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Synteza

Przedstawiamy kolejny, siódmy raport z serii „Bilans

Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute”, w którym dia-

gnozujemy stopień rozwoju gospodarczego Polski na tle

innych państw Europy, zadając kluczowe pytanie – kiedy

Polska dogoni najbardziej rozwinięte państwa kontynentu,

w tym przede wszystkim Niemcy? Analizujemy stan naszej

gospodarki w wymiarze wzrostu PKB, zadłużenia, dynamiki handlu zagranicznego oraz atrakcyjności Polski jako
miejsca do życia.

Niniejszy raport stanowi swoisty bilans naszych osiągnięć,

z którymi otworzymy 2022 r. Uwzględnia on zmiany, które

zachodziły w wyniku pandemii oraz efekty polityki państw
w zakresie ograniczania podaży towarów i usług na rynku

(tj. lockdownów). Ze względu na dynamikę wydarzeń związanych z pandemią zdecydowano się niekiedy uzupełnić

analizę o dane kwartalne (wzrost gospodarczy) lub nawet
miesięczne (inflacja). Zakres geograficzny analiz obejmuje

wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz światowych liderów

pod względem wielkości PKB, eksportu czy importu. Szcze-

gólną uwagę zwrócono na kraje będące w podobnej do
Polski sytuacji, czy to pod względem wartości niektórych

wskaźników we wcześniejszych latach, czy pod względem

sytuacji strukturalnej (transformacja systemowa). W niniejszym raporcie mamy już do dyspozycji w większości
przypadków dane za 2020 r.

W ostatniej dekadzie (od 2011 r.) Polska była trzecią

najszybciej rosnącą gospodarką UE po Malcie i Irlandii,
i chociaż w 2020 r. zanotowała recesję, to na tle innych

państw była ona relatywnie łagodna. Z kolei PKB per capita
w kategoriach parytetu siły nabywczej w Polsce z poziomu

73% średniej unijnej w 2019 r. wzrósł do 76% w 2020 r. –
w tym czasie ten sam wskaźnik wzrósł w Niemczech

o 1 p.p. (do 121 proc.). Gdyby tempo doganiania Niemiec

z ostatniej dekady utrzymało się (ok. 1 p.p. rocznie w przypadku Polski), oznaczałoby to, że moglibyśmy dogonić
ten kraj za 34 lata.

Polska gospodarka okazała się wyjątkowo odporna na

kryzys pandemiczny w porównaniu z innymi gospodarkami. Gdy inni zmagali się ze spadkiem popytu na ich

towary, Polacy eksportowali na potęgę. Jeszcze nigdy

w historii wartość polskiego eksportu nie była tak wysoka

– w 2020 r. wyniosła 271 mld dolarów. Utrzymując wysoką dy-

namikę wzrostu, możemy niebawem wyprzedzić dużo więk-

sze pod względem geograficznym oraz liczby mieszkańców
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– Indie. Jesteśmy także istotnym, 20. na świecie, importerem, wyprzedzając m.in. Rosję.

Przestaje już więc dziwić, że więcej osób do nas imigruje,

niż z Polski emigruje. W ubiegłorocznym raporcie po raz

pierwszy zaobserwowaliśmy dodatnie saldo migracji –
w 2018 r. o 24,3 tys. osób więcej przyjechało do naszego

kraju, niż z niego wyjechało. W 2019 r. (najnowsze dane)

polską gospodarkę, by ta szybciej leczyła pandemiczne
rany, czy może postanowi dokręcić regulacyjno-fiskalną

śrubę. „Polski Ład” każe sądzić, że jesteśmy niebezpiecznie
blisko drugiego scenariusza.

Ważniejsze wnioski

•

Polska jest jedną z największych, ale jeszcze nie

jedną z najbogatszych gospodarek. W 2020 r. Polska

sytuacja ta się pogłębiła: saldo migracji wyniosło już

była 23. największą gospodarką świata, licząc w do-

naszego kraju dla ludności innych krajów oraz naszej.

nabywczej. Pod względem jednak bogactwa przypa-

46,1 tys. osób. Bardzo dobrze to świadczy o atrakcyjności

larach oraz 20. na świecie uwzględniając parytet siły

Niestety, zwiększony napływ ludności nie przekłada się na

dającego na mieszkańca (PKB per capita PPP) było

zwiększone zainteresowanie uzyskaniem obywatelstwa
naszego kraju.

Niestety, przed wyciągnięciem wniosku, że Polska umiała

to dopiero 43. miejsce na świecie i szóste od końca

•

w Unii Europejskiej.

Nasze wyliczenia wskazują, że... nie było „cudu”.

Licząc od 1990 r., Polska gospodarka rosła wol-

obrócić kryzysowy czas pandemii na swoją korzyść, po-

niej niż średnia światowa i była 81. na świecie pod

wysoka inflacja, która dewaluuje część wypracowanego

w tym okresie.

wstrzymują nas zjawiska takie, jak rosnące zadłużenie oraz

względem łącznego tempa wzrostu gospodarczego

przez Polaków bogactwa. Owszem, w roku przedpande- •
micznym dług publiczny Polski był na bezpiecznie niskim

poziomie 45,6% PKB, co dawało duży margines swobody

to dopiero 70. na świecie w tym okresie, nie zbliżając

wydatkowania z budżetu państwa, jednak obecnie sięga

już 57 proc. i nie widać na razie – poza podnoszeniem

centralnego, która miała łagodzić ciężar długu, stała się

się nawet do tempa Irlandii – od trzech dekad euro•

Mimo to, w 2035 r. możemy być bogaci, jak Niemcy.

Przy tym tempie rozwoju dogonilibyśmy pod wzglę-

po konwergencji wzrosło jednak w ostatnich latach

łożyła się na wysoką inflację. Ta zaś z reguły najbardziej

dotyka osoby najbiedniejsze – stąd nic dziwnego, że rząd

przyczynić do podniesienia inflacji w kolejnych miesiącach.

pejskiego czempiona.

dem poziomu rozwoju Niemcy za ok. 34 lata. Tem-

obecnie poważnym problemem społecznym, gdyż prze-

przygotował „tarczę antyinflacyjną”. Może się ona jednak

dekady (2011-2020) Polska była szóstą, najszybciej

rosnącą gospodarką UE (w 2019 r. na piątym miejscu),

w czasie, kiedy rzeczywiście potrzebne było zwiększenie

podatków – pomysłów, jak go spłacić. Polityka banku

I wciąż daleko nam do Irlandii. Choć w ciągu ostatniej

i jeśli utrzyma się to z ostatnich pięciu lat, gospodarkę

•

Zeszłoroczny raport zakończyliśmy, pisząc, że „perspek-

niemiecką dogonimy około 2035 roku.

W pandemii biliśmy rekordy w eksporcie. W pan-

demii prawdziwym kołem napędowym polskiej gospodarki był eksport. Polska w 2020 r. była na 22.

tywy na 2021 rok nie są zatem stabilne i podnoszą ryzyko

miejscu na świecie pod względem wartości eksportu,

inwestycyjne – w perspektywie nieuniknionego w przy-

utrzymując to miejsce już piąty rok z rzędu. Jeszcze

szłości wzrostu stóp procentowych”. Stopy procentowe

nigdy w historii wartość polskiego eksportu nie była

faktycznie wzrosły, nie tylko te wyznaczane przez bank

tak wysoka. Rosnącą wielkość naszej gospodarki

centralny, lecz także – co ważniejsze – te wyznaczane

potwierdza też 20. największy wartościowo import

przez rynek, w wyniku czego wzrosła rentowność polskich

na świecie. W wyniku polityki zamykania i zamraża-

obligacji. Oznacza to, że inwestorzy patrzą na sytuację

nia dużych części gospodarek większość krajów UE

w Polsce z większym niż przed rokiem niepokojem.

odnotowała w 2020 r. spadek eksportu. Tymczasem

Dobrą wiadomością jest fakt, że nasze zadłuże-

trudności gospodarczych w czasie pandemii.

nie zagraniczne netto w 2020 r. stanowiło już jedynie

16% PKB, co było wartością niższą, niż w poprzednich
latach (21% w 2019 r.). W jakimś stopniu zmniejsza to

w Polsce on wzrósł i pomógł zamortyzować część

•

I w nadwyżce handlowej. W 2020 r. Polska znalazła

się na 25. miejscu na świecie pod względem nadwyżki

handlowej (w 2019 r. było to 44. miejsce), co jest dużym

ryzyko niewypłacalności zewnętrznej naszego kra-

sukcesem, biorąc pod uwagę długie lata utrzymywa-

np. perturbacji na światowych rynkach walutowych.

roku Polska była 11. największym eksporterem z UE,

ju i możliwość wpływu nań zewnętrznych czynników,

2022 rok będzie czasem testu – czy rząd postanowi uwolnić
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•

Najlepiej handlowało nam się z krajami UE. Polskim

eksporterom łatwiej jest sprzedawać wewnątrz UE,
niż poza. W 2020 r. Polska zajęła wysokie, 5. miejsce

w UE pod względem wysokości nadwyżki w han-

dlu wewnątrzunijnym, gdy przed 2013 r. mieliśmy

deficyty. Pokazuje to, jak ważny dla rozwoju nasze-

•

•

go kraju jest dostęp do rynku wewnętrznego UE –

Mieliśmy też stabilną pozycję inwestycyjną. Również

kryzysu (choć większość innych krajów transformacji

•

Pandemia w gospodarce wciąż trwa. Recesja

w 2020 r. była słabsza niż ta po poprzednim kryzysie

był najsłabszy od blisko 30 lat. Rok 2021 pokazuje, że

to jeszcze nie koniec reperkusji związanych z polityką

•

systemowej, które weszły do UE, robiły to skuteczniej).

władz w pandemii.

Wzrost w 2021 r. jest niepewny. Po wysokim odbiciu

gospodarek w 2. kwartale 2021 r. (wzrost gospodarczy

Polski był dopiero na 18. miejscu w UE 27) widać słab-

A nasze saldo migracyjne rosło. Co oznacza, że Pol-

nące jego tempo w trzecim. Tymczasem przyspieszyła

przybliżana za pomocą wskaźników migracyjnych.

unijnym rekordzistą pod tym względem była Polska.

ska jest atrakcyjna... Atrakcyjność życia w Polsce była

Ostatnie dane dla całej UE były dostępne za 2019 r.

Wtedy to Polska była na piątym miejscu UE jako miej-

inflacja w całej UE, lecz przez większość 2020 r. i 2021 r.

•

Co więcej, znajdujemy się blisko progu zadłużenia.

Przeciętne zadłużenie krajów transformacji syste-

sce docelowe imigracji długookresowej. Zmniejsza się

mowej UE systematycznie rośnie. W 2020 r. długi

w UE. Obliczając różnicę między tymi wielkościami,

(w stosunku do ich PKB), a w Polsce więcej – o ok. 25

liczba emigrantów z Polski – również piąte miejsce

publiczne krajów UE wzrosły przeciętnie o 20 proc.

otrzymujemy saldo migracji. Z porównania z innymi
•

inflacja, rosnący dług, słabnące inwestycje prywatne.

problemy tzw. krajów PIGS). Polski wzrost gospodarczy

pod względem międzynarodowej pozycji inwestyna, widzimy w Polsce poprawę, co ogranicza ryzyko

łaniają się jednak zagrożenia dla rozwoju – wysoka

europejskiego kryzysu zadłużeniowego (unaoczniając

na nasze towary) nasza gospodarka dużo by straciła.

cyjnej netto (NIIP) sytuacja Polski jest dobra i stabil-

Nie możemy jednak spocząć na laurach, bo: wy-

finansowym, która doprowadziła wtedy później do tzw.

w przypadku ew. wyjścia z UE (i m.in. wprowadzenia ceł

•

gatsze kraje UE, co wyraźnie widać w statystykach.

krajami wynika, że jesteśmy na ósmym miejscu w UE.

...ale nie jako kraj stałego osiedlenia się. Nie przekłada

się to jednak na: wnioski o nadanie obywatelstwa (12.

proc. Gdyby powtórzyła się sytuacja z poprzedniego

•

kryzysu finansowego, limit 60% PKB byłby zagrożony.

