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Przedstawiamy kolejny, szósty raport z serii 
Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute. 
Podobnie jak w poprzednich latach oceniamy 
kondycji gospodarczą Polski i dynamikę jej roz-
woju na tle innych państw Unii Europejskiej  
i światowych liderów.

Od lat już raportowaliśmy stałe zbliżanie się 
Polski do bardziej rozwiniętych krajów. Dy-
stans do Niemiec, Francji czy Wielkiej Bryta-
nii systematycznie się zmniejszał. Nie inaczej 
było w poprzednim roku. Dynamika „nadga-
niania” zaległości rozwojowych Polski do in-
nych krajów UE pozostała wysoka, mimo że 
tempo wzrostu gospodarczego w 2019 r. było 
niższe, niż w 2018 r. Mierzony w PKB per capita 
dystans do Niemiec zmniejszył się o 2,9 pp.  
w latach 2018-2019, gdy w okresie 2015-2018 
r. było to 1,8 pp. Można powiedzieć, że z tego 
punktu widzenia Polska zwiększyła tempo 
nadganiania. Nie jesteśmy pod tym względem 
jednak jednoznacznymi liderami. Są kraje, któ-
re szybciej niwelują dystans do najbogatszych 
(np. Litwa, czy Irlandia, która stale i znaczą-
co powiększa przewagę nad większością UE).  
Z drugiej strony jednak wśród nowych członków 
UE jest też kilku takich państw, które nie osiągają 
tak dobrych – jak nasz kraj – wyników.

W badanym okresie zanotowaliśmy też nadwyż-
kę handlową w wymianie towarów z zagranicą 
m.in. dzięki poprawie konkurencyjności polskie-
go eksportu. Nie jest to jednak w kontekście ostat-
nich lat wyjątkowe i świadczy o stale rosnącym 
znaczeniu naszego przemysłu – zwłaszcza że  
w 2019 r. udział Polski w światowym eksporcie 
wyniósł 1,4 proc. i był to wynik najwyższy od 
70 lat. Warto zauważyć, że gdy udział Polski  
w światowym rośnie, udział Niemiec maleje.

Istotne zmiany zachodzą także w kwestiach 
związanych z migracjami. Najnowsze dane  
o migracjach – z 2018 r., było one niedostęp-
ne, gdy przygotowywaliśmy poprzedni raport 
– wskazują, że Polska notuje po raz pierwszy 

Wprowadzenie
Mierzony w PKB per capita dystans do Niemiec 
zmniejszył się o 2,9 pp. w latach 2018-2019, gdy  
w okresie 2015-2018 r. było to 1,8 pp. Można powie-
dzieć, że z tego punktu widzenia Polska zwiększyła 
tempo nadganiania.

Polska notuje po raz pierwszy od 1989 r. (nie oce-
niamy „osiągnięć” systemu sprzed 89 r.) dodatnie 
saldo migracji.

Pod względem skali długu w stosunku do PKB 
Polska pozostawała jednym z mniej zadłużonych 
krajów UE.

W 2019 r. udział Polski w światowym eksporcie 
wyniósł 1,4 proc. i był to wynik najwyższy od 70 lat.

Polska jest jednym z krajów, które najlepiej do-
tąd makroekonomicznie przechodziły przez 
załamanie gospodarcze wywołane pandemią  
i polityką gospodarczą z nią związaną. Odbyło się 
to kosztem wysokiego wzrostu długu publicznego 
(o ponad 10 p.p. w ciągu kilku miesięcy), co zagraża 
przekroczeniem konstytucyjnego limitu zadłużenia.

1.

2.

3.

4.

5.

Bliżej do niemiec

Polski udział w światowym eksporcie

Dodatnie saldo migracji

Dług w stosunku do pkb

Jak radzi sobie polska?
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od 1989 r. (nie oceniamy „osiągnięć” systemu 
sprzed 89 r.) dodatnie saldo migracji. Maleje 
skala emigracji z Polski, a rośnie napływ do 
Polski cudzoziemców, głównie zza wschodniej 
granicy. Pokazuje to, że nasz kraj staje się coraz 
bardziej atrakcyjnym miejscem do życia. Niestety, 
imigranci nie pozostają tu na dłużej – niewielu 
też stara się o obywatelstwo naszego kraju.

Dług publiczny w 2019 r. pozostawał pod kon-
trolą.  Na 2020 r. początkowo planowany był 
prawie zerowy deficyt budżetowy, co znacząco 
zmniejszało ryzyko kryzysu zadłużeniowego. 
Pod względem skali długu w stosunku do PKB 
Polska pozostawała jednym z mniej zadłużo-
nych krajów UE, zwłaszcza biorąc pod uwagę 
dług prywatny czy zobowiązania instytucji fi-
nansowych.  Pandemia wprowadziła jednak 
wiele zmian w procesach gospodarczych, które 
uderzyły bezpośrednio w budżetowe bilanse 
państw i firm. Pandemiczna polityka zamykania 
wybranych branż czy nawet całych gospodarek 
(lockdown) doprowadziła do znaczących spad-
ków PKB, zwłaszcza w 2. kwartale 2020 roku. Pol-
ska jest jednym z krajów, które najlepiej do-
tąd makroekonomicznie przechodziły przez 
załamanie gospodarcze wywołane pandemią  
i polityką gospodarczą z nią związaną. Odby-
ło się to kosztem wysokiego wzrostu długu 
publicznego (o ponad 10 p.p. w ciągu kilku 
miesięcy), co zagraża przekroczeniem konsty-
tucyjnego limitu zadłużenia. W naszej ocenie 
nastąpi to wiosną 2021 roku. Wtedy może zacząć 
brakować pieniędzy, a to z kolei może zbudować 
nową barierę rozwojową dla Polski. W sytuacji 
bowiem napięcia budżetowego politycy mogą 
zdecydować się na tzw. drukowanie pieniądza.

Perspektywy na 2021 rok nie są zatem stabilne 
i podnoszą ryzyko inwestycyjne – w perspekty-
wie nieuniknionego w przyszłości wzrostu stóp 
procentowych. To duże wyzwanie dla rządu na 
nadchodzący rok. 
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1. Największe gospodarki na świecie

W gospodarce światowej większe szanse na 
osiągnięcie sukcesu mają duże organizmy go-
spodarcze. Z tej przyczyny wiele krajów podpi-
suje różnego rodzaju porozumienia handlowe, 
gospodarcze, czy nawet walutowe, chcąc takie 
organizmy tworzyć, bądź z nimi współpracować. 
Obecnie na świecie liczą się przede wszystkie 
trzy potęgi gospodarcze: Stany Zjednoczone, 
Unia Europejska i Chiny, które bardzo szybko 
się rozwijają (w 1980 r. były 8. krajem na świe-
cie pod względem PKB, w cenach bieżących). 
Rola Japonii ulega stopniowej marginalizacji 
(2. miejsce na świecie w 1980 r.) ze względu na 
wewnętrzne problemy gospodarcze tego kraju 
(efektem których były trzy tzw. stracone dekady). 
W ramach UE, od lat największą gospodarką jest 
gospodarka niemiecka. Polska pod względem 
PKB (w cenach bieżących, bez uwzględniania 
różnic w parytetach siły nabywczej) była w 2019 
r. na 22. miejscu na świecie (w 1980 r. na 32. 
miejscu). 

iII. Bilans handlowy
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 Tabela. 1 
Produkt krajowy brutto w cenach bieżących (mld dolarów amerykańskich)

Świat 11 162

1980
23 540

1990
33 896

2000
66 141

2010
74 829

2015
76 022

2016
80 716

2017
85 690

2018
87 552

2019

USA 2 857 5 963 10 252 14 992 18 238 18 745 19 543 20 612 21 433

UE 3 211 6 211 7 271 14 565 13 550 13 888 14 753 15 960 15 622

Chiny 303 397 1 206 6 034 11 114 11 227 12 265 13 842 14 402

Japonia 1 105 3 133 4 888 5 700 4 389 4 923 4 867 4 925 5 080

Niemcy 854 1 599 1 949 3 402 3 358 3 469 3 681 3 966 3 862

Indie 189 327 477 1 708 2 104 2 294 2 653 2 713 2 869

UK 604 1 194 1 661 2 478 2 929 2 704 2 668 2 864 2 831

Francja 702 1 272 1 366 2 647 2 439 2 472 2 594 2 789 2 716

Włochy 482 1 169 1 147 2 138 1 837 1 877 1 961 2 087 2 001

Brazylia 146 455 655 2 209 1 800 1 797 2 063 1 885 1 839

Kanada 276 596 745 1 617 1 557 1 528 1 650 1 716 1 736

Rosja b.d. b.d. 278 1 633 1 357 1 281 1 575 1 665 1 702

Korea Płd. 65 283 576 1 144 1 466 1 500 1 624 1 725 1 647

Hiszpania 231 536 599 1 423 1 196 1 233 1 312 1420 1 394

Australia 163 323 399 1 252 1 235 1 267 1 387 1 421 1 387

Meksyk 229 290 708 1 058 1 172 1 078 1 159 1 222 1 258

Indonezja 99 138 179 755 861 932 1 015 1 043 1 120

Holandia 194 321 418 848 766 784 834 914 907

Arabia Saud. 165 117 190 528 654 645 689 787 793

Turcja 97 208 274 777 864 869 859 780 761

Szwajcaria 119 258 272 583 680 671 680 706 705

Tajwan 42 167 331 444 535 543 591 608 611

Polska 57 62 171 479 478 472 527 587 592

źródło: World Economic Outlook Database, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, październik 2020.
Uwaga: b.d. – brak danych. 
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Najwięksi eksporterzy i importerzy  
na świecie

