety, 
począwszy od roku 2010, to tempo wzrostu wyraźnie osłabło i było niższe niż 
średnia dla Unii Europejskiej. 
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3. Ocena procesu konwergencji 

Biorąc pod uwagę poziom rozwoju w roku 2003 (przed akcesją) oraz w roku 2013, 
mierzony wielkością PKB na głowę mieszkańca, i uwzględniając parytet siły na-
bywczej (PPS), można ocenić wielkość konwergencji w poszczególnych krajach. 
Jako punkt odniesienia przyjęto średnią PKB per capita w 15 krajach „starej” Unii 
Europejskiej. Wyniki przedstawiono na rys. 2. 
 

 
 

Rys. 2. PKB per capita PPS w stosunku do średniej UE-15 

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS. 
 

W roku 2003 jedynie w trzech krajach: Czechach, Słowenii i na Węgrzech, po-
ziom dobrobytu przekraczał granicę 50% średniego poziomu w państwach UE-15. 
W roku 2013 już wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, poza Bułgarią  
i Rumunią, przekroczyły poziom 60% PKB per capita w krajach EU-15. 

Tabela 1. Wielkość konwergencji w latach 2003-2013 krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

Kraj 2003 2013 Przyrost 
Słowenia 73,50 76,05   2,55 
Czechy 67,24 73,70   6,46 
Węgry 54,97 62,04   7,07 
Słowacja 48,72 70,45 21,73 
Estonia  47,91 66,13 18,23 
Litwa 43,80 68,67 24,87 
Polska 42,93 62,63 19,70 
Łotwa 38,53 62,00 23,47 
Bułgaria 29,50 44,24 14,74 
Rumunia 27,70 50,57 22,87 

Źródło: Roczniki statystyczne GUS.  
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Jak widać na rys. 2, takie kraje, jak: Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, 
Rumunia i Słowacja, które w momencie wchodzenia do Unii Europejskiej charak-
teryzowały się niższym poziomem rozwoju gospodarczego, szybciej nadrabiały 
dystans dzielący je do przeciętnego poziomu dobrobytu w UE-15 (tab. 1).  

Największy przyrost zamożności miał miejsce w krajach bałtyckich: na Litwie 
(24,9%) i Łotwie (23,5%). Kolejne pozycje zajmują: Rumunia (22,9%) i Słowacja 
(21,7%).  

W przypadku Polski ten przyrost dochodu na głowę mieszkańca wyniósł jedy-
nie 19,7% średniej PKB w UE-15. Polska nie jest więc krajem, który najlepiej wy-
korzystał akcesję do Unii Europejskiej. W roku 2013 poziom zamożności osiągnął 
poziom 62,6% średniej w „starej” Unii Europejskiej, co daje nam dopiero szóste 
miejsce w regionie. Wydaje się, że głównymi czynnikami wpływającymi na wol-
niejsze tempo konwergencji była stosunkowo niska otwartość gospodarki.  

Drugą grupę w regionie tworzą trzy państwa: Czechy, Słowenia i Węgry, które 
w roku 2003 odznaczały się wyższym poziomem dobrobytu na mieszkańca, zaś po 
akcesji do UE zdecydowanie wolniej „doganiały” kraje starej Unii (odpowiednio: 
6,5%, 2,5% i 7,1% przyrostu). 

4. Wpływ wybranych czynników na wielkość konwergencji 

Jeżeli przyrost PKB per capita dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 
2003-2013, pokazany w tab. 1, zostanie zestawiony z tempem zmian podstawo-
wych wskaźników makroekonomicznych w tym samym okresie, takich, jak: 
• spożycie indywidualne, 
• nakłady brutto na środki trwałe, 
• eksport towarów i usług, 
• import towarów i usług, 
• produkcja przemysłowa, 
• sprzedaż detaliczna, 
• inflacja HICP, 
• zatrudnienie, 
• stopa bezrobocia,  
to zbudowany model regresji powala na określenie, jakie kraje lepiej wykorzystały 
te 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o tempo doganiania EU-15. 
Pokazuje to rys. 3. 

Takie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jak: Polska, Słowacja, Rumunia, 
Łotwa i Litwa, swój przyrost dobrobytu, mierzony wielkością PKB per capita, 
zawdzięczają ponadprzeciętnym wynikom gospodarczym, będących wynikiem 
zbudowania solidnych podstaw ekonomicznych. Zdołały one zbudować w tym 
czasie bardziej konkurencyjne gospodarki niż pozostałe kraje regionu.  



Statystyczna analiza konwergencji krajów Europy Środkowej i Wschodniej… 97 

 
Rys. 3. Wpływ tempa rozwoju gospodarczego na poziom konwergencji 

Źródło: obliczenia własne za pomocą programu R [Walesiak, Gatnar 2009]. 