Choć jesteśmy mniej zależni od zagranicznych

wierzycieli. Pozytywną tendencją jest zmniejszanie

miejsce w UE w 2019 r., mniej niż 1% wszystkich nowo

udziału zadłużenia zagranicznego: z 21% PKB w 2019

najbardziej atrakcyjnym wśród nowych krajów człon-

przez to ryzyko kryzysu zadłużeniowego. Podobnie

nadanych obywatelstw krajów UE, choć jesteśmy
kowskich UE), a także wnioski o azyl (15. miejsce w UE

w 2020 r., jedynie 0,6% wszystkich wniosków o azyl
w całej UE; spada zainteresowanie naszym krajem

pod tym względem – nawet Bułgaria i Rumunia były
bardziej atrakcyjne). Migranci nie są zatem realnym

roku do 16% PKB w następnym roku, bo zmniejsza się

robiły też inne, nowe kraje członkowskie UE, choć
w większości odnosiły pod tym względem większe

sukcesy (jedynie dwa z nich słabiej redukowały to

zadłużenie, niż Polska).

„zagrożeniem” dla naszego kraju – ich celem są bo-
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Dogonić bardziej rozwinięte kraje
Największe gospodarki na świecie

jeszcze należy Wielką Brytanię, która zdecydowała się

samodzielnie próbować swoich sił w konkurencji mię-

Im większy kraj, tym większe mogą być jego szanse na

dzynarodowej oraz Indie.

Zachodniej Europy, zacieśniając stopniowo współpracę

W UE od lat największą gospodarką jest niemiecka,

sukces gospodarczy. Wiele lat temu zrozumiały to kraje

gospodarczą, by móc lepiej konkurować międzynaro-

a następnie – francuska i włoska. Polska pod wzglę-

również – z Chinami. Są to obecnie trzy, najważniejsze

w parytetach siły nabywczej) była w 2020 r. na 23. miejscu

dowo najpierw ze Stanami Zjednoczonymi, a obecnie

na świecie organizmy gospodarcze. Rola Japonii wciąż

ulega stopniowej marginalizacji (trzy tzw. „stracone dekady”). Wśród największych gospodarek świata wymienić

dem PKB (w cenach bieżących, bez uwzględniania różnic

na świecie (w 1980 r. na 32. miejscu) i spadła o jedną po-

zycję (znaczący wzrost Iranu – o 5 miejsc z 23. w 2019 r.).

Tabela 1. Produkt krajowy brutto w cenach bieżących (mld dolarów amerykańskich)
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Źródło: World Economic Outlook Database, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, październik 2021.

Polska gospodarka rosła bardzo szybko w okresie trans-

czy Finlandia, ale 25 lat później jej rozmiary znacząco się

jej rozpoczynania. Przykładowo, Polska w 1995 r. miała

ponad 3-krotnie większa (pod względem wartości PKB),

formacji, co wcale nie było przesądzone w momencie

gospodarkę podobnych rozmiarów co Grecja, Hongkong

zwiększyły i w efekcie w 2020 r. polska gospodarka była
niż grecka.

Wykres 1. PKB wybranych krajów (ceny bieżące, mld USD)

Źródło: World Economic Outlook Database, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, październik 2021.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym PKB od Polski w 1995 r.

Na tle innych krajów świata nie był to jednak niepowta-

choć raczej nie był to „cud”, ale efekt dobrze prowadzo-

gospodarczym” – od 1995 r. aż 66 krajów na świecie

polskich firm i przedsiębiorców, co szczególnie widać po

rzalny sukces, który świadczyłby o wyjątkowym „cudzie

odnotowało bardziej znaczące powiększenie się gospodarki, niż miało to miejsce w przypadku Polski (zaś w 110

przypadkach – mniejsze; pozostałe kraje – brak danych).

Tempo wzrostu gospodarczego na świecie

nej polityki gospodarczej oraz motywacji i umiejętności

wynikach handlu zagranicznego (szczególnie eksportu).
Powstanie w Polsce wielu fabryk eksportujących towary

(np. baterie) wymagało stworzenia stabilnych warunków

makroekonomicznych, ram prawnych i zapewnienia po-

szanowania prawa, w tym gospodarczego. Są to kwestie,
które można analizować z różnych punktów widzenia.

Polska gospodarka w okresie transformacji odnotowała

Niniejsze opracowanie nie ma charakteru naukowego

częli to określać nawet mianem „cudu gospodarczego”,

analityczny w którym, na podstawie licznych, konkretnych

niesamowity sukces. Niektórzy politycy i ekonomiści za-

Warsaw Enterprise Institute
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danych, opisujemy polską gospodarkę i jej otoczenie –
w różnych przekrojach, co roku starając się znaleźć

ciekawe kąty patrzenia na otaczającą nas przestrzeń
gospodarczą.

Przeanalizowaliśmy zatem najnowsze dane Międzynaro-

kraje nadbałtyckie, czy Czechy i Słowacja – osiągają

wysokie tempa wzrostu). Przez cały ten okres trzech dekad

średnie tempo wzrostu gospodarczego Chin wynosiło aż

9,1% (uwzględniając w tym również słaby, pandemiczny
rok 2020, w którym wyniosło ono tylko 2,3%).

dowego Funduszu Walutowego (World Economic Outlo- Trzecim w kolejności krajem była Kambodża (633%), naok, październik 2021 r.) za okres 1990-2020. Obliczyliśmy

stępnie Etiopia (668%), Wietnam (667%) i Katar (wzrost

skumulowany wzrost gospodarczy 196 krajów i terytoriów,

o 634%). Na drugim krańcu takiej listy krajów było kilka,

(w zależności, od dostępności danych).

Libia (spadek PKB o 80%), Wenezuela (o 54%), Południowy

przyjmując za podstawę rok 1990 lub najbliższy możliwy

których gospodarka się skurczyła w ww. okresie 30 lat, tj.

Sudan (52%), Ukraina (23%), Zimbabwe (11%), Bułgaria

Krajem, który w okresie 30 lat (tj. 1991-2020) odnotował

(8%) i Barbados (7%).

nea Równikowa (jej PKB w 2020 r. było prawie 80-krotnie

Skumulowany wzrost gospodarczy w tym okresie wyniósł

najwyższy, skumulowany wzrost gospodarczy była Gwiwyższe, niż w roku bazowym, tj. 1990 – szczególnie dlatego,

średnio 179% (dla 174 analizowanych krajów), wyłączając

wzrostu realnego PKB, np. 53% w 1996 r., 148% w 1997 r., 111%

outlier) oraz Syrię (brak danych za ostatnie lata). Wzrost

że w niektórych latach odnotowała astronomiczne tempo
w 2000, 60% w 2001 r.).

Drugim, najszybciej rosnącym w tym czasie krajem były

Chiny – wzrost gospodarczy o 1379% w ciągu 31 lat. To

astronomiczny wręcz wynik, biorąc pod uwagę wielkość

Gwineę Równikową jako obserwację nietypową (ang.

gospodarczy w Polsce w tym okresie wyniósł 163%, czyli

mniej (choć o niewiele), niż średnia dla wszystkich krajów

świata (!) (bez ww. krajów).

Przeczy to tezie o „cudzie gospodarczym”, jakiego nasz kraj

gospodarki – uważa się bowiem (choć często mylnie),

miałby doświadczyć. Udało się zapoczątkować normalne

darczy, bo łatwiej się nimi rządzi (co miałoby tłumaczyć

krajów rozwijających, a cudem co najwyżej może być

że mniejsze kraje mają większe szanse na wzrost gospo-

– mylnie, co podkreślane było wcześniej – że wzrost gospodarczy ujemnie koreluje z wielkością kraju i dlatego

procesy rozwojowe typowe dla gospodarek rynkowych
pokojowe przekazanie władzy i szybkie reformy.

Tabela 2. Wzrost gospodarczy na świecie w latach 1990–2020 (1989=100)
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Źródło: World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, October 2021.
Uwagi: rok bazowy 1989 lub najbliższy, możliwy (w zależności od dostępności danych).

Ponadto pamiętać należy, że wzrost gospodarczy nie jest

dany na zawsze. Procesy rozwojowe z jednej strony mają

swoją inercję: nie jest łatwo je zapoczątkować, ani też je

ograniczyć, bo zależą np. od postaw przedsiębiorczych

Włochy (-1%), Hiszpania (-0,3%) oraz Portugalia (-0,2%).
Wyłączając rok 2009, uzyskujemy dość podobny wynik.

Podobne jak w 2009 r., również w 2020 r. większość krajów

społeczeństwa, jego zdolności do radzenia sobie z np.

UE odnotowała recesję (choć oczywiście jej przyczyny były

że ograniczenie wolności gospodarczej nie będzie miało

PKB UE 27 spadł w 2009 r. o 4,3%, a w 2020 r. więcej, bo

nadmierną biurokracją. Z drugiej strony nie oznacza to,

inne). Poprzednia recesja była jednak rozleglejsza: choć

wpływu na rozwój biznesu, a szerzej – na rozwój gospo-

o 5,9%, w obu tych latach (tj. 2009 i 2020) tylko po jednym

przeciwnie, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom PKB na osobę.

ska, w 2020 r. – Irlandia), to średni wzrost gospodarczy

darki. Dowody naukowe pokazują, że może być wręcz

Tempo wzrostu gospodarczego UE

kraju UE odnotowało wzrost gospodarczy (w 2009 r. – Pol-

w 2009 r. wynosił -5,4%, a w 2020 r. -4,7%. Oznacza to, że

wcześniejsza recesja była głębsza szczególnie w krajach,
które stosunkowo mniej wnosiły do całości gospodarki

UE. Wymienić tu można szczególnie kraje nadbałtyckie

W okresie 2009-2020 najszybciej rosnącą gospodarką

(Estonia -14,6%, Litwa -14,8%, Łotwa -14,2%; podczas gdy

gospodarczego w tym okresie wynosiło 5,3%. Na drugim

-3,6%). Największa gospodarka UE tym razem odnotowała

UE była – ponownie – Irlandia. Jej średnie tempo wzrostu

miejscu uplasowała się Malta (4,2%), a na trzecim – Pol-

ska (3,1%). Najsłabsze wyniki osiągnęła Grecja (-2,8%),

Warsaw Enterprise Institute

11 lat później były to wartości odpowiednio: -3%, -0,1% oraz

słabszą, lecz również głęboką recesję – PKB skurczył się
w 2020 r. aż o 4,6% (w 2009 r. o 5,7%).
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Tabela 3. Wzrost realnego PKB w UE (w %)

Źródło: Eurostat.

Źródło: Eurostat.

Warsaw Enterprise Institute
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W Polsce PKB w 2020 r. spadł po raz pierwszy od blisko 30

Polska była trzecim, najszybciej rosnącym (pod względem

lat (poprzedni raz w 1991 r.). Jedynie cztery kraje odno-

średniego tempa wzrostu PKB, które wyniosło 3,6%) krajem

Litwa, Luksemburg i Dania). Najsłabiej poradziły sobie tzw.

(5,2%), a tuż za Polską była Rumunia (2,3%) i Słowacja

Zaprezentowane w tabeli 3 wartości wygodnie jest po-

w czołówce całej UE.

towały lepsze wyniki pod względem zmian PKB (Irlandia,
kraje PIGS (kolejno Hiszpania, Grecja, Włochy, Portugalia).

kazać na wykresie. W ciągu ostatniej dekady (2011–2020)

UE. Wyprzedzała nasz kraj jedynie Malta (5,3%) i Irlandia

(2,2%). Można zatem powiedzieć, że Polska była nie tylko liderem wśród krajów transformacji systemowej, ale

Wykres 2. Wzrost gospodarczy wybranych krajów UE27 (%)

Źródło: Eurostat.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym średnim tempie wzrostu PKB w ww. okresie w por. do Polski.

Rekordzistą pod względem tempa wzrostu gospodarczego

w UE jest cały czas Irlandia – od trzech dekad najszyb-

ciej rozwijający się kraj Europy. Oprócz niej, w okresie

1995–2020 najszybciej rosły, kolejno: Litwa, Estonia, Polska
i Łotwa, zaś najwolniej: Grecja i Włochy.

Wykres 3. Wzrost gospodarczy UE 27 i wybranych krajów (wartości łańcuchowe, 2010=100)

Źródło: Eurostat.