Wielkość gospodarki często idzie w parze z jej 
aktywnością na międzynarodowej scenie han-
dlowej (choć relacja ta nie jest proporcjonalna). 
Pod względem wartości eksportu, na pierwszym 
miejscu na świecie są Chiny, jeśli rozpatrujemy 
pojedyncze kraje. Jednak UE, jako całość, ma 
wciąż ponad 2-krotnie wyższą skalę eksportu niż 
Chiny (6,3 bln dolarów wobec 2,5 bln dol.). Wy-
soka jest też przewaga UE nad USA oraz Japonią 

pod tym względem. W czołówce największych 
eksporterów na świecie są też bardzo małe kraje, 
np. Hongkong czy Singapur. Zatem to nie rozmia-
ry gospodarki determinują wielkość eksportu. 

Polska mogłaby więc jeszcze bardziej zwiększyć 
wartość swojego eksportu – wielkość PKB czy 
liczba ludności kraju nie jest w tym zakresie ogra-
niczeniem. Polska w 2019 r. była 23. krajem na 
świecie pod względem wielkości eksportu, a jego 
wartość przekroczyła wtedy ¼ biliona dolarów.

EU28 21,4

1950
56,6

1960
149,0

1970
850,2

1980
1 563,7

1990
2 453,4

2000
5 183,9

2010
5 394,9

2015
6 285,1

2019

Chiny 0,6 2,6 2,3 18,1 62,1 249,2 1 577,8 2 273,5 2 499,5

USA 10,0 19,6 43,2 225,6 393,6 781,9 1 278,5 1 502,6 1 643,2

Niemcy 2,0 11,4 34,2 192,9 421,1 550,4 1 258,9 1 326,2 1 489,2

Niderlandy 1,6 4,6 13,4 84,9 131,8 232,6 574,3 570,4 709,4

Japonia 0,8 4,1 19,3 130,4 287,6 479,3 769,8 624,9 705,6

Francja 3,1 7,0 18,2 116,4 217,3 326,8 523,8 506,3 571,5

Korea 0,0 0,0 0,8 17,5 65,0 172,3 466,4 526,8 542,2

Hong Kong 0,7 0,7 2,5 20,3 82,4 202,7 400,7 510,5 534,9

Włochy 1,2 3,7 13,2 78,1 170,3 240,5 447,3 457,0 532,7

UK 6,3 10,6 19,4 110,1 185,1 284,7 416,0 465,9 469,7

Meksyk 0,5 0,8 1,4 18,0 40,7 166,4 298,3 380,6 460,7

Kanada 3,0 5,8 16,8 67,7 127,6 276,6 387,5 410,1 446,9

Belgia 1,7 3,8 11,6 64,5 117,7 187,9 407,7 396,8 444,7

Rosja 1,8 5,6 12,8 76,5 103,8 105,0 400,6 341,4 419,9

Singapur 1,0 1,1 1,6 19,4 52,7 137,8 351,9 351,6 390,8

Hiszpania 0,4 0,7 2,4 20,7 55,5 115,0 254,4 282,3 333,6

Tajwan 0,1 0,2 1,4 19,8 67,2 151,4 274,6 285,3 330,6

Indie 1,1 1,3 2,0 8,6 18,0 42,4 226,4 268,0 324,3

ZEA 0,0 0,0 0,5 22,0 23,5 49,8 214,0 300,5 315,9

Szwajcaria 0,9 1,9 5,1 29,6 63,8 80,5 195,6 289,7 313,9

 Tabela. 2 
Wartość eksportu (w cenach bieżących w mld dolarów amerykańskich) w największych 
krajach-eksporterach w 2019 r.
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Zgodnie z danymi UNCTAD (United Nations 
Conference on Trade and Development) Unia 
Europejska w 2019 r. eksportowała blisko 1/3 
łącznego, światowego eksportu. Udział ten jest 
względnie podobny na przestrzeni ostatnich 70 
lat (licząc wszystkie, obecne kraje członkowskie 
UE w tym czasie, łącznie), zaś udział USA – maleje. 
Odnotować należy dynamicznie rosnący udział 
eksportu z Chin w ogóle światowego eksportu,  
a przykładowo udział Wielkiej Brytanii – niegdyś 

imperium, nad którym nigdy nie zachodziło 
słońce – dość systematycznie maleje. Maleje też 
udział Japonii, a rośnie Korei Południowej czy 
Meksyku. 15 krajów na świecie miało udział  
w ogóle światowego eksportu przekraczający 
2% (por. tabela 3). 

Polska osiągnęła wynik 1,4% i jest to najwyższy 
udział od 70 lat.

Australia 1,7 2,1 4,8 21,9 39,8 63,9 212,6 187,7 271,0

Wietnam
Polska

b.d.

0,6

b.d.

1,3

b.d.

3,5

0,3

17,0

2,4

14,3

14,5

31,7

72,2

159,7

162,1

199,1

264,3

264,0

Arabia Saud. 0,3 0,9 2,4 109,1 44,4 77,6 251,1 203,6 261,6

źródło: UNCTAD.

Uwaga: do 1980 r. (włącznie) Niemcy Zachodnie (RFN), do 1990 r. (włącznie) Rosja jako ZSRR. Szwajcaria łącznie 
z Lichtensteinem. UE jak w składzie z lat 2013-2020. Kraje, które eksportowały za ponad ¼ bln dol. ZEA – Zjed-
noczone Emiraty Arabskie.

EU28 34,7

1950
43,4

1960
46,8

1970
41,5

1980
44,7

1990
38,0

2000
33,9

2010
32,6

2015
33,2

2019

Chiny 0,9 2,0 0,7 0,9 1,8 3,9 10,3 13,7 13,2

USA 16,2 15,1 13,6 11,0 11,3 12,1 8,4 9,1 8,7

Niemcy 0,7 1,7 1,4 0,9 12,0 8,5 8,2 8,0 7,9

Niderlandy 2,6 3,5 4,2 4,1 3,8 3,6 3,8 3,4 3,7

Japonia 1,3 3,1 6,1 6,4 8,2 7,4 5,0 3,8 3,7

Francja 5,1 5,4 5,7 5,7 6,2 5,1 3,4 3,1 3,0

Korea 0,0 0,0 0,3 0,9 1,9 2,7 3,0 3,2 2,9

Hong Kong 1,1 0,5 0,8 1,0 2,4 3,1 2,6 3,1 2,8

Włochy 2,0 2,8 4,2 3,8 4,9 3,7 2,9 2,8 2,8

UK 10,2 8,1 6,1 5,4 5,3 4,4 2,7 2,8 2,5

Meksyk 0,9 0,6 0,4 0,9 1,2 2,6 1,9 2,3 2,4

 Tabela. 3 
Udział w światowym eksporcie (w %)

Kanada 4,9 4,5 5,3 3,3 3,7 4,3 2,5 2,5 2,4

Belgia 2,7 2,9 3,6 3,1 3,4 2,9 2,7 2,4 2,3
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Rosja 2,9 4,3 4,0 3,7 3,0 1,6 2,6 2,1 2,2

Singapur 1,6 0,9 0,5 0,9 1,5 2,1 2,3 2,1 2,1

Hiszpania 0,6 0,6 0,8 1,0 1,6 1,8 1,7 1,7 1,8

Tajwan 0,1 0,1 0,4 1,0 1,9 2,3 1,8 1,7 1,7

Indie 1,9 1,0 0,6 0,4 0,5 0,7 1,5 1,6 1,7

ZEA 0,0 0,0 0,2 1,1 0,7 0,8 1,4 1,8 1,7

Szwajcaria 1,4 1,4 1,6 1,4 1,8 1,2 1,3 1,7 1,7

Australia 2,7 1,6 1,5 1,1 1,1 1,0 1,4 1,1 1,4

Wietnam
Polska

b.d.

