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POZYTYWNE SKUTKI ROZSZERZENIA UNII EUROPEJSKIEJ  
DLA NIEMIECKIEJ GOSPODARKI

Niemcy były i są najważniejszym partnerem gospodarczym Polski i pozostałych członków UE z Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Niemieckie firmy miały duży udział w restrukturyzacji gospodarczej no-
wych państw członkowskich. Jednak korzyści z procesu rozszerzenia są obopólne. Zarówno wcześ-
niejsze otwarcie rynków krajów kandydujących, jak i proces integracji UE po 1 maja 2004 roku dały 
niemieckiej gospodarce, w tym również rynkowi pracy, szereg pozytywnych impulsów. Tymczasem 
znaczny odsetek społeczeństwa niemieckiego obawia się likwidacji miejsc pracy i obniżenia standar-
dów socjalnych w wyniku pojawienia się pracowników z nowych państw członkowskich1. Część nie-
mieckich polityków oraz dziennikarzy, na fali rosnącego niezadowolenia obywateli, mówi głównie  
o negatywnych skutkach rozszerzenia. 
Brak jeszcze szczegółowych, pogłębionych analiz badających skutki rozszerzenia UE dla gospodarki RFN,  
w tym rynku pracy, ale można pokusić się o sformułowanie wstępnych obserwacji. Niniejszy tekst jest próbą 
przedstawienia obecnych i przyszłych korzyści, jakie rozszerzenie Unii przynosi niemieckiej gospodarce. 
Intencją autora nie było stworzenie kompleksowej i pogłębionej analizy tego zagadnienia. Sformułowa-
ne zostały tu raczej ogólne wnioski – na podstawie opracowań niemieckich instytutów badawczych oraz  
artykułów z prasy niemieckiej. 

Wpływ rozszerzenia UE na niemiecką gospodarkę

Od początku lat 90. dynamicznie rośnie wymiana handlowa między RFN a nowymi członkami UE.  
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW) stają się coraz ważniejszymi partnerami handlowy-
mi. Niemieckie firmy, szczególnie ze wschodnich krajów związkowych, mogą okazać się bene-
ficjentami tego trendu, ponieważ łatwiejszy staje się dostęp do rynków nowych państw człon-
kowskich (UE-82). Jednocześnie firmy te będą mogły skorzystać z potencjału pracowników  
z EŚW. W rezultacie rozszerzenie UE może dać pozytywny impuls niemieckiej gospodarce.  
Według analityków Institut der deutschen Wirtschaft, dzięki rozszerzeniu UE niemiecki PKB wzrośnie  
w latach 2005–2006 łącznie o 0,5 %3. 

Konkurencja z Europy Środkowo-Wschodniej

1. Wyniki badań Institut der deutschen Wirtschaft (IW) z wiosny 2005 roku pokazały, że skutki roz-
szerzenia UE w opinii niemieckich firm są mniej groźne niż przewidywali przedsiębiorcy. W 2004 
roku 29% przedstawicieli niemieckiego biznesu obawiało się konkurencji firm z nowych krajów człon-
kowskich, a w roku 2005 już tylko 14% niemieckich przedsiębiorców uważa, że pojawiła się silna 
konkurencja. Obecnie aż 54% ankietowanych jest zdania, że nie ma żadnego zagrożenia ze strony firm 
z nowych krajów UE, podczas gdy w roku 2004 uważało tak tylko 35%. Podobna zmiana nastrojów 
dotyczy kwestii napływu tanich towarów wytwarzanych w EŚW: obecnie 15% przedsiębiorców obawia 
się nadal napływu tanich produktów, a 52% nie odczuwa takiego zagrożenia. Natomiast w roku 2004 
obawy takie wyrażało 35%, a 34% nie odczuwało tego zagrożenia4. Również wyniki ankiety prze-
prowadzonej przez „Financial Times Deutschland” wśród przedstawicieli wschodnioniemieckich izb 
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rzemieślniczych i ekonomistów wykazały, że tamtejsze przedsiębiorstwa nie obawiają się konkurencji  
ze strony nowych państw UE5. Podobne wyniki badań uzyskali analitycy Ernst & Young6.

2. Przedsiębiorcy niemieccy, którzy aktywnie działali w krajach UE-8 przed rozszerzeniem, postrzegają 
otwarcie nowych rynków jako zdecydowanie pozytywne.

