


 

 1 

 
Publikacja przygotowana w ramach projektu badawczego „Mazowieckie Obserwatorium 
Rynku Pracy III”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Priorytet VI - Priorytet VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 – Poprawa 
dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 
6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. 

 

Autor  
Aleksander Łaszek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Warszawa 2013 
 

Kopiowanie i rozpowszechnianie może być dokonywane z podaniem źródła. 

 



 

 2 

 

Streszczenie 

 Po spowolnieniu z lat 2012-2013 w latach 2014-2015 spodziewane jest stopniowe 

ożywienie w światowej gospodarce. Jego skala będzie jednak umiarkowana, a tempo 

wzrostu światowej gospodarki pozostanie poniżej poziomu z lat poprzedzających światowy 

kryzys finansowy. 

 Poprawia się także sytuacja w strefie euro. Reformy podjęte przez kraje Europy 

Południowej powoli zaczynają przynosić efekty, zmniejszając obawy o perspektywy strefy 

euro jako całości. Należy jednak mieć świadomość, że naprawa finansów publicznych  

i sektora finansowego większości państw strefy euro nie została jeszcze zakończona. 

 W 2014 roku, po dwóch latach recesji, gospodarka strefy euro ma ponownie zacząć rosnąć. 

Jest to szczególnie istotne dla Polski, ponieważ połowa polskiego eksportu trafia właśnie 

do strefy euro. 

 Spośród państw strefy euro, dla Polski najistotniejsza jest kondycja gospodarki niemieckiej, 

do której trafia jedna czwarta polskiego eksportu.  Choć w przeciwieństwie do państw 

Europy południowej w latach 2012-2013 nie przestała ona rosnąć, to jednak nie uniknęła 

silnego spowolnienia. Dzięki reformom z poprzednich lat fundamenty niemieckiej 

gospodarki są zdrowe i w nadchodzących latach jest prognozowane jej istotne 

przyspieszenie. 

 Spośród najważniejszych partnerów handlowych Polski najsilniej dotknięta kryzysem 

została gospodarka włoska, co przełożyło się także na polski eksport.  Na przestrzeni 

ostatnich 5 lat Włochy spadły ona z drugiego na szóste miejsce na liście największych 

importerów polskich towarów. W nadchodzących latach nie jest spodziewane istotne 

przyspieszanie włoskiej gospodarki. 

 Drugim dotkniętym kryzysem krajem, którego znaczenie jako odbiorcy polskich towarów 

malało, jest Ukraina. Biorąc pod uwagę polityczną niepewność panującą w tym kraju, 

wszelkie prognozy gospodarcze dla Ukrainy są obarczone dużym błędem. Niemniej jak na 

kraj na tym poziomie rozwoju, obecnie prognozowane tempa wzrostu są bardzo niskie. 

  Spośród państw będących w pierwszej dziesiątce największych rynków eksportowych  

w najbliższych latach najszybciej będą rosły gospodarki Słowacji i Rosji. 
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1. Wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej oraz światowej gospodarce 

W latach 2012-2013 mieliśmy do czynienia z drugą falą światowego kryzysu gospodarczego. Tempo 

wzrostu światowej gospodarki w sposób istotny  spowolniło, a gospodarka unijna weszła w recesję. 

W latach 2014-2015 gospodarka unijna według prognoz Komisji Europejskiej i Międzynarodowego 

Funduszu Walutowego ma wyjść z recesji, jednak tempo jej wzrostu pozostanie niskie. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego 

Recesja w gospodarce unijnej, a w szczególności w strefie euro, w latach 2012-2013 była 

następstwem kryzysu z lat 2008-2009. Pierwsza fala kryzysu ujawniła, że model wzrostu 

gospodarczego wielu państw europejskich jest nie do utrzymania. W przypadku państw takich jak 

Irlandia czy Hiszpania bazował on rosnącym zadłużeniu sektora prywatnego, w państwach takich jak 

Grecja, siłą napędową było zadłużenie sektora publicznego.  Po wybuchu kryzysu stało się jasne, że 

irlandzkie i hiszpańskie banki nie odzyskają wszystkich pieniędzy, które pożyczyły firmom  

i gospodarstwom domowym, tak samo zresztą jak osoby i instytucje, które kupowały greckie 

obligacje.  Obawy o wypłacalność państw i banków w poszczególnych krajach, brak możliwości 

dalszego finansowania konsumpcji rosnącym zadłużeniem oraz generalna niepewność, sprawiająca, 

że zarówno firmy jak i osoby prywatne zaczęły wstrzymywać się z wydatkami, doprowadziły do recesji 

w większości państw Unii Europejskiej. 

Część państw, tak jak m.in. państwa nadbałtyckie czy Irlandia przyjęły do wiadomości, że 

przedkryzysowy poziom konsumpcji był sztucznie zawyżany poprzez życie na kredyt. Państwa te 
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wdrożyły programy dostosowawcze i powróciły na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Niestety znaczna 

część państw, w tym tak duże gospodarki jak Hiszpania czy Francja  próbowały podtrzymać zawyżony 

poziom PKB poprzez agresywne zwiększenie wydatków publicznych. Pozwoliło im to odsunąć 

nieznacznie w czasie moment dostosowania, jednak kryzys powrócił do tych krajów w 2012 roku 

wraz rosnącymi obawami o ich wypłacalność.  Dodatkowymi czynnikami, które przyczyniły się do 

drugiej fali kryzysu w Unii Europejskiej była niechęć większości państw do gruntownej 

restrukturyzacji sektorów bankowych. Restrukturyzacja taka wiązałaby się z zamknięciem części 

banków, czego rządy starały się uniknąć. W efekcie rządy przymykały oko na funkcjonowanie 

banków, które poukrywały swoje straty, np. przedłużając linie kredytowe dla przedsiębiorstw, które 

były już bankrutami. Z jednej strony utrzymywało to sztucznie przy życiu niewydajne 

przedsiębiorstwa, które powinny upaść, z drugiej strony ograniczało dostęp do kredytów dla 

obiecujących przedsiębiorstw, ograniczając ich możliwości rozwoju. Obawy o wypłacalność banków 

przyczyniały się do generalnej niepewności w gospodarce. Towarzyszyła temu niechęć państw 

unijnych do podjęcia innych kluczowych reform, takich jak uelastycznienie rynku pracy (firmy, które 

nie mogą zwalniać, boją się zatrudniać), podniesienie wieku emerytalnego (co jest to konieczne w 

obliczu starzenia się społeczeństwa europejskiego). W rezultacie odkładanie trudnych decyzji na 

później przyczyniło się do nawrotu kryzysu w latach 2012-2013, czemu towarzyszyły poważne obawy 

o spójność strefy euro, co dodatkowo potęgowało niepewność w gospodarce europejskiej. 

Obecnie zaczynają już być widoczne efekty podjętych w końcu przez państwa Unii Europejskiej 

reform. Istotnie zmniejszyły się obawy o rozpad strefy euro, maleje skala nierównowag 

makroekonomicznych wewnątrz UE. Kraje Europy Południowej dzięki ograniczeniu płac oraz rosnącej 

produktywności powoli odzyskują swoją konkurencyjność, co przekłada się na wzrost ich eksportu1.  

Zmalały tez obawy inwestorów o bankructwa poszczególnych państw i banków, dzięki czemu spadają 

koszty odsetek od kredytów przez nie zaciągniętych.  Wszystko to razem przyczynia się do lepszych 

nastrojów przedsiębiorców i konsumentów, którzy  pewniej patrząc w przyszłość ponownie stają się 

być bardziej skłonni by inwestować i wydawać więcej. 

Nie można uznać, że kryzys w strefie euro już całkiem się zakończył. Wiele państw, w szczególności 

Włochy i Francja, wymaga jeszcze przeprowadzenia  dalszych reform, by ich gospodarki ponownie 

mogły  się rozwijać.  Zadłużenie publiczne prawie wszystkich państw Unii Europejskiej po kryzysie 

istotnie wzrosło. Koszty obsługi oraz spłata tych długów w nadchodzących latach będą stanowiły 

obciążenie dla podatników. Nie można też zapominać o tym, że większość społeczeństw Unii 

Europejskiej szybko się starzeje. Negatywny wpływ starzenia się będzie nasilał się w nadchodzących 

latach. 

                                                      

1
 W okresie poprzedzającym kryzys państwa Europy Południowej utraciły swoją konkurencyjność – importowały 

znacznie więcej niż były w stanie wyeksportować, ponieważ ich towary były relatywnie drogie. Różnicę między 
importem a eksportem finansowano rosnącym zadłużeniem. 
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Choć to Europę można uznać za główne epicentrum drugiej fali światowego kryzysu, pozostałe 

państwa świata także mają swoje problemy. W przypadku Stanów Zjednoczonych cały czas 

Republikanie i Demokraci nie są w stanie osiągnąć ostatecznego porozumienia dotyczącego sposobu 

na ograniczenie olbrzymiego deficytu sektora finansów publicznych, który w nadchodzących latach 

może zostać pogłębiony z powodu rosnącej liczby emerytów, korzystających z publicznych świadczeń.  

