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Czwartego czerwca 2019 minęło 30 lat od pierwszych częściowo wolnych wyborów, które 

stały się symbolem nowego ładu społeczno-gospodarczego jaki miał zapanować w Polsce. 

To dostatecznie dużo czasu, aby ocenić jak na przestrzeni tych trzech dekad poradziła 

sobie polska gospodarka i czy polski model transformacji gospodarczej zdał egzamin. 

 

Według statystyk Banku Światowego polskie PKB od 1990 do 2017 wzrosło o 166%.  

Co więcej PKB mierzony parytetem siły nabywczej w relacji do Niemiec wzrósł z 30%  

do 60%. Polska jest też liderem wzrostu PKB w Europie. Warto odnotować, że wartość 

eksportu od 1990 wzrosła czternastokrotnie do 242,8 mld dol w 2018. 

 

Wykres 1. Wartość eksportu Polski w 2018 (w mld USD) 

 

 
 

Polska gospodarka przeszła ewolucję także w kwestii zatrudnienia i udziału poszczególnych 

gałęzi gospodarki w PKB, bardzo upodabniając się do rozwiniętych krajów Europy  

i Ameryki Północnej. Od 1991 do 2017 znacząco zmalał udział osób zatrudnionych  

w rolnictwie z nieco ponad 25% w 1991 do około 10% w 2018. Jednocześnie ilość osób 

zatrudnionych w szeroko pojętych usługach wzrosła o ok. 65% z 38,2% wszystkich 

zatrudnionych w 1991 do 58,4% wszystkich zatrudnionych w 2018. Należy także 

odnotować nieznaczny spadek zatrudnienia w przemyśle o 5 pp z ok. 36% do 31% 

wszystkich zatrudnionych. 
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Wykres 2. produkt krajowy brutto w cenach rynkowych 
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Ostatnie 30 lat, to także dynamiczny wzrost dochodów Polaków i zmiany w strukturze 

wydatków. Okazuje się, że od 1990 do 2017 średnie dochody gospodarstw domowych  

w Polsce wzrosły o prawie dwa razy (96%). 

 

Obecnie Polska to ósma gospodarka UE, jej PKB – według Eurostatu za 2017 – stanowi 3% 

całego PKB UE. Wydawać się to może niezbyt imponującym wynikiem, ale po latach 

nieefektywnego gospodarowania i tłumienia potencjału drzemiącego w polskiej 

gospodarce w 1989 Polska zaczynała ze znacznie niższego pułapu niż RFN czy Francja. 

Tempo wzrostu polskiej gospodarki pozwala stwierdzić, że od 1990 jest to najszybciej 

rozwijające się państwo Europy. Uzasadnionym jest stwierdzenie, że ostatnie 30 lat to,  

z gospodarczego punktu widzenia, dobry czas. Dzięki stabilnemu wzrostowi, Polska mogła 

znacząco polepszyć swoją pozycję i stać się liderem gospodarczym regionu i jedną  

z wiodących gospodarek Unii Europejskiej. 
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Polska chcąc zapewnić sobie bezpieczeństwo strategiczne poszukuje militarnego oparcia  

w Stanach Zjednoczonych. Bezsprzecznym jest fakt, że od kilku lat najważniejszym 

sojusznikiem geopolitycznym i militarnym RP są Stany Zjednoczone. Uczestnictwo w NATO, 

bilateralna współpraca w zakresie bezpieczeństwa czy pozyskiwanie amerykańskiej 

technologii militarnej i amerykańskiego sprzętu bojowego, tylko pogłębiają i tak bliskie już 

relacje z Waszyngtonem. Wydawać by się mogło, że ta ścisła współpraca polsko-

amerykańska będzie miała także przełożenie we współpracy gospodarczej.  Okazuje się,  

że Stany Zjednoczone wciąż nie należą na grona najważniejszych partnerów handlowych 