3. Najważniejsze korzyści z rozszerzenia UE w opinii niemieckich przedsiębiorców to7:
- likwidacja opłat celnych (choć większość opłat została zniesiona już wcześniej),
- mniejsze koszty transakcyjne (m.in. niższe koszty transportu, krótszy czas przekraczania granic),
- harmonizacja norm prawnych.

Obroty handlowe

1. Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowo-Wschodniej było poprzedzone otwieraniem 
rynków tych krajów na niemieckie towary i inwestycje. Od początku lat 90. niemieckie obroty handlowe 
z państwami UE-10 wzrastają szybciej niż z pozostałymi krajami (ponad czterokrotny wzrost obrotów  
w latach 1993–20038). Obecnie obroty z UE-8 osiągnęły poziom wymiany handlowej Niemiec ze Sta-
nami Zjednoczonymi. Przewidywany jest dalszy wzrost.

2. W latach 1993–2004 Niemcy osiągały kilkumiliardową nadwyżkę bilansu handlowego, która od 1999 
roku  zaczyna się zmniejszać9. Eksport do krajów UE-8 przynosi zyski niemieckim firmom i pozwala utrzy-
mać miejsca pracy10. Rozwija się on dynamicznie zwłaszcza w przemyśle maszynowym, który jest jednym z 
najważniejszych w niemieckiej gospodarce11. 

3. Zmienia się również struktura obrotów handlowych. Coraz większy udział mają zaawansowane tech-
nologicznie produkty z UE-10. W 1993 roku udział tych produktów w niemieckim imporcie z UE-10 wy-
nosił 26,9%, a w 2001 roku już 55%12. W dużej mierze jest to handel między koncernami niemieckimi  
(np. Volkswagenem) a ich lokalnymi spółkami, które wytwarzają półprodukty. Prawie 50% importu 
niemieckiego z krajów UE-8 stanowią wyroby przemysłu samochodowego, maszynowego i elektrycz-
nego. Dzięki tańszym półproduktom z krajów UE-8 niemiecki eksport jest bardziej konkurencyjny na 
światowym rynku13.

4. Beneficjentami rosnących obrotów handlowych mogą stać się mieszkańcy wschodnich landów.  
Dla krajów związkowych byłej NRD, których gospodarka jest nadal relatywnie słabo rozwinięta, pań-
stwa UE-8 są ważnymi rynkami zbytu. Na przykład eksport ze wschodnich landów do Polski i Czech 
w 2001 roku miał wartość 3,7 miliardów euro (1/10 całego wschodnioniemieckiego eksportu). Udział 
wschodnioniemieckich towarów w eksporcie do Polski i Czech jest dwukrotnie większy niż ich udział  
w całym eksporcie niemieckim na rynki światowe14.
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Wpływ rozszerzenia UE na niemiecki rynek pracy

Delokalizacja

Przenoszenie produkcji, a także niektórych usług poza Niemcy jest trendem wynikającym z ogólnoświa-
towego procesu globalizacji oraz rosnącej specjalizacji gospodarki niemieckiej. Drugim ważnym czyn-
nikiem, który może wzmóc proces delokalizacji, jest rozszerzenie UE. Obecnie pensje pracowników  
w Europie charakteryzuje duża rozpiętość. Firmy działające w ramach wspólnego otwartego rynku 
mogą stosunkowo łatwo przemieszczać swoje zakłady produkcyjne, starając się zwiększyć konkuren-
cyjność wyrobów dzięki tańszej sile roboczej. Jest to konsekwencja integracji rynków w ramach UE. 

1. Niemieckie firmy inwestujące za granicą dążą do: zwiększenia udziału w rynku danego kraju, zmniejsze-
nia kosztów produkcji, rozwoju sieci sprzedaży i usług serwisowych. Ze względu na wysokie koszty działal-
ności gospodarczej w Niemczech, za granicę przenoszone są niektóre obszary aktywności przedsiębiorstw. 
Dotyczy to zwłaszcza produkcji, w mniejszym stopniu działalności badawczo-rozwojowej i serwisowej.  
Na wysokie koszty produkcji w Niemczech składają się głównie koszty pracy. Atrakcyjność lokalizacji produkcji  
w Niemczech zmniejszają również problemy wynikające z nadmiernej biurokracji. 