Do tego dochodzi także niepewność dotycząca polityki pieniężnej – w jaki sposób i kiedy FED wycofa 

się z niekonwencjonalnych instrumentów polityki pieniężnej, które de facto oznaczają drukowanie 

dodatkowych dolarów. 

W 2012 i 2013 obserwujemy także spowolnienie w gospodarkach krajów rozwijających się.  

W państwach tych ujawniają się strukturalne bariery dla wzrostu gospodarczego, związane m.in. z 

złymi regulacjami, nadmiernym wpływem państwa na gospodarkę, brakiem stabilnego pieniądza. 

Najbardziej jest to widoczne w przypadku Indii, ale podobne symptomy, choć na mniejszą skalę widać 

też np. w Brazylii.  Spowolniła także gospodarka chińska, choć należy zauważyć, że tempo jej wzrostu 

pozostaje wciąż na bardzo wysokim poziomie. 

 

2. Polska na tle państw UE-28 

By ocenić stan i perspektywy gospodarek poszczególnych państw Unii Europejskiej oraz Rosji  

i Ukrainy2 jako punkt odniesienia można przyjąć Polskę.  Z punktu widzenia potencjalnych 

eksporterów za najważniejsze można uznać wielkość potencjalnego rynku oraz perspektywy jego 

wzrostu.  Zarówno na jedno i drugie w przypadku poszczególnych produktów ma wpływ wiele 

czynników, niemniej prawie zawsze istotna jest generalna kondycja gospodarki. A tą można 

syntetycznie scharakteryzować za pomocą trzech miar: 

- obecny poziom rozwoju, najczęściej stosowaną miarą jest tu PKB3 na mieszkańca; 

- perspektywy rozwoju, czyli prognozowane tempo wzrostu PKB; 

-wielkość gospodarki, czyli właśnie PKB. 

Partnerzy handlowi Polski są krajami o zróżnicowanym poziomie rozwoju. Po pierwsze może to 

sugerować, że mieszkający w nich potencjalni klienci przykładają różną wagę do ceny i do jakości 

towaru. Po drugie teoria ekonomii oraz praktyka pokazują, że kraje słabiej rozwinięte, zazwyczaj 

wykazują wyższe tempo wzrostu gospodarczego od krajów najwyżej rozwiniętych (kraje rozwijające 

się mogą importować technologie oraz rozwiązania organizacyjne, które już istnieją; kraje wysoko 

rozwinięte mogą dalej się rozwijać  tylko dzięki innowacjom, co jest procesem znacznie trudniejszym 

                                                      
2
 Oba kraje obok państw UE są wśród najważniejszych rynków eksportowych dla Polski 

3
 Produkt Krajowy Brutto, czyli łączna wartość dóbr i usług wytwarzanych w danej gospodarce na przestrzeni 

roku. 
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 i wolniejszym). Dlatego tempo wzrostu rzędu 1,4% w przypadku Niemiec można uznać za wysokie, 

jednak wzrost o 1,5% w przypadku Ukrainy jest już wartością bardzo niską. Generalnie jednak wśród 

państw UE zależność między poziomem rozwoju a wzrostem jest widoczna – państwa najwyżej 

rozwinięte rosną wolniej. 

Wśród analizowanych krajów wyróżniają się dwie grupy: 

1) szybko rosnących, ale relatywnie biedniejszych państw rozwijających się.  Największe kraje  

w tej grupie to Polska i Rosja, poza nimi zaliczają się do niej również kraje nadbałtyckie, 

Słowacja oraz Grecja. Obecność Grecji w tej grupie to efekt kryzysu i znacznego spadku jej 

PKB per capita w ostatnich latach. Co do prognoz wzrostu Grecji należy zachować pewną 

ostrożność, ponieważ w ciągu ostatnich lat prognozy Międzynarodowego Funduszu 

walutowego cechował nadmierny optymizm4. 

2) bogatych, ale wolniej rosnących państw wysoko rozwiniętych. Największe państwa w tej 

grupie to Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania. Uwagę zwracają Irlandia i Szwecja, które przy 

bardzo wysokim poziome PKB per capita rosną szybciej od pozostałych państw tej grupy, co 

świadczy o dynamizmie ich gospodarek. 

Pozostałe państwa umykają już tak łatwej kategoryzacji. Włochy, Hiszpania  i Słowenia borykają się  

z problemami gospodarczymi i odstają od krajów z drugiej grupy (do których jest im najbliżej) 

zarówno jeśli chodzi o poziom rozwoju jak i tempo wzrostu gospodarczego. Czechy i Malta znajdują 

się pomiędzy oboma grupami, będąc już na wyższym poziomie niż kraje z pierwszej grupy, ale wciąż 

jeszcze poniżej poziomu drugiej grupy.  Zwraca uwagę Ukraina, której sytuacja jest najgorsza – 

połączenie niskiego poziomu rozwoju z brakiem perspektyw wzrostu, będące efektem fatalnej 

polityki gospodarczej kolejnych rządów. Z punktu widzenia Polski warto jeszcze zwrócić uwagę na 

sytuację Węgier, które jeszcze pięć lat temu były w pierwszej dziesiątce odbiorców polskiego 

eksportu. Jednak w na skutek trwającego kryzysu gospodarczego na Węgrzech, polski eksport na ten 

rynek rósł znacznie wolniej niż w przypadku innych krajów, w efekcie czego Węgry obecnie nie są już 

w pierwszej dziesiątce importerów polskich towarów. Patrząc na perspektywy wzrostu tego kraju nie 

należy oczekiwać istotnych zmian w tym zakresie. 

                                                      
4
 Nie sposób nie zauważyć, że tylko dzięki zawyżonym prognozom można było udawać, że kolejne plany 

ratunkowe dla Grecji mają szansę zadziałać. 



 

 8 

Wielkość bąbli na wykresie jest 

proporcjonalna do  wielkości 

poszczególnych gospodarek, 

mierzonych ich PKB.  

Wykorzystano dane o PKB 

uwzględniające różnice w sile 

nabywczej, czyli fakt, że 

przykładowo za 100 dolarów 

można kupić więcej w Polsce niż  

w Niemczech, co wynika z różnicy 

w poziomie cen. W wartościach 

nominalnych różnice w PKB na 

mieszkańca są większe. 

Źródło: opracowanie własne na 

podstawie prognoz 

Międzynarodowego Funduszu 

Walutoweg
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3. Sytuacja głównych partnerów handlowych Polski 

Najważniejszym partnerem handlowym Polski są Niemcy, gdzie trafia ¼ naszego eksportu i wielkość 

ta, pomimo pewnych wahań, pozostaje względnie stała. Jednak relatywne znaczenie kolejnych 

partnerów handlowych Polski uległo istotnym zmianom od początku wybuchu kryzysu. Szczególnie 

zwraca uwagę spadek znaczenia Włoch, które jeszcze w 2007 roku były drugim co do wielkości 

rynkiem zbytu dla polskich towarów. Jednak problemy gospodarcze tego kraju znalazły swoje odbicie 

w stagnacji importu z Polski. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku, również ciężko dotkniętej 

kryzysem, Ukrainy. Z drugiej strony wśród krajów do których polski eksport rósł najszybciej są:  

W. Brytania, Czechy, Rosja oraz Holandia.  Można spekulować, że za wzrostami tymi stoją różne 

przyczyny. W przypadku W. Brytanii, która awansowała na drugie miejsce na liście głównych 

importerów polskich towarów, oraz Holandii wzrost może być związany z liczną grupą Polaków, 

którzy osiedlili się w tych państwach po wejściu Polski do UE.  Obecność licznej polonii ułatwia 

wejście na rynek polskim firmom. W przypadku Czech oraz Rosji dynamiczny wzrost eksportu można 

wiązać z relatywnie dobrymi wynikami gospodarczymi tych krajów w czasie kryzysu. 

 

Główne rynki eksportowe Polski 2007-2012 
 udział w polskim 

eksporcie 
 w 2012 r. 

udział w polskim 
eksporcie 
 w 2007 r. 

zmiana udziału 
 w eksporcie 
 2007-2012 
 (pkt. proc.) 

dynamika 
 2007-2012 

(2007=100%) 

Niemcy 25.1% 25.9% -0.8% 135.1% 
W. Brytania 6.7% 5.9% 0.8% 157.8% 
Czechy 6.3% 5.5% 0.8% 157.9% 
Francja 5.8% 6.1% -0.3% 133.4% 
Rosja 5.4% 4.6% 0.8% 163.2% 
Włochy 4.9% 6.6% -1.7% 102.7% 
Holandia 4.5% 3.8% 0.7% 162.8% 
Ukraina 2.9% 4.0% -1.1% 101.7% 
Szwecja 2.6% 3.2% -0.6% 114.7% 
Słowacja 2.6% 1.9% 0.7% 164.5% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Spośród najważniejszych polskich partnerów handlowych najwyższe prognozy wzrostu są dla Rosji. 