Warsaw Enterprise Institute
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Tak jak to widać od wielu już lat, tempo wzrostu gospodarczego Polski było dużo szybsze, niż Niemiec oraz UE
jako całości. Pokazuje to, że nasz kraj dogania zarówno

zję o wyborze Irlandii, na swoją siedzibę, ogłosiła giełda

kryptowalut Binance – jest to firma-gigant, której war-

tość może być porównywalna z kapitalizacją wszystkich

średnią UE, jak i gospodarkę niemiecką, choć do tempa

polskich firm notowanych na GPW. Na tym tle warunki

też Malta, która postawiła na rozwój usług finansowych.

w światowej czołówce.

rozwoju Irlandii nam daleko. Pozytywnie wyróżnia się
Nic dziwnego, że początkowo startupy z branży fintech

chętnie przenosiły się do tego kraju (czego przykładem

była polska giełda kryptowalut BitBay). Później regulacje

nieco się zacieśniły i część startupów trafiła do Litwy (np.

w Polsce wyglądają słabo, choć do 2017 r. byliśmy

Biorąc pod uwagę okres od 2010 r. (do 2020 r.), europej-

skim liderem wzrostu była oczywiście Irlandia (wzrost PKB

o 87%), a następnie Malta (o 54%), Litwa (40%), Rumunia

Revolut), wiele z nich do Estonii (która – mimo zwiększenia

(35,3%), Estonia (35,3%) i Polska (34,55%), zaś skurczyły się

startupów blockchainowych), zaś ostatnio swoją decy-

(2,1%) i Hiszpanii (1,3%).

regulacji – ma nadal najkorzystniejsze w UE regulacje dla

gospodarki Grecji (aż o 26,7%), Włoch (o 8,2%), Portugalii

Tabela 4. Wzrost realnego PKB w UE (2010=100)

Warsaw Enterprise Institute
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Źródło: Eurostat.

Kwartalne wskaźniki wzrostu gospodarczego i inflacji

od 2019 r.

Choć pandemia boleśnie doświadczyła większość krajów

(18%), Hiszpanii (17,6%); najsłabszy wzrost widoczny był

w Bułgarii (6,5%), Finlandii (8,2%), na Litwie (8,3%), w Cze-

chach (8,8%) i na Słowacji (9,6%).

świata, w tym oczywiście europejskie, to procesy rozwojo-

W pozostałych krajach wzrosty przekroczyły 10% w skali

cają na poprzednie tory. Po bardzo trudnym szczególnie

tomiast należy pamiętać, że spowodowany jest efektem

we cechują się większą inercją i powoli gospodarki wra-

drugim kwartale 2020 r., gdzie większość rządów poddała
się panice i zamykała spore części gospodarek, znacząco

roku. To bardzo wysoki wynik – wyjątkowy w historii. Na-

niskiej bazy – drugi kwartał 2020 r. był jednym z najgor-

szych w powojennej historii Europy. Stąd wysokie odbicie

ograniczając aktywność gospodarczą, kolejne kwartały

gospodarek w ciągu kolejnych kwartałów. Wzrosty te będą

bardzo duże wzrosty. Najwyższe odnotowane zostały

wstępnych wynikach za trzeci kwartał br.).

były już spokojniejsze, zaś drugi kwartał 2020 r. przyniósł

w Irlandii (21,6%), a następnie we Francji (19,2%), Włoszech

jednak niższe w następnych kwartałach (co już widać po

Tabela 5. Kwartalny wzrost PKB w UE (q/q-4, NSA)

Warsaw Enterprise Institute
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Źródło: Eurostat.
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Wykres 4. Wzrost gospodarczy wybranych krajów UE (q/q-4, NSA)

Źródło: Eurostat.

Gdyby nie zdecydowanie przedwczesne możliwości

analizy można by powiedzieć, że była to recesja typu

„V”. By to jednak móc potwierdzić należałoby poczekać

Dotyczy to szczególnie krajów, które posiadały wyższą
inflację jeszcze przed pandemią. W trzecim kwartale

2020 r. najwyższe stopy inflacji w UE miały Polska i Węgry

na dalszy rozwój wydarzeń – na ujawnienie się efek-

(po 3,9%) oraz Czechy (3,6%). W październiku 2021 r. na

szanki polityki fiskalnej i pieniężnej), w postaci pro-

8,2%), następnie Estonia (6,8%), Węgry (6,6%), Rumunia

tów ubocznych rekordowo luźnych policy mix (mie-

cesów inflacyjnych oraz na wyciągnięcie wniosków

dotyczących sposobu poradzenia sobie władz z nimi.

prowadzenie wysunęła się Litwa (z inflacją wynoszącą

(6,5%) i Polska (6,4%).

Wykres 5. Inflacja w wybranych krajach UE (roczna stopa zmian)

Źródło: Eurostat.

Warsaw Enterprise Institute
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Należy zauważyć, że generalnie w krajach transformacji

stopy te są wyższe, niż w reszcie Europy (co może być

związane z występowaniem efektu Samuelsona-Balassy).
Najniższą inflację miały (październik 2021 r.) Malta (1,4%)
i Portugalia (1,8%).

Poziom rozwoju gospodarczego w UE
Zakłócenia wzrostu gospodarczego w roku pandemicznym

oczywiście miały wpływ na poziom rozwoju gospodarczego, przybliżany za pomocą PKB na osobę. Spadł on

w 2020 r. we wszystkich krajach UE (z wyjątkiem Irlandii,

gdzie wzrósł o 4,7%); najbardziej w Hiszpanii (o 11,3%) oraz
na Malce (o 10,3%).

Najbogatszym krajem UE nadal pozostaje Luksemburg

(PKB na osobę wynosiło w 2020 r. 82250 euro), który szybko

dogania Irlandia (prawie 63 tys. euro). Irlandia to europejski kraj cudu gospodarczego – jeszcze w połowie lat 80.

XX wieku był jednym z najbiedniejszych krajów Zachodniej
Europy, natomiast od 2015 r., kiedy wyprzedziła takie „kraje

dobrobytu” jak Danię i Szwecję, stała się niedoścignionym

wzorem do naśladowania (i celem emigracji wielu nacji).

Tabela 6. PKB na osobę w UE (w cenach rynkowych, bieżących, w euro na osobę)

Warsaw Enterprise Institute
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Źródło: Eurostat.

Najbiedniejszym krajem UE od lat jest Bułgaria (6380

zaś w 2020 r. – szósta (po minimalnym wyprzedzeniu

Polska była trzecim, najbiedniejszym krajem UE, w 2013 r. –

spodarczego pokazuje to szybki rozwój naszego kraju

euro na osobę), a także Rumunia (8810 euro). W 2008 r.
czwartym (oprócz ww. niższy PKB na osobę miała jedynie

Łotwa). W 2014 r. była piąta (wyprzedzając Chorwację),

Węgier). W połączeniu z wysokim tempem wzrostu goi doganianie reszty krajów UE.

Wykres 6. PKB na osobę wybranych krajów UE 27 (ceny bieżące, euro)

Źródło: Eurostat.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym PKB w por. do Polski w 2005 r.

Nieco lepszym miernikiem przybliżającym poziom roz-

Pod tym względem oczywiście nadal najbogatszymi

na dość różnych jego poziomach, jak np. skrajne pod

niejsza jest Bułgaria (osiągająca w 2020 r. jedynie 55%

w kategoriach parytetu siły nabywczej. Różnice między

nie Rumunia (szóste miejsce od końca), ale Grecja oraz

woju gospodarczego (zwłaszcza gdy porównuje się kraje

tym względem kraje UE) jest wyrażenie PKB na osobę

skrajnymi krajami nie są już wtedy tak duże, jak stosując

ceny rynkowe, bieżące.

Warsaw Enterprise Institute

krajami UE są nadal Luksemburg i Irlandia, zaś najbiedPKB UE 27), ale już na przedostatnim miejscu znalazła się

Chorwacja (po 64% PKB UE).
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W pandemicznym roku 2020 kilku krajom udało się zwięk-

rozwojowej polskiej gospodarki względem innych, bogat-

szyć swój poziom PKB na osobę względem UE 27 w porów-

szych krajów UE. Dogonienie ich jednak zajmie jeszcze

Irlandia, Litwa, Dania; pogorszenie sytuacji nastąpiło

dość wysokie tempo wzrostu gospodarczego, to jednak

i w Hiszpanii.

(np. inwestycje, innowacje), a np. bieżącą konsumpcję

naniu do roku poprzedniego. Najwyższy wzrost odnotowała

w największym stopniu na Cyprze oraz na Malcie

PKB per capita w kategoriach PPS w Polsce wzrósł z po-

ziomu 60% UE 27 w 2009 r. do aż 76% w 2020 r. (z poziomu

73% w 2019 r.). Pokazuje to sukcesy w zakresie konwergencji

wiele lat: choć na krótką metę można osiągać nawet
jeśli wzrost nie jest ciągnięty przez silne silniki rozwojowe

– tego paliwa może nie wystarczyć do ugruntowania

procesów rozwojowych. Coraz trudniej będzie nadrabiać dystans do najbardziej rozwiniętych technologicznie

(i najbogatszych) krajów.

Tabela 7. PKB na osobę w UE 27 (wg parytetu siły nabywczej, w euro na osobę, UE 27=100)

Warsaw Enterprise Institute
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Źródło: Eurostat.

Wykres 7. PKB na osobę wybranych krajów UE 27 (PPS, EU 27_2020=100, euro)

Źródło: Eurostat.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym PKB w por. do Polski w 2005 r.

Procesy rozwojowe nie są „dane” na zawsze. Popatrzmy

z kolei nasz kraj o ponad 10 punktów procentowych

nym (choć nieco wyższym) poziomie rozwoju co Polska

Niemiec się zmniejsza, natomiast daleko im do Irlandii,

na przykład Chorwacji, która w 2009 r. była na podob(mierząc w PKB w PPS), ale przez kolejne lata pozostała

w tyle. Tymczasem Litwa była na zbliżonym, ale nieco

niższym niż Polska poziomie, natomiast w kolejnych latach

dogoniła, a nawet wyprzedziła Estonię, pozostawiając

Warsaw Enterprise Institute

w tyle. W przypadku obu krajów dystans rozwojowy do

która odbiła od poziomu zbliżonego do Niemiec w 2015

roku i nadal przyspiesza, pozostawiając resztę krajów UE
w tyle (z wyjątkiem wciąż Luksemburga).
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Wykres 8. PKB na osobę Polski, Niemiec i Irlandii (PPS, EU 27_2020=100, euro)

Źródło: Eurostat.

Patrząc na kształtowanie się w bieżącym roku wzrostu

o znaczącym osłabieniu się złotego, szczególnie do euro

bardziej wyprzedzi resztę krajów, natomiast Polska jeszcze

doprowadzić do nasilenia się procesów inflacyjnych,

gospodarczego, można się spodziewać, że Irlandia jeszcze

bardziej zmniejszy swój dystans rozwojowy do Niemiec

(choć nie do Irlandii).

Oczywiście, na horyzoncie pojawiają się niepokoją-

ce procesy. Nie tylko chodzi o inflację, ale w ostatnich
dniach opinię publiczną w Polsce rozgrzały informacje

Warsaw Enterprise Institute

i franka szwajcarskiego. Pogłębienie tego procesu może

a walka z nimi może oznaczać z jednej strony osłabienie

wzrostu gospodarczego (jeśli użyje się do tego stóp pro-

centowych) albo z drugiej – przejściowe przyspieszenie

go, jeśli wzrosty cen będą kompensowane transferami

publicznymi do niektórych grup społecznych, co może

stymulować odroczoną w czasie inflację.
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Osiągnąć sukces w handlu zagranicznym
Najwięksi eksporterzy i importerzy na świecie
Największym organizmem gospodarczym pod wzglę-

dem wartości eksportu na świecie jest Unia Europejska.