2. Niektóre niemieckie media wyolbrzymiają zjawisko przenoszenia zakładów pracy do EŚW. Dane 
na ten temat są rozbieżne, jednak skala tego zjawiska dotychczas nie jest duża. Izba Niemieckich 
Przedsiębiorców Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) szacuje, że jest to 50 tys. miejsc 
pracy rocznie. Przy czym eksperci DIHK zastrzegają, że jest to liczba miejsc pracy tworzonych w UE-8,  
a liczba likwidowanych w Niemczech miejsc pracy jest niższa15. Według prof. Dalii Marin z uniwersy-
tetu w Monachium, niemieckie firmy, przenosząc produkcję do EŚW w latach 1990–2001, utworzyły 
tam 460 tys. miejsc pracy, co w Niemczech spowodowało zlikwidowanie w tym okresie 90 tys. stano-
wisk (czyli 0,7% całkowitego zatrudnienia)16. Eksperci z sekretariatu Rady Unii Europejskiej szacują, 
że w latach 1991–2001 w przemyśle i wytwórczości w Niemczech liczba miejsc pracy zmniejszyła się 
tylko o 8 tysięcy17. 

3. Proces delokalizacji może narastać ze względu na większą integrację w ramach UE. Oceny skali tego 
procesu są jednak zróżnicowane. Według danych z ankiety DIHK z marca 2005 roku, 60% niemieckich 
firm, które przeniosły miejsca pracy za granicę w roku 2004, planuje utrzymanie zatrudnienia na dotych-
czasowym poziomie, 27% przewiduje redukcje, a pozostałe chcą zwiększyć zatrudnienie w Niemczech18.
Wyniki marcowej ankiety DIHK wskazują dodatkowo, że 40% niemieckich przedsiębiorców planuje  
w roku 2005 inwestycje zagraniczne, w większości w UE-8 lub w Chinach. W 2004 roku było  
to 43%. Spośród firm chcących inwestować 42% planuje zwiększyć poziom inwestycji zagranicznych 
w porównaniu z poprzednim rokiem, a 46% utrzymać zeszłoroczny poziom. Z drugiej strony, w ankie-
cie instytutu IW na pytanie „Czy zamierzają Państwo przenieść zakłady produkcyjne do EŚW?” odpo-
wiedziało twierdząco w 2004 roku 11% przedsiębiorców, a w roku 2005 już tylko 8,9%19.

4. Delokalizacja niesie ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Przenoszenie miejsc pracy 
do krajów z tańszą siłą roboczą powoduje, że tracą na konkurencyjności szczególnie niewykwalifikowa-
ni pracownicy niemieccy. Należy jednocześnie pamiętać, że według badań firmy doradczej McKinsey, 
przenoszenie miejsc pracy do Europy Wschodniej sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy w Niem-
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czech i przyczynia się do wzrostu niemieckiego eksportu. 40% niemieckich koncernów, tworząc jedno 
miejsce pracy za granicą, powołuje trzy nowe stanowiska w kraju20. W branży samochodowej, mimo 
że inwestuje ona dużo w krajach EŚW, zatrudnienie w ciągu ostatnich 10 lat wzrosło w Niemczech  
o 20%21. Delokalizacja może mieć dobre skutki dla niemieckiej gospodarki dzięki:
- obniżeniu kosztów produkcji i zwiększeniu tym samym konkurencyjności wyrobów,
- transferowi dochodów wypracowanych w zagranicznych spółkach-córkach,
- dochodom wypracowanym przez niemieckich pracowników przesuniętych na bardziej zaawanso-
wane technologicznie stanowiska pracy,
- eksportowi niemieckiego wyposażenia do nowych zakładów pracy.
McKinsey Global Institute w swoim raporcie sugeruje, że niemiecka gospodarka nie wykorzystuje  
w pełni delokalizacji do generowania dochodów i kreowania nowych miejsc pracy ze względu na zbyt 
sztywne prawo pracy22. W rezultacie niemiecka gospodarka zyskuje tylko 0,80 euro z 1 euro wydanego 
przez niemieckie firmy w ramach inwestycji za granicą. Dla porównania 1 USD wydany przez amery-
kańskie firmy przynosi 1,13 USD dochodu dla gospodarki USA. 

5. Aby zmniejszyć dynamikę delokalizacji, zdaniem zrzeszającej niemieckie firmy przemysłowe organi-
zacji Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) oraz ekonomistów, niezbędne jest obniżenie kosz-
tów pracy poprzez liberalizację rynku pracy, wydłużenie czasu pracy i większą mobilność pracowników, 
zwłaszcza niewykwalifikowanych. 