Polski ustępując pola m.in. Niemcom, Chińczykom czy Rosjanom. Jednakże trzeba 

odnotować, że pozycja USA jako partnera handlowego dynamicznie wzrasta. Między  

2008 a 2018 eksport do Stanów wzrósł prawie 4,5-krotnie. Obecnie USA stanowią ósmy 

największy rynek eksportowy Polski i plasują się tuż za Rosją. Przy utrzymaniu obecnego 

tempa wzrostu eksportu już niebawem rynek amerykański stanie się ważniejszym odbiorcą 

polskich towarów niż Rosja. To ogromy wzrost w stosunku do roku 2008, w którym to 

Stany były dopiero 19 rynkiem eksportowym Polski. Różnicę widać też w udziale 

procentowym importu i eksportu w stosunku do całego eksportu lub importu.  

Jak zauważył Polski Instytut Ekonomiczny w pierwszym kwartale 2019 roku – w ujęciu 

rocznym – deficyt handlowy ze Stanami zmniejszył się o 100 mln złotych. Szczególnie 

widoczne jest to na rynku usług, gdzie już od kilku lat więcej eksportujemy  

niż importujemy. 

 

Polski handel międzynarodowy opiera się głównie na dwóch filarach, z jednej strony cały 

czas intensywnie rozwija wymianę z krajami unijnymi dążąc do coraz ściślejszej współpracy 

gospodarczej i handlowej w ramach UE. Po drugie, Warszawa chce pozyskać rozwinięte 

rynki pozaunijne. Najnowsze dane GUS pokazują, że od stycznia do maja eksport  

na te rynki zwiększył się o ok 12% do 6,8 mld euro. Największy wzrost znów dotyczy 

Stanów Zjednoczonych, bo wyniósł ok 430 mln euro, czyli 17,5%. Amerykański Census 

Bureau wskazuje, że wartość amerykańskiego eksportu do Polski wyniosła 5,4 miliarda 

dolarów, import zaś ok. 8 miliardów dolarów. Wartości te systematycznie rosną.  

Według Census Bureau w 2017 łączna wartość eksportu i importu przekroczyła  

10 miliardów dolarów. 

 

Zainteresowanie polskich eksporterów USA jest podyktowane kilkoma czynnikami.  

Po pierwsze wielkość i chłonność amerykańskiego rynku jest zachętą samą w sobie, 

gwarantującą popyt na wiele towarów. Po drugie wspomniane wcześniej dobre relacje 

strategiczne i wyraźny proamerykański zwrot w ciągu ostatnich kilku lat budują pozytywny 

wizerunek Ameryki w Polsce. Po trzecie wartość waluty amerykańskiej od kilku lat jest  

na stosunkowo wysokim poziomie. Co ważniejsze – dolar utrzymuje wysoką wartość 

wobec złotówki. Ta relacja pozytywnie oddziałuje na wysokość marży, co stanowi 

dodatkowy czynnik zachęcający polskich przedsiębiorców do handlu w USA. 
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Polska najchętniej handluje ze Stanami Zjednoczonymi maszynami i urządzeniami 

mechanicznymi oraz elektronicznymi (np. procesory cyfrowe), również istotną częścią 

handlu z USA są produkty związane z przemysłem motoryzacyjnym i lotniczym (głównie 

części silników turboodrzutowych/turbośmigłowych). Innym, istotnym elementem polsko-

amerykańskiej wymiany handlowej jest także eksport sprzętu medycznego  

i rehabilitacyjnego, takiego jak kule, aparaty słuchowe, protezy, wózki dla osób 

niepełnosprawnych itp. Uznaniem na rynku amerykańskim cieszą się także meble 

produkowane w Polsce i inne drobne przedmioty służące do dekoracji wnętrz. Tradycyjnie 

ważnym elementem polskiego eksportu do USA są produkty rolne i żywność.  Jednym  

z istotniejszych produktów eksportowych w tej kategorii jest mięso – głównie 

wieprzowina. Wiesław Różański prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu 

Mięsnego stwierdził, że w 2018 do USA Polacy wyeksportowali ok. 60 tysięcy ton 

wieprzowiny. Amerykanie traktują polskie produkty rolne jako najbardziej jakościowe,  

co jest bardzo dobrą wiadomością. Świadczy to o dobrej marce polskiego mięsa i stanowi 

gwarancję wzrostu dalszego eksportu. Popularnością cieszą się także produkty zawierające 

kakao i przetwory (głównie mięsne). 