Natomiast pod względem pojedynczych gospodarek,

prym wiodą już Chiny, wyprzedzając od kilkunastu lat

Stany Zjednoczone. Japonia, niegdyś trzeci-największy

eksporter świata, spadła na piąte miejsce. Co ciekawe,
w czołówce największych eksporterów na świecie są też

kraje o niewielkim terytorium, np. Holandia, Hongkong,
Belgia czy Singapur. Zatem to nie rozmiary gospodarki

determinują wielkość eksportu, a raczej jej otwartość na

Polska w 2020 r. była na 22. miejscu na świecie pod wzglę-

dem wartości eksportu utrzymując to miejsce już piąty
rok z rzędu. Jeszcze nigdy w historii wartość polskiego

eksportu nie była tak wysoka – w 2018 r. przekroczyła
¼ biliona dolarów.

Utrzymując tę, wysoką dynamikę wzrostu możemy niebawem wyprzedzić dużo większe pod względem geograficz-

nym oraz liczby mieszkańców – Indie. Wielkość polskiego

eksportu znacznie wzrosła w porównaniu do krajów, które
miały podobne jego rozmiary w 1995 r.

współpracę międzynarodową, która jest zależna od dłu-

gofalowej polityki gospodarczej rodzimych władz.

Tabela 8. Wartość eksportu (w cenach bieżących w milionach dolarów amerykańskich) w największych krajach-eksporterach w 2020 r.

Warsaw Enterprise Institute
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Źródło: UNCTAD.
Uwaga: ZEA – Zjednoczone Emiraty Arabskie.
Wykres 9. Eksport wybranych krajów (ceny bieżące, mln USD)

Źródło: UNCTAD.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym eksporcie od Polski w 1995 r.

Nieco inaczej niż w przypadku eksportu, pod względem

wartości importu pierwsze miejsce na świecie przez cały

liczbie ludności i wielkości powierzchni, jak np. Holandia,

Hongkong, Belgia, czy Singapur, co również potwierdza, że

okres po II wojnie światowej zajmują Stany Zjednoczone.

wielkości te nie decydują o otwartości handlowej krajów.

Chiny, dość szybko doganiając USA pod tym względem.

W 2020 r. Polska importowała towary o wartości ponad

Podobnie jak w przypadku eksportu, w czołówce kra-

dużo większą pod względem liczby ludności i powierzchni

Kilkanaście lat temu na drugim miejscu uplasowały się

Trzecim, największym importerem na świecie są Niemcy.

jów-importerów są również kraje czy obszary o niskiej

Warsaw Enterprise Institute

¼ biliona dolarów, będąc 20. największym krajem-importerem na świecie (kolejny rok z rzędu, wyprzedzając
Rosję – tym razem o blisko 17 mld dolarów).
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Tabela 9. Wartość importu (w cenach bieżących w milionach dolarów amerykańskich) w największych krajach-importerach
w 2020 r.

Źródło: UNCTAD.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym eksporcie od Polski w 1995 r.

Podobnie jak w przypadku eksportu, również import do

Polski znacząco rósł w okresie transformacji systemo-

wej. W porównaniu do krajów mających bezpośrednio

nieco wyższe lub niższe wartości importu, jego skala

Warsaw Enterprise Institute

w Polsce od 1995 r. wzrosła w największym stopniu. Patrząc

na dynamikę zmian w krajach wyprzedzających Polskę,
nieprędko jednak wskoczymy na wyższe, np. 19. miejsce.
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Wykres 10. Import wybranych krajów (ceny bieżące, mln USD)

Źródło: UNCTAD.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym imporcie od Polski w 1995 r.

Jeśli chodzi o dynamikę eksportu w 2020 r., to większo-

na świecie w 2020 r. również spadła (względem 2019 roku),

portu wzrosła. W Chinach był to wzrost o niecałe 100

a wzrosła jedynie w Szwajcarii (5,1%), Wietnamie (3,6%)

ści największych eksporterów na świecie wartość eksmld dolarów (3,6%), ale W Stanach Zjednoczonych spa-

dek o ponad 200 mld dol. (-11,9%). W grupie tej więk-

najbardziej w Indiach (23,3%), Meksyku (15,9%), ZEA (15,7%),
i na Tajwanie (0,3%). W Polsce spadła o 3,1%.

sze spadki eksportu odnotowała Rosja (20,9%), Zjed- Ta, wysoka dynamika handlu zagranicznego w Polsce –
noczone Emiraty Arabskie (18%), Indie (14,8%), Francja

zarówno eksportu, jak i importu – wskazuje na doganianie

sty (oprócz Chin) w Wietnamie (7%), na Tajwanie (5%),

naszego sąsiada – Niemiec. Udział Niemiec w światowym

(14,5%), czy Wielka Brytania (13,8%), a największe wzrow Hongkongu (2,6%) oraz w Polsce i Szwajcarii (po 1,7%).

Wartość importu u większości największych importerów

przez nasz kraj gospodarki największego gospodarczo
handlu raczej maleje, a Polski – rośnie.

Wykres 11. Udział Niemiec i Polski w światowym handlu (w %)

Źródło: UNCTAD.
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Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń nadwyżki handlowej.

Widzimy, że w 2020 r. największą przewagę eksportu nad
importem na świecie miały Chiny (różnica przekraczała

½ bln dol.), na drugim miejscu były Niemcy (ponad 200

mld dol.), a następnie eksporterzy surowców: Zjedno-

czone Emiraty Arabskie i Rosja (po ponad 90 mld dol.).

Ponownie, jak powyżej, w światowej czołówce były też

kraje o stosunkowo małym terytorium i liczbie ludności,

takie jak Holandia czy Singapur, co kolejny raz podkreśla,

że znaczenie kraju w światowym handlu zależeć może

od czynników innych, niż podstawowe (zasoby ziemi czy
siły roboczej).

Tabela 10. Wartość nadwyżki handlowej (w cenach bieżących w milionach dolarów amerykańskich) w największych krajach
w 2020 r.

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UNCTAD.
Uwaga: wybrano kraje o nadwyżce przekraczającej 25 mld dolarów w 2020 r. Pozostałe uwagi – jak wyżej.

Największy deficyt handlowy w 2020 r. odnotowały Stany

Polska w 2020 r. znalazła się na wysokim, 25. miejscu na

Zjednoczone (prawie 1 bln dol.), na drugim miejscu – Wiel-

świecie (w 2019 r. było to 44. miejsce) z nadwyżką wy-

ponad 90 mld dol.).

2 mld dol.). To duży sukces naszego kraju, zwłaszcza biorąc

ka Brytania (230 mld dol.), a następnie Indie i Francja (po

Warsaw Enterprise Institute

noszącą prawie 14 mld dolarów (rok wcześniej jedynie
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pod uwagę duże i częste deficyty handlowe, sięgające
w 2000 czy 2010 r. ok. 18 mld dolarów.

Ponownie, porównując Polskę do krajów bezpośrednio

ją poprzedzających i będących po niej w światowym

rankingu krajów pod względem deficytu handlowego
widzimy, że dwa kraje były w stanie w większym stopniu

poprawić swoje wyniki handlu zagranicznego (Singapur

i Malezja), natomiast dwóm pozostałym się to nie udało,

a w dodatku Indie odnotowywały bardzo wysokie deficyty (3. miejsce na świecie w 2020 r.). Biorąc pod uwagę
takie porównanie, osiągnięcia Polski można uznać za

umiarkowany sukces.

Wykres 12. Deficyt/nadwyżka handlowa wybranych krajów (ceny bieżące, mln USD)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych UNCTAD.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym deficycie w por. do Polski w 1995 r.

Wymiana handlowa krajów Unii Europejskiej

kości eksporter oraz drugi kraj o największej nadwyżce

Powyżej analizowane były wiodące kraje na świecie pod

go od lat dążymy, jeśli chodzi o „doganianie Zachodu”.

naszego kraju ważne są też relacje wewnątrzunijne oraz

Rola Niemiec w UE jeszcze bardziej wzrosła po wyjściu

z resztą świata

względem PKB lub wymiany handlowej. Z punktu widzenia
wewnętrzny rynek Unii Europejskiej, który jest dla nas

otwarty od akcesji w 2004 r.

Eksport z UE wynosił w sumie w 2020 r. 1,9 bln euro i spadł

o 200 mld euro w porównaniu do roku poprzedniego.

handlowej na świecie. Jest to też pewnego rodzaju swo-

isty benchmark dla gospodarki polskiej, cel, do które-

z Unii Wielkiej Brytanii. Widać to przykładowo po wskaźniku

eksportu z UE, gdzie jeszcze w ubiegłorocznym raporcie

podawaliśmy wielkość 27,1% udziału eksportu Niemiec
w ogóle eksportu z UE, a w tym roku jest to 29,7% (w 2019

roku – 29,6%), ponieważ pod uwagę bierzemy już tylko

Polsce jednak udało się nie dość, że nie zmniejszyć war-

27 krajów w UE. Dwa następne kraje łącznie (Włochy 11%

euro). Ogólny import do UE wyniósł w 2020 r. 1,7 bln euro

cy samodzielnie (573 mld euro, podczas gdy Włochy

W przypadku Polski import obniżył się o ponad 5 mld euro.

mld euro). Pokazuje to sporą przewagę gospodarczą

tości eksportu, co nawet go zwiększyć (o ok. 100 mln

i był niższy o ponad 200 mld euro niż w roku poprzednim.

Oczywiście, niekwestionowanym liderem gospodarczym

i Holandia 10,4%) nie miały tak dużego eksportu, jak Niem-

wyeksportowały za kwotę 212 mld euro a Holandia – 202
tego kraju w UE.

Europy są Niemcy. Jak wcześniej wspomniano, to czwarta

co do wielkości gospodarka świata, trzeci co do wiel-
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Tabela 11. Eksport poza UE 27 (w mld euro)

Źródło: Eurostat.

Warsaw Enterprise Institute

34

Pod względem importu spoza UE, oczywiście najwięk-

udziału w imporcie ogółem, wielkości te dla ww. krajów

Drugim, największym importerem jest Holandia (304 mld

Francja 10%.

szą jego wartość odnotowują Niemcy (378,4 mld euro).
euro), a następnie Francja (172 mld euro). Pod względem

kształtowały się następująco: Niemcy 22%, Holandia 17,7%,

Tabela 12. Eksport poza UE 27 (w mld euro)
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Źródło: Eurostat.

W 2019 roku Polska była 11. największym eksporterem z UE,

Polska była na ósmym miejscu pod względem jego udziału

a w 2020 r. awansowała na dziewiąte miejsce (m.in. ze

w ogóle importu UE w 2019 r. (przy wartości 79,4 mld euro

rej wyprzedziliśmy Austrię), odnotowując wartość eksportu

ze względu na brexit Polska weszła na siódme miejsce

pod uwagę zmiany w poprzednich latach możliwe, że nieba-

tość tego importu w 2020 r. nieco zmalała względem roku

względu na brexit oraz korektę danych dot. Polski, dzięki któwynoszącą odpowiednio: 54,9 oraz 57,3 mld euro. Biorąc

wem wyprzedzimy Szwecję, awansując na kolejne miejsce.

było to 3,6%). W 2020 r. kolejność pozostała ta sama, ale

z wynikiem 4,3% udziału w ogóle importu spoza UE. Warpoprzedniego (do 73,8 mld euro).

Wykres 13. Zewnętrzna wymiana handlowa krajów UE w 2020 r. (udziały w %)

Źródło: Eurostat i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Uwaga: UE 27 (tj. bez Wielkiej Brytanii).

W porównaniu do innych krajów UE, polski eksport dy-

stans do krajów, które znacząco nas wyprzedzały i przy-

eksportu zbliżoną do Polski w 2009 r., to nasz kraj był

ski eksport był niższy niż szwedzki o ok. 45%, to w 2020

w ciągu jedynie dekady. Dobrze to obrazuje dynami-

tego tempa niebawem powinniśmy wyprzedzić ten kraj.

namicznie rósł. Jeśli chodzi o kraje mające wartość
w stanie wyprzedzić je pod tym względem aż o ok. 35%
kę podnoszenia międzynarodowej konkurencyjności

kładowo, choć na początku poprzedniej dekady pol-

roku różnica ta wynosiła już jedynie 5%. Przy utrzymaniu

polskich przedsiębiorstw. Udaje się też zmniejszyć dy-

Warsaw Enterprise Institute
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Wykres 14. Eksport z UE 27 wybranych krajów (ceny bieżące, mld euro)

Źródło: Eurostat i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym eksporcie w por. do Polski w 2015 r.
Wykres 15. Import do UE 27 wybranych krajów (ceny bieżące, mld euro)

Źródło: Eurostat i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym imporcie w por. do Polski w 2015 r.