 
Polska zajmuje miejsce w środku stawki państw Europy Środkowo- 

-Wschodniej, jednak powyżej przeciętnego poziomu rozwoju dla krajów regionu. 
Warto, patrząc na rys. 3, zwrócić także uwagę na położenie Słowenii. Jest ona 

jedynym krajem regionu, gdzie konwergencja nie miała trwałego charakteru. Przed 
akcesją do UE była to najbardziej rozwinięta gospodarka regionu, zaś jej proces 
konwergencji, mimo przyjęcia waluty euro, uległ odwróceniu w latach kryzysu, 
wskutek czego gospodarka Słowenii jest aktualnie na takim samym poziomie roz-
woju względem gospodarek UE-15 jak w momencie przystępowania do UE.  

Jak już wspomniano, połowa krajów Europy Środkowo-Wschodniej należy lub 
będzie niebawem należeć do strefy euro. Na podstawie dostępnych danych można 
zweryfikować hipotezę, że przynależność do strefy euro miała pozytywny wpływ 
na tempo konwergencji. Na rzecz tej hipotezy przemawia konieczność przeprowa-
dzenia reform gospodarczych oraz spełnienia kryteriów konwergencji nominalnej. 
Do jej weryfikacji wykorzystano prosty model analizy wariancji (ANOVA), które-
go wyniki znajdują się w tab. 2. 

Tabela 2. Wyniki analizy wariancji 

Zmienność SS df MS F p-value Test F 
Międzygrupowa   40,01 1 40,01 0,59 0,47 5,32 
Wewnątrzgrupowa 546,17 8 68,27    
Razem 586,19 9     

Źródło: obliczenia własne za pomocą programu R [Walesiak, Gatnar 2009]. 
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Jak widać, na poziomie istotności 0,05 można przyjąć, że przeciętny przyrost 
PKB per capita w krajach Europie Środkowo-Wschodniej w latach 2003-2013, 
które należą do strefy Euro, nie różnił się od przyrostu w krajach, które wspólnej 
waluty nie przyjęły. 

5. Perspektywy rozwoju 

Cykliczny raport NBP, który jest publikowany co 6 miesięcy, wskazuje, że po 
okresie spowolnienia gospodarczego, począwszy od roku 2012, w Europie Środ-
kowo-Wschodniej pojawiły się symptomy ożywienia, skutkujące średnim rocznym 
tempem wzrostu PKB na poziomie ok. 1,5% w 2013 roku (NBP, 2014).  

Jednak sytuacja w regionie jest silnie zależna od kondycji gospodarki w strefie 
euro. Konflikt zbrojny na Ukrainie i w Rosji oraz związane z tym perturbacje  
w handlu zagranicznym (sankcje oraz embargo na różne produkty spożywcze) 
spowodowały wzrost ryzyka w Europie Środkowo-Wschodniej. 

6. Wnioski 

Analizy szybkości i głębokości konwergencji krajów Europy Środkowo- 
-Wschodniej w czasie ostatnich 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej pokazują,  
że członkostwo w Unii zostało najlepiej wykorzystane przez Litwę, Łotwę, Słowa-
cje i Rumunię. Polska tę szansę wykorzystała średnio, zwiększając PKB per capita 
o 19,7% i uzyskując w roku 2013 62,6% średniej dla krajów UE-15. 

Okazało się także, że przynależność takich krajów, jak Słowenia lub Słowacja, 
do strefy Euro nie była motorem wzrostu gospodarczego, chociaż na pewno go 
wspierała. 

Niestety, kraje Europy Środkowo-Wschodniej są bardziej od pozostałych kra-
jów Unii Europejskiej narażone na spadek popytu ze strony Rosji i Ukrainy ze 
względu na większy udział ich eksportu na rynki wschodnie. Jednak mimo konflik-
tu zbrojnego na Ukrainie oczekiwana jest kontynuacja ożywienia gospodarczego  
w roku 2015. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE CONVERGENCE  
OF CEE COUNTRIES AFTER 10 YEARS OF THEIR MEMBERSHIP 
IN THE EUROPEAN UNION 

Summary: This year there has been exactly 10 years since the countries of Central Eastern 
Europe (CEE) joined the European Union. This anniversary is a good opportunity to analyze 
whether or not they have benefited from the European integration, if it has improved their 
economic development and therefore the quality of life for their inhabitants. In this paper  
we present some results of the analysis of the convergence process for the CEE countries  
in the period of 2003-2013 based on the available statistical data. In order to achieve the 
goal we have used selected well-known methods of multivariate statistical analysis. 
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