 

Wykres 3. Polsko-amerykańska wymiana handlowa w latach 2008-2017 
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Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej co do zasady ma przyczynić się do likwidacji 

barier handlowych, znoszenia ograniczeń w handlu światowym, a w konsekwencji rozwoju 

handlu międzynarodowego. Niemniej polityka handlowa UE ma za zadanie także chronić 

europejską gospodarkę przed nieuczciwą konkurencją ze strony państw trzecich. 

 

Podstaw Wspólnej polityki handlowej należy szukać w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej. Zgodnie z art. 3 do kompetencji wyłącznych UE należą m.in. sprawy celne  

i polityka handlowa. Unia Europejska ma olbrzymi wpływ na stosunki gospodarcze 

poszczególnych państw członkowskich, zarówno z innymi państwami członkowskimi,  

jak i z państwami trzecimi. Przykładem ilustrującym tę zależność są relacje gospodarcze UE 

z USA. Według danych KE obroty handlowe z USA w 2018 wyniosły 673 642 mln euro. 

Stany są głównym odbiorcą towarów przemysłowych z UE i drugim co do wielkości 

eksporterem przemysłowym do UE. Już tylko na podstawie samych liczb widać wyraźnie, 

że stosunki gospodarcze pomiędzy USA a UE są bardzo rozwinięte, a obie gospodarki są dla 

siebie niezwykle istotne z punktu widzenia dalszego rozwoju.  

 

Jednakże pomimo uczestnictwa UE i USA w systemie handlu światowego, którego 

głównym celem jest znoszenie wszelkich barier handlowych, wciąż funkcjonują bariery 

celne. Według danych Światowej Organizacji Handlu (WTO) za 2018r. średnia stawka celna 

do USA wynosi 3,5%, a do Unii 5,2%. Z kolei towary z Unii obciążane są na amerykańskiej 

granicy cłem wynoszącym średnio 2,1%, zaś towary amerykańskie eksportowane do Unii 

cłem o średniej stawce wynoszącej 2,8%. Te ograniczenia choć teoretycznie niewielkie 

utrudniają wymianę i współpracę gospodarczą pomiędzy Brukselą i Waszyngtonem. 

Przedstawiciele UE i USA po upadku żelaznej kurtyny próbowali wypracować pewien 

rodzaj partnerstwa transatlantyckiego, w celu dalszej eliminacji barier celnych, stworzenia 

przestrzeni wolnego handlu, zapewnienia stabilnego wzrostu gospodarczego, stworzenia 

nowych miejsc pracy i pogłębienia stosunków gospodarczych. Pewną nadzieją było 

członkostwo obu gospodarek w systemie WTO. Jednakże po fiasku ostatniej rundy 

negocjacji z Doha w ramach WTO plany mocniejszego związania się obu gospodarek,  

na jakiś czas zeszły na dalszy plan. Wśród elit europejskich i waszyngtońskiego 

establishmentu dążenia do głębszej integracji gospodarczej pozostawały jednak wciąż 

istotnym punktem rozmów, na co może wskazywać m.in. wypowiedź - i entuzjastyczne 

głosy Waszyngtonu - Kanclerz RFN Angeli Merkel z 2006, w którym potwierdziła 

konieczność stworzenia ściślejszych powiązań gospodarczych pomiędzy Europą, a USA. 