1,0

b.d.

1,0

b.d.

1,1

0,0

0,8

0,1

0,4

0,2

0,5

0,5

1,0

1,0

1,2

1,4

1,4

Arabia Saud. 0,6 0,7 0,7 5,3 1,3 1,2 1,6 1,2 1,4

źródło: UNCTAD.

Uwaga: do 1980 r. (włącznie) Niemcy Zachodnie (RFN), do 1990 r. (włącznie) Rosja jako ZSRR. Szwajcaria łącznie 
z Lichtensteinem. UE jak w składzie z lat 2013-2020. Kraje, które eksportowały za ponad ¼ bln dol. ZEA – Zjed-
noczone Emiraty Arabskie.

Największym krajem-importerem na świecie są 
Stany Zjednoczone; jednak szybko doganiają je 
Chiny. Oba te kraje jednak mają ponad 2-krot-
nie niższą wartość importu niż wszystkie kraje 
unijne (UE28) razem wzięte. Wśród nich naj-
większym importerem są Niemcy. Podobnie jak 
w przypadku eksportu, w czołówce krajów są 
zarówno te duże, jak i małe oraz bardzo małe – 
rozmiar gospodarki czy liczba ludności nie ma 

tu zatem znaczenia; ważniejsza jest otwartość 
gospodarcza danego państwa i konkurencyjność 
jego firm. 

W 2919 r. Polska importowała towary o wartości 
ponad ¼ biliona dolarów, będąc 20. największym 
krajem-importerem na świecie (co ciekawe, wy-
przedzając dużo większą pod względem ludności 
Rosję o 7 mld dolarów).

EU28 25,6

1950
61,5

1960
160,1

1970
951,2

1980
1 625,2

1990
2 515,3

2000
5 325,2

2010
5 239,3

2015
6 227,9

2019

USA 9,6 16,4 42,4 257,0 517,0 1 259,3 1 969,2 2 315,3 2 567,4

Chiny 0,6 2,6 2,3 19,9 53,3 225,0 1 396, 2 1 679,6 2 078,4

Niemcy 2,7 10,2 29,9 188,0 355,7 496,0 1 054,8 1 051,1 1 234,5

 Tabela. 4 
Wartość importu (w cenach bieżących w mld dolarów amerykańskich) w największych  
krajach-importerach w 2019 r.

Japonia 1,0 4,5 18,9 141,3 235,4 379,5 694,1 648,1 721,0

UK 7,3 13,0 21,9 115,5 224,4 347,2 591,1 630,0 695,8

Francja 3,1 6,4 19,6 137,5 240,8 338,1 611,1 570,8 653,8

Niderlandy 2,4 5,4 15,7 88,4 126,5 217,7 516,4 512,1 635,5
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Hong Kong 0,7 1,0 2,9 23,0 84,7 214,0 441,4 558,8 577,8

Korea 0,1 0,3 2,0 22,3 69,8 160,5 425,2 436,5 503,3

Indie 1,1 2,3 2,1 14,9 23,6 51,5 350,2 394,1 486,1

Włochy 1,5 4,7 15,0 100,7 182,0 238,8 487,0 410,9 473,5

Meksyk 0,5 1,2 2,5 22,1 43,5 179,5 310,2 405,3 467,3

Kanada 3,1 6,1 14,3 62,5 123,2 244,8 402,7 430,1 463,7

Belgia 2,0 4,0 11,4 71,9 119,7 177,1 391,2 375,5 426,2

Hiszpania 0,4 0,7 4,7 34,1 87,6 155,8 327,0 311,9 371,9

Singapur 1,1 1,3 2,5 24,0 60,9 134,5 310,8 297,1 359,3

Tajwan 0,1 0,3 1,5 19,8 54,8 140,6 251,2 237,2 287,2

Szwajcaria 1,0 2,2 6,4 36,3 69,7 82,5 176,3 253,0 277,8

ZEA 0,1 0,2 0,3 8,7 11,2 35,0 165,0 263,4 267,9

Polska 0,7 1,5 3,6 19,1 11,6 49,0 178,0 196,5 262,0

Rosja 1,5 5,6 11,7 68,5 120,9 44,9 248,6 193,0 254,6

źródło: UNCTAD.

Uwaga: do 1980 r. (włącznie) Niemcy Zachodnie (RFN), do 1990 r. (włącznie) Rosja jako ZSRR. Szwajcaria łącznie 
z Lichtensteinem. UE jak w składzie z lat 2013-2020. Kraje, które eksportowały za ponad ¼ bln dol. ZEA – Zjed-
noczone Emiraty Arabskie.

Wartości te oczywiście wprost i bezpośrednio 
przekładają się na udział w światowym imporcie. 
14 krajów importowało więcej niż 2% świato-
wych towarów, a UE sprowadzała ich blisko aż 
1/3. 10% udziału w światowym imporcie przekro-

czyły też Stany Zjednoczone i Chiny, przy czym  
w przypadku Chin udziały znacząco rosły w ana-
lizowanym okresie, podczas gdy USA – wahały 
się w przedziale od ok. 12% do ok. 19%. Polska 
odnotowała wynik wynoszący 1,4%.

EU28 40,1

1950
44,6

1960
48,5

1970
45,5

1980
45,0

1990
37,8

2000
34,5

2010
31,3

2015
32,3

2019

USA 15,1 11,9 12,8 12,3 14,3 18,9 12,8 13,8 13,3

Chiny 0,9 1,9 0,7 1,0 1,5 3,4 9,1 10,0 10,8

Niemcy 4,2 7,4 9,1 9,0 9,9 7,5 6,8 6,3 6,4

 Tabela. 5 
Udział w światowym imporcie (w %)

Japonia 1,5 3,3 5,7 6,8 6,5 5,7 4,5 3,9 3,7

UK 11,4 9,5 6,6 5,5 6,2 5,2 3,8 3,8 3,6

Francja 4,9 4,7 5,9 6,6 6,7 5,1 4,0 3,4 3,4
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Niderlandy 3,8 3,9 4,7 4,2 3,5 3,3 3,3 3,1 3,3

Hong Kong 1,0 0,7 0,9 1,1 2,3 3,2 2,9 3,3 3,0

Korea 0,1 0,2 0,6 1,1 1,9 2,4 2,8 2,6 2,6

Indie 1,7 1,7 0,6 0,7 0,7 0,8 2,3 2,4 2,5

Włochy 2,3 3,4 4,5 4,8 5,0 3,6 3,2 2,5 2,5

Meksyk 0,9 0,9 0,7 1,1 1,2 2,7 2,0 2,4 2,4

Kanada 4,9 4,4 4,3 3,0 3,4 3,7 2,6 2,6 2,4

Belgia 3,0 2,9 3,5 3,4 3,3 2,7 2,5 2,2 2,2

Hiszpania 0,6 0,5 1,4 1,6 2,4 2,3 2,1 1,9 1,9

Singapur 1,7 1,0 0,7 1,1 1,7 2,0 2,0 1,8 1,9

Tajwan 0,2 0,2 0,5 0,9 1,5 2,1 1,6 1,4 1,5

Szwajcaria 1,6 1,6 1,9 1,7 1,9 1,2 1,1 1,5 1,4

ZEA 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 1,1 1.6 1,4

Polska 1,0 1,1 1,1 0,9 0,3 0,7 1,2 1,2 1,4

Rosja b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 0,7 1,6 1,2 1,3

źródło: UNCTAD.

źródło: oblicz. wł. na podst. danych UNCTAD.

Uwaga: do 1980 r. (włącznie) Niemcy Zachodnie (RFN), do 1990 r. (włącznie) Rosja jako ZSRR. Szwajcaria łącznie 
z Lichtensteinem. UE jak w składzie z lat 2013-2020. Kraje, które eksportowały za ponad ¼ bln dol. ZEA – Zjed-
noczone Emiraty Arabskie.

 Wykres. 1 
Udział w światowym handlu Niemiec i Polski (w %)

Udział Niemiec w światowym handlu ra-
czej maleje, a Polski – rośnie, dogania-
jąc nieco Niemcy.



Warsaw Enterprise Institute 30 lat gospodarki rynkowej w Polsce    |    12

2020
2020

Po obliczeniu różnicy między wartością eks-
portu i importu widać (por. tab. 6), że krajem  
o zdecydowanie największej nadwyżce han-
dlowej na świecie w 2019 r. były Chiny, gdzie 
wartość eksportu była o 421 mld dolarów wyższa, 
niż importu. Na drugim miejscu uplasowały się 
Niemcy z przewagą wynoszącą ponad ¼ bln 
dolarów. W czołówce są również kraje ekspor-
tujące ropę naftową, takie jak Rosja czy Arabia 
Saudyjska oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Katar, Irak, Malezja, Kuwejt.