Należy jednak pamiętać, że gospodarka tego kraju jest bardzo silnie powiązana z cenami surowców  

i to w znacznej mierze od nich zależy koniunktura w Rosji. Bardziej zwracają uwagę relatywnie 

wysokie prognozy dla Słowacji, która w ostatnich latach była jedną z najszybciej rosnących 

gospodarek Europy. Zdrowe fundamenty gospodarcze mogą sugerować, że kraj ten w kolejnych 

latach będzie dalej szybko się rozwijał, zmniejszając dystans dzielący go od państw Europy 

Zachodniej. Na drugim końcu skali znajdują się natomiast Włochy, czyli kraj od lat pogrążony  
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w stagnacji gospodarczej. W kolejnych latach (2016-2018) Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie 

przewiduje istotnych zmian w tempie wzrostu gospodarczego głównych partnerów handlowych 

Polski.  Można co najwyżej wspomnieć o prognozowanym nieznacznym przyspieszeniu tempa 

wzrostu w takich krajach jak Holandia, Czechy, Słowacja czy Francja. 

 

Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

 

Poszczególne kraje charakteryzują się różną „naturalną stopą bezrobocia”, czyli wielkością bezrobocia 

odpowiadającą stanowi równowagi w gospodarce. Przykładowo Słowacja jest krajem, w którym od 

lat, pomimo szybkiego wzrostu gospodarczego, bezrobocie pozostaje na wysokim poziomie. Istotna 

jednak w tym przypadku jest tendencja spadkowa. Z drugiej strony jednak obecne poziomy 

bezrobocia dla Francji czy Włoch są rekordowo wysokie, co pokazuje skalę problemów tych 

gospodarek.  W Niemczech, dzięki reformom kanclerza Schroedera stopa bezrobocia, pomimo 

światowego kryzysu, spadła do rekordowo niskiego poziomu. 
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Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

 

4. Prognozy dla poszczególnych krajów 

Dane na temat struktury handlu pochodzą z opracowań Ministerstwa Gospodarki. Prognozy 

pochodzą z prognozy jesiennej (2013) Komisji Europejskiej oraz  

a. Niemcy (25,1% polskiego eksportu w 2012 roku) 

Niemcy to największa gospodarka UE. Dzięki reformom przeprowadzonym przez kanclerza 

Schröder’a, gospodarka niemiecka wykazała się dużą odpornością po wybuchu światowego kryzysu 

finansowego. Dzięki wysokiej jakości, konkurencyjnym towarom, niemieckie firmy skorzystały na 

szybszym wzroście w krajach rozwijających się. Sytuacja polityczna w kraju jest stabilna, od  2005 

roku kanclerzem Niemiec jest Angela Merkel, której partia CDU wraz z bliźniaczą partią CSU5. właśnie 

wygrała kolejne wybory parlamentarne 

Od 20 lat RFN jest najważniejszym partnerem handlowym Polski. Udział Niemiec w polskim eksporcie 

ogółem sięga 25%, a w imporcie 21%. Mimo osłabienia dynamiki wymiany w 2012 roku Polska była 

10-tym co do wielkości partnerem Niemiec w ich eksporcie, wyprzedzając m.in.  Rosję, Hiszpanię 

 i Szwecję.  Odporność polskiej gospodarki na kryzys w strefie euro , sprawiła, że coraz więcej 

Niemców docenia Polskę jako istotnego partnera gospodarczego. Największy udział w polskim 

eksporcie do Niemiec miały maszyny i urządzenia mechaniczne oraz sprzęt elektryczny (22%), metale 

nieszlachetne (17%) oraz pojazdy (15%). Największy udział w imporcie miały maszyny i urządzenia 

mechaniczne (25%), metale (16%), pojazdy i statki (14%) oraz tworzywa sztuczne. 

                                                      
5
 CSU działa tylko na terenie Bawarii, gdzie CDU nie prowadzi działalności. 
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Choć gospodarka całej strefy euro w  latach 2012-2013 pogrążyła się ponownie w recesji, gospodarka 

niemiecka w ujęciu rocznym nie przestała rosnąć. Po 0,5 % spadku w czwartym kwartale 2012, realne 

PKB ustabilizowało się w pierwszym kwartale 2013 i istotnie wzrosło w drugim kwartale (0,7%). Sroga 

zima nie pozostała bez wpływu na gospodarkę w pierwszym kwartale, zwłaszcza w budownictwie. 

Efekt nadrabiania zaległości po zimie zwiększył wzrost  PKB w drugim kwartale. Popyt krajowy,  

w szczególności spożycie prywatne i zmiany w zapasach, miały kluczowe znaczenie dla  wzrostu  

w pierwszych dwóch kwartałach 2013 przy niekorzystnych zmianach inwestycji. 

Prognozy Komisji Europejskiej, wskazują na dalszy rozwój w bardziej umiarkowanym tempie  

w najbliższych kwartałach. Produkcja przemysłowa odnotowała tylko niewielki wzrost w 3 kwartale 

2013 roku, jednak ostatnie sondaże (publikowane w grudniu 2013 i nieuwzględnione w prognozach 

KE) wskazują na znaczną poprawę nastrojów gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw. Może 

zwiastować to większe niż dotychczas prognozowano zwiększenie produkcji oraz inwestycji w 2014 

roku. KE w jesiennej prognozie przewiduje, że wzrost w całym 2013 roku wyniesie 0,5%, a w 2014 

roku przyspieszy do 1,7%. Jest to odpowiednio 0,1 pp. więcej oraz 0,1 pp. mniej niż w prognozie 

wiosennej. Rewizja na 2014 odzwierciedla mniejszy wzrost eksportu w nadchodzących kwartałach, 

spowodowany spowolnieniem w krajach spoza UE, a także nieco mniej korzystną zmianą kursu walut, 

niż zakładano wcześniej. Dla kontrastu, warto dodać, że pozytywne perspektywy dla popytu 

wewnętrznego pozostają na tym samym poziomie. Prywatną konsumpcję wspierają niskie stopy 

procentowe (niższe koszty spłaty kredytów), rosnące pensje (w tym nowa płaca minimalna, około 

1360 euro miesięcznie). Przewidywane ożywienie inwestycji przełoży się zaś na spadek bezrobocia. 

Komisja Europejska zakłada, że popyt krajowy będzie głównym czynnikiem wzrostu. 

W drugim kwartale 2013 roku inwestycje w maszyny i urządzenia nieznacznie wzrosły, nastąpił koniec 

okresu 6 kwartałów spadających inwestycji. Spadki te związane były z kryzysem, recesją w strefie 

euro oraz niepewnością firm, które wolały wstrzymać się z inwestycjami. Zmniejszenie niepewności 

(poprawa koniunktury w strefie euro), powoli rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz 

korzystne warunki finansowania (niskie stopy procentowe) pozwolą na dalsze stopniowe zwiększanie 

inwestycji. Odbicie inwestycji może być mniej dynamiczne niż w poprzednich cyklach, z powodu 

wciąż trudnej sytuacji wielu państw europejskich oraz wolniejszego wzrost na rynkach wschodzących. 

W budownictwie, wciąż widać efekt nadrabiania zaległości, po spowolnieniu związanym z pogodą w 

pierwszym kwartale 2013 r. Nie bez znaczenia dla gospodarki pozostanie obecna polityka 

energetyczna rządu mająca na celu rezygnacje z energii atomowej do 2022. Niewątpliwie będzie to 

oznaczało inwestycje w inne źródła energii. 

Komisja Europejska w listopadzie obniżyła swoje wcześniejsze prognozy wzrostu niemieckiego 

eksportu. Szybciej od eksportu rosnąć ma natomiast import, co będzie związane ze wzrostem 

importochłonnych inwestycji. 
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Obecnie poziom bezrobocia jest rekordowo niski, a w najbliższych latach przewidywany jest kolejny 

dalszy wzrost zatrudnienia.  Dlatego też pomimo znacznej migracji netto i wzrostu aktywności 

zawodowej, możliwe jest zmniejszenie stopy bezrobocia. Należy jednak pamiętać, że stopniowe 

wprowadzanie pensji minimalnej może spowodować utratę części miejsc pracy (szczególnie we 

wschodnich latach). Po przejściowym spowolnienia w 2013 r., wzrost płac i wynagrodzeń przyśpieszy 

na nowo.  W przeciwieństwie do większości pozostałych państw strefy euro, niemieckie finanse 

publiczne są zdrowe. Budżet rządu ma pozostać zrównoważony natomiast saldo strukturalne 

powinno wykazać niewielką nadwyżkę w horyzoncie prognozy. 

Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego są ostrożniejsze od prognoz Komisji 

Europejskiej i przewidują, że w latach 2013-2014 gospodarka niemiecka urośnie o odpowiednio 0,5% 

i 1,4%.  Fundusz przyjmuje, że w latach 2015-2018 gospodarka niemiecka będzie dalej rosła w tempie 

ok. 1,3% rocznie, co będzie odpowiadało tempu wzrostu potencjalnego.  Silną stroną niemieckiej 

gospodarki w kolejnych latach pozostaną zdrowe finanse publiczne oraz zreformowany rynek pracy.  