Niemniej dopiero w 2013 nastąpił przełom - przedstawiciele KE i Rządu Federalnego 

przystąpili do negocjacji nowej umowy. Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu  

i Inwestycji (TTIP) w założeniach było porozumieniem handlowym na niespotykaną dotąd 

skalę. Wejście w życie tejże umowy miałoby zapewnić stworzenie największej na świecie 

strefy wolnego handlu i partnerstwa gospodarczego. Sukces tego porozumienia, miał  

w założeniu stanowić przeciwwagę dla dążeń państw rozwijających się (w tym BRICS), 

które od lat 90. coraz głośniej zaczęły domagać się zmiany światowego ładu 

gospodarczego. Od początku pierwszej rudny negocjacji obie strony napotykały na kolejne 
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przeszkody, niemniej same negocjacje rokowały pomyślnie. Wraz z nadejściem 

prezydentury Donalda Trumpa, sytuacja negocjacyjna mocno się zmieniła. Obie strony  

nie były w stanie uzgodnić wspólnych stanowisk, a kolejne rudny nie przynosiły już 

żadnych postępów. W sierpniu 2016 ówczesny Wicekanclerz RFN i minister gospodarki 

Sigmar Gabriel stwierdził, że negocjacje zakończyły się fiaskiem. 

 

Niepowodzenie negocjacji dotyczących TTIP wpisuje się w szerszy kontekst nowej 

amerykańskiej polityki mającej na celu utrzymanie politycznej i ekonomicznej dominacji 

Waszyngtonu. USA w ramach walki o utrzymanie dotychczasowej pozycji, zaczęły silniej  

niż poprzednio stosować politykę protekcjonistyczną. Polityka ta ma na celu  

m.in. reindustrializację Ameryki, zmuszenie partnerów handlowych do ustępstw na rzecz 

Waszyngtonu i osłabienie konkurentów na światowym rynku m.in. Chin. Przejawem tych 

działań są eksterytorialne sankcje nałożone na Iran czy wojna celna z ChRL. W Europie  

z kolei duet Paryż-Berlin dążąc do mocniejszego upodmiotowienia się Europy na świecie  

i chcąc zniwelować negatywny wpływ działań administracji amerykańskiej na europejską 

gospodarkę, zmienił kurs polityki gospodarczej poprzez poszukiwania nowych inwestorów  

i pól inwestycyjnych m.in. w Iranie, Rosji i Chinach. Ta nowa polityka dwóch wiodących 

gospodarek europejskich zapoczątkowała kurs kolizyjny UE z Waszyngtonem. Jednym  

z przejawów walki było nałożenie 1 czerwca 2018 ceł na stal i aluminium pochodzących  

z UE. W odwecie UE w lipcu 2018 nałożyła dodatkowe cła na część produktów 

pochodzenia amerykańskiego m.in. na artykuły spożywcze, wyroby stalowe, łodzie, 

motocykle, alkohol czy produkty tekstylne. Łączna wartość europejskich ceł wyniosła  

2,8 mld amerykańskiego eksportu. Ówczesna unijna komisarz ds. handlu Cecilia 

Malmstroem podkreślała, że jest to odpowiednia i proporcjonalna odpowiedź  

na jednostronne i nielegalne cła amerykańskie. Ta trudna sytuacja jeszcze pogłębia się  

za sprawą wyroku jaki zapadł na forum WTO. Stany Zjednoczone pozwały UE za udzielenie 

Airbusowi niskooprocentowanych pożyczek, które później zostały częściowo umorzone. 

Zdaniem Waszyngtonu to typowa niedozwolona pomoc publiczna, która miała kosztować 

amerykanów 200 mld dolarów. Ostatecznie WTO uznało amerykańskie argumenty  

i zezwoliło na nałożenie karnych ceł na produkty europejskie, które mają wynosić 7,5 mld 

dolarów rocznie, co jest rekordem WTO. Nowe karne cła obowiązujące od 18 października 

2019 w wysokości 10% objęły samoloty Airbusa, a cła w wysokości 25% objęły głównie 

produkty tekstylne i żywność m.in. wina, piwo, oliwki, kawy, sery, wieprzowinę, masło, 

jogurty, komponenty do kamer i aparatów czy whisky. Amerykanie chcieli najmocniej 

uderzyć w udziałowców Airbusa tj. Niemców, Francuzów, Hiszpanów i Brytyjczyków,  

ale skutki tych ceł dosięgną także pozostałe państwa unijne (w tym Polskę). Komisja 