Unia Europejska nie odnotowała tak wysokiej 
nadwyżki handlowej, jak można by było się spo-
dziewać po samej wielkości eksportu, a były lata, 
kiedy miała deficyt (do którego przyczyniały 
się np. Włochy). UE jest zróżnicowanym gospo-

darczo organizmem, w którym część krajów 
ma chroniczne deficyty handlowe, ale części 
udaje się odnotowywać znaczące nadwyżki (np. 
Niemcy, od lat 90. również Holandia, Irlandia, 
w ostatnich latach też Włochy). W 2019 r. prze-
waga eksportu nad importem UE wynosiła po-
nad 57 mld dolarów i była prawie 3 razy niższa 
niż w 2015 r.

Chiny 0,0

1950
-0,1

1960
0,0

1970
-1,8

1980
8,7

1990
24,2

2000
181,5

2010
593,9

2015
421,1

2019

niemcy -0,7 1,2 4,3 4,9 65,4 54,5 204,1 275,1 254,7

rosja 0,3 -0,1 1,1 8,0 -17,0 60,2 152,0 148,4 165,3

arabia SAUD. 0,2 0,7 1,7 78,9 20,3 47,3 144,3 28,9 108,4

Niderlandy -0,8 -0,8 -2,3 -3,5 5,3 14,8 57,8 58,3 73,9

irlandia -0,2 -0,2 -0,5 -2,8 3,1 26,3 56,2 46,4 69,8

włochy -0,3 -1,1 -1,8 -22,6 -11,7 1,8 -39,7 46,1 59,2

eu28 -4,2 -4,9 -11,2 -101,1 -61,4 -62,0 -141,3 155,6 57,2

Australia 0,1 -0,6 -0,3 -0,5 -2,2 -7,7 11,0 -20,8 49,4

ZEA -0,1 -0,2 0,3 13,2 12,3 14,8 49,0 37,1 48,0

Katar 0,0 0,1 0,2 4,3 1,9 8,3 51,7 45,4 43,8

Tajwan 0,0 -0,1 -0,1 0,1 12,5 10,7 23,4 48,1 43,5

Brazylia 0,3 -0,2 -0,1 -4,8 8,9 -3,5 10,4 12,0 41,0

Korea Płd. 0,0 -0,3 -1,1 -4,8 -4,8 11,8 41,2 90,3 38,9

Szwajcaria -0,1 -0,3 -1,3 -6,7 -5,9 -2,0 19,3 36,7 36,1

Irak 0,0 0,3 0,6 12,4 3,8 7,2 8,6 -0,9 36,0

Malezja 0,5 0,3 0,3 2,2 0,2 16,3 34,0 24,0 33,2

 Tabela. 6 
Wartość nadwyżki handlowej (w cenach bieżących w mld dolarów amerykańskich)  
w największych krajach pod tym względem w 2019 r.
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Polska w 2019 r. znalazła się dopiero na 44. miej-
scu na świecie z nadwyżką wynoszącą 2 mld 
dolarów. To jest jednak duży sukces naszego 
kraju, ponieważ przez wiele lat mieliśmy deficyty 
handlowe – w 2000 czy 2010 r. sięgające ok. 18 
mld dolarów.

Wymiana handlowa krajów  
Unii Europejskiej

Powyżej analizowane były kraje będące – w da-
nym wymiarze (PKB, eksportu, importu, wymia-
ny handlowej) w światowej czołówce. Zauważyć 
można było ogromnie dużą rolę UE w światowym 
handlu. Polska ma historyczne szczęście znaj-
dować się w gronie jednego z najmocniejszych 
gospodarczo regionów na świecie – porzuciwszy 
swoje związki z „blokiem wschodnim” (choć 
ostatnio rozwijając relacje dyplomatyczne z unij-
nym outsiderem – Węgrami, a nie z liderami UE). 
Niekwestionowanym liderem gospodarczym 
Europy są Niemcy. Siła niemieckiej gospodarki 
znajduje swoje odzwierciedlenie również w wy-
mianie handlowej – to trzeci na świecie eksporter 
(i importer) oraz kraj o 2. największej nadwyżce 
handlowej. Są liderem UE od wielu już lat.

Kolejni, najwięksi eksporterzy z UE to Wielka 
Brytania (11,1% udziału w ogóle eksportu z UE-
28), Francja, Włochy i Holandia. W okolicach 
połowy stawki znajduje się Polska (11. miejsce). 
Wielka Brytania była też dotąd 2. największym 
importerem do UE (od 2021 r. będzie już poza 
strukturami UE). Na trzecim miejscu jest Holan-
dia, na kolejnych Francja i Włochy. Polska jest 
8. największym importerem towarów spoza UE 
na teren UE.

źródło: obl. wł. na podst. danych UNCTAD.

Uwaga: wybrano kraje o nadwyżce przekraczającej 30 mld dolarów. Pozostałe uwagi – jak wyżej.

Singapur -0,1 -0,2 -0,9 -4,6 -8,2 3,3 41,1 54,5 31,5

Kuwejt 0,1 0,7 1,1 13,1 3,1 12,3 47,3 23,2 30,9

źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.

Niemcy    27,1%

Niemcy    17,8%

Wielka  
brytania    12%

Wielka  
brytania    15%

Francja   10,5%

Niderlandy   15,1%

Włochy    9,5% 

Francja    9% 

Holandia  8,2%

Włochy  8,4%

Belgia   5,3%

Hiszpania   6,7%

hiszpania  4,9%

Belgia  6,6%

Irlandia   3,9%

Polska   3,6%

szwecja   3%

szwecja   2,1%

Austria   2,3%

Czechy   1,9%

Polska    2,3%
Pozostałe   11%

Pozostałe   13,8%

 Wykres. 2 
Zewnętrzna wymiana handlowa krajów UE w 2019 r. 
(udziały w %)
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Eksport z UE wynosił w sumie w 2019 r. 2,1 
bln euro. 

Ważniejszą rolę w wymianie handlowej odgrywa 
jednak eksport wewnątrzunijny, który w 2019 r. 
wynosił w sumie 3,6 bln euro. W jego strukturze 
ponownie dominującą rolę odgrywają Niemcy  
(z udziałem wynoszącym około 22% na przestrze-
ni ostatnich kilkunastu lat), na drugim miejscu 
jest Holandia, a następnie Francja i Belgia.

Polska znajduje się na 8. miejscu (ze stale rosną-
cym udziałem wynoszącym w 2019 r. 5,3%, przy 
wielkości jedynie 3,3% w 2008 r.). Najmniejsze 
kraje – Cypr i Malta – mają zerowy (z dokład-
nością do jednego miejsca po przecinku) udział  
w eksporcie towarów wewnątrz UE. Natomiast 
to nie wielkość kraju determinuje jego możliwo-
ści handlowe, czego przykładem są np. Belgia 
czy Holandia.

źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.

Pozostałe   

Pozostałe   27,4%

Niemcy    21,7%

Niemcy 21%

Holandia  13%

Francja   11%

Francja    8,3%

Niderlandy  7,2%

Belgia   

Włochy

Włochy

Belgia  7%

Hiszpania

Wielka 
Brytania   5,4%

Hiszpania    5,5%

Polska  5,3%

 Wykres. 3 
Wewnętrzna wymiana handlowa krajów UE w 2019 r. 
(udziały w %)

Wielka 
Brytania   8,8%

Polska   4,6%
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 Tabela. 7 
Udział w eksporcie wewnątrzunijnym (w %)

źródło: Eurostat.

Pod względem importu wewnątrzunijnego, po-
dobnie jak w przypadku eksportu liderem są 
Niemcy (udział w ogóle importu w ciągu ostat-
nich 10 lat wynosił ok. 21%), a następnie – Fran-
cja, Wielka Brytania, Holandia i Włochy. 

Polska, podobnie jak w przypadku eksportu – 
była na 8. miejscu wśród 28 krajów UE branych 
pod uwagę (udział wyniósł 4,6% i wzrósł z ok. 
3,8% w latach 2008-2013). Cypr i Malta odnoto-
wały minimalne, ale większe niż 0,0% udziały 
w imporcie wewnątrzunijnym.
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 Tabela. 8 
Udział w imporcie wewnątrzunijnym (w %)

źródło: Eurostat.

