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Wprowadzenie

Duże znaczenie rynku niemieckiego dla przedsiębiorstw z Polski (około ¼ polskiego 
handlu z zagranicą i główny teren ekspansji usługowo-kapitałowej) oraz znacząca głę-
bokość załamania kryzysowego gospodarki niemieckiej (4,7 % spadku PKB w 2009 r.) 
uzasadniają potrzebę bliższej analizy polsko-niemieckich relacji gospodarczych z okresu 
kryzysu lat 2008–2009 i identyfikacji implikacji dla gospodarki polskiej. Z wielu powo-
dów zmiany koniunktury w ostatnim okresie przebiegały w Polsce i w Niemczech w róż-
ny sposób, zaś teza o synchronizacji cykli koniunkturalnych i silnym uzależnieniu pol-
skiej gospodarki od gospodarki niemieckiej jest ponownie intensywnie dyskutowana1. 

Na potrzeby merytorycznej analizy i struktury artykułu przyjęta została teza o tym, 
iż głównymi kanałami, przez które światowy kryzys gospodarczy przeniósł się do kra-
jów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym i do Polski, były: handel zagraniczny i rynki 
finansowe, przy czym zasadniczą rolę odegrał handel zagraniczny2. Główną część opra-
cowania stanowi więc analiza zmian w szeroko rozumianych stosunkach gospodarczych 
Niemiec z Polską (ruch towarowy i kapitałowo-usługowy). W uwagach końcowych zo-
stały sformułowane implikacje dla gospodarki polskiej oraz uogólnione wnioski dla po-
lityki i praktyki życia gospodarczego w Polsce.

Wybrane wskaźniki zmian gospodarki niemieckiej; 
determinanty relacji gospodarczych z Polską

Niewysokie tempo wzrostu PKB było od wielu lat charakterystyczną cechą gospo-
darki niemieckiej. Poza latami względnego boomu (+3,2 % w 2000 r., +2,9 % w 2006 r.) 
kształtowało się ono w przedziale od –0,2 do ok. +2 %3. Taki wzrost gospodarki Niemiec 
związany był z  jednej strony z  efektem bazy (wysoki poziom rozwoju), a  z  drugiej – 
z immamentnymi cechami systemu gospodarczego oraz w ostatnich latach dodatkowo 
z tzw. podwójnym uzależnieniem koniunktury gospodarczej, tj. od eksportu dóbr i od 
inwestowania kapitału za granicą. W warunkach ostatniego globalnego kryzysu kombi-
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nacja tych uzależnień uczyniła gospodarkę Niemiec jedną z głównych „ofiar” załamania. 
W porównaniu zmian w 31 najważniejszych gospodarkach świata, Niemcy zanotowały 
8. pod względem wielkości spadek PKB, mierzony od najlepszego kwartału przed kryzy-
sem w 2008 r. do najgorszego kwartału w trakcie kryzysu w 2009 r.4 W wartościach ab-
solutnych, w ujęciu najbardziej zagregowanym oznaczało to osłabienie tempa przyrostu 
PKB w 2008 r. do 1,3 % i jego spadek o 4,7 % w 2009 r.5 

Z punktu widzenia polskich szans eksportowych szczególne znaczenie miał spadek 
wskaźników, obrazujących zmiany popytu w ogóle, a na dobra z  importu w szczegól-
ności. Już w 2008 r. miały miejsce bardzo nieznaczne przyrosty inwestycji (+3,1 %), zaś 
w 2009 r. nastąpił drastyczny ich spadek (–8,6 % inwestycji ogółem i –20 % inwestycji 
wyposażeniowych). W całym okresie następował także spadek popytu zaopatrzeniowe-
go dla produkcji przemysłowej (duża część polskiego eksportu). Przykładowo w 2009 r. 
produkcja przemysłowa ogółem spadła o 6 %, produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałe-
go użytku – o 10 %, produkcja dóbr inwestycyjnych – o 9 %. 

Poszczególne branże przemysłu przetwórczego zostały dotknięte kryzysem spadku 
produkcji w różnym stopniu. Produkcja odzieży spadła o 40 %, wyrobów tytoniowych 
o 35 %, przetwórstwo metali o 20 %, produkcja pojazdów mechanicznych i części o 18 %, 
produkcja wyrobów chemicznych o 13 %. Wzrosła produkcja farmaceutyków (+18 %), 
komputerów i wyrobów elektronicznych (+13 %), papieru (+1,5 %).