Polska również znacząco zwiększała swój import w ciągu

poprzedniej dekady, choć do poprzedzających ją krajów
UE pod tym względem (tj. Belgia i Hiszpania) jeszcze
jej daleko.

Handel wewnątrzunijny
Ważniejszą rolę w wymianie handlowej w UE odgrywa
handel wewnątrzunijny, który pod względem wartości

Warsaw Enterprise Institute

wolumenu ma przewagę nad handlem „zewnątrzunijnym”

(tj. z krajami spoza UE). Pokazuje to też ważną rolę, jaką
spełnia rynek wewnętrzny UE.

Eksport pomiędzy krajami UE w 2019 r. wynosił w sumie 3,6

bln euro, a w 2020 r. (po wyeliminowaniu ze statystyk Wielkiej Brytanii) było to jedynie 2,9 bln euro. Uwzględniając tę

samą liczbę krajów, wartość eksportu wewnątrzunijnego
w 2020 r. spadła o ponad 200 mld euro. W jego strukturze

ponownie dominującą rolę odgrywają Niemcy (z udziałem
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wynoszącym około 22% na przestrzeni ostatnich kilkuna-

stu lat), które osiągnęły wartość eksportu wewnętrznego

wynoszącą 636 mld euro (spadek o 9% w porównaniu

W wyniku pandemii i wprowadzonej polityki lockdownów większość krajów UE odnotowała spadek eksportu.

Wyjątkami były jedynie Irlandia (wzrost o 14%), Łotwa

do roku poprzedniego). Na drugim miejscu w UE 27 jest

(1,2%) oraz Polska (0,5%). Innymi słowy, eksport pomógł

w ogóle eksportu wszystkich krajów UE wyniósł 13,6%),

doświadczył nasz kraj w 2020 r.

Holandia (przy wartości 388 mld euro udział jej eksportu

a następnie Francja (229 mld euro) i Belgia (239 mld euro).

zamortyzować część trudności gospodarczych, jakich

Tabela 13. Eksport wewnątrz UE 27 (w mld euro)
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Źródło: Eurostat.

Jeśli chodzi o porównanie poszczególnych krajów UE pod

Wartość importu wewnątrzunijnego była również wyższa,

w ramach całej UE, Polska znajduje się już na szóstym

euro. Było to ok. 200 mld euro mniej niż w roku poprzednim.

roku 6,2%. W 2019 r. było to 5,3% w ramach Unii składają-

w przypadku eksportu, liderem są Niemcy (udział w ogóle

UE 27 było to 5,7%). Dla porównania, w 2008 r. udział ten

uwzględniając już Wielkiej Brytanii w UE), które z innych

dziła w tym zakresie Hiszpanię. Najmniejsze kraje – Cypr i

mld euro, a następnie – Francja (172 mld euro, udział

względem ich udziałów w eksporcie wewnątrzunijnym

miejscu ze stale rosnącym udziałem wynoszącym w 2020
cej się jeszcze z Wielkiej Brytanii (biorąc jedynie obecną

wynosił jedynie 3,3% w 2008 r. W 2020 r. Polska wyprzeMalta – mają zerowy (z dokładnością do jednego miejsca

po przecinku) udział w eksporcie towarów wewnątrz UE.
Natomiast to nie powierzchnia kraju determinuje jego

możliwości handlowe, czego przykładem są np. Belgia

czy Holandia. Kolejny raz podkreśla to wagę długofa-

niż importu do UE spoza niej i wynosiła w 2020 r. 2,8 bln

Pod względem importu wewnątrzunijnego, podobnie jak
importu w ciągu ostatnich 10 lat wynosił ok. 23% - nie

krajów UE importowały towary o wartości w 2020 r. 378,4

12%), Włochy (156 mld euro) i Holandia. Polska była na

siódmym miejscu wśród 27 krajów UE (udział wyniósł 5,5%
i wzrósł z 4,6% w 2019 r., gdy uwzględniano w danych Wielką

Brytanię). Jej udział w imporcie wewnątrzunijnym rośnie.

lowej, wewnętrznej polityki gospodarczej danego kraju

w umiędzynarodowieniu jego gospodarki.
Tabela 14. Import wewnątrz UE 27 (w mld euro)
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Źródło: Eurostat.
Wykres 16. Wewnętrzna wymiana handlowa krajów UE w 2020 r. (udziały w %)

Źródło: Eurostat i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
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Podobnie jak w przypadku wymiany handlowej z krajami

spoza UE, również na rynku wewnętrznym UE Polska odnotowuje znaczącą poprawę. Dystansujemy np. Czechy

i Austrię, od których niewiele nas dzieliło dekadę wcze-

śniej, a także wyprzedziliśmy Hiszpanię oraz stopniowo

doganiamy nawet Włochy, które niewiele dzieli do Bel-

gii i Francji. Przy utrzymaniu dotychczasowego tempa,
kraje te możemy dogonić w przeciągu obecnej dekady.
Pod względem importu wyprzedziliśmy zaś Austrię (o 33%

w 2020 r.) oraz prawie dogoniliśmy Hiszpanię (różnica ok.

6%, podczas gdy dekadę wcześniej wynosiła 22%).

Wykres 17. Eksport wewnątrz UE 27 wybranych krajów (ceny bieżące, mld euro)

Źródło: Eurostat i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym eksporcie w por. do Polski w 2015 r.

Wykres 18. Import wewnątrz UE 27 wybranych krajów (ceny bieżące, mld euro)

Źródło: Eurostat i obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Uwagi: wybrano po dwa kraje bezpośrednio o wyższym i niższym eksporcie w por. do Polski w 2015 r.

Warsaw Enterprise Institute

41

Polska a Niemcy: wymiana handlowa

UE, niż poza nią; zaś gospodarce niemieckiej – odwrotnie.

Gdy porównać Polskę i Niemcy pod względem udziału

W przypadku importu różnice te nie są już tak widoczne:

duże różnice. Szczególnie wyróżnia się wysoki udział Nie-

a importu wewnątrz UE – 23%. O ile Polska stosunkowo

cyjność eksportu z Polski na rynki UE (podczas gdy udział

poza UE, to w przypadku handlu wewnątrzunijnego jest

w handlu z „resztą świata” oraz wewnątrz UE, ujawniają się

miec w eksporcie poza UE (ok. 30%). Poprawia się konkurenNiemiec – maleje) – natomiast różnice pod tym względem

pozostają duże. Polsce łatwiej jest konkurować wewnątrz

udział Niemiec w imporcie UE spoza Unii wynosi 22%,
więcej importuje spoza UE w porównaniu do eksportu

odwrotnie. Pokazuje to, że polscy eksporterzy dobrze
wykorzystali dostęp do wspólnego rynku.

Wykres 19. Import wewnątrz UE 27 wybranych krajów (ceny bieżące, mld euro)

Źródło: Eurostat.
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Bilans handlowy w UE
Wartościowe jest porównanie różnicy między eksportem

i importem, bowiem część eksportu zależy od importu

i pociąga go za sobą (import surowców czy półproduk-

w których wynosiła ona w 2020 r. 56 mld euro (odnotowując wzrost o 7,7% w porównaniu do roku poprzedniego).

Na drugim końcu stawki znajdowała się Holandia z de-

ficytem wynoszącym 102 mld euro (poprawił się on o ok.

tów używanych do stworzenia produktu finalnego, który

15% względem roku poprzedniego), druga od końca była

Większość krajów UE odnotowywała nadwyżki w handlu

z deficytem w handlu spoza UE wynoszącym 11,6 mld euro

zostanie sprzedany za granicę).

z krajami trzecimi (spoza UE) przez większość okresu od

2004 r. Oczywiście, największe były one w przypadku
Niemiec, gdzie różnica wyniosła od 2014 r. do 2019 r. i

przekraczała 200 mld euro.

W 2020 r. największą nadwyżkę handlową w handlu z krajami spoza UE odnotowały Niemcy – było to ok. 195 mld

Hiszpania z deficytem wynoszącym 18,4 mld euro (po-

prawa o 41% względem 2019 r.), zaś na trzecim – Polska,

(poprawa o 33% względem poprzedniego roku).

Polska w omawianej dekadzie stale odnotowywała de-

ficyty. Najmniejszy był w 2013 r. (jedynie 4,2 mld euro),

od którego to roku stale rósł. W 2020 r. zmniejszył się on
o blisko 6 mld euro, (tj. o 1/3).

euro. Był to jednak wynik najsłabszy od 2013 r., gdyż w 2020

Ciekawie kształtuje się porównanie handlu wewnętrz-

do roku poprzedniego (tj. o 13,4%). Było to oczywiście

osiągając w 2020 r. deficyt handlowy wynoszący 11 mld

niemieckiej nadwyżki handlowej ok. 4-krotnie przekracza

dającą im w latach 2015-2017 wysokie, trzecie miejsce

roku wartość ta spadła aż o 30 miliardów w porównaniu

związane z pandemią. Warto zauważyć, że wysokość
wyniki następnego, pod tym względem kraju UE, tj. Włoch,

nego UE. Niemcy nie znalazły się w 2020 r. wśród liderów,

euro, podczas gdy w poprzednich latach miały nadwyżkę,
w UE 27 (czy nawet drugie w 2016 r.).

Tabela 15. Bilans handlowy krajów członkowskich UE w handlu zewnętrznym UE 27 (w mld euro)
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Źródło: Eurostat.

Największą nadwyżkę handlową w obrotach wewnątrz

na rynki unijne. W 2013 r. osiągnęliśmy pierwszy raz od

kolejne kraje (171,3 mld euro w 2020 r. wobec 30,9 mld

nych latach – do 22,2 mld euro w 2020 r. Widać zatem, jak

UE od lat odnotowuje Holandia, znacząco wyprzedzając

euro w kolejnej Irlandii). Największy deficyt odnotowała
Francja (107 mld euro), również znacząco wyprzedzając
kolejny kraj – Szwecję (18 mld euro).

Porównanie eksportu i importu pokazywałoby, że Polska

początku lat 90. nadwyżkę, która zwiększała się w kolejbardzo potrzebny jest nam rynek wewnętrzny UE – wyjście

z UE znacząco pogorszyłoby nie tylko wyniki bilansu
handlowego, ale bezpośrednio przyczyniłoby się do

spadku PKB.

odnotowuje nadwyżkę handlową w handlu wewnątrzunij-

Wśród nowych krajów członkowskich UE Polska jest pod

wysokie, piąte miejsce w UE. Należy zauważyć, że w latach

Wśród krajów tej grupy nadwyżki handlowe w 2020 r.

nym wynoszącą 22,2 mld euro, co dawało nam w 2020 r.

2004-2012 Polska więcej importowała, niż eksportowała

tym względem liderem, wyprzedzając w 2020 r. Czechy.

odnotowały jeszcze jedynie Węgry, Słowenia i Słowacja.

Tabela 16. Bilans handlowy krajów członkowskich UE w handlu wewnętrznym UE 27 (w mld euro)
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Źródło: Eurostat.

Posiadanie nadwyżki handlowej jednak nie jest „dane na

niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (co spo-

zależy od sytuacji międzynarodowej. W ciągu pierwszych

i zakłóceniach w łańcuchach dostaw)1.

zawsze”. Mimo pozytywnych trendów wymiana handlowa
trzech kwartałów 2021 r. nadwyżka ta była o 73% mniejsza

1

wodowane jest wzrostem cen surowców importowanych

Nadwyżka handlowa szybko się kurczy. Niemcy nadal kluczowym partnerem, Business Insider Polska, 17.11.2021 r., businessinsider.com.pl/
gospodarka/makroekonomia/nadwyzka-handlowa-szybko-sie-kurczy-najwiecej-handlujemy-z-niemcami/bzqxvzv.
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Uniknąć kryzysu finansowego

Przyjmuje się, że w warunkach reżimu kursów płynnych

nie dochodzi do kryzysów walutowych. Nie oznacza

to jednak, że nasz kraj jest wolny od ryzyk związanych

z kryzysem finansowym. Zależą one od wielu czynników,
w tym np. wiarygodności władz pieniężnych naszego kraju.