Z drugiej strony jednak niemieckie społeczeństwo będzie szybko się starzeć, co może mieć negatywny 

wpływ na wzrost gospodarczy. 

 

b. Wielka Brytania (6,7 % polskiego eksportu w 2012 roku) 

Wielka Brytania jest czwartą gospodarką UE oraz największym krajem UE nie będącym członkiem 

strefy euro. Kraj uznawany za jedną z bardziej liberalnych gospodarek UE, od czasu reform „żelaznej 

damy ”, konserwatywnej premier Thatcher. Obecnie, premierem kraju, jest również przedstawiciel 

Partii Konserwatywnej George Cameron . Margaret Thatcher zliberalizowała brytyjską gospodarkę, co 

wiązało się  m.in.  z ograniczeniem siły związków zawodowych i dużymi protestami. Obecny premier 

ma przed sobą również niepopularne działania: finanse publiczne wciąż wymagają dalszej naprawy, 

konieczne jest wydłużenie wieku emerytalnego. Planowana także jest prywatyzacja Królewskiej 

Poczty. 

Wielka Brytania to drugi, po Niemczech, rynek zbytu dla polskich towarów. Na Wielką Brytanię 

przypada 6,5 % eksportu i dynamicznie rośnie w ostatnich latach. W 2012 r. najważniejsze grupy 

towarowe w polskim eksporcie na rynek brytyjski stanowiły: wyroby przemysłu elektromaszynowego 

(45,3%),artykuły rolno-spożywcze (13,1%) oraz wyroby ceramiczne (12,2%). W polskim imporcie 

 z Wielkiej Brytanii największą cześć stanowią wyroby elektromaszynowe (37,3%), Kolejne miejsca 

 w imporcie do Polski z Wielkiej Brytanii zajęły wyroby chemiczne (32,7%) oraz artykuły rolno-

spożywcze(10%). 

Obecne wyliczenia wskazują, że w 2012 roku gospodarka brytyjska urosła o  tylko o 0,1 % co oznacza 

rewizję w dół, w stosunku do poprzednich szacunków. Z kolei w 2013 roku, wzrost wydaje się 

pozytywnie zaskakiwać. i zdaniem Komisji Europejskiej ma wynieść 1,3%, a według 

Międzynarodowego Funduszu Walutowego 1,4%. Wzrost o 1% w pierwszej połowie roku był  głównie 
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zasługą konsumpcji prywatnej.  Od 7 kwartałów konsumpcja prywatna rośnie wzrost trend ten ma 

być kontynuowany – w pierwszej połowie 2013 roku odpowiadała ona za połowę wzrostu PKB   

Podczas gdy wzrost płac duży jest powolny, a inflacja tempie powoli zaczęła spadać. Nastroje 

konsumentów poprawiły jednak przede wszystkim dzięki dużemu wzrostowi zatrudnienia w 2012. 

Prognoza Komisji Europejskiej mówi o wzroście 1,2 % w 2013 oraz kolejno 0,7% i 0,9% w 2013 i 2014 

roku, co przełoży się na dalszy spadek bezrobocia z 7,9% w 2012 do 7,3 % w 2015  

Komisja Europejska oczekuje, że w drugiej połowie 2013 roku zaczną rosnąć inwestycje, dzięki 

łatwiejszemu dostępowi do kredytu oraz oraz malejącej niepewności .  W całym okresie 2013-2015 

Komisja Europejska zakłada pozytywny wkład eksportu netto do wzrostu, rzędu 0,2-0,3 pkt. proc 

rocznie. Razem, zdaniem Komisji Europejskiej, da to wzrost gospodarczy około 2,2 % w 2014 roku i 

nieznacznie więcej, bo 2,4% w 2015 . Prognozy te są nieznacznie bardziej optymistyczne od 

przewidywań Międzynarodowego Funduszu Walutowego, według którego wzrost wyniesie 1,9%  

w 2014 roku oraz 2% w 2015. Istotnym założeniem prognoz Komisji na a 2014 i 2015 rok jest  

poprawa zaufania oraz większa podaż kredytu . Wśród głównych zagrożeń dla prognozy Komisja 

wymienia z wolno rosnące płace  oraz inwestycje które przedsiębiorcy mogą odsunąć w czasie. 

Dzięki rosnącej konkurencyjności Wielkiej Brytanii poprawia się saldo obrotów z zagranicą. Choć  

w pierwszej połowie 2013 roku było to związane głównie ze słabością importu, to w całym okresie 

prognozy 2013-2015 Komisja Europejska przewiduje znacznie szybszy wzrost eksportu (ponad 3% 

rocznie) niż importu (ok. 2-2,5% rocznie). Wzrost konkurencyjności jest związany m.in.  

z ograniczeniem tempa wzrostu płac. Trzeba jednak pamiętać, że głównymi parterami Wielkiej 

Brytanii pozostają kraje UE i ich rozwój będzie miał duże znaczenie dla zachowania brytyjskiego 

eksportu w najbliższych latach. 

Inflacja od 2011 roku spada, przejściowe, kwartalne przyśpieszenie  na koniec 2012 roku oraz 

początek 2013 roku  spowodowane było to  wzrostem opłat za studia, cen żywności oraz artykułów 

gospodarstw domowych. KE prognozuje inflację w wysokości 2,6 % w 2013. Później, pomimo 

przewidywanego wzrostu cen regulowanych, inflacja ma  osiągnąć  2% wraz  końcem 2015 . Wynika 

to z przewidywanego słabego  wzrostu płac w czasie najbliższych latach. Planowane obniżenie akcyzy 

na paliwowe wrześniu 2014 oraz aprecjacja funta powinny zmniejszyć ceny dóbr importowanych.  

Z drugiej strony, nieoczekiwany wzrost cen surowców może przełożyć się na inflację wyższą od 

oczekiwanej. 

Skutkiem globalnego kryzysu finansowego był olbrzymi wzrost brytyjskiego deficytu budżetowego, do 

11,4% w roku 2009/20106, co było jednym z najwyższych poziomów na świecie. Wielka Brytania, jako 

kraj wysoko rozwinięty była w stanie sfinansować tak duże deficyty bez pomocy zagranicznej (Wielka 

Brytania jest jednym z krajów o najlepszej historii kredytowej, spłacającym wszystkie swoje długi od 

ponad 2 wieków, co bardzo zwiększa wiarygodność kraju). Programy oszczędnościowe rządu oraz 

                                                      
6
 Rok budżetowy w Wielkiej Brytanii nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 



 

 15 

poprawiająca się sytuacja gospodarcza pozwoliły na obniżenie go do 5,2% w roku 2012/2013. Komisja 

Europejska oczekuje, że do roku 2015/2016 deficyt spadnie do 4,4%. 

 

c. Republika Czeska (6,1% polskiego eksportu w 2012 roku) 

Republika Czeska to największy importer polskich towarów spośród krajów byłego bloku 

wschodniego. Choć kraj ten nie należy do największych (16 gospodarka UE), to jest to trzeci co do 

wielkości rynek dla polskich towarów, porównywalny z W. Brytanią (drugi co do wielkości polski 

rynek eksportowy) czy Francją (czwarty).  W przeciwieństwie do Słowacji, która była zawsze słabiej 

rozwiniętą częścią Czechosłowacji, Czechy nie weszły do strefy euro. Choć jeszcze w latach 90. Czechy 

na tle innych państw postsocjalistycznych wyróżniały się wyższym poziomem rozwoju, obecnie dzięki 

szybkiemu rozwojowi Polski czy Słowacji różnica ta istotnie zmalała. Grudniowe wybory wygrała 

Czeska Partia Socjaldemokratyczna (CSSD) na czele z 40-letnim Bohuslavem Sobotką. W Momencie 

pisania tekstu rząd nie został jeszcze zaprzysiężony. Struktura eksportu do Czech wygląda 

następująco25%, wyroby metalurgiczne – ponad 21%, wyroby przemysłu chemicznego- ponad 14%, 

produkty mineralne- ponad 13% oraz artykuły rolno-spożywcze - ok.12%.Import z Czech to kolejno: 

wyroby przemysłu elektromaszynowego - 35%, wyroby przemysłu chemicznego –18%, wyroby 

metalurgiczne -. 17,8% oraz produkty mineralne -10% i artykuły rolno spożywcze - 8%.  