Rangę symbolu kryzysu gospodarczego w sferze przemysłowej uzyskały kłopoty fabryk 
firmy Opel AG oraz producenta porcelany Rosenthal, zaś w sferze usługowej (handlowej) – 
upadłość grupy Arcandor (m.in. Karstadt, Neckermann, Condor) oraz firmy Hertie.

W przełożeniu na zmiany w imporcie oznaczało to, po bardzo niewielkim przyroście 
importu globalnego w 2008 r. (+1,3 %), drastyczny jego spadek w 2009 r. – o 17,2 %. 
Spadek eksportu był jeszcze większy i wyniósł w 2009 r. 18,4 %. 

W  sektorze bankowym – pierwotnym chronologicznie obszarze skutków kryzysu 
globalnego, ale mniej istotnym dla relacji gospodarczych z Polską – odnotowano nie-
spotykane wcześniej w Niemczech zagrożenia. Wiele banków znalazło się na krawędzi 
bankructwa. Serie wiadomości o stratach i wysokości koniecznego wsparcia rządowego 
rozpoczynała informacja z 2007 r. o wsparciu w wysokości 8,3 mld euro dla Banku KB 
(Deutsche Industriebank AG). Również w 2007 r. udzielono wsparcia Bankowi Sachsen 
LB (17,3 mld euro), a w 2008 r. HypoReal Estate Holdging otrzymał kwotę 35 mld euro. 
Bayern LB odnotował stratę 7,2 mld euro, Deutsche Bank – ok. 8 mld euro, zaś Com-
merzbank i Dresdner Bank straciły na giełdzie ponad 24 % wartości akcji6.

Wstrząsy na rynku finansowym, braki kapitałowe ograniczające kredytowanie, 
spadki realnego popytu i produkcji, drastyczne zmniejszenie eksportu i  importu oraz 
znaczny spadek PKB wymusiły działania rządu. Przybrały one postać nowych regulacji 
rynków finansowych, interwencji na rzecz zagrożonych firm oraz pakietów stymulują-
cych koniunkturę gospodarczą (5.11.2008 – I pakiet koniunkturalny, 12.02.2009 – II pa-
kiet koniunkturalny). Efektem tych działań było osiągnięcie stabilizacji na rynku finan-
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sowym oraz powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego7. Powrót ten okazał się bardzo 
wyrazisty. Nieoczekiwanie gospodarka niemiecka osiągnęła w 2010  r. 3,6-procentową 
stopę wzrostu PKB. Motorem napędowym pozytywnych zmian PKB okazał się i  tym 
razem dynamiczny wzrost eksportu8.

Ostateczne przezwyciężenie zjawisk kryzysowych i  przekroczenie poziomu PKB 
z 2008 r. spodziewane było w 2011 r. Prognozowana stopa wzrostu PKB miało osiągnąć 
wartość między 2,3 % (prognozy rządowe) a 2,8 % (prognozy instytutów naukowo-ba-
dawczych)9.

Zmiany w polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych; 
bezpośrednie efekty kryzysu w Niemczech

Sfera wymiany handlowej. Wymiana handlowa stanowi główną część stosunków go-
spodarczych Polski z Niemcami. Jej absolutna wartość osiąga poziom niemal 62 mld euro 
(2008 r.). Znaczenie dla całości handlu zagranicznego i procesów gospodarowania obu 
krajów wynika z tego, że Niemcy są pierwszym partnerem handlowym Polski z udziałem 
około 25 % w eksporcie i około 23 % w imporcie, a Polska jest 10. partnerem handlo-
wym w niemieckim eksporcie, z udziałem 3,2 % oraz 13. partnerem w imporcie Niemiec, 
z udziałem 2,8 %10. 

Charakterystycznymi cechami handlu Polski z Niemcami w ostatnim dwudziestole-
ciu były (oprócz dużej wartości absolutnej): stała wysoka dynamika wzrostu, silne zmia-
ny struktury przedmiotowej w kierunku wzrostu udziału dóbr bardziej przetworzonych 
i technologicznie zaawansowanych, stała tendencja do pasywizacji salda wymiany oraz 
wysoka odporność na zmiany koniunkturalne w  gospodarce światowej, w  tym w  go-
spodarce niemieckiej i polskiej. Ta ostatnia z wymienionych cech charakterystycznych 
handlu Polski z Niemcami nie wystąpiła w pełnym wymiarze w trakcie ostatniego kryzy-
su. Konsekwencją kryzysu gospodarczego tym razem było gwałtowne załamanie handlu 
Niemiec, silniejsze niż średnie w krajach OECD11. Dotyczyło ono również, choć w nieco 
mniejszym stopniu, handlu z Polską.