Odnotować należy, że reputacja ta została nadwyrężona

zwłaszcza jesienią 2020 r. po serii błędów komunikacyjnych naszego banku centralnego, a przede wszystkim

przez dopuszczenie do wysokiej inflacji, nie reagowanie

na możliwe jej wzrosty z odpowiednim wyprzedzeniem,
prowadzenie niespójnej komunikacji dotyczącej strategii
polityki stóp procentowych (zaprzeczanie potrzebie ich

podnoszenia, czy wręcz wyśmiewanie takich propozycji

– po czym gwałtowny zwrot kierunku polityki w przeciwną

stronę). Na szczęście dla naszego kraju mamy wysoki poziom rezerw walutowych oraz dobre fundamenty

makroekonomiczne, choć zaciemniane przez niejasną

sytuację w zakresie wydatków publicznych, które w coraz

większej mierze przenoszone są poza budżet centralny

– do różnych funduszy celowych. Utrudnia to ocenianie

realnego stanu sytuacji finansowej państwa. Na tym tle

stabilizatorem wydaje się zakotwiczenie długu publicznego w Konstytucji RP, choć jednocześnie konstytucyjny

cel NBP nie jest z odpowiednią determinacją realizowany,

do czego dochodzą informacje, jakoby część kompetencji konstytucyjnie umocowanej Rady Polityki Pieniężnej

przejmował Zarząd NBP, czego prawo nie przewiduje.
Nasila to zatem napięcia związane z możliwością oceny

aktualnej sytuacji pieniężnej kraju oraz ocenę perspektyw jej zmian. Być może napięcia te zmniejszą się wraz

z dokonaniem zmian w składzie RPP oraz wyklarowaniem

sytuacji dotyczącej objęcia stanowiska prezesa Banku,

co nastąpi wiosną 2022 r.

Ryzyko kryzysu zadłużeniowego
Jednym z najważniejszych składników ryzyk kryzysu finansowego jest ewentualność pojawienia się kryzysu

zadłużeniowego. Kwestia ta jest notabene przedmiotem

corocznych analiz w ramach niniejszej serii raportów
WEI. Takie kryzysy wynikają najczęściej z błędów polityki

fiskalnej (z nadmiernych wydatków publicznych finan-

sowanych długiem).
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Dług publiczny

od kierunków wydatkowania środków publicznych oraz

Nie ma bezpiecznego poziomu zadłużenia: bywały kraje,

publicznych).

dług publiczny do PKB wynosił jedynie kilkanaście procent;

W latach 90. XX wieku przyjmowało się, że właściwym

długi czas miały dług wynoszący ponad 200% PKB (takim

wano jednak go w zależności od poziomu rozwoju kraju,

które miały kryzys zadłużeniowy już w sytuacji, gdy ich

ale też są znane w historii gospodarczej kraje, które przez

ich efektywności (osiąganych stóp zwrotu np. z inwestycji

poziomem zadłużenia jest limit 60% PKB. Nie różnico-

przykładem jest Japonia). Wystąpienie takiego kryzysu

choć dość rozsądnym wydaje się przyjmowanie, że kraje

fundamentalnym, takim jak wiarygodność finansowa

piecznego spłacania swojego zadłużenia mogą mieć

zależy bowiem też od innych czynników o charakterze
kraju, jego zdolność do obsługi zadłużenia (zwłaszcza

zagranicznego).

Nie ma również limitu, po którego przekroczeniu znacząco

spowalniałby wzrost gospodarczy (aczkolwiek dyskutuje

się, że może być to obszar okolic 90% PKB). Zależy to m.in.

stabilniejsze, bogatsze, o większej zdolności do bezlimity zadłużenia wyższe, niż kraje o krótszych tradycjach

wolnorynkowych, niestabilnej sytuacji politycznej, go-

spodarczej itp. Stąd wiele krajów Zachodniej Europy ma

wysokie poziomy długu publicznego w stosunku do PKB,

zaś kraje transformacji systemowej mają je z reguły na

dużo niższych poziomach.

Tabela 17. Dług publiczny w UE 27 (% PKB)
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Źródło: Eurostat.

Przed pandemią, na koniec 2019 r., rekordzistą zadłu-

żeniowym UE była Grecja – osiągając poziom zadłużenia publicznego w wysokości 181% PKB. Drugim pod

tym względem krajem były Włochy – 134%, a trzecim –
i ostatnim powyżej psychologicznej poprzeczki 100% –

była Portugalia z wynikiem 117% PKB. Najmniej zadłużonym
krajem była Estonia z poziomem jedynie 8,6%.

W kryzysowym, 2020 r. kraje te nie zmieniły się, choć poziom

100% przekroczyły jeszcze Hiszpania (120%), Cypr (115%),
Francja (115%) i Belgia (113%). Generalnie, poziom długu

publicznego w tymże roku znacząco wzrósł. Średni poziom

zadłużenia państw UE wzrósł z 63% w 2019 r. do aż 75,5%

w 2020 r. To przeciętny wzrost o 12,5 punktu procentowego,

ale aż o 1/5 w stosunku do długu z roku poprzedniego.

Strona rządowa często porównuje nasz kraj do średniej UE,

a tymczasem właściwszym punktem odniesienia są kraje
w podobnej sytuacji, do naszej. Jak wspomniano, kraje

transformacji systemowej mają na ogół niższe poziomy

długu publicznego, niż tzw. kraje „starej Europy”. Średnia
jego wysokość w pierwszej dekadzie XXI wieku wynosiła
jedynie 30%, by w drugiej – już po kryzysie finansowym

z 2008 r. – wzrosnąć do 45%, zbliżając się do 50% w 2014
roku, a później spadała. W 2019 r. średnia ta wynosiła

42%. Wzrosła do 53% w kolejnym roku.
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Wykres 20. Dług publiczny wybranych, nowych krajów członkowskich UE (% PKB)

Źródło: Eurostat.

Przez cały ten okres dług publiczny naszego kraju był

ment failures), to możliwe są one do popełnienia rów-

UE. Najniższy dług oczywiście miała Estonia. Bułgaria

wpływu decyzji władz na ewentualny kryzys zadłuże-

wyższy, niż średnia dla nowych krajów członkowskich

nież w przypadku zadłużenia sektora firm, lecz szybkość

poczyniła olbrzymie postępy przed 2008 r., a w wyniku

nia prywatnego (firm) nie jest z reguły tak szybka, jak

się zwiększył. Spośród tej grupy krajów najwyższy dług

zyko takie istnieje, lecz jest znacznie odroczone w cza-

Węgry – 80% i Słowenię – 80%. W pozostałych krajach

a jego skutkiem (kryzys). Przykładem kryzysów zadłu-

PKB. Podkreślić należy, że w roku przedpandemicznym

z 1997 r., podczas którego istotną rolę odgrywało nie

dawało duży margines swobody w czasie, kiedy rze-

granicą (czy denominowane w walutach obcych, co

kryzysu finansowego bezpośrednio po nim dług niewiele

w 2020 r. odnotowała Chorwacja – 87%, wyprzedzając

był on na poziomie poniżej 60% PKB, a w Polsce – 57,4%

dług był na bezpiecznie niskim poziomie 45,6% PKB, co

czywiście potrzebne było zwiększenie wydatkowania z
budżetu państwa – by skompensować straty gospodarki

po zamrożeniu przez rząd dużej jej części w wyniku re-

alizacji polityki lockdownów.

Dług prywatny
O ile ryzyko kryzysu finansów publicznych zależy od

w przypadku wpływu polityki na finanse publiczne. Ry-

sie – jeśli chodzi o różnicę między działaniem (władz)
żenia sektora prywatnego może być kryzys azjatycki

tylko zadłużenie kraju, ale i firm – w tym również za
było istotne w warunkach reżimu kursów sztywnych).

Skala długu prywatnego w UE systematycznie rośnie,

choć z różnym natężeniem. Średnia jego wysokość

w UE 27 w 1995 r. to 83%, ale w 2009 r. było to już 156%,
by spaść do 133% w 2019 r. i nieco wzrosnąć w kolejnym

roku – do 140%. Poziom ostrzegawczy tego wskaźnika
przyjęty przez Komisję Europejską wynosi 133%.

ewentualnych błędów polityki gospodarczej (governTabela 18. Zadłużenie sektora prywatnego (skonsolidowane, w % PKB)

Warsaw Enterprise Institute

49

Źródło: Eurostat.
Uwaga: zadłużenie sektora prywatnego to stan zobowiązań przedsiębiorstw niefinansowych, gospodarstw domowych i instytucji non-profit. Pod uwagę są brane dłużne papiery wartościowe i pożyczki. Ujęcie skonsolidowane – bez uwzględniania
transakcji w ramach tego samego sektora.
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Największą wartość tego długu osiągnięto w Luksembur-

gu – w 2020 r. było to 317%, a następnie na Cyprze – 261%,

W przypadku Polski zadłużenie rosło znacznie bardziej

dynamicznie, niż w przeciętnym statystycznie kraju UE.

w Holandii – 234%, w Danii – 221% oraz w Szwecji – 216%.

Z poziomu 20% PKB w 1995 r. sektor prywatny zwiększył

w Rumunii – 49% PKB w 2020 r., a także na Litwie 55% PKB,

Później nieco się zmniejszył i osiągnął 74% w 2019 r. oraz

Najniższą skalę długów sektora publicznego odnotowano

na Łotwie 66% i w Słowenii – 70%. Generalnie, w nowych

krajach członkowskich skala tego rodzaju długu była

swoje zadłużenie 4-krotnie, aż do poziomu 82% w 2015 r.
wzrósł w roku pandemicznym do 76%.

niższa, niż w Zachodniej Europie.

Wykres 21. Dług sektora prywatnego wybranych, nowych krajów członkowskich UE (% PKB)

Źródło: Eurostat.

Zobowiązania sektora finansowego
Trzecim, prezentowanym rodzajem zadłużenia są zobo-

Podobnie jak w przypadku długów sektora prywatnego,

również ten rodzaj zadłużenia dynamicznie rósł. Średnia

jego wartość w 1995 r. wynosiła 456% PKB, a w 2015 r. już

wiązania sektora finansowego. Komisja Europejska przy-

1600%, spadając do 1501% i 1505% w 2019 i następnym

Tak jak zauważyliśmy w poprzednim roku, zróżnicowanie

(znacznie zawyżającego wyniki), również znacząco rosły:

ogromne, nawet 10-krotne, uwzględniając stosunek do

r. i 645% w 2020 r. Kraje uznawane za centra finansowe

jęła, że nie powinny one rosnąć więcej niż o 16,5% rocznie.

tych wartości w różnych krajach członkowskich UE jest

roku. Wielkości te, po wyłączeniu ze średniej Luksemburga

z blisko 200% PKB w 1995 r. do 600% w 2010 r., 583% w 2019

PKB. Z jednej strony wskaźnik ten pokazuje skalę rozwoju

z reguły miały wyższe wartości tego wskaźnika; kraje

zywać na ryzyka, jeśli wzrost ten będzie zbyt szybki. Może

dować swoje systemy finansowe – dużo niższe. Sama

przykładowo przez zbyt luźne regulacje tego sektora.

cze nie musi być niepokojąca, bo zależy od specyfiki

danego rynku finansowego, ale z drugiej – może wskato np. tworzyć bańkę spekulacyjną na rynku finansowym

transformacji systemowej, które musiały dopiero zbu-

więc wysokość zobowiązań sektora finansowego jesz-

danego kraju.

Tabela 19. Zobowiązania sektora finansowego (nieskonsolidowane, w % PKB)
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Źródło: Eurostat.
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Na tle nie tylko całej UE, ale i nowych krajów członkow-

skich, Polska jawi się jako najsłabiej rozwinięty kraj pod

względem wielkości zobowiązań sektora finansowego:

w 2020 r. wynosiły one jedynie 166% PKB i był to drugi,

czyniać się do niższego rozwoju finansowego, a przez to
i – gospodarczego naszego kraju.

Daleko nam do miana centra finansowego i opierania

najmniejszy wynik w całej UE (w Rumunii 95%). Przez

rozwoju kraju na usługach finansowych, tak jak to zro-

od trzeciego do szóstego miejsca w UE.

o Luksemburgu).