Po sześciu kolejnych kwartałach spadków, w drugim kwartale 2013 roku realny PKB Czech wzrósł  

o 0,6%, kończąc najdłuższą recesję od 1993 roku.  Na gospodarkę negatywnie oddziałuje słaba 

koniunktura w gospodarce światowej (Czechy jako mały, otwarty kraj są wrażliwe na wahania 

światowej koniunkturze) cięcia inwestycji w sektorze publicznym, podwyżki cen energii oraz żywności 

a także podatków pośrednich. Recesja została pogłębiona przez   niski wzrost dochodów do 

dyspozycji  gospodarstw domowych oraz niewielkie  inwestycje przedsiębiorstw. Silniejszy popyt 

zewnętrzny oraz wzrost zapasów mogą być czynnikiem wspierającym ożywienie w 2014.  Komisja 

Europejska oczekuje , że konsumpcja gospodarstw domowych oraz nakłady brutto na środki trwałe 

mogą w dużej mierze, odpowiadać za wzrost w 2015 rok.  Największy  wkład do wzrostu, w pierwszej 

połowie 2013 roku pochodził  z działalności finansowej i ubezpieczeniowej, który stanowi dość małą i 

elastyczną część gospodarki. Natomiast wartość dodana w sektorze produkcyjnym nadal spada. Duży 

część nowo zatrudnionych pracowników, to osoby zatrudnione nie na pełny etat,. Firmy nie mają 

problemów z dostępem do kredytów -podaż kredytu nie jest uznawana za czynnik ograniczający 

gospodarkę. 

Oczekuje się, że konsumpcja gospodarstw domowych wzrośnie o 1,0% w 2014, obecne warunki na  

rynku pracy nie zwiastują dynamicznego wzrostu płac. Wzrost zatrudnienia pozostanie ograniczony  

przez spadek populacji w wieku produkcyjnym związany ze starzeniem się społeczeństwa.  

W przeciwieństwie do poprzednich lat nie przewiduje się dalszych podwyżek podatków, które 

mogłyby mieć negatywny wpływ na wzrost dochodów gospodarstw domowych. Co więcej wzrostowi 

realnych w 2014 roku dochodów będzie sprzyjała niska inflacja.  Komisja Europejska prognozuje, że 
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wzrostowi popytu będzie sprzyjał spadek stopy oszczędności – gospodarstwa domowe będą 

wydawały więcej. Nakłady brutto na środki trwałe mogą wzrosnąć w trakcie 2014 to wraz ze 

wzrostem  liczby nowych zamówień przekraczającym obecne moce produkcyjne. Niemniej ankiety 

oficerów kredytowych nie wskazują na wzrost popytu na kredyt w krótkim okresie . Jeżeli chodzi  

o budownictwo mieszkaniowe, w obliczu dużej liczby niesprzedanych mieszkań nie jest spodziewany 

obecnie wzrost produkcji. Łącznie Komisja Europejska oczekuje, że popyt wewnętrzny wzmocni się 

dopiero w 2015 roku, wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy oraz przedsiębiorstw poprawą 

nastrojów w sektorze przedsiębiorstw W 2014 roku to eksport będzie głównym źródłem wzrostu dla 

Czech.  

Oczekuje się, że inflacja w 2013 wyniesie 1,4 %. Spowodowane to będzie wzrostem cen żywności oraz 

podatków pośrednich. W 2014 inflacja ma spaść do 0,5 % ze względu na niższe ceny energii. W 2015 

nieco silniejszy wkład w inflacje będą miały czynniki popytowe.W horyzoncie prognozy Komisja 

Europejska nie przewiduje dalszych  zmian podatkach pośrednich oraz cen dóbr importowanych 

które mogły by kosztową prowadzić do wzrostu cen. Niewielki wzrost płac nie spowoduje znaczącego 

wzrostu kosztów pracy.  

Oczekuje się, że deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2014 roku osiągnie 2,9 % 

PKB. Warto zauważyć, że inwestycje publiczne będą 35 % mniejsza niż w 2009 roku kiedy były na 

szczycie. Wśród innych działań rządowych mających na celu ograniczenie deficytu można wymienić 

niższą indeksacją emerytur, podwyżkę akcyzy. Z drugiej jednak strony dyskutowane zmiany  

w podatkach od osób fizycznych, jeśli wejdą w życie, w 2015 roku będą działały w kierunku obniżenia 

dochodów podatkowych. 

 

d. Francja (5,8% polskiego eksportu w 2012 roku) 

Francja to druga gospodarka Unii Europejskiej, zajmuje także drugie miejsce pod względem liczby 

ludności. To także światowy lider turystyki (75 mln turystów z całego świata rocznie). Kraj ten od 

zawsze prowadził szeroko zakrojoną politykę zagraniczną oraz był czołowym inwestorem 

zagranicznym. Państwo także aktywnie ingerowało w gospodarkę. W początkowej fazie kryzysu, 

relatywnie zamknięta gospodarka francuska, z dużym udziałem publicznym, była stabilniejsza od 

swoich sąsiadów. Z czasem jednak brak konkurencyjności francuskiej gospodarki stawał się coraz 

bardziej widoczny. Chronicznym problemem francuskiej gospodarki pozostaje niemożność 

zrównoważenia finansów publicznych. Francja obecnie coraz bardziej traci dystans do Niemiec.  

W przeciwieństwie do nich, Francja w okresie poprzedzającym kryzys nie przeprowadziła reform, 

koszty pracy są w Francji wysokie, a związki zawodowe silne. Francuzi mając świadomość stagnacji,  

w jakiej znalazł się ich kraj, wybrali na prezydenta w 2007 obiecującego zmiany Nicolasa Sarkozy’ego. 

Nie udało mu się jednak przeprowadzić istotnych reform, także w 2012 roku zawiedzeni Francuzi 

wybrali na jego miejsce socjalistę François Hollande. Jest drugim prezydentem (pierwszy był François 

Mitterrand) reprezentującym Partię Socjalistyczną. 
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W latach bezpośrednio poprzedzających przystąpienie Polski do UE nastąpił znaczący wzrost wymiany 

handlowej z Francją, przy jednoczesnym pojawieniu się ujemnego dla Polski salda. W 2012 r. Francja 

była dla Polski piątym partnerem handlowym w UE z udziałem na poziomie ok. 5% w polskich 

obrotach handlowych ogółem, podczas gdy Polska dla Francji pozostawała dwunastym partnerem 

handlowym z udziałem na poziomie ok. 1,5%. W polskim eksporcie do Francji dominuje paleta 

towarów przemysłowych wysoko-przetworzonych (urządzenia mechaniczne, pojazdy i sprzęt 

transportowy, jachty i łodzie, przyrządy pomiarowe, narzędzia, sprzęt elektryczny, sprzęt obronny) – 

stanowiące połowę wartości eksportu, a ponadto artykułów rolno-spożywczych 

(ekologicznych),produktów drewnianych (mebli, domów drewnianych, stolarki budowlanej), 

wyrobów hutniczych. Eksport do Polski zdominowany jest przez grupę wyrobów elektro-

mechanicznych (wyroby przemysłu samochodowego, maszyny i urządzenia przemysłowe, sprzęt 

elektryczny i elektroniczny) oraz chemicznych(produkty farmaceutyczne i para-chemiczne, chemia 

organiczna, tworzywa sztuczne, kosmetyki). 

W drugim kwartale 2013 roku, roku po dwóch kwartałach recesji, tempo wzrost realnego PKB, 

gwałtownie odbiło (0,5%), jednak po części był to efekt przejściowych czynników. Komisja Europejska 

spodziewa się, że  aktywność gospodarcza zwolni na przełomie 2013 i 2014 roku, by później 

ponownie przyspieszyć.. Głównym źródłem wzrostu będzie popyt krajowy, wkład eksportu netto 

będzie niewielki (ale dodatni). Inwestycje wzrosną tylko nieznacznie. W skali roku Komisja Europejska 

prognozuje wzrost na poziomie 0,2% w 2013 roku oraz 0,9% w 2014 roku. W 2015 zakładając brak 

zmian w polityce oraz siebie lepszym nastrojom konsumentów, prywatna konsumpcja –tradycyjny 

składki wzrostu francuskiej gospodarki, wzrośnie, stymulując zagregowany popyt oraz zachęcając 

przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji. W efekcie dynamika  PKB w stosunku do 2014 wzrośnie 

niemalże dwukrotnie, z 0,9% w 2014 do 1,7 % . Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się 

nieznacznie szybszego wzrostu w 2014 roku (1%) i nieznacznie wolniejszego wzrostu w 2015 (1,7%). 

Według prognoz Komisji Europejskiej w 2013 oraz 2014 konsumpcja prywatna wzrośnie odpowiednio 

o 0,5% oraz 0,6 % , równo z relatywnie wysokim tempem przyrostu populacji  (0,5%). Mimo wzrostu 

bezrobocia oraz podatków prywatni konsumenci powinni skorzystać na niskiej inflacji. Oczekuje się , 

że w 2015 roku dzięki poprawie nastrojów, konsumenci zaczną wydawać więcej. Będzie to związane 

ze wzrostem realnych dochodów oraz rosnącym zatrudnie. W efekcie wzrost prywatnej konsumpcji 

przyspieszy  do 1,6 % . 

Względna odporność Francji na wstrząsy w gospodarce europejskiej  w 2013 roku może zachęcić 

przedsiębiorców do zwiększenia inwestycji. Dodatkowo sprzyjać temu będzie najnowsza ulga 

podatkowa oraz oczekiwany wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych..   