Porównując Polskę i Niemcy pod względem 
handlu wewnątrzunijnego widać dużo większe 
różnice między tymi krajami niż w przypadku 
udziału w handlu światowym. Polskę i Niemcy 
dzieli „przepaść”. Niemcy od 2011 r. utrzymują 
swój udział w imporcie na takim samym pozio-
mie, odnotowując nieco większe wahania pod 
względem eksportu. W przypadku Polski sytuacja 

jest nieco inna: eksport wewnątrzunijny stale, 
systematycznie rośnie z roku na rok, natomiast 
import również, aczkolwiek nie w tak dużym 
tempie. Polska zatem coraz bardziej zbliża się 
co Niemiec pod tym względem; jednak różnica 
pozostaje nadal bardzo duża.
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 Wykres. 4 
Udział w eksporcie wewnątrzunijnym Niemiec i Polski (w %)

Porównanie eksportu i importu pokazywa-
łoby, że Polska odnotowuje (niewielką) nad-
wyżkę handlową w handlu wewnątrzunijnym. 

Większość krajów UE odnotowywała nadwyżki 
w handlu z krajami trzecimi (spoza UE) przez 
większość okresu od 2004 r. Oczywiście, najwięk-
sze były one w przypadku Niemiec, gdzie różni-
ca wyniosła w 2019 r. blisko 200 mld euro. Na 
drugim miejscu była Holandia (ok. 85 mld euro). 
Wśród krajów o największym deficycie handlo-
wym jest od wielu lat Wielka Brytania (35 mld 
euro w 2019 r.) oraz Francja (24 mld euro). 

Polska w latach 2004-2012 więcej importowa-
ła, niż eksportowała. W 2013 r. osiągnęliśmy 
pierwszy raz od początku lat 90. nadwyżkę, która 
zwiększała się w kolejnych latach – do 25 mld 
euro w 2019 r., przy przyroście aż o prawie 10 
mld euro w porównaniu do roku poprzedniego.

Wśród nowych krajów członkowskich UE Polska 
jest pod tym względem liderem, wyprzedzając 
w 2015 r. Czechy. Wśród krajów tej grupy nad-
wyżki handlowe w 2019 r. odnotowały jeszcze 
Bułgaria, Estonia, Litwa, Słowacja, Słowenia  
i Węgry, a deficyty – Chorwacja, Łotwa i Rumu-
nia. Dwa ostatnie kraje przez cały, analizowany 
okres miały nadwyżkę importu nad eksportem.

źródło: Eurostat.
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 Tabela. 9 
Bilans handlowy krajów członkowskich UE (w mld euro)

źródło: różnica między eksportem dóbr i usług a ich importem w cenach bieżących. 
Źródło: obl. wł. na podst. danych Eurostatu.
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IV. Dogonić bardziej
rozwinięte kraje

Tempo wzrostu gospodarczego UE

W Unii Europejskiej podobnie jak w większo-
ści krajów rozwiniętych, dość systematycznie 
zwiększa się poziom dobrobytu mieszkańców. 
Wyjątkami są okresy recesji, które są nieod-
łączną częścią każdego cyklu koniunkturalnego 
(którego występowanie jest normalne dla każdej 
gospodarki wolnorynkowej). W 2008 r. rozpoczął 
się kryzys finansowy w USA, który rozlał się na 
większość rozwiniętych krajów świata, powodu-
jąc – również w wyniku oddziaływania innych 
czynników (np. lokalnych baniek spekulacyjnych 
na rynkach nieruchomości, ale też problemów 
strukturalnych) – m.in. europejski kryzys zadłu-
żeniowy (PKB UE spadło w 2009 r. aż o 4,3%).
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 Tabela. 10 
Wzrost realnego PKB w UE (w %)

Uwaga: dane w ostatniej kolumnie pokazują skumulowane, roczne zmiany realnego PKB (przy 2007 r. jako 
podstawy obliczeń); nie jest to suma rocznych zmian (ale indeks łańcuchowy). 

Źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.
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Szczególnie dotkliwy był on w przypadku Grecji 
(gdzie kryzys trwał – z krótką przerwą w 2014 r. 
– aż do 2016 r.), a także innych tzw. krajów PIGS. 
W okresie 2008-2019 PKB Portugalii wzrosło 
jedynie o 5,1%, we Włoszech spadło o 3,9%, w 
Grecji spadło łącznie aż o 23,3%, a w Hiszpanii 
wzrosło o 7,6%. Wśród krajów o niskim, skumu-
lowanym wzroście gospodarczym w ww. okresie 
jest jeszcze Finlandia (4,4%), Łotwa (6,3%, która 
doświadczyła bardzo wysokiego spadku w 2009 
r. – ok. 15%).

Na tym tle Polska wygląda bardzo dobrze, osią-
gając wzrost PKB o ponad 50%. W tym okresie 
szybciej od naszego kraju w UE rozwijała się 
jedynie Malta (wzrost o 75%) i Irlandia (wzrost o 
63%), przy czym gigantyczny wzrost PKB w 2015 
r. spowodowany był zmianami statystycznymi 
(uwzględnieniem w PKB firm zagranicznych 
działających w tym kraju).

W 2019 r. najszybciej rosnącymi gospodarka-
mi UE były Irlandia (wzrost o 5,6%), Estonia 
(5%), Malta (4,9%), Węgry (4,6%) i Polska (4,5%).  
W ciągu ostatnich pięciu lat wszystkie kraje 
członkowskie odnotowały dodatni wzrost go-

spodarczy (z wyjątkiem Grecji w latach 2015-16). 
Był to okres pomyślnej koniunktury nie tylko  
w UE, ale w całej gospodarce światowej.

Tempo wzrostu gospodarczego Polski było dużo 
szybsze niż Niemiec oraz UE. Pokazuje to, że 
nasz kraj dogania zarówno średnią UE, jak i go-
spodarkę niemiecką. Od 2005 r. do 2019 r. PKB 
Polski wzrosło o 74%, podczas gdy w tym czasie 
Niemiec o 23,2% a UE28 jedynie o 19,9%. Nawet 
światowy kryzys finansowy na świecie nie zdołał 
zatrzymać rozwoju polskiej gospodarki, tak jak to 
stało się z wieloma krajami szczególnie w 2009 r.

 Wykres. 5 
Wzrost gospodarczy UE28, Niemiec i Polski (wartości łańcuchowe, 2005=100)

źródło: Eurostat.
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Dynamika „nadganiania” zaległości rozwojo-
wych Polski do innych krajów UE była zatem 
wysoka, choć tempo wzrostu gospodarczego 
w 2019 r. było niższe, niż w 2018 r. Jak wspo-
mniano, kilka krajów odnotowało wyższy wzrost 
gospodarczy.

Jak można zauważyć, porównując kraje, które 
od 2015 r. odnotowały w UE najwyższy, skumu-
lowany wzrost gospodarczy, liderem od wielu 
lat jest Irlandia. Przeprowadziła w latach 80. XX 
wieku poważne reformy strukturalne, wykorzy-

stała spory kapitał społeczny i umiała pozyskać 
kapitał zagraniczny, który „ciągnie” rozwój tego 
kraju. Opieranie się na autarkicznych teoriach 
rozwoju indukowanego jedynie, czy głównie 
za pomocą kapitału krajowego, zostało sfalsy-
fikowane jeszcze w latach 70. XX wieku, choć 
– głównie z przyczyn ideologicznych, a nie eko-
nomicznych – zyskuje popularność szczególnie 
wśród populistycznych rządów straszących spo-
łeczeństwo zależnością od innych krajów (byłych 
kolonizatorów, czy społeczeństw niechętnych 
USA lub Niemcom). 

 Wykres. 6 
Wzrost gospodarczy UE28, Niemiec i sześciu krajów o najwyższym w UE tempie wzrostu od 2015 r.  
(wartości łańcuchowe, 2015=100)

źródło: Eurostat.
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Drugim krajem o najszybszym wzroście gospo-
darczym w UE w ciągu ostatniej dekady jest 
Malta, która postawiła m.in. na rozwój usług 
finansowych (w tym m.in. kryptowalut), a następ-
nie Rumunia. Cypr po kilku, trudniejszych latach, 
od 2014 r. odnotowywał dynamiczny wzrost. 
Dalej w kolejności jest Estonia i Polska, których 
gospodarki wzrastały w równie szybkim tempie. 
Dla porównania (wykres 6) kraje te zestawiono 
z Niemcami i średnią unijną, żeby zobrazować 
różnice w tempach wzrostu w ujęciu kilkuletnim. 

Poziom rozwoju gospodarczego w UE

Wzrost PKB ma oczywiście bezpośredni wpływ 
na PKB liczony na mieszkańca, co jest jednym 
z podstawowych mierników dobrobytu eko-
nomicznego.

Najbogatszym krajem UE od wielu lat jest Luk-
semburg (gdzie PKB wynosi ponad 100 tys. euro 
na osobę), zaś na 2. miejscu znajduje się Irlan-
dia – kraj, który pół wieku temu był jednym  
z najuboższych w Zachodniej Europie.