Pracownicy z nowych krajów członkowskich na niemieckim rynku pracy

Migracja pracowników z UE-8 do Niemiec jest ograniczona warunkami, które wynikają z Traktatu  
Akcesyjnego23. Do tej pory napływ zagranicznych pracowników nie miał istotnego wpływu na niemiecki 
rynek, poza sytuacją kilku małych grup zawodowych. W nadchodzących latach sytuacja demograficzna 
w Niemczech spowoduje, że ze strony niemieckiej gospodarki znacząco zwiększy się zapotrzebowanie na 
pracowników z UE-8. Obecnie jednak ze względu na presję opinii publicznej większość polityków niemie-
ckich jest negatywnie nastawiona do imigracji zarobkowej. O ile nie poprawi się sytuacja na rynku pracy, 
rząd niemiecki prawdopodobnie wykorzysta możliwości ograniczenia tego zjawiska, które zostały ujęte  
w Traktacie Akcesyjnym.

1. Sytuacja na rynku pracy po rozszerzeniu UE
a) Wpływ wzrastającej liczby pracowników z krajów UE-8 na niemieckie bezrobocie jest trudny do osza-
cowania. W styczniu 2005 roku został zmieniony sposób ewidencjonowania niemieckich bezrobotnych  
i w rezultacie trudno jest ocenić, czy bezrobocie w Niemczech w 2005 roku zmienia się w wyniku 
napływu pracowników z UE-824. Informacje medialne o wzroście liczby bezrobotnych należy traktować 
jako mało obiektywne25.
b) Pewne wyjaśnienie tej kwestii można znaleźć w analizie Fundacji Konrada Adenauera (KAS), która 
jednak (ze względu na problemy opisane w poprzednim punkcie) wykorzystuje dane z relatywnie krót-
kiego okresu. Analitycy KAS na podstawie danych statystycznych z okresu kwiecień – grudzień 2004 
stwierdzili, że rozszerzenie UE nie wpłynęło w żaden sposób na stopę bezrobocia w krajach związko-
wych graniczących z UE-8 (Brandenburgia, Bawaria, Saksonia, Meklemburgia-Pomorze Przednie)26. 
W przypadku byłych wschodnioniemieckich landów instytuty przewidywały, że napływ pracowników  
z UE-8 będzie ograniczony ze względu na niższe zarobki i mniejszą liczbę miejsc pracy w tych landach. 
W przypadku Bawarii oczekiwano zdecydowanie większego napływu pracowników z EŚW, ponieważ 
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jest to jeden z najbogatszych landów niemieckich. Tymczasem według analizy KAS, migracja obcokra-
jowców nie wpłynęła na bawarski rynek pracy w roku 2004. 
c) Po upływie roku od rozszerzenia UE negatywny wpływ migracji z UE-8 na niemiecki rynek pracy odnoto-
wano wśród kilku grup zawodowych, np. glazurników, rzeźników27. Właśnie te przypadki zostały nagłoś-
nione przez niemieckie media. Dziennikarze opisywali migrantów z EŚW, oficjalnie świadczących usługi 
jako samozatrudnieni, w praktyce pracujących jak na etacie. Prezentowane były także przypadki osób 
pracujących „na czarno”. Zdaniem mediów, pracownicy z UE-8 godzą się na stawki poniżej niemieckich 
standardów (tzw. dumping płacowy), co powoduje, że niemieccy pracownicy przestają być konkurencyjni.  
Liczba samozatrudnionych z UE-8 rzeczywiście wzrosła od maja 2004 roku. W przypadku pracowni-
ków z Polski w 2004 roku osiągnęła ona poziom 16 500 (w 2003 roku – 2000), w przypadku pracow-
ników z Węgier – 1300 (500 w 2003 roku). W dużej mierze były to osoby, które wcześniej pracowały 
nielegalnie i skorzystały z możliwości zalegalizowania swojej pracy. Stanowią one jednak niewielki 
procent w 3,5-milionowej grupie samozatrudnionych w Niemczech28. 
Trudno oszacować, jak dużo obywateli UE-8 pracuje w RFN nielegalnie. Opinie ekspertów na temat 
„czarnego rynku pracy” są rozbieżne. Część analityków uważa, że może stanowić ekwiwalent pracy 
420 tys. osób29, zdaniem innych jest to nawet 9,5 mln osób, z czego około 10,5% to obcokrajowcy30. 
Brakuje dokładnych informacji o tym, jak duży jest udział obywateli nowych państw UE. Można jednak 
przyjąć, że ze względu na ułatwienia w podróżowaniu do Niemiec oraz pomoc ze strony wcześniejszych 
imigrantów jest to procent znaczny.
d) Pod wpływem opinii publicznej władze niemieckie starają się utrudnić aktywność pracowników  
z UE-8. Władze federalne bezskutecznie próbowały wprowadzić ogólnokrajową płacę minimalną, aby 
ograniczyć konkurencyjność pracowników z EŚW. Politycy niemieccy chcą wprowadzić ograniczenia do 
dyrektywy UE mającej doprowadzić do pełnej liberalizacji unijnego rynku usług. Prasa polska opisuje 
przypadki drobiazgowych kontroli wykonywanych przez niemieckich urzędników, które utrudniały funk-
cjonowanie polskich firm.
e) Ze względu na ograniczenia w możliwości podejmowania pracy w Niemczech i Austrii, obywatele 
UE-8 szukają pracy w krajach, które najszerzej otworzyły rynki po 1 maja 2004, tj. w Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii, Szwecji. Dotyczy to zwłaszcza pracowników wykwalifikowanych, których brakuje na 
niemieckim rynku pracy31. Migracja obywateli UE-8 postrzegana jest w Wielkiej Brytanii bardzo pozy-
tywnie. Nowi pracownicy nie nadużywają systemu socjalnego i zasilili sektory, w których brakowało siły 
roboczej32.