Można by zaryzykować tezę, że być może mamy

Tej, stosunkowo prostej szansy rozwojowej, nie wyko-

inne czynniki, które hamują rozwój sektora finansowego

chodzi o większe zmiany tego wskaźnika), a szkoda – bo

większość analizowanego okresu nasz kraj zajmował

w Polsce zbyt restrykcyjny nadzór finansowy lub istnieją
w naszym kraju.

biła Malta, Cypr, czy Holandia lub Irlandia (nie mówiąc

rzystał żaden dotychczasowy rząd naszego kraju (jeśli

postawienie zwłaszcza na rozwój nowoczesnych finan-

sów, opartych na technologiach (fintech) dawałoby

Zobowiązania to oczywiście jedna strona bilansu, nato-

duże szanse rozwojowe. Tymczasem polskie startupy,

sektora (również jego aktywów). O ile więc ryzyko kryzysu

towalutowej, najczęściej jako swoją siedzibę wybierają

miast towarzyszą one – generalnie – rozwojowi całego

sektora finansowego w Polsce jest jednym z najniższych

zwłaszcza w najbardziej ich innowacyjnej części – krypinne kraje (Estonię, Maltę, Szwajcarię, Singapur, czy USA).

w UE, to zbyt duża ostrożność w tym zakresie może przy- Jest to duża strata dla naszego kraju.
Wykres 22. Zobowiązania sektora finansowego (% PKB)

Źródło: Eurostat.

Na tym etapie rozwoju rynku finansowego w Polsce

postawienie w dylemacie: „bezpieczeństwo czy rozwój”
przede wszystkim na bezpieczeństwo, jest zbyt daleko
idącą ostrożnością. Oparcie zaś wzrostu gospodarczego

kraju nie na ziemi czy pracy, ale na kapitale (którego

w naszym kraju od lat brakuje, zwłaszcza możliwości

pomnażania go przez słabnące od kilku lat inwestycje

prywatne) w połączeniu z innowacyjnością (jeszcze raz:

fintech), dla każdego rządu złożonego z ekonomistów
powinno być „oczywistą oczywistością”.
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Zadłużenie zagraniczne
Ostatnią z analizowanych kategorii zadłużenia jest za-

dłużenie zewnętrzne, zagraniczne. To wielkość aktualnych

zobowiązań danego kraju (raty lub/i odsetek) do spła-

cenia w przyszłości, które jest w rękach nie-rezydentów

(np. zagranicznych banków, rządów, międzynarodowych
instytucji finansowych). Była to bardzo ważna dla Polski

kwestia zwłaszcza na początku lat 80. XX wieku, kiedy

z formalnego punktu widzenia nasz kraj zbankrutował

(musiał zrestrukturyzować swoje zadłużenie). Dość niedawno podobną sytuację widzieliśmy w Grecji.

W najgorszej sytuacji od lat znajduje się Cypr, którego

zadłużenie zagraniczne netto wynosiło w 2020 r. 304%

PKB. Na drugim miejscu jest Grecja z zadłużeniem wy-

noszącym 162% PKB. Kolejne kraje to Portugalia (88%),
Hiszpania (87%) oraz Włochy (58%), czyli tzw. kraje PIGS.

Na przeciwnym końcu jest Luksemburg, któremu zagra-

nica jest „winna” aż 2517% PKB tego kraju. Bardzo dobrą

sytuację pod tym względem mają też Irlandia (254%
PKB) oraz Malta (165%).

15 krajów posiadało zadłużenie netto, ale aż 12 odnotowało przewagę aktywów nad zobowiązaniami.

Tabela 20. Zadłużenie zagraniczne netto (w % PKB)
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Źródło: Eurostat.
Uwagi: zobowiązania netto, tj. zobowiązania (wobec reszty świata) minus aktywa.

W Polsce zadłużenie zagraniczne netto w 2020 r. stanowi

już jedynie 16% PKB (21% w 2019 r.) i jest to wartość niższa,

niż w poprzednich latach. Jedną z przyczyn jest zmiana

polityki zadłużeniowej rządu Morawieckiego, która zapowiedziana była w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju

i – jak widać – zamiary te są realizowane. Zmniejsza

to ryzyko niewypłacalności zewnętrznej naszego kraju

i możliwość wpływu nań zewnętrznych czynników, np.

perturbacji na światowych rynkach walutowych (a należy

pamiętać o stosunkowo wysokich „długach frankowych”
w Polsce).

Porównując jednak Polskę do innych krajów transformacji,

które weszły do UE, widać, że inne kraje intensywniej re-

dukowały swoje zadłużenie zagraniczne (słabsze wyniki

miała Słowacja – 31% oraz Rumunia – 22%) i niektóre

z nich nawet odnotowały przewagę aktywów zagranicznych nad zobowiązaniami wobec zagranicy, zaś Czechy

czy Estonia już od około dekady.
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Wykres 23. Zadłużenie zagraniczne netto (% PKB)

Źródło: Eurostat.
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Pozostałe ryzyka niestabilności makroekonomicznej
Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto
Kontynuując wątek realizacji SOR premiera Morawieckiego

należy uwzględnić wskaźnik międzynarodowej pozycji

inwestycyjnej netto (net international investment po-

sition – NIIP). On również przybliża ryzyko wpływu perturbacji zewnętrznych na stabilność rozwoju danego
kraju. Uwzględnia bezpośrednie inwestycje zagraniczne

(BIZ) i wewnątrzfirmowe, ponadnarodowe zadłużenie

BIZ. Komisja Europejska zaleca, by ten poziom był wyższy

niż -35% PKB.

w Irlandii znacząco spadł do -174% PKB, wysoki był również

na Cyprze -137% PKB oraz w Portugalii, gdzie wyniósł -106%
PKB. W najlepszej sytuacji natomiast była Holandia, gdzie

wskaźnik ten znacząco wzrósł w ostatnich latach i osią-

gnął wartość 114% PKB, znacznie wyprzedzając następną
w kolejności Danię (67%), Niemcy (62%) i Maltę (60%).

Polska na tle innych krajów UE zajęła miejsce w okolicach

środka stawki (10. miejsce od końca) osiągając wartość
NIIP wynoszącą -45% PKB (znacznie poprawiając wynik

-50% z 2019 r.).

Najbardziej ryzykowną sytuację odnotowały kraje PIGS.

W 2020 r. w Grecji NIIP osiągnął wartość -175% PKB,
Tabela 21. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (w % PKB)
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Źródło: Eurostat.
Uwagi: z wyłączeniem instrumentów nie podatnych na ryzyka bankructwa (non-defaultable instruments).

Wykres 24. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (% PKB)

Źródło: Eurostat.
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Podobnie jak w przypadku zadłużenia zagranicznego wi-

Bilans obrotów bieżących

transformacji systemowej, które weszły do UE, robiły to

W procedurze nierównowagi makroekonomicznej bada-

finalnie gorsze efekty – ze wskaźnikiem NIIP niższym, niż

Oprócz tych strukturalnych (dotyczących np. rynku pracy),

dzimy poprawę NIIP, natomiast większość innych krajów

skuteczniej od naszego kraju (choć cztery z nich miały

nej przez Eurostat znajduje się jeszcze kilka wskaźników.

Polska; były to Słowacja, Rumunia, Węgry i Chorwacja;

z ważniejszych – finansowych – znajduje się bilans obro-

przez KE limit).

średniej (ruchomej) 3-letniej; zaleca, by wskaźnik ten

wartości NIIP we wszystkich z nich były niższe niż zalecany

tów bieżących. Komisja Europejska używa w tym zakresie

mieścił się w przedziale od -4% do 6% PKB.

Tabela 22. Bilans rachunku obrotów bieżących (średnia 3-letnia, w % PKB)
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Źródło: Eurostat.

W latach pomyślnej koniunktury bilans obrotów bieżących

z reguły nie jest powodem do zmartwień. Prawdziwy test
przechodzi w sytuacjach zagrożenia rozwoju. Widać to

przykładowo było po sytuacji w Grecji, kiedy w latach

2008-2011 wartość tego wskaźnika przekraczała 10% PKB.
Generalnie, w 2008 r., tj. w czasie rozpoczynania się kryzysu
finansowego na świecie, a także w latach następnych

niektóre kraje miały trudności z równoważeniem swojej

wymiany z zagranicą (tj. handlu dobrami, usługami)

oraz dochodami finansowymi (pierwotnymi i wtórnymi),
oczywiście bez rachunków kapitałowych i finansowych).
W 2020 r. największe trudności pod tym względem miał
Cypr (-6,6% PKB), a także Irlandia (-5,8%) i Rumunia

(-4,9%), zaś zalecany, górny limit przekroczyły Holandia

(9,1%), Dania (8,1%), Niemcy (7,4%) i Szwecja (6,4%). Wartości wskaźnika nieznacznie zmieniły się w UE w 2020 r.

w porównaniu do roku poprzedniego – m.in. ze względu na

jego specyfikę (tj. średnia z trzech lat). Średnia jego war-

tość w krajach UE spadła z 1,6% do 1,3%. Na świecie jednak

w samym 2020 r. sytuacja bardziej się pogorszyła i średni

deficyt obrotów bieżących pogorszył się z -2,3% do -3,2% PKB.
W krajach transformacji systemowej po trudnej dla niektórych z nich, drugiej połowie pierwszej dekady XXI wieku,

sytuacja zaczęła znacząco się poprawiać. Również 2020

roku przyniósł niekiedy zaskakującą poprawę sytuacji,
np. saldo bilansu wzrosło na Litwie z 3,3% do 8,3% PKB.

W Polsce również wzrosło: z 0,5% do 3,5% PKB. Widać, że

w niektórych krajach jego wymiana z zagranicą przy-

czyniła się do amortyzacji trudności spowodowanych

polityką w czasie pandemii. Po ustąpieniu jednak dość
jednorazowych zakłóceń w 2021 r. należy w kolejnych
latach zwrócić uwagę na trendy – wymiana z zagranicą

zależy bowiem od czynników strukturalnych (np. konkurencyjności gospodarki), które są kształtowane przez

bieżącą politykę gospodarczą realizowaną w perspek-

tywie kilku lat. Przy prawidłowej polityce, ryzyko kryzysu

finansowego spowodowanego nierównowagą obrotów
bieżących powinno być minimalne.
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Wykres 25. Bilans obrotów bieżących (% PKB)

Źródło: World Economic Outlook Database, International Monetary Fund, October 2021.

Bilans rachunków finansowych
Pewnego rodzaju dopełnieniem obrazu bilansu płatni-

czego jest spojrzenie również, oprócz rachunku obrotów
bieżących, na rachunki finansowe. Uwzględniają one

transakcje dotyczące aktywów finansowych i zobowiązań

Sytuacja w tym zakresie w UE generalnie była dobra
i nieznacznie poprawiła się w 2020 r. (wzrost z 0,85% PKB

w 2019 do 1,2%). Największy deficyt rachunku finansowego

odnotowały: Cypr (-13%), Irlandia (-10%), zaś największe
nadwyżki: Litwa (8%), Holandia i Niemcy (po 7%).

pomiędzy rezydentami a nierezydentami, np. inwestycje
bezpośrednie, portfelowe, derywaty finansowe, aktywa

rezerwowe i inne inwestycje.

Tabela 23. Bilans rachunków finansowych (w % PKB)
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Źródło: Eurostat.

Po bardzo trudnym dla Bułgarii okresie drugiej połowy

pierwszej dekady XXI wieku oraz trudnym dla tzw. krajów

nadbałtyckich, sytuacja w nowych krajach członkowskich

UE poprawiła się. Również rok pandemii nie przyniósł zna-

czących zmian: w niektórych krajach sytuacja poprawiła
się, w innych – pogorszyła, ale w ramach bezpiecznych

zakresów zmian.

W Polsce generalnie przez całą, poprzednią dekadę sytu-

acja pod tym względem się poprawiała, zaś 2020 r. przyniósł duży wzrost do 3,9% PKB (z 1,1% w roku poprzednim

oraz z -7,8% PKB w 2008 r.).
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Wykres 26. Saldo rachunku finansowego (% PKB)

Źródło: Eurostat.