Komisja Europejska oczekuje w 2014 roku wzrostu popytu zewnętrznego, a co za tym idzie eksportu. 

W ostatnich latach Francja traciła udział w zagranicznych rynkach, jej towary były coraz mniej 

konkurencyjne. Zdaniem Komisji Europejskiej przeprowadzone przez rząd dotychczas reformy co 

najwyżej spowolnią tempo spadku konkurencyjności, jednak nie są wystarczająco daleko idące by 
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odwrócić ten trend. W 2014 prognozowany jest niewielki pozytywny wkład eksportu netto (0.1pp)  

a w roku następnym równie niewielki wkład negatywny. (-0,1 pp) . 

Jeżeli chodzi o sytuację na rynku pracy, to w 2014 roku, pracodawcy będą bardziej skłonni zwiększać 

wydajność niż  zatrudniać dodatkowych, nowych pracowników..Pozytywny efekt ostatnich zmian 

w prawie pracy i obniżenie niektórych kosztów pracy  będzie zauważalny dopiero od 2015 roku.  

W międzyczasie ciągły wzrost siły roboczej przełoży się na  wzrost bezrobocia z 11.0% w 2013 do 11.3 

% w 2015 . 

Ryzyko prognozy jest zbilansowane. Z jednej strony reformy mogą dać pozytywny efekt szybciej,  

z drugiej zaś dalsze pogorszanie rentowności film może mieć negatywny wpływ na inwestycje  

i zatrudnienie. 

Po 2015 roku Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje wzrost na poziomie ok. 1.7% rocznie. 

Problemem gospodarki francuskiej jest duży etatyzm – udział wydatków publicznych w PKB należy do 

najwyższych w Europie. Wysokie wydatki wymagają wysokich podatków, przekładając się m.in. na 

wysokie opodatkowanie pracy. Problemy rynku pracy są dodatkowo pogłębiane przez sztywne prawo 

pracy (pracodawca, który nie może zwolnić, będzie bał się zatrudnić). Obecnie rząd podjął działania 

mające na celu obniżenie kosztów pracy oraz uelastycznienie przepisów, jednak nie wydają się one 

wystarczająco daleko idące.  Z drugiej strony wśród mocnych stron gospodarki francuskiej należy 

wskazać demografię, która jest znacznie lepsza niż w większości państw europejskich. 

 

e. Rosja (5,4 % polskiego eksportu w 2012 roku) 

Największy kraj świata, spadkobierca ZSRR, 8 gospodarka świata.  Obecnie w przypadku Rosji z jednej 

strony można mówić o pewnej stabilności politycznej (3 kadencja prezydenta Putina ), co sprzyja 

gospodarce, z drugiej strony jednak niepokoi brak pro wzrostowych reform gospodarczych, a także 

napięcia etniczne, których pochodną są m.in. zamachy terrorystyczne. Rosja w tym roku będzie 

gospodarzem Igrzysk Zimowych, których gigantyczne koszty wynikające z korupcji i megalomanii są 

symptomatyczne dla wielu projektów rządowych.  Maskowanie strukturalnych problemów 

gospodarki rosyjskiej jest możliwe olbrzymim wpływom z eksportu surowców naturalnych. 

 Rosja jest piątym co do wielkości polskim rynkiem eksportowym.   (5,4 % polskiego eksportu w 2012 

roku).  Polska eksportuje do Rosji przede wszystkim wyroby przemysłu elektromaszynowego  (39% 

eksportu), następne miejsce zajmują  wyroby przemysłu chemicznego (19,4%) art. rolno-spożywcze 

(15%) oraz wyroby przemysłu lekkiego  (5,1%).  Polska importuje z Rosji  ponad dwa razy więcej niż 

eksportuje do Rosji.  Polski import  z Rosji jest mało zróżnicowany – w  90% są to surowce . 

Wzrost gospodarki rosyjskiej w pierwszej połowie 2013 był mniejszy niż się spodziewano. 

Odzwierciedlało to słabość wszystkich składników rosyjskiej gospodarki, w szczególności popytu 

wewnętrznego oraz inwestycji. Komisja Europejska prognozuje, że w całym 2013 roku wzrost 

wyniesie 1,9%, potem przyspieszając do 3% i 3,4% kolejno w 2014 i 2015 roku. 
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Jeszcze w 2012 roku tempo wzrostu wynosiło 3,4 % jednak od ostatniego kwartału 2011 stale 

spadało, aż do poziomu 1,2%  w drugim kwartale 2013,  co było najniższym poziomem od 2009 roku. 

Spowolnienie było widoczne zarówno w  prywatnych, jak i publicznych wydatkach, a także w handlu 

zagranicznymNajwiększy spadek zanotowano w nakładach na środki trwałe. 

Konsumpcja prywatna odnotowała najmniejszy spadek. Warto zauważyć,  że bezrobocie utrzymuje 

się na historycznie niskim poziomie (5,2 % w wrześniu), a zatrudnienie wciąż rośnie. Wzrost płac we 

wrześniu wynosił 8,2 % (r/r),  przy inflacji spadającej z 7% w pierwszej połowie roku do 6,1% we 

wrześniu.  Po pogorszeniu na początku roku, nastroje konsumentów w drugiej połowie roku zaczęły 

się poprawiać. W kolejnych latach Komisja Europejska prognozuje spadek inflacji do ok. 5%. Wzrost 

inwestycji znacząco spadł wraz z ograniczeniem inwestycji przez państwowe przedsiębiorstwa  

sektora energetycznego, które spadły o 1,6 %. Od początku roku produkcja przemysłowa de facto stoi 

w miejscu (wzrost I-IX o 0,1%).  Niekorzystnie też kształtuje się sytuacja w handlu zagranicznym –  

- w  pierwszym półroczu 2013 eksport spadł o 3,8% (efekt słabszego popytu zewnętrznego), podczas 

gdy import w tym samym czasie wzrósł o 4,4 %  W efekcie nadwyżka eksportu zmniejszyła się do 91,6 

mld usd. Spowolnienie dotknęło również dochody rządowe  - w pierwszej połowie 2013 roku deficyt 

osiągną 1,2 % PKB. Pogorszenie sytuacji finansów publicznych oraz konieczność sfinansowania 

obietnic wyborczych prezydenta Putina sprawiła, że wróciły dyskusje nad systemem emerytalnym i 

wykorzystaniem przez rząd części środków w nim zgromadzonych.    

Wraz z dalszą poprawą światowej gospodarki zarówno Komisja Europejska jak i Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy oczekują  ożywienia w gospodarce rosyjskiej. Dodatkowo wspierać będą je 

nieznacznie zwiększone wydatki rządu na infrastrukturę transportową oraz Olimpiadę w Soczi. 

W perspektywie 2-3 lat można spodziewać się wzrostu inwestycji w związku z malejącymi wolnymi 

mocami produkcyjnymi.  Choć rząd podejmuje działania na rzecz ograniczenia deficytu, 

wprowadzono też nową regułę łączącą wzrost wydatków z cenami ropy (znaczna część dochodów 

sektora finansów publicznych jest powiązana z eksportem surowców) , to Komisja Europejska wciąż 

prognozuje relatywnie wysokie tempo wzrostu konsumpcji publicznej. Dynamika konsumpcji 

prywatnej, będzie wolniejsza w związku z wolniejszym wzrostem płac oraz kurczeniem się siły 

roboczej (efekt starzenia się społeczeństwa) Choć import wciąż będzie rósł szybciej niż eksport, to 

różnica w dynamikach będzie maleć, zmniejszając negatywny wpływ eksportu netto na PKB. 

Rosyjska gospodarka w najbliższych latach będzie się rozwijać w tempie ok. 3%-4%. Na tle 

wysokorozwiniętych państw Europy może wydawać się to dużo, jednak będzie to znacznie mniej niż 

średnie tempo z lat 2003-2007, które wynosiło 7,5%. 

Gospodarka rosyjska pozostaje uzależniona od eksportu surowców naturalnych. Pozostałe sektory 

gospodarki są mało wydajne i wymagają gruntownych reform. Jednym z podstawowych problemów 

gospodarki rosyjskiej są bariery ograniczające konkurencję w poszczególnych sektorach, dzięki 

którym nawet nieefektywne przedsiębiorstwa kontrolowane przez państwo lub oligarchów mogą 

osiągać wysokie zyski.  Wzrost konkurencji na rynku wewnętrznym wymaga też lepszego prawa oraz 
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sprawniejszego jego egzekwowania, tak by zasady gry dla wszystkich uczestniczących były takie 

same.  

f. Włochy (4,9% polskiego eksportu w 2012 roku) 

Gospodarka Republiki Włoskiej to po Niemczech i Francji trzecia gospodarka strefy euro oraz czwarta 

Unii Europejskiej (będąca poza strefą euro gospodarka brytyjska jest większa od włoskiej). Poziom 

rozwoju włoskiej gospodarki jest wysoki, jednak od lat kraj ten ma problemy ze wzrostem 

gospodarczym. Choć jeszcze na przełomie lat 80. i 90. włoski poziom PKB na mieszkańca nie odstawał 

od średniej dla krajów wysoko rozwiniętych, to obecnie jest już o ok. 30% niższy od tej średniej.  