Europejska zapowiedziała, że opracuje własne cła na produkty amerykańskie i wezwała 

Waszyngton do zaprzestania prowadzenia dotychczasowej polityki celnej argumentując,  

że w dłuższym okresie takie działania nie przysłużą się niczyim interesom i tylko wywołają 

poważne szkody w zintegrowanym łańcuchu dostaw. Raport Komisji Europejskiej „Report 

on Trade and Investment Barries’’ za rok 2018 wskazuje, że w tym roku zwiększyła się 

liczba barier handlowych między UE a USA, z 19 do 23. Ze wzmiankowanego dokumentu 

wynika, że co do zasady bariery handlowe USA mają przede wszystkim charakter 

graniczny, przybierają postać ceł czy licencji ograniczających swobodny handel 

określonymi towarami czy usługami. Kolejnym potencjalnym problemem na linii USA-UE 
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jest reforma podatkowa Donalda Trumpa z 2017, czyli Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), której 

celem jest między innymi wytworzenie pozytywnego klimatu inwestycyjnego w USA,  

a co za tym idzie ponowne przyciągnięcie amerykańskich, ponadnarodowych korporacji  

z powrotem do Stanów. Ten powrót dotyczyć będzie zarówno inwestycji jak i miejsc pracy. 

Co za tym idzie możliwe będą duże zmiany dotyczące przepływu kapitału i środków, 

których część trzymana jest w Europie lub Azji.  Amerykański Departament Handlu 

wskazuje, że pod koniec 2016 roku, aż 52% bezpośrednich inwestycji amerykańskich 

znajdowało się w Unii Europejskiej. Odpływ miejsc pracy, inwestycji i kapitału może mieć 

negatywny skutek na ekonomię całej Unii Europejskiej jak i jej poszczególnych państw 

członkowskich. Dodatkowo KE obawia się, że tzw. Deduction for Foreign Derived Intangible 

Income (FDII) przewidziane w TCJA może przybrać znamiona niedozwolonej pomocy 

publicznej. Również w ocenie KE wątpliwości budzi Base Erosion and Anti-abuse Tax 

(BEAT), podatek, który ma – w opinii KE – charakter dyskryminacyjny. Komisja przypuszcza, 

że te regulacje mogą spowodować poważne trudności dla europejskich przedsiębiorstw 

działających w branży ubezpieczeniowej i bankowej. 

 

Zniesienie ceł na towary przemysłowe i współpraca w zakresie oceny zgodności 

pozwoliłyby zwiększyć wymianę handlową między UE a USA, ułatwiłoby to dostęp  

do rynku oraz stworzyłoby nowe możliwości zatrudnienia i wzrostu. Współpraca pomiędzy 

obiema gospodarkami może pomóc radzić sobie z nowymi wyzwaniami rzucanymi 

globalnemu rynkowi przez Chiny. Wstępna analiza ekonomiczna wykazała, że umowa  

z USA o zniesieniu ceł na towary przemysłowe do 2033 r. może przyczynić się do wzrostu 

eksportu UE do USA o 8%, a eksportu USA do UE o 9%. Oznacza to zwiększenie eksportu  

o odpowiednio 27 mld euro i 26 mld euro. Na zniesieniu ceł i innych barier handlowych 

skorzysta także Polska. 

 

Jako że trzon ceł skierowanych przeciwko UE ominął Polskę, to jednak biorąc pod uwagę 

sprzężenie gospodarki polskiej i niemieckiej, można stwierdzić, że cła amerykańskie 

uderzając w Niemcy pośrednio uderzają w Polskę. Co więcej, jako że na mocy traktatów 

Polska nie może prowadzić w pełni niezależnej polityki handlowej, to zabieganie o dobre 

relacje gospodarcze UE i USA leży w interesie Warszawy, gdyż jest to jedyna możliwość dla 

intensyfikacji wymiany gospodarczej pomiędzy Polską i Stanami. 