Najbiedniejsze w 2019 r. było społeczeństwo 
Bułgarii, gdzie PKB na osobę wynosi jedynie 
8,8 tys. euro i był to jedyny kraj, w którym PKB 
liczony w cenach rynkowych nie przekraczał 10 
tys. euro na jednego mieszkańca. Widać przez to 
ponad 10-krotne różnice w poziomach dobrobytu 
pomiędzy krajami UE.

Polska odnotowała poziom PKB na osobę wyno-
szący prawie 14 tys. euro. W ciągu ćwierćwiecza 
wartość ta wzrosła o ponad 11 tys. euro (ale więk-
szość krajów wzbogaciła się jeszcze bardziej). 

 Tabela. 11 
PKB na osobę w UE (w cenach rynkowych, bieżących, w euro na osobę)
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Uwaga: ostatnia kolumna pokazuje wzrost w 2019 r. w stosunku do 1995 r.
Źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.

Najwyższy wzrost PKB na osobę (w cenach bie-
żących) między 1995 a 2019 r. odnotowano na 
Litwie – o 1139%, a najmniejszy w Niemczech 
– o 71%, a także w Grecji (73%) i we Francji 
(75%). W Polsce odnotowano wzrost o niecałe 
400%, a w samym 2019 r. o blisko 900 euro. 

Bardziej miarodajnym miernikiem dobrobytu 
jest wykorzystanie wielkości wyrażonych nie 
w cenach bieżących, ale uwzględniając parytet 

siły nabywczej. Porównując kraje ze średnią 
unijną (UE-28) ponownie najbogatszym krajem 
jest Luksemburg, a następnie Irlandia, zaś naj-
biedniejszym Bułgaria, przy czym różnice mię-
dzy skrajnymi krajami nie są już tak wyraźne, 
niż gdyby nie uwzględniano różnic w siłach 
nabywczych pomiędzy krajami. W Polsce PKB 
na osobę wzrósł z poziomu 44% PKB per capita 
UE w 1995 r. do 73,2% w 2019 r.

 Tabela. 12 
PKB na osobę w UE (bazując na standardach siły nabywczej, w % UE28)
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Uwaga: ostatnia tabela pokazuje wzrost w 2019 r. w stosunku do 1995 r. w punktach procentowych.
Źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.

Krajem, który w największym stopniu rozwinął 
się pod tym względem w okresie 1995-2019 była 
Irlandia, która zwiększyła swoją przewagę nad 
średnim PKB na osobę w UE o blisko 90 punktów 
procentowych. W czołówce najbardziej nadga-
niających dystans rozwojowych krajów były 
kolejno Litwa (wzrost o 49 p.p.), Estonia (48 p.p.), 
Rumunia (39 p.p.), Łotwa (38 p.p.), a także Pol-
ska (30 p.p.). W Polsce w 2019 r. PKB na osobę 
wzrosło o 2,4 p.p.

Oczywiście, licząc średnią, oznacza to, że część 
krajów musi odnotowywać pogorszenie sytuacji 
względem średniej. We Włoszech PKB na osobę 
spadł aż o 31 p.p.: z 126% średniej UE w 1995 r. 
do 95% w 2019 r., w Grecji o 21 p.p. Wiele krajów 
stara się nadrobić dystans do Niemiec i udaje 
im się również dlatego, że przewaga dobrobytu 
niemieckiego społeczeństwa nad średnią UE 
maleje: z 133% PKB per capita UE w 1995 r. do 
121% w 2019 r.
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Doganianie największych gospodarek UE

Przyjmując, że celem wielu krajów „nadgania-
jących” dystans rozwojowy jest dogonienie pod 
względem dobrobytu społeczeństwa Niemiec, 
zmiany PKB na osobę można wyrazić w procen-
tach PKB Niemiec w przeliczeniu na jednego jej 
mieszkańca.

 Tabela. 13 
PKB na osobę w UE (bazując na standardach siły nabywczej, w % PKB pc Niemiec)

Uwaga: ostatnia tabela pokazuje wzrost w 2019 r. w stosunku do 1995 r. w punktach procentowych.
Źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.
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Porównując w ten sposób widać, że PKB przy-
padające na jednego Luksemburczyka jest po-
nad 2-krotnie wyższe, niż na jednego Niemca. 
Na przeciwnym krańcu są Bułgarzy, gdzie PKB 
przypadające na jedną osobę wynosi zaledwie 
44% tego, co w Niemczech. PKB przeliczane na 
jednego, przeciętnego Europejczyka wzrosło  
z 75% średniej niemieckiej w 1995 r. do prawie 
83% w 2019 r.

Najszybciej przewaga nad Niemcami zwiększała 
się w ww. okresie w Irlandii i w Luksemburgu, a 
spośród nowych krajów członkowskich UE naj-
szybciej dystans do Niemiec (uwzględniając róż-
nice w sile nabywczej gospodarek) nadrabiano 
na Litwie (o 43 p.p.), w Estonii (42 p.p.), Rumunii 
i na Łotwie (po 34 p.p.). W Polsce dystans udało 
się zmniejszyć prawie o połowę: z 33% PKB na 
osobę Niemiec w 1995 r. do 61% w 2019 r., czyli 
odnotowując wzrost o blisko 28 p.p.

Nie wszędzie w UE udawało się zmniejszyć dy-
stans dobrobytu do Niemiec: we Włoszech, Grecji 
i we Francji zwiększył się on (odpowiednio o 
16, 11 i 1%). Wielka Brytania utrzymuje swój 
dystans do Niemiec (brak zmian w analizowa-
nym okresie). 

 Tabela. 14 
PKB na osobę w UE (bazując na standardach siły nabywczej, w % PKB pc W. Brytanii)
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Uwaga: ostatnia tabela pokazuje wzrost w 2019 r. w stosunku do 1995 r. w punktach procentowych.
Źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.

Względem średniego poziomu rozwoju Wiel-
kiej Brytanii, PKB przypadające na przeciętnego 
mieszkańca UE wynosi ok. 96% PKB na osobę 
tego kraju. PKB na osobę w Polsce w 2019 r. 
wynosił 70% PKB na osobę Wielkiej Brytanii. 
Dystans ten znacząco się zmniejsza (o 32 p.p. 
od 1995 r.). Zwiększył się natomiast dystans  
w przypadku Włoch i Grecji – wszystkie pozostałe 
kraje UE poprawiały swoją pozycję w analizo-
wanym aspekcie.

Porównując zaś PKB na osobę względem Fran-
cji widać, że PKB per capita w UE wzrósł z 86%  
w 1995 r. do 95% w 2019 r., w Polsce zaś odpo-
wiednio z 37% do 69%, a w przypadku Wielkiej 
Brytanii wielkość ta jest zbliżona do tej we Francji. 

 Tabela. 15 
PKB na osobę w UE (bazując na standardach siły nabywczej, w % PKB pc Francji)
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Uwaga: ostatnia tabela pokazuje wzrost w 2019 r. w stosunku do 1995 r. w punktach procentowych.
Źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.

Polsce udało się w znaczącym stopniu nadro-
bić dystans rozwojowy do trzech największych 
gospodarek Europy: względem Niemiec z 33 do 
61% PKB na osobę, względem Wielkiej Brytanii 
z 38 do 70%, a w porównaniu do Francji z 37% 
do 69% pomiędzy 1995 a 2019 rokiem. To duży 
sukces, choć należy odnotować, że ten dystans 
szybciej niż Polska nadrabiały (kolejno): Litwa, 
Estonia, Rumunia i Łotwa.

 Tabela. 16 
PKB na osobę w UE (bazując na standardach siły nabywczej, w % PKB pc Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji)
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Uwaga: ostatnia tabela pokazuje wzrost w 2019 r. w stosunku do 1995 r. w punktach procentowych.
Źródło: Eurostat i obl. wł. na podst. danych Eurostatu.

Procesy rozwojowe mają to do siebie, że są de-
terminowane długookresowymi czynnikami. 
Natomiast w tzw. krótkim okresie mogą się poja-
wić czynniki zakłócające wzrost gospodarczy. Są 
nimi zwykle cykliczne recesje, a czasami również 
kryzysy finansowe lub inne. W bieżącym roku 
najważniejszym czynnikiem zakłócającym jest 
pandemia wywołana wirusem COVID-19 i kra-
jowe polityki lockdownu – zamykania poszcze-
gólnych branż czy całych gospodarek. 

Najnowsze szacunki Eurostatu (ostatnia aktu-
alizacja 1.12.2020 r.) dotyczące wzrostu gospo-
darczego pokazują, że w 3. kwartale 2020 r. go-
spodarki UE wychodziły już po zniszczeniach 
odnotowanych w drugim kwartale, kiedy po-
lityka lockdownu była szeroko wprowadzana. 
Przewiduje się natomiast, że czwarty kwartał 
będzie trudniejszy od poprzedniego.