Ceny nieruchomości

rzyszy mu poprawa wysokości dochodu rozporządzalnego,

Ostatnim, rozpatrywanym czynnikiem jest stosunkowo

razie, jak wspomniano, zwłaszcza dłuższe lub jeszcze więk-

nie powinna być to niepokojąca sytuacja. W przeciwnym

nowy pośród najważniejszych wskaźników makroeko-

sze wzrosty mogą doprowadzić do baniek spekulacyjnych.

Doświadczenia 2008 r. pokazały, że nawet jeśli udział

Wyjątkiem tutaj w pewnej mierze mogą być kraje trans-

wstanie bańki spekulacyjnej na tym rynku i jej pęknię-

tego sektora po wejściu do UE, co można by w pewien

nomicznych, ponieważ dotyczy sytuacji jednego sektora.

nieruchomości w PKB nie jest duży (rzędu 3–5%), to pocie, zwłaszcza jeśli jest lewarowane, może pociągnąć
za sobą bardzo duże, negatywne konsekwencje. Okresy
wzrostów cen na rynku nieruchomości nie są niczym

formacji systemowej, które odnotowały wzrosty cen

sposób tłumaczyć pewnym dostosowaniem się tego

sektora do ich odpowiedników w innych krajach (ale
także oczekiwaniem stabilnego, pozytywnego wzrostu

dziwnym – cykl koniunkturalny trwa tu ok. 18 lat. Na-

gospodarczego w kolejnych latach, w związku z tym te

grzania w tym sektorze i doprowadzić do rozlania się

niekoniecznie związane z zaspokajaniem wyłącznie wła-

tomiast nadmierne wzrosty mogą prowadzić do prze-

oczekiwania mogą wpływać na motywy inwestycyjne

trudności po pozostałych częściach gospodarki poprzez

snych potrzeb lokalowych gospodarstw domowych).

ograniczenie konsumpcji). Kwestie te od stosunkowo

Po dynamicznych wzrostach po akcesji lata 2008–2009

np. mechanizmy dochodowe (a przez to wpływ np. na

niedawna zaczęły być przedmiotem większej uwagi ze

strony makroekonomicznej, choć dotyczą mikroekonomii.
Największe wzrosty cen nieruchomości w UE w 2020 r. od-

przyniosły znaczące ochłodzenie tej części gospodarki,
która była odbudowywana przez kilka, kolejnych lat. Ceny

nieruchomości spadły w 2020 r. jedynie w Irlandii (o 0,2%).

notowano w Luksemburgu (14%), a także w Portugalii (7,7%),

W Polsce widzimy utrzymujące wzrosty cen nieruchomości

w Niemczech (7,1%). Jeśli występują w połączeniu z dyna-

(w 2007 r. ceny te wzrosły aż o 46%), ale należy je mieć

Chorwacji (7,3%), Słowacji (7,2%), w Polsce (7,1%) oraz

micznym wzrostem gospodarczym, zwłaszcza jeśli towa-
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w ostatnich latach. Nie jest to jeszcze powód do niepokoju

pod obserwacją.
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Tabela 24. Roczna stopa zmian ceny nieruchomości (w %)

Źródło: Eurostat.
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Wykres 27. Zmiany cen nieruchomości wybranych krajów (%)

Źródło: Eurostat.
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Polska jako atrakcyjny kraj do życia

Jednym z przybliżeń jakości życia w danym kraju jest

sprawdzenie jego atrakcyjności z punktu widzenia mi-

gracji. Jest to ciekawe zarówno w ramach UE, w której jest

zapewniona swoboda przepływu ludności (strefa Schen-

gen), jak i w przypadku uwzględnienia migracji spoza UE.
Dane Eurostatu nie zawierają jeszcze informacji za 2020 r.

Imigracja i emigracja
Najbardziej popularnymi destynacjami dla imigrantów

Niemcy (886,3 tys. os.) i Hiszpania (750,5 tys. os.). Najmniej

popularna biorąc pod uwagę wartości absolutne była
Słowacja (7016 osób). Tak mierząc, oczywiście, mniejsze

kraje miały niższe przypływy imigrantów, niż większe. By-

łoby to jedno z ewentualnych wyjaśnień, dlaczego Polska

w 2019 r. była na piątym miejscu UE pod względem po-

pularności, jako miejsce imigracji. Ale nie jest to jedyna
przyczyna, gdyż rolę odgrywają również czynniki bytowe

(a te znacząco się poprawiały w ostatnich latach w Polsce)
oraz sąsiedztwo biedniejszych krajów.

w UE (bez uwzględnienia już Wielkiej Brytanii) były w 2019 r.
Tabela 25. Imigracja w UE (w tys. os.)
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Źródło: Eurostat.
Uwaga: długookresowi imigranci.

Podobne tendencje obserwowano w zakresie emigracji,

tj. liczba emigrantów z większych krajach była wyższa.
Najwięcej osób wyjechało (na stałe) w 2019 r. z Niemiec

(576,3 tys. os.), zaś najmniej – ze Słowacji (3,4 tys. os.).
Podobnie jak w przypadku imigracji, Polska była piątym

krajem UE pod względem wielkości emigracji z wynikiem

180,6 tys. osób. Co ciekawe, kontynuowane były procesy

ograniczania liczby emigrantów z Polski zapoczątkowane
kilka lat wcześniej.

Tabela 26. Emigracja w UE (w tys. os.)
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Źródło: Eurostat.
Uwaga: długookresowi emigranci.

Obliczono (tych danych Eurostat nie podaje) saldo mi-

z niej o 31,3 tys. osób więcej, niż do niej przyjechało. Na

gracji długookresowej w poszczególnych krajach UE. Od

drugim końcu znajduje się Hiszpania, w przypadku któ-

względu na migrację jest Rumunia – w 2019 r. wyjechało

Niemcy – 310 tys. os. i Włochy – 153,3 tys. os.

wielu już lat rekordzistą pod względem ubytku ludności ze

rej saldo migracji wyniosło 454,2 tys. osób w 2019 r. oraz

Tabela 27. Saldo migracji w UE (w tys. os.)
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Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.
Uwaga: liczba imigrantów minus liczba emigrantów (długookresowych, w danym roku).

Bardzo ciekawą tendencję odnotowuje się w Polsce.

o atrakcyjności naszego kraju dla ludności (innych kra-

waliśmy dodatnie saldo migracji – w 2018 r. o 24,3 tys. osób

na ósmym miejscu w UE, choć w rekordowo złym, 2010 r.

W 2019 r. sytuacja ta powtórzyła się i pogłębiła: saldo mi-

poprawę sytuacji naszego kraju. Polska stała się, choć

w poprzednich latach, można wyrazić nadzieję, że może

atrakcyjnym spośród nowych krajów członkowskich UE

W ubiegłorocznym raporcie po raz pierwszy zaobserwowięcej przyjechało do naszego kraju, niż z niego wyjechało.

gracji wyniosło już 46055 osób. Biorąc pod uwagę zmiany

być to już trwała tendencja. Bardzo dobrze to świadczy
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jów oraz naszej). Pod tym względem (migracji) jesteśmy
byliśmy na ostatnim miejscu w UE. Pokazuje to olbrzymią
licząc jedynie w kategoriach bezwzględnych, najbardziej

krajem dla migrantów.
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Wykres 28. Saldo migracji (w tys. os.)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Nabycie obywatelstwa

watelstw krajów unijnych przyznano obywatelom Ma-

roka (67,2 tys. os., ok. 10%), Albanii (47,4 tys. os.) i Turcji

Tak jak to zauważono w ubiegłorocznym raporcie, rów-

(28,4 tys. os.). Zwiększyło się zainteresowanie uzyskaniem

kładała się na równie duże zainteresowanie uzyska-

(o 7,6%, tj. o 16,2 tys. os.). W porównaniu do liczby ludności,

przyznanych obywatelstw w którymkolwiek kraju UE (tj.

burg (11,4 na tysiąc osób), Szwecja (6,3) oraz Cypr (3,7%).

nież w 2019 r. atrakcyjność migracyjna Polski nie przeniem obywatelstwa naszego kraju. Mniej niż 1% nowo

865 tys. os) było to obywatelstwo naszego kraju. Największe zainteresowanie tym było w Niemczech (132 tys.

os.) oraz we Włoszech (127 tys. os.) i Francji (110 tys. os.),

a najmniejsze na Litwie (117 os.). W 2018 r. najwięcej oby-

członkostwa kraju UE przez obywateli Wielkiej Brytanii

najszczodrzej swoje obywatelstwo nadawał Luksem-

Polska była na 12. miejscu w UE – jej obywatelstwo w 2019

roku uzyskało 6395 osób – o ponad tysiąc więcej, niż
w roku poprzednim (5115 os.).

Tabela 28. Nabycie obywatelstwa w UE (w tys. os.)
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Źródło: Eurostat.
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Wykres 29. Nabycie obywatelstwa (w tys. os.)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu.

Na tle nowych krajów członkowskich UE sytuacja w Polsce

pod tym względem znacząco się poprawa i nasz kraj stał

się od 2018 r. liderem w tej grupie.

os.), a na trzecim – w Hiszpanii (88,3 tys. os.). Najmniejsze zainteresowanie azylanci deklarują Estonią (50 osób

w 2020 r.), Węgrami (115 os.), Łotwą (180 os.), Słowacją

(280 os.) i Litwą (315 os.).

Wnioski o azyl

Jakby nie patrzeć na statystyki, Polska nie jest atrakcyj-

Jednym z szeroko dyskutowanych w UE, a zwłaszcza

azylowych składanych w kolejnych latach. W 2020 r. nasz

w ostatnich tygodniach w naszym kraju, jest kwestia azylantów. Najwięcej wniosków o azyl składa się w Niemczech

(122 tys. w 2020 r.), na drugim miejscu we Francji (93,2 tys.

nym krajem dla nich, biorąc pod uwagę liczbę wniosków
kraj znalazł się pod tym względem dopiero na 15. miejscu

w UE, co nie koresponduje z wcześniej prezentowanymi

statystykami dotyczącymi migracji.

Tabela 29. Liczba wniosków o azyl w UE (w tys. os.)
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Źródło: Eurostat.
Uwaga: wybrane lata.

Co ciekawe, zainteresowanie naszym krajem pod tym

względem maleje. Może wiązać się to z reputacją, jaki

W roku tym na Węgrzech wnioski o azyl złożyło aż 177,1 tys.

osób, co było wtedy drugim, najwyższym wynikiem w UE

ma Polska wśród migrantów, jako kraju dość homoge-

(w Niemczech było to 476,5 tys. os.). Wysoka liczba aplika-

mało tolerancyjnego względem innych nacji, zwłaszcza

roku, po czym wróciła do poprzednich poziomów.

nicznego pod względem struktury narodowościowej oraz
z biedniejszych krajów i odmiennych kręgów kulturowych

cji o azyl utrzymywała się tam w całym okresie 2013-2016

(np. z krajów arabskich).

Zainteresowanie azylem w innych krajach transformacji

Wyjątkową sytuację w tym zakresie odnotowały Wę-

Czechach i Słowacji było na minimalnym poziomie (naj-

gry, które w 2015 r. doświadczyły kryzysu migracyjnego.
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systemowej, zwłaszcza w krajach nadbałtyckich oraz
więcej w Czechach – 1160 os. w 2020 r.). Nawet Bułgaria
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i Rumunia były bardziej atrakcyjnymi krajami dla azy-

w naszym kraju był marginalny, a jeśli już obcokrajowcy

lantów, niż Polska (złożono tam w 2020 r. odpowiednio

pojawiali się u nas – byliśmy dla nich raczej terytorium

0,6% wszystkich wniosków o azyl w UE. Problem ten zatem

tym względem krajów – zwłaszcza Niemiec.

3525 i 6155 wniosków). Do naszego kraju złożono jedynie

tranzytowym w drodze do najbardziej atrakcyjnych pod

Wykres 30. Wnioski o azyl (w tys. os.)

Źródło: Eurostat.
Uwaga: dla zapewnienia czytelności wykresu (i utrzymania porównywalności wybranej wcześniej próby krajów) obcięto
dane powyżej 20 tys. os. (zob. też tabela powyżej).
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