Odwrócenie tendencji wzrostowej obrotów polsko-niemieckiego handlu nastąpiło 
w IV kwartale 2008 r. Ostatnie trzy miesiące 2008 r. przyniosły spadek eksportu z Pol-
ski do Niemiec o 5,6 %, a importu z Niemiec – o 16,4 %. Nastąpiła aktywizacja salda 
wymiany handlowej. Pomimo tych spadków, rok 2008 stał się pod względem warto-
ści obrotów rokiem rekordowym (61,88 mld euro), a dynamika handlu była pozytywna 
i wyniosła +10,4 % dla polskiego eksportu i +13,2 % dla importu z Niemiec. W ujęciu 
rocznym więc efekt kryzysowego załamania Niemiec uwidocznił się w obrotach z Polską 
w 2009 r. Rok ten przyniósł niespotykany w ostatnim dwudziestoleciu spadek importu 
polskiego z Niemiec o 29,2 % oraz polskiego eksportu do Niemiec o 13,8 %. Powyższe 
spadki handlu Polski z Niemcami były znaczące, ale w ujęciu relatywnym były one nieco 
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łagodniejsze niż zmiany obrotów handlowych Niemiec w ogóle, co przejściowo umoc-
niło naszą pozycję w niemieckim handlu zagranicznym. Eksport do Niemiec spadał też 
łagodniej niż ogólny polski eksport (13,8 % wobec 15,8 % spadku na rynki państw unij-
nych). W przypadku importu – sytuacja była odwrotna12.

U podstaw takiej sytuacji były13: 
 • relatywnie wysoka elastyczność importowa polskiego eksportu,
 • poważny spadek cen importowanych surowców, zwłaszcza energetycznych,
 • czynnik kursowy, a konkretnie – ostra deprecjacja polskiej waluty w stosunku do do-

lara i euro (od września 2008 do lutego 2009).
Saldo wymiany handlowej Polski z Niemcami stało się w 2009 r. dodatnie i wynio-

sło +1,58 mld euro. Oprócz aktywizacji salda, pozytywnym zjawiskiem handlu Polski 
z  Niemcami w  2009  r. była kontynuacja, a  nawet przyśpieszenie zmian w  strukturze 
przedmiotowej polskiego eksportu. Wśród 10 najważniejszych dla polskiego eksportu 
do Niemiec grup towarów nastąpiły w latach kryzysowych 2008–2009 między innymi 
następujące przesunięcia:
 • wzrost udziału eksportu samochodów i ich części (13 % w 2007 r., 14 % w 2008 r., 

24 % w 2009 r.),
 • spadek udziału wyrobów metalurgicznych (17 % w 2007 r., 16 % w 2008 r., 12 % 

w 2009 r.),
 • wzrost udziału wyrobów tekstylnych (4 % w 2007 r., 4,5 % w 2008 r., 5,5 % w 2009 r.),
 • stabilizacja udziału eksportu wyrobów z tworzyw sztucznych (7 %) i wyrobów che-

micznych (4 %),
 • nieznaczny spadek udziału dominującej grupy polskiego eksportu do Niemiec, tj. wy-

robów przemysłu maszynowego (24,5 % w 2007 r., 24 % w 2008 r., 23,5 % w 2009 r.).
W ujęciu klasyfikacji OECD14 w okresie kryzysu w eksporcie Polski do Niemiec na-

stąpił mniejszy spadek obrotów i wzrost udziału w całkowitym eksporcie w grupie towa-
rów średnio wysokiej techniki (m.in. samochody) oraz wzrost obrotów i wzrost udziału 
towarów z grupy wysokiej techniki (sprzęt i aparatura radiowa, telewizyjna i telekomu-
nikacyjna, maszyny biurowe i komputery). Te grupy wykazały ponadprzeciętną odpor-
ność na zjawiska kryzysowe. 

Powrót dobrej koniunktury w Niemczech w 2010 r. (+3,6 % wzrostu PKB) znalazł 
odzwierciedlenie w zmianach handlu zagranicznego ogółem (+14,2 % wzrostu ekspor-
tu i  +13  % wzrostu importu), a  ponadprzeciętnie pozytywne – w  relacjach z  Polską. 
W  2010  r. odnotowano w  stosunkach z  Polską 18,5  % wzrostu obrotów handlowych, 
w  tym 18,2 % wzrostu eksportu do Polski oraz 18,8 % wzrostu importu z Polski. Po-
wrót wysokich stóp wzrostu wydaje się być zjawiskiem trwałym. W 2011 roku obserwuje 
się dalsze zwiększanie tempa wzrostu polskiego eksportu do Niemiec (ok. 20 %), przy 
zmniejszeniu tempa wzrostu importu (5 %)15.