 Tabela. 17 
PKB na osobę w UE (bazując na standardach siły nabywczej, w % PKB pc Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji)
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źródło: Eurostat.

Kolejny raz zauważyć można, że wzrost gospo-
darczy w Polsce słabł jeszcze w 2019 r. Było 
to spowodowane m.in. niedostatecznej skali 
inwestycjami prywatnymi częściowo wynika-
jącymi z często zmieniających się przepisów 
prawnych. Skala tej niepewności w olbrzy-
mim stopniu wzrosła w 2020 r. ze względu 
na błyskawicznie przeprowadzane regulacje, 
zaskakujące rynek.

Jeszcze w ostatnim kwartale 2019 r. wzrost we 
wszystkich krajach UE był pozytywny, zaś w 
pierwszym większość krajów odnotowała spadki. 
Polska gospodarka rosła (choć pięć krajów w 
szybszym tempie). Sytuacja zmieniła się dra-
matycznie w drugim kwartale, powodując sy-
tuację gospodarczą w skali nieodnotowywanej 
od kilkudziesięciu lat. Sześć krajów miało niższy 
spadek PKB niż Polska, a niektóre kraje miały 
nawet 20-procentowe spadki (Hiszpania, Wielka 
Brytania).

Dane za trzeci kwartał, choć niepełne, to po-
kazują, że Polska była krajem, który w je-
den z najlepszych sposobów poradziły sobie  
z gospodarczymi konsekwencjami pierw-

szej fali koronawirusa – Eurostat szacuje, że 
PKB spadło jedynie o 1,8% w ujęciu realnym,  
a Główny Urząd Statystyczny (30.11.2020), że 
spadło o 1,5% (też rok do roku).
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W wyniku światowego kryzysu finansowego  
z 2008 r. ujawniły się długo ukrywane problemy 
strukturalne niektórych krajów, które skutko-
wały powstaniem kryzysów zadłużeniowych, 
zwłaszcza w Europie. Największym przegra-
nym tej sytuacji była Grecja, która doświadczyła 
konsekwencji w postaci znaczącego zubożenia 
społeczeństwa. 

Ryzyko kryzysu zadłużeniowego

Pod względem długów sektora prywatnego, 
Polska jest wśród krajów o najlepszej sytuacji  
z zadłużeniem dynamicznie rosnącym (z pozio-
mu 20% PKB w 1995 r.) wynoszącym w 2019 r. 
jedynie 74% PKB. Mniejszą skalę długów w UE 
mają tylko Rumunia (47%), Litwa (55%), Węgry 
(67%), Łotwa (67%) i Słowenia (69%).

V. Uniknąć kryzysu
finansowego
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 Tabela. 18 
Skonsolidowane zadłużenie sektora prywatnego (w % PKB)

Uwaga: łączne zobowiązania korporacji niefinansowych, gospodarstw domowych i instytucji non-profit świad-
czących usługi na rzecz gospodarstw domowych. Kategorie skonsolidowane, tj. nie biorąc pod uwagę transak-
cji w ramach tego samego sektora. 
Źródło: Eurostat.
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Nowe kraje członkowskie UE mają na ogół niższą 
skalę długów sektora prywatnego, niż kraje „sta-
rej” UE, a także startowały z niższego poziomu 
zadłużenia prywatnego w początkach trans-
formacji systemowej. Najwyższy poziom tego 
rodzaju zadłużenia odnotowano w Luksemburgu 
(319% PKB) oraz na Cyprze (prawie 260% PKB). 
Poziom ostrzegawczy tego wskaźnika przyjęty 
przez Komisję Europejską wynosi 133%. 

Poziomem referencyjnym zadłużenia sektora 
publicznego jest 60% PKB danego kraju. Jednak 
wiele krajów przekraczało go, choć sporo było 
też takich – szczególnie wśród nowych krajów 

członkowskich UE – które miały niższe zadłu-
żenie. Najbardziej alarmowy poziom ten rodzaj 
zadłużenia osiągnął w Grecji (180% PKB), we 
Włoszech (135%) i w Portugalii (117%). Najniższe 
zadłużenie sektora publicznego miała Estonia 
(jedynie 8% PKB tego kraju). Polska w 2019 r. 
miała poziom wynoszący 46% i był on najniższy 
od kilkunastu lat.

Dług publiczny we wszystkich krajach UE zna-
cząco wzrośnie w 2020 r. Polska może osiągnąć 
konstytucyjny limit 60% PKB: wg MFW jeszcze 
w 2020 r., według autorów – wiosną 2021 r.

 Tabela. 19 
Skonsolidowane zadłużenie brutto sektora publicznego (w % PKB)



Warsaw Enterprise Institute 30 lat gospodarki rynkowej w Polsce    |    35

2020
2020

źródło: Eurostat.

Trzecim, prezentowanym rodzajem zadłużenia 
są zobowiązania sektora finansowego. Komisja 
Europejska przyjęła, że nie powinny one rosnąć 
więcej niż o 16,5% rocznie. Skala zróżnicowania 
poszczególnych krajów UE jest ogromna. Sektor 
finansowy jest najbardziej zadłużony tradycyj-
nie w Luksemburgu, gdzie jest on najbardziej 
rozwinięty w UE (biorąc pod uwagę skalę gospo-
darki danego kraju). Próbuje go „dogonić” Cypr 
i Malta, aczkolwiek różnice są ponad 10-krotne. 
Zadłużenie sektora finansowego najmniejsze jest 
w Rumunii, gdzie wynosi jedynie 83% PKB tego 
kraju. Na drugim miejscu od końca jest Litwa 
(136% PKB), a na trzecim – Polska (151% PKB), 
co pokazuje relatywne niedorozwinięcie sektora 
finansowego naszego kraju w porównaniu do 

innych w UE. Ścisłe regulacje sektora finan-
sowego w Polsce, które ograniczają zwłasz-
cza działalność banków (ale też funduszy 
inwestycyjnych) oraz startupów tzw. branży 
fintech (część z nich z tego powodu musiała 
się przenieść za granicę, np. do Estonii lub 
Malty) dodatkowo ograniczają jego rozwój, 
utrudniając budowę w pełni kapitalistycznej 
gospodarki. Zamiast tego promowany jest w 
ostatnich latach model rozwoju oparty na 
kapitale sektora publicznego (w tym tzw. repo-
lonizacja banków). Doświadczenia wielu krajów 
wskazują, że „ręczne” sterowanie gospodarką  
i jej wysokie nasycenie aktywnością państwa – 
nie sprzyja rozwojowi gospodarki.

 Tabela. 20 
Ogólne, nieskonsolidowane zobowiązania sektora finansowego (w % PKB)
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źródło: Eurostat.

Inne ryzyka niestabilności makroekono-
micznej

Jednym z ryzyk kryzysu walutowego jest zadłu-
żenie zagraniczne. Wielokrotnie kraje na świecie 
bankrutowały, nie mogąc spłacić swojego długu 
względem innych krajów. Doświadczyła tego 
również Polska na początku lat 80. XX wieku.

Największą skalę tego rodzaju długu posiada 
Cypr (360% PKB) oraz Grecja (141%). Najlepszą 
z kolei sytuację ma Luksemburg, któremu inne 
kraje są „winne” aż 2390% jego PKB; na drugim 

miejscu jest Irlandia (368%), a na trzecim – Mal-
ta (167%). 

W Polsce zadłużenie zagraniczne netto stanowi 
już jedynie 21% PKB i jest to wartość niższa niż 
w ciągu poprzednich, kilkunastu lat. Jest to spo-
wodowane m.in. polityką rządu (zapowiedzianą 
w tzw. Strategii Morawieckiego) zmieniającą 
strukturę zadłużenia: z zagranicznego w więk-
szej mierze na krajowe, co zmniejsza ryzyko 
kryzysu walutowego czy wpływu zaburzeń na 
światowych rynkach walutowych na nasz kraj, w 
którym – co trzeba przypomnieć – mamy wysoki 
wskaźnik tzw. długów frankowych.

 Tabela. 21 
Zadłużenie zagraniczne netto (w % PKB)
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Uwaga: zobowiązania netto, tj. zobowiązania (wobec reszty świata) minus aktywa.
Źródło: Eurostat.

Kolejnym ze wskaźników, które można wyko-
rzystać do przybliżania podatności kraju na za-
kłócenia rozwoju spowodowane jego relacjami 
gospodarczymi z otoczeniem, jest międzynaro-
dowa pozycja inwestycyjna danego kraju netto 
(net international investment position – NIIP), tj. 
uwzględniająca bezpośrednie inwestycje zagra-
niczne (BIZ) i wewnątrzfirmowe, ponadnarodo-
we zadłużenie BIZ. Pod tym względem najwięk-
szym ryzykiem charakteryzuje się Luksemburg, 
a następnie Irlandia, Cypr i Grecja. Tak zwane 
kraje PIIGS swoją, wysoką podatność na poprzed-
ni światowy kryzys finansowy zawdzięczały m.in. 
trudnościami w zakresie NIIP.  Najlepszą sytuację 
w UE miała Malta, a następnie Niemcy i Belgia. 