W ciągu ostatniej dekady tylko dwa państwa na świecie (Haiti i Zimbabwe) rozwijały się wolniej niż 

Włochy.  Politycy włoscy byli niechętni do jakichkolwiek zmian, a o władzę konkurowały między sobą 

partie lewicowe (łącznie z komunistami) oraz populistyczna prawica Berlusconiego. Żadne z tych 

ugrupowań nie miało realistycznej wizji przywrócenia Włoch na ścieżkę wzrostu. Po 2008 roku 

 i wybuchu światowego kryzysu finansowego obawy o kondycję gospodarki włoskiej po zaczęły 

przekładać się na niepokój o kondycję całej strefy euro. Obawy o finanse publiczne oraz naciski 

partnerów z UE doprowadziły do rozpoczęcia przez Włochy pro wzrostowych reform. Niemniej wiele 

jeszcze pozostaje do zrobienia. Obecnie premierem jest Enrico Letta, jego gabinet powstał w wyniku 

koalicji partii  pod przewodnictwem Partii Demokratycznej i powoli kontynuuje reformy technicznego 

rządu premiera Montiego. 

Na liście krajów eksportowych Polski, Włochy zajmują 6 miejsce (4,3 %), choć jeszcze 5 lat temu były 

na drugim miejscu (z udziałem 6,6%). Spadek ten nie wynika ze spadku polskiego eksportu do Włoch, 

znieważ jego wartość w euro de facto stała w miejscu. Jednak w tym samym czasie polski eksport do 

innych krajów rósł znacznie szybciej, prowadząc do względnego spadku znaczenia Włoch. Polska 

eksportuje do Włoch przede wszystkim pojazdy,  statki, urządzenia elektryczne i mechaniczne, 

wyroby nieszlachetne i wyroby z metali nieszlachetnych. Do głównych produktów importowanych 

zaliczamy: urządzenia elektryczne i mechaniczne, wyroby nieszlachetne i z metali nieszlachetnych 

oraz produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych. 

Włoska gospodarka w 2013 roku kurczyła się, kolejny rok z rzędu. W 2012 roku tempo kurczenia 

wynosiło 2,5 % by w 2013 zwolnić do 1,8 %. Początkowe prognozy mówiły o skurczeniu o 1,3 % 

jednak zostały zrewidowane w wyniku mniejszych inwestycji, gorszej sytuacji zewnętrznej oraz 

silniejszego euro, szkodzącego eksportowi. Dostępne wskaźniki sugerują jednak, że koniec recesji jest 

już bliski. Wraz ze rosnącą liczbą zamówień zagranicznych wzrosła pewność siebie wśród 

przedsiębiorstw. Przewiduje się, że wraz z przejęciem kompetencji nadzoru bankowego przez ECB, 

włoskie banki zyskają na wiarygodności i same mogąc łatwiej się finansować, będą bardziej chętne by 

pożyczać przedsiębiorstwom. Jest to ważne ponieważ oczekiwany jest wzrost zamówień 

zagranicznych (spoza UE) i potrzebne będzie zwiększenie mocy produkcyjnych, czyli inwestycje. 

Oczekuje się że w 2014 wraz z bardziej stabilną sytuacją w kraju i Europie oraz dzięki wyżej 

wymienionym czynnikom, gospodarka  Włoska wzrośnie o 0,7 %. Wraz z malejącymi obawami  
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o spójność  strefy euro dalszej poprawie powinny ulegać  warunki kredytowania dla firm i domowych, 

co w efekcie może dać w 2015 roku wzrost na poziomie 1,2 %. Warto zauważyć,  że prognoza ta nie 

uwzględnia wszystkich skutków reform przeprowadzonych przez rząd techniczny Mario Montiego, 

 a  które są rozłożone w czasie (trzeba co prawda zaznaczyć, że znaczenie już wprowadzonych reform 

jest przedmiotem debaty ekonomistów – czy były wystarczająco daleko idące, by ich wpływ był 

odczuwalny?). Wraz z poprawą popytu krajowego spada dodatni wpływ eksportu netto na wzrost 

gospodarczy,  z 2.8 pkt. proc. w 2012, przez 1.1 pkt. proc. w 2013 roku do ok. zera w 2015 roku. 

Niemniej nadwyżka na rachunku obrotów bieżących będzie utrzymywała się na poziomie około 1 % 

PKB. 

Z powodu recesji która dotknęła Włochy, bezrobocie  w latach 2013-2015 będzie utrzymywało się na 

podwyższonym poziomie powyżej 12 % (ze szczytem 12,4 % w 2014 roku). Przy niższej dynamice płac, 

Komisja Europejska przewiduje, że koszty  pracy we Włoszech będą rosły w tempie podobnym do 

tempa stref euro . Na lata 2013-2015 Komisja Europejska przewiduje inflację na poziomie około 1,5 

%, zakładając, że Vat o 1pp w październiku 2013  będzie skompensowany niskim wzrostem płac, 

trzymającym ceny w miejscu. Deficyt Finansów publicznych w 2012 roku wyniósł 3,0 % PKB i na tym 

poziomie pozostanie w 2013 roku, choć trzeba pamiętać, że spośród państw UE, tylko Grecja ma 

wyższy poziom długu publicznego w relacji do PKB (176% PKB wobec 133% PKB we Włoszech, przy 

średniej dla UE-28 wynoszącej 90%). Komisja Europejska zakłada jednak, że dzięki ograniczeniu 

deficytu oraz wzrostowi PKB relacja ta w kolejnych latach będzie spadać. 

 

g. Holandia (4,5% polskiego eksportu w 2012 roku) 

Królestwo Holandii w porównaniu np. do Francji czy Hiszpanii ma małą powierzchnię, jednakże kraj 

ten liczy 16 mln mieszkańców, co w połączeniu z wysokim PKB per capita sprawia, że jest to szesnasta  

gospodarka świata oraz szósta gospodarka UE. Pomimo, że w rolnictwie jest zatrudnione tylko 3 % 

Holendrów, kraj ten jest trzecim eksporterem żywności na świecie. Od 14 października 2010 

premierem jest Mark Rutte, lider Partii Ludowej na rzecz wolności i Demokracji. 

Z Polski do Holandii w 2012 eksportowano:  przede wszystkim urządzenia mechaniczne i elektryczne 

(25,51% udziału w eksporcie), a także pojazdy i jednostki pływające, wyroby z metali nieszlachetnych, 

produkty mineralne, produkty przemysłu chemicznego, gotowe artykuły spożywcze i napoje, 

produkty pochodzenia zwierzęcego i zwierzęta żywe, materiały i wyroby włókiennicze oraz wyroby 

różne. 

Z  Holandii do Polski importowano:  przede wszystkim urządzenia mechaniczne i elektryczne (27,5% 

udziału w imporcie ogółem),  a poza tym także produkty przemysłu chemicznego, pojazdy i jednostki 

pływające, tworzywa sztuczne i wyroby z nich, produkty pochodzenia roślinnego, wyroby z metali 

nieszlachetnych, gotowe artykuły spożywcze i napoje oraz zwierzęta żywe i produkty pochodzenia 

zwierzęcego. 
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W 2013 roku gospodarka Holandii drugi rok z rzędu się kurczyła się. Nie jest to tak duży spadek jak  

w 2009 kiedy to PKB zmalało o 4 % w jeden rok, niemniej łącznie przez dwa lata 2012-2013 

gospodarka holenderska skurczyła się o ponad 2%. Gospodarka kurczy się przede wszystkim w 

wyniku słabnącego popytu wewnętrznego i to on rzutuje na wynik całościowy. W szczególności w 

2013 roku spadek konsumpcji wewnętrznej jest bardzo duży, a gospodarka kurczy się mimo, że wkład 

eksportu netto do wzrostu wyniósł ponad 2 pkt. proc. Wpływ popytu wewnętrznego w 2014 roku 

zdaniem Komisji Europejskiej wciąż będzie ujemny, niemniej wraz z poprawą nastrojów wśród 

producentów (spowodowaną między innymi poprawą wykorzystani mocy produkcyjnych w 2013 

roku), jednak jego wielkość ulegnie znacznemu zmniejszeniu (do -0,4 pkt. proc.). W 2015 roku 

prognozowany jest już dodatni wpływ popytu wewnętrznego (0,6 pkt. proc.). 

 Wymiana handlowa zawsze była jednym z ważnych filarów rozwoju tego regionu, nawet jeszcze 

przed powstaniem obecnego państwa holenderskiego.  Przewiduje się, że w 2014 roku oraz 2015 

roku wraz z poprawą na rynkach światowych eksport netto nadal będzie wspierał wzrost gospodarczy 

(odpowiednio 0,7 pkt. proc. w 2014 roku i 0,4 pkt. proc. w 2015 roku). Razem z poprawą popytu 

krajowego, zdaniem Komisji Europejskiej ma to dać wzrost gospodarczy na poziomie 0,2 % w 2014 

roku i 1,2 % w 2015 roku. Międzynarodowy Fundusz Walutowy jest nieznacznie bardziej 

optymistyczny, prognozując 0,3% w 2014 roku oraz 1,6% w 2015 roku. 