2. Prognozy migracji z krajów UE-8 do Niemiec
a) Eksperci niemieccy szacują, że potencjał migracyjny w krajach UE-8 wynosi około 2–4% obywateli 
tych krajów33. Zdaniem ekspertów Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), zablokowanie 
na 7 lat pełnej swobody przepływu pracowników z UE-8 do Niemiec tylko nieznacznie zmniejszy 
liczbę obywateli tych krajów gotowych do emigracji w najbliższej dekadzie. Szacunki DIW opierają się 
na założeniu, że zrównywanie średniego poziomu życia między Niemcami a UE-8 będzie zachodziło 
bardzo powoli. DIW przewiduje, że w pierwszych latach po wprowadzeniu pełnej swobody przepływu 
pracowników emigrować będzie do Niemiec rocznie od 116 tys. do 160 tys. osób, z czego połowę sta-
nowić będą osoby w wieku produkcyjnym. Migracja osiągnie najwyższy poziom w ciągu dwóch lat od 
wprowadzenia swobody przepływu, a następnie zacznie się zmniejszać i po dziesięciu latach osiągnie 
30% początkowej wielkości34.
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b) Analiza instytutu DIW zakłada, że migracja z krajów UE-8 będzie zbyt mała, by wpłynąć na stopę 
bezrobocia w tak dużej i otwartej gospodarce jak niemiecka35. Wcześniejsze otwarcie rynków pracy  
w innych krajach UE może spowodować, że część imigrantów, zwłaszcza lepiej wykwalifikowana, 
skieruje się do tych krajów.