 

Wykres 4 i 5. Eksport i import Unii Europejskiej do i z USA w 2018 roku 
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 Wspomniany wcześniej brak możliwości prowadzenia samodzielnej polityki handlowej  

i napięcia na linii UE-USA uniemożliwiają Polsce prowadzenie efektywnej wymiany 

handlowej USA i uzyskanie wszystkich korzyści płynących ze swobodnej wymiany 

gospodarczej. Jednym z wielu przykładów będących następstwem braku kompleksowej 

umowy handlowej jest kwestia eksportu jabłek i gruszek z Polski (i 7 innych krajów UE)  

do Stanów. Problem ten powstał w 2008 roku i do tej pory nie został rozwiązany. Strona 

amerykańska raz za razem odkłada wydanie ostatecznego pozwolenia na eksport,  

co ciekawe odroczenia te nie mają wyraźnej merytorycznej podstawy. W przypadku 

sadownictwa normy sanitarne i fitosanitarne są bardzo restrykcyjne i zgodne ze wszystkimi 

międzynarodowymi standardami m.in. zgodne z Międzynarodową Konwencją Ochrony 

Roślin czy Porozumieniem w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych 

(SPS Agreement). Należy zauważyć, że produkty rolno-spożywcze stanowią jeden  

z kluczowych punktów związanych z liberalizacją handlu światowego. Fiasko ostatniej 

rundy negocjacyjnej w ramach WTO związane jest m.in. z kwestiami taryf na produkty 

rolne. Dla Polski jako znaczącego producenta żywności, przełamanie impasu dotyczącego 

możliwości eksportu jabłek i gruszek, byłoby okazją do wzmocnienia roli Polski w tym 

segmencie produkcji rolniczej. Kwestia jabłek to tylko jedna z wielu potencjalnych 

możliwości współpracy handlowej pomiędzy Polską i USA. 

 

Pewną szansę stwarza obecne geopolityczne przesilenie. Od 2015 polski rząd podjął się 

zmiany polityki dążąc do mocniejszej współpracy z USA i szeroko rozumianym okcydentem. 

W ramach tej zmiany jednym z kluczowych wyzwań jakie stoją przed Polską jest zmiana 

polityki energetycznej, w tym dywersyfikacja dostawców nośników energii. Oprócz 

rurociągu Baltic Pipe mającego być niejako przeciwwagą dla niemiecko-rosyjskiego 

projektu Nord Stream, pd 2015 roku funkcjonuje także Terminal LNG w Świnoujściu.  

Ten projekt – zapoczątkowany jeszcze w 2006 – ma w założeniach zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne Polski, poprzez umożliwienie odbierania dużych ilości 

skroplonego LNG z praktycznie dowolnego kierunku świata. Zmiana kursu Waszyngtonu  

i polityka rządu w Warszawie pomogły przy zawarciu umowy pomiędzy polskim gigantem 

PGNiG, a amerykańskimi podmiotami oferujących skroplony LNG. Obecnie zostały 

podpisane cztery kontrakty LNG z następującymi podmiotami: Venture Global Calcasieu 

Pass LLC, Venture Global Plaquemines LNG LLC, Cheniere Marketing International i Port 

Arthur LNG LLC. Pierwsze dwa kontrakty zostały zawarte na 20 lat i każdy z nich opiewa  

na około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji rocznie. Tak więc rocznie Polska 

zakupi od Venture Global LNG LCC ok 2,7 mld m sześciennych gazu. Jak podkreślał Piotr 

Woźniak prezes PGNiG dostawy z USA są tańsze o około 1/5 w porównaniu do dostaw  

ze wschodu. Kontrakt z Cheniere Marketing International LLP podpisano 8 listopada  

2018 roku na 24 lata. W tym wypadku dostawy LNG w latach 2019-2022 wyniosą  

ok. 0,73 mld metrów sześciennych gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie; w latach 