Polska na tym tle ma średnio dobrą pozycję, 
osiągając wynik -12,5% PKB. Poprawiał się on 
w ciągu poprzednich kilkunastu lat, ale uległ 
pogorszeniu w 2020 r. i obecnie przekracza 
ostrzegawczy poziom określony przez Komi-
sję Europejską we wskaźnikach procedury 
niestabilności makroekonomicznej jako -35% 
(osiągając wg raportu z listopada 2020 r. wiel-
kość prawie -50%).

 Tabela. 22 
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (w % PKB)
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Uwaga: z wyłączeniem instrumentów nie podatnych na ryzyka bankructwa (non-defaultable instruments).
Źródło: Eurostat.

W ostatnich latach coraz mniejszym zagrożeniem 
dla stabilności rozwoju gospodarczego był stan 
rachunku obrotów bieżących. Związane to było 
z okresem pomyślnej koniunktury w gospodarce 
światowej oraz europejskiej. W 2019 r. najwięk-
szy deficyt odnotowała Irlandia (11,3% PKB),  
a następnie Cypr, Rumunia i Wielka Brytania, 
zaś największą nadwyżkę miała Holandia (9,9% 
PKB), Dania (8,9%) i Niemcy (7,1%).

W ciągu ostatnich 20 lat (tj. od 2010 r.) najbardziej 
poprawił się bilans Malty (o 10,9 p.p.) i Portugalii 
(10,2 p.p.), zaś najbardziej pogorszył – Irlandii  
(o 10,1 p.p.). Niekiedy uważa się, że przekro-
czenie poziomu -7% może zwiększać ryzyko 
związane z kryzysem finansowym. Polska otarła 
się o ten poziom w 2. połowie lat 90., natomiast  
w kolejnych latach sytuacja była stabilna.

W 2019 r. Polska osiągnęła (niewielką) nad-
wyżkę wynoszącą 0,5%, co w porównaniu do 
szeregu wcześniejszych lat, kiedy odnotowy-
wany był deficyt – było dobrym osiągnięciem 
(poprawa o 6 p.p. w ciągu ostatnich 20 lat), 
lecz plasującym nasz kraj w okolicach połowy 
wszystkich państw członkowskich UE. Wyniki 
2020 r. są również korzystne, mimo trudności 
wywołanych pandemią.
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 Tabela. 23 
Bilans rachunku obrotów bieżących netto (w % PKB)

źródło: Eurostat.
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VI. Migracje w UE

Ruchy ludności pomiędzy krajami UE są jedną  
z podstawowych kwestii towarzyszących in-
tegracji europejskiej. Zostały one ułatwione 
poprzez m.in. zniesienie kontroli granicznych 
wewnątrz UE. 

Najbardziej popularnym krajem UE z punk-
tu widzenia przypływu ludności z zagrani-
cy od lat są Niemcy – w 2018 r. (ostatni rok, 
dla którego dostępne były dane) przyjechało 
tam 894 tys. osób. Kolejne kraje pod względem 
liczebności napływającej ludności to Hiszpa-
nia (644 tys. os.), Wielka Brytania (604 tys. os.),  
a także Francja (387 tys. os.), Włochy (332 tys. 
os.) i Polska (214 tys. os.), zaś najmniej popular-
ne to Słowacja (7,3 tys. os.) i Łotwa (11 tys. os.).  
W Polsce znaczący wzrost odnotowano w drugiej 
połowie pierwszej dekady obecnego wieku (z 15 
tys. os. w 2008 r. do 189 tys. os. w 2009 r.).
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 Tabela. 24 
Imigracja w UE (w tys. os.)
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źródło: Eurostat.

Podobnie rozkładają się strumienie emigracji. 
Krajem, z którego wyjeżdża najwięcej osób, są 
Niemcy (540 tys. os. w 2018 r.), a następnie Wiel-
ka Brytania (344 tys. os.), Francja (341 tys. os.)  
i Hiszpania (310 tys. os.), a najmniej wyjeżdża 
ze Słowacji (3,3 tys. os.) i z Malty (9,3 tys. os.).

Mimo bardzo dużych postępów w rozwoju pol-
skiej gospodarki Polacy nadal emigrują. Co praw-
da skala tego zjawiska osłabia się, ale jednak 
trwa nadal. Z Polski w 2018 r. wyjechało 190 
tys. osób i jest to wielkość niższa, niż w ciągu 
poprzednich kilku lat.

 Tabela. 25 
Emigracja w UE (w tys. os.)
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źródło: Eurostat.

Pod względem salda migracji (różnicy między 
imigracją do danego kraju i emigracją z niego), 
największy odpływ mieszkańców w Europie 
odnotowuje od wielu lat Rumunia – od 2008 r. 
ubyło w tym kraju w wyniku migracji 674 tys. 
osób. Drugim w tej kolejności krajem jest Chor-
wacja, z której w 2018 r. wyjechało o 13,5 tys. 
osób więcej, niż do niego imigrowało.

źródło: oblicz. wł. na podst. danych Eurostatu.

 Tabela. 26 
Nabycie obywatelstwa w UE (w os.)
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Największy przypływ ludności z tytułu migracji 
odnotowują od lat Niemcy. W 2018 r. przyje-
chało tam o 353 tys. osób więcej, niż wyjechało;  
w przypadku Hiszpanii było to 334 tys. osób; 
Wielka Brytania to natomiast 260 tys. osób.

Polska od wielu lat cechowała się ujemnym 
saldem migracji. Zmieniło się to dopiero w 
2018 r., kiedy przyjechało do naszego kraju 
o 24,3 tys. osób więcej, niż z niego wyjechało. 
To niewątpliwie początek sukcesu naszego kraju 
świadczący o rosnącej jego atrakcyjności wzglę-
dem innych członków UE.

Nie przekłada się to w większym stopniu na 
wzrost liczby osób, które nabyły polskie obywa-
telstwo (w 2018 r. było ich jedynie 5115). W całej 
UE w 2018 r. obywatelstwo któregoś z krajów 
członkowskich nabyło 829 tys. osób, z czego 
najwięcej w Wielkiej Brytanii (157 tys. os.). Po-
kazuje to, że choć krótkookresowo nasz kraj jest 
atrakcyjny dla przybyszów zarobkowych i stu-
dentów ze Wschodu, to długookresowo – zwłasz-
cza uwzględniając liczbę mieszkańców, Polska 
nie jest atrakcyjnym miejscem dla imigrantów.

 Tabela. 27 
Nabycie obywatelstwa w UE (w os.)
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źródło: Eurostat.

W wyniku bardzo dużej emigracji z Polski, szcze-
gólnie po otwarciu rynku niemieckiego w 2008 
r., wielu obywateli naszego kraju zamieszkało 
na stałe w innych krajach unijnych. Najwięcej 
z nich znajdowało się w 2019 r. w Wielkiej Bry-
tanii – 919 tys. osób oraz w Niemczech – 775 tys. 
osób. Najmniej liczne były społeczności Polaków 
w Słowenii, Łotwie, Estonii i Chorwacji.

 Tabela. 28 
Liczba osób z polskim obywatelstwem w UE (w os.)
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źródło: Eurostat.

Polska nie doświadczyła kryzysu migracyjnego, 
który dotknął Europę w 2015 r., kiedy to licz-
ba wniosków o azyl wzrosła ponad 2-krotnie  
w porównaniu do poprzedniego roku (z 594 tys. 
w 2014 r. do 1283 tys. w roku następnym).

Najwięcej wniosków od osób spoza UE złożono 
w 2019 r. w Niemczech – 166 tys. osób, we Fran-
cji – 151 tys., w Hiszpanii 118 tys. oraz w Grecji 

– 77,3 tys. osób. Najmniej ich natomiast złożono 
w Estonii, na Łotwie, Słowacji, Węgrzech i na 
Litwie. W rekordowym 2016 roku, w Niemczech 

złożono 745 tys. wniosków o azyl i było to 59% 
wniosków złożonych w całej UE.

W Polsce w 2019 r. złożono 4070 wnioski o azyl 
(0,5% wszystkich aplikacji złożonych w UE) i była 
to wielkość najniższa od 2008 r. (od którego roku 
dostępne są dane na ten temat). 

 Tabela. 29 
Liczba wniosków o azyl w UE (w os.)
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źródło: Eurostat.
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