3. Ocena skutków przystąpienia nowych państw do UE dla niemieckiego rynku pracy
a) Zjawisko migracji z UE-8 jest oceniane bardzo różnie. Część niemieckich analityków uważa,  
że napływ obywateli EŚW gotowych pracować za niskie pensje, w sytuacji restrykcyjnego rynku pra-
cy w Niemczech, niesie ze sobą ryzyko wzrostu bezrobocia, zwłaszcza wśród niewykwalifikowanych 
pracowników. Dodatkowo imigranci mogą w pierwszych latach swojego pobytu nadmiernie korzystać  
z systemu socjalnego RFN36.
b) Odmienne zdanie mają np. eksperci DIW: migracja z UE-8 może przynieść szereg korzyści niemieckiej 
gospodarce. Starzenie się społeczeństwa zwiększy w nadchodzących latach zapotrzebowanie na wykwa-
lifikowaną siłę roboczą, z której zarobków będzie zasilany jednocześnie niemiecki system emerytalny37. 
Obywatele UE-8 są lepiej wykształceni niż dotychczasowi imigranci, dzięki czemu niemiecki system szkol-
nictwa będzie odciążony. Część analityków uważa, że w dłuższej perspektywie imigranci dadzą więcej  
niemieckiemu systemowi socjalnemu i finansom publicznym niż pobiorą38. 
c) Migracja pracowników z krajów UE-8 może przyczynić się do wzrostu gospodarczego w starych kra-
jach UE (UE-15): napływ 1% populacji nowych państw członkowskich może umożliwić wzrost PKB  
o 0,2–0,3%, szczególnie jeśli zostanie zliberalizowany rynek pracy39.
d) Rozszerzenie UE będzie miało pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy w Niemczech i obroty han-
dlowe z UE-8 . Zaowocuje to powstaniem nowych miejsc pracy w Niemczech40. Przedsiębiorcy zrzeszeni 
w Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK) nawołują wręcz do wpuszczenia pracowników  
z UE-8, pod pewnymi warunkami, wcześniej niż po 7 latach41. 
e) Zmniejszenie ryzyka wzrostu bezrobocia w RFN w wyniku migracji z UE-8, zdaniem większości 
niemieckich instytutów badawczych, byłoby możliwe dzięki liberalizacji niemieckiego prawa pracy 
oraz większej elastyczności pracowników. Odpowiednie działania powinny być podjęte, ich zdaniem, 
jeszcze przed rozszerzeniem UE. Dalsza ochrona rynku będzie skutkowała zwiększoną liczbą przeno-
szonych miejsc pracy, ponieważ firmy niemieckie będą preferowały tańszych i jednocześnie dobrze wy-
kształconych pracowników z EŚW. Według ekspertów z KAS, kraje UE-15 powinny wspomagać rozwój 
gospodarczy krajów UE-8, co będzie najlepszym lekarstwem na zmniejszenie migracji z UE-842.

Wnioski

1. Zdaniem niemieckich analityków, integracja w rozszerzonej Unii i migracja pracowników z UE-8 
będą się przyczyniać do wzrostu gospodarczego w RFN. Według przedstawicieli niemieckiego biznesu, 
dzięki rozszerzeniu UE powstanie wiele nowych miejsc pracy w Niemczech. 
2. Dynamicznie rosną obroty handlowe z nowymi członkami UE, Niemcy cały czas osiągają nadwyżkę. 
Kraje EŚW stają się coraz ważniejszym partnerem handlowym, a beneficjentami tego trendu mogą być 
szczególnie mieszkańcy wschodnich krajów związkowych. 
3. Rok po rozszerzeniu UE przedstawiciele niemieckiego biznesu nie obawiają się konkurencji wschod-
nich firm i napływu tanich towarów z UE-8. Proces integracji gospodarczej z państwami EŚW oceniają 
jako szansę dla niemieckiego biznesu.
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4. Niemcy wykorzystają lepiej korzyści wynikające z rozszerzenia UE, o ile zliberalizują swój rynek 
pracy i zniosą bariery utrudniające napływ wykwalifikowanej siły roboczej z EŚW. 
5. Napływ pracowników z UE-8 jest potrzebny i będzie coraz bardziej istotny dla gospodarki RFN  
ze względu na starzenie się niemieckiego społeczeństwa i malejącą liczbę osób w wieku produkcyjnym. 
Otwarcie niemieckiego rynku pracy dopiero po siedmiu latach nie zmniejszy znacząco liczby potencjal-
nych imigrantów z UE-8, ze względu na utrzymującą się różnicę w zarobkach. 
6. Liczba miejsc pracy przeniesionych dotychczas z Niemiec do UE-8 w ramach tzw. delokalizacji jest 
mniejsza niż to podają niemieckie media. Przenoszenie miejsc pracy do EŚW może zwiększyć bezrobo-
cie w RFN. Rozwiązaniem tego problemu byłoby uelastycznienie niemieckiego prawa pracy. 
7.  Migracja pracowników z nowych państw członkowskich UE do Niemiec jest ograniczona warunka-
mi zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym. W efekcie migracja została niejako przekierowana do krajów 
prowadzących bardziej liberalną politykę. W roku 2004 napływ pracowników z UE-8 nie miał wpły-
wu na stopę bezrobocia w niemieckich landach graniczących z UE-8. Liczba pracowników z nowych 
państw członkowskich na niemieckim rynku pracy jest mniejsza niż podają media.
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