2023-2042 ok. 39 mld metrów sześciennych gazu po regazyfikacji łącznie w całym okresie, 

tj. ok. 1,95 mld metrów sześciennych gazu po regazyfikacji rocznie. Z kolei umowa z Port 
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Arthur to kolejny dwudziestoletni kontrakt, w którym PGNiG zobowiązało się do kupna  

2 mln ton LNG (ok 2,7 mld metrów sześciennych gazu ziemnego po regazyfikacji). Warunki 

dostaw określono w formułach Free On Board i Delivery Ex Ship, co pozwoli PGNiG  

na pewną dozę elastyczności i da możliwość łatwej odsprzedaży gazu. Te kontrakty czynią 

zadość zarówno planom polskiego rządu w zakresie dywersyfikacji portfela,  

jak i dostawców nośników energii oraz ambicjom Polski uzyskania pozycji znaczącego 

gracza w dziedzinie obrotu LNG. Dzięki tym kontraktom otwierają się pola do dalszej 

strategicznej współpracy w zakresie obronności, bezpieczeństwa energetycznego, 

współpracy gospodarczej czy wymiany kulturalnej. Pozytywny wizerunek pewnego  

i rzetelnego partnera handlowego jest nie do przecenienia. 

 

W czerwcu 2019 Sekretarz Energii Rick Perry i pełnomocnik rządu ds. strategicznej 

infrastruktury energetycznej Piotr Naimski podpisali Memorandum o współpracy  

w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej (Memorandum of Understanding 

Concerning Strategic Civil Nuclear Cooperation). To porozumienie zakłada m.in. wolę 

wspólnego określenia warunków koniecznych do rozwoju polskiego programu jądrowego 

ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania, rozwoju zasobów ludzkich  

i zaangażowania lokalnego przemysłu; rozwój i adaptacje najlepszych praktyk dotyczących 

bezpieczeństwa; rozwój i współpracę w zakresie technologii, paliwa, reaktorów i usług. 

Niestety nie zostały poczynione żadne kroki w celu rozpoczęcia faktycznej współpracy.  

Co najprawdopodobniej spowodowane jest wciąż niepewną rolą energetyki jądrowej  

w polskim mixie energetycznym i ogólnymi trudnościami z budową polskiej elektrowni 

atomowej. Niemniej to Memorandum jest przykładem dobrej woli Waszyngtonu  

do dalszego pogłębiania współpracy pomiędzy oboma państwami i do angażowania się  

we wspólne projekty mające na celu przynieść wymierne korzyści obu stronom.  

Co powinno raczej cieszyć Warszawę, bowiem świadczy o pozytywnych efektach 

przyśpieszenia proamerykańskiego kursu po 2015 roku. 

 

Współpraca wojskowa zarówno w ramach NATO jak i w ramach dwustronnych umów 

pomiędzy oboma krajami, obecność amerykańskich wojsk w Polsce i liczne kontrakty 

zbrojeniowe są istotnym elementem współpracy w zakresie obrony Polski, ale także 

posiadają istotną wartość w zakresie współpracy gospodarczej. Ewentualne zwiększenie 

liczebności wojsk amerykańskich w Polsce bądź ustanowienie na terenach RP stałej bazy 

wojskowej niejako wspomogłoby kolejne inwestycje związane z obsługą obecności 

militarnej Amerykanów w Polsce. 

 

Rynek amerykański charakteryzuje się wielkością, a co za tym idzie chłonnością  

i dynamizmem. Oprócz tego istotną cechą rynku amerykańskiego jest zróżnicowanie 

gustów konsumentów co jest wynikiem zróżnicowania etnicznego i kulturowego 

mieszkańców USA. Także istotną cechą amerykańskiego rynku jest stabilność i duże pole 

manewru dla przedsiębiorców i inwestorów. Nie należy także zapominać, że USA jest 

krajem, w którym innowacyjność jest podstawą działania. Jednakże pomimo wszelkich 

szans i potencjalnych możliwości, inwestowanie w USA jest wciąż wyzwaniem dla polskich 

firm. Jednym z problemów jest dualizm prawny dzielący prawo na federalne i stanowe.  
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Co więcej prawo w poszczególnych stanach może inaczej regulować tę samą materię,  