Komisja Europejska zastrzega, że wyniki gospodarcze mogą być gorsze od prognozowanych – skutki 

niektórych planowanych zmian (m.in. w systemie rentalno-emerytalnym oraz na rynku pracy) dla 

popytu wewnętrznego są w tej chwili trudne do ocenienia. Z drugiej strony jednak szybsza stabilizacja 

na rynku mieszkaniowym może spowodować dodatkowy wzrost tego popytu. 

Na skutek malejącego zatrudnienia oraz rosnącej aktywności zawodowej (na rynek pracy wchodzą 

np. niepracujący dotąd współmałżonkowie, by uzupełnić uszczuplony budżet domowy) wzrosło  

z 4,4% w 2011 roku do 7% w 2013 roku. Komisja Europejska prognozuje wzrost do 8% w 2014 roku, 

po czym zaczną się niewielkie spadki. Z powodu wzrostu cen energii oraz podatku VAT w 2013 roku 

Komisja przewiduje, że inflacja utrzyma się na podobnym poziomie co w 2012 roku (2012: 2,8%; 

2013: 2,7%). W 2014 roku słaby popyt wewnętrzny oraz wygaśnięcie efektu związanego  

z jednorazowym wzrostem podatków pośrednich sprawi, że inflacja spadnie poniżej 2%. 

Holandia dotychczas domagająca się od państw Europy Południowej ostrych cięć budżetowych, 

obecnie sama ma problemy z deficytem (choć trzeba przyznać, że relatywnie nie duże). W 2013 roku 

deficyt ma wynieść 3,3 % PKB, przy czym istotne znaczenie będzie miała sprzedaż licencji na obsługę 

telefonii komórkowej (0,6 % PKB ).  Przy kontynuacji obecnej polityki Komisja Europejska nie 

przewiduje, by deficyt spadł poniżej 3% PKB przed 2015 rokiem. 
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h. Pozostali istotni partnerzy handlowi Polski 

Dużej skali polskiego eksportu do poszczególnych państw zazwyczaj towarzyszy także istotny import  

z nich – w konsekwencji siedem z dziesięciu krajów będących największymi rynkami eksportowymi 

Polski znajduje się także na liście dziesięciu krajów, z których najwięcej importujemy (te kraje to: 

Niemcy, W. Brytania, Czechy, Francja, Rosja, Włochy i Holandia).  Pozostałe trzy kraje, to Szwecja, 

Słowacja i Ukraina jeśli chodzi o rynki eksportowe oraz Chiny, USA i Korea jako źródła importu. 

Poniżej znajduje się krótkie omówienie perspektyw gospodarczych Chin, USA i Korei nie tylko jako 

krajów dużo eksportujących do Polski, ale także jako państw mających istotny wpływ na sytuację w 

światowej gospodarce (USA są największą, a Chiny drugą co do wielkości gospodarką świata). Z tego 

powodu do grupy tej dołączono także Japonię (trzecia co do wielkości gospodarka świata).  

 

Źródło:  Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

 

Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata oraz największym partnerem handlowym Unii 

Europejskiej. Zarówno Komisja Europejska jak i Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozują, że 

gospodarka amerykańska istotnie przyspieszy w kolejnych latach. Prognozy Funduszu są przy tym 

bardziej optymistyczne niż  prognozy Komisji (3% vs. 2.6% w 2014 roku oraz 3.1% vs. 3.6% w 2015 

roku). Niestety Fundusz nie podaje szczegółów swojej prognozy, nie jest więc możliwe bezpośrednie 

porównanie prognozowanych źródeł wzrostu. Komisja Europejska zakłada, że głównym źródłem 

będzie popyt krajowy, w szczególności szybko rosnące inwestycje oraz konsumpcja prywatna. 

Konsumpcja publiczna będzie stała w miejscu lub nawet spadała. Głównym zagrożeniem dla 

prognozowanego przyspieszenia gospodarczego w Stanach Zjednoczonych jest sytuacja polityczna 

oraz niemożność ustalenia przez Kongres sposobu redukcji wciąż wysokiego deficytu budżetowego 

(ok. 6,4% PKB w 2013 roku). Działania Kongresu bezpośrednio przekładają się na konsumpcję 

publiczną, jednak jej wpływ na wzrost jest ograniczony (stanowi ona mały procent PKB Stanów 

Zjednoczonych). Znacznie istotniejszy jest wpływ niepewności co do decyzji Kongresu na działania 

przedsiębiorców i konsumentów. Nie wiedząc czy/które wydatki publiczne zostaną obcięte oraz 
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czy/które podatki zostaną podniesione sektor prywatny może wstrzymywać się z inwestowaniem  

i konsumowaniem, co obniżyłoby prognozowane tempo wzrostu gospodarczego. 

Jeżeli chodzi o wielkość gospodarki, to Chiny w 2010 roku wyprzedziły Japonię i obecnie są drugą 

gospodarką świata. W znacznej mierze jest to jednak zasługa ludności Chin (ponad 1,3 mld ludzi), bo 

dochód na jednego mieszkańca, pomimo szybkiego wzrostu, wciąż pozostaje znacznie niższy niż  

w Japonii, czy szerzej w krajach wysoko rozwiniętych.  O ile Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

przewiduje nieznaczne przyspieszenie wzrostu chińskiej gospodarki w najbliższych latach (z 8% 

 w 2013 roku do 8,5% w 2015 roku), to Komisja Europejska zakłada lekki spadek do ok. 7,5% w 2015 

roku. W każdym wypadku będzie to niższe tempo niż w poprzednich latach (średnia z lat 1994-2009 

wynosi 10,3%). Spowolnienie to po części jest naturalną konsekwencją zmniejszenia luki rozwojowej 

między Chinami a krajami wysoko rozwiniętymi – korzyści z prostego importu zagranicznych 

technologii nie są już aż tak duże jak jeszcze kilka lat temu. W przypadku Chin istnieją duże obawy 

związane z kondycją sektora finansowego oraz przeinwestowaniem.  System bankowy jest słabo 

regulowany i silnie upolityczniony, co stwarza ryzyko, że szybko rosnące kredyty w ostatnich latach 

nie były kierowane tylko do ekonomicznie uzasadnionych inwestycji.  Łączy się to zresztą z drugim 

problemem chińskiej gospodarki – bardzo wysoki poziom inwestycji w ostatnich latach sprawia, że 

istotne staje się pytanie, czy wszystkie te inwestycje mają szansę się zwrócić. 

Prognozy dla gospodarki japońskiej są znacznie słabsze niż dla USA i Chin, przy czym nieznacznie 

bardziej pesymistyczne są prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Problemy 

gospodarki japońskiej nie są nowe. Rekordowy wzrost notowany po zakończeniu drugiej wojny 

światowej trwał do końca lat 80. Na przełomie lat 80 i 90. w Japonii wybuchł potężny kryzys bankowy 

(w  czasie boomu udzielono wielu złych kredytów). Skala kryzysu oraz błędy w polityce gospodarczej 

(niechęć do uznania strat oraz restrukturyzacji banków, próby ręcznej stymulacji gospodarki przez 

wzrost wydatków publicznych) doprowadziły do straconej dekady powolnego wzrostu gospodarczego 

oraz zostawiły po sobie olbrzymi dług publiczny, obecnie przekraczający równowartość 200% PKB.  Po 

wygranych pod koniec 2012 roku wyborach premierem Japonii został Shinzo Abe, którego celem jest 

ponowne pobudzenie gospodarki japońskiej. Niestety jak do tej pory doprowadził on tylko do 

poluzowania polityki monetarnej i fiskalnej, czemu nie towarzyszyły postępy w najważniejszej kwestii 

reform strukturalnych. Pewne nadzieje można wiązać z negocjowaną umową o wolnym handlu 

między Japonią a Stanami Zjednoczonymi, jednak wciąż wydaje się to zbyt mało, by Japonia wróciła 

na ścieżkę szybkiego wzrostu. Należy przy tym pamiętać, że społeczeństwo japońskie jest obecnie 

jednym z najstarszych na świecie – w nadchodzących latach dalej będzie rosła liczba emerytów, przy 

spadku osób w wieku produkcyjnym. 

Korea obok Tajwanu, Singapuru i Hongkongu jest jednym z azjatyckich tygrysów – państw, którym 

udało w ciągu ostatnich dziesięcioleci dokonać niesamowitego skoku cywilizacyjnego i dogonić 

najwyżej rozwinięte państwa Zachodu. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

 a nadchodzących latach Korea utrzyma bardzo wysokie (jak na kraj tak bogaty) tempo wzrostu 

gospodarczego, wynoszące ok. 4%. Komisja Europejska nie przygotowuje prognoz dla Korei. 