co rodzi poważne problemy dla osób wychowanych w państwie o unitarnym systemie 

prawa. Szczególnych problemów może nastręczać chociażby amerykańskie prawo 

podatkowe. Inny system prawny i inne podejście do prawa będzie zmuszało polskich 

inwestorów do uwzględniania w swoich planach inwestycyjnych także obsługi prawnej, 

która może stanowić dość wysoki koszt w skali całej inwestycji.  Innym wyzwaniem jest 

sprostanie oczekiwaniom amerykańskiego konsumenta, a także umiejętność odnalezienia 

się w dość dynamicznych i zmiennych warunkach amerykańskiej gry rynkowej. Wskazuje 

się, że na rynku amerykańskim największe szanse mają produkty cechujące się 

oryginalnością, niszowością, luksusowością, innowacyjnością i ekologicznością. Sprostanie 

tym wymaganiom może nie być łatwe. Co prawda nieustannie otwierane są placówki 

polskich biur handlowych (na ten moment PAIH ma ich 6) – w dalszym ciągu jednak liczba 

ta pozostaje niewystarczająca. Problemem jest też brak dostatecznej koordynacji  

i współpracy pomiędzy polonią amerykańską, a Polakami chcącymi inwestować w USA. 

Rola polonii amerykańskiej może mieć istotne znaczenie dla inwestorów. Andrzej Halesiak 

z Towarzystwa Ekonomistów Polskich uważa, że trzeba nauczyć się dyskontować obecność 

i rolę polonii. 

 

Z badania KPMG i AmCham przeprowadzonego w styczniu i lutym 2018 r. na grupie 

amerykańskich firm działających na polskim rynku wynika, że największym wyzwaniem jest 

nadążanie za zmieniającymi się przepisami (71% wskazań). Aż 86% ankietowanych 

przedsiębiorców wskazało, że jest im trudno lub średnio trudno znaleźć pracowników. 

Największą przeszkodą w ich rekrutacji jest mała dostępność chętnych lub zbyt wysokie 

wymagania płacowe. W najbliższym czasie 40% amerykańskich przedsiębiorstw zamierza 

otwierać nowe biura sprzedaży i działy marketingu w Polsce. Niecałe 30% zainwestuje  

w centra usług wspólnych, natomiast co piąta firma przymierza się do otwarcia działu 

badań i rozwoju. Prawie tyle samo przedsiębiorstw, bez względu na rosnące problemy  

ze znalezieniem pracowników, planuje otwarcie nowych zakładów produkcyjnych  

i centrów dystrybucyjnych.  

 

Pomimo pewnych trudności związanych z konfliktem na linii UE-USA; barier mających swe 

źródło w polityce wewnętrznej któregoś z państw lub specyfiki danego rynku, to obecny 

kurs wzmacnia więzi gospodarcze i wymianę handlową pomiędzy Polską i Stanami. 
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Import amerykańskiego gazu do Polski jest szansą na znacznie zwiększenie przepływu 

handlowy między Polska a USA. 

 

Należy wykorzystywać zażyłą współpracę wojskową i finansową do rozwijania 

dwustronnych stosunków w innych branżach. 

 

Pożądana jest dekoncentracja inwestycji amerykańskich w Polsce. Dziś ulokowane są one 

przede wszystkim w województwie mazowieckim, w pobliżu Warszawy. 

 

Dyplomacja ekonomiczna w USA musi być bardziej wydajna i skuteczna. Należy wzmocnić 

biura Tride (obecnie tylko 6 biur w USA). 

 

Różnice w prawie amerykańskim między stanami są problematyczne dla polskich 

inwestorów. Instytucje pomagające polskim inwestorom muszą szczególnie zwrócić na to 

uwagę. 

 

Jednym z głównym problemów jest duża odległość między krajami, które utrudniają relacje 

gospodarczych, poprzez wysokie koszty transportu. Firmy muszą przekierować produkcję 

do kraju, w którym chcą inwestować. 
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