Wydaje się, iż zjawiska kryzysowe w wymianie towarowej Polski z Niemcami miały cha-
rakter krótkotrwały i wystąpiły w łagodniejszej postaci niż w skali gospodarki europejskiej.



Józef Olszyński84

Przepływ inwestycji bezpośrednich. Zależność przepływu kapitałów w  formie 
inwestycji bezpośrednich od stanu koniunktury, w  tym zjawisk kryzysowych, nie jest 
tak jednoznaczna, jak w przypadku strumieni handlu. Związane jest to, z  jednej stro-
ny, z silnie zróżnicowaną motywacją inwestowania za granicą (kosztowa, rynkowa itd), 
a z drugiej – z najczęściej długotrwałym procesem podejmowania decyzji o ZIB i  ich 
ograniczoną odwracalnością. Równocześnie ruchy kapitałowe potrzebują stabilności 
i  zaufania, a  ich wahania w skali światowej są najczęściej silniejsze niż zmiany w ob-
rotach handlowych. Przykładowo, po kilkunastoprocentowym spadku światowych ZIB 
w 2008 r. nastąpiło ich radykalne załamanie i spadek o 39 % w 2009 r.

Na tym tle sytuacja w zakresie transferu ZIB z Niemiec do Polski w ostatnim okresie 
przedstawiała się korzystnie. Skumulowana wartość niemieckich inwestycji bezpośred-
nich w Polsce wyniosła na koniec 2009 r. około 20 mld euro (16 % całości ZIB w Pol-
sce), zaś poziom rocznych przyrostów okazał się ustabilizowany, niezależny od kryzysu 
i wyniósł odpowiednio: w 2007 r. – 1,6 mld euro, w 2008 r. – 1,62 mld euro, w 2009 r. 
– 1,58 mld euro16. Rok 2010 przyniósł rekordowy poziom niemieckich inwestycji bezpo-
średnich w Polsce. Ich poziom wyniósł 2,8 mld euro w skali rocznej17. 

Brak załamania kryzysowego koniunktury, a nawet przyrost PKB o 1,7 % w krytycz-
nym kryzysowym roku 2009, wraz ze stabilizacją polityczną i rosnącym zaufaniem do 
polityki gospodarczej polskiego rządu stały się przesłankami utrzymania wysokiej oceny 
warunków inwestowania ze strony inwestorów niemieckich. Według wyników ankiety 
Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polska obroniła pierwszą pozycję 
w zestawieniu najatrakcyjniejszych krajów lokowania inwestycji w Europie Środkowo-
Wschodniej18. Głównymi determinantami wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej Polski, 
według ankietowanych, są aktualnie: zaangażowanie i  produktywność pracowników 
oraz członkostwo w UE. W dalszej kolejności atrakcyjność inwestycyjna jest budowana 
przez: terminowe płatności, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, stabilność pra-
wa, rosnący popyt wewnętrzny, koszty pracy i jakość szkolnictwa wyższego19. Efektem 
były wyniki roku 2010. Potwierdziła się tym samym w  relacjach Polska–Niemcy teza 
o komplementarności wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Coraz większego znaczenia w  polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych 
w  ostatnim okresie, w  tym w  czasie kryzysowych napięć, odgrywają polskie inwesty-
cje bezpośrednie w Niemczech. Duży, pojemny i atrakcyjny rynek wewnętrzny, możli-
wość wyjścia z niego (najczęściej z partnerem niemieckim) na rynki trzecie, pozytywny 
potencjał oznaczenia made in Germany, przejrzystość i  skuteczne urzeczywistnianie 
zasad państwa prawa, korzystne ceny i  terminy dostaw oraz relatywnie niebiurokra-
tyczne i  szeroko zakrojone wsparcie ze strony władz lokalnych i  centralnych stały się 
pozytywnymi przesłankami lokowania aktywności gospodarczej (głównie handlowej 
i  usługowej) przez polskie przedsiębiorstwa na terenie Niemiec. Według analiz firmy 
KPMG, polskie przedsiębiorstwa uznają za główną przyszłościową lokalizację swoich in-
westycji właśnie rynek niemiecki (158 wskazań; następna w kolejności Ukraina uzyskała 
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49 wskazań)20. Według szacunków Ambasady RP w Niemczech, skumulowana wartość 
polskich inwestycji w RFN wynosi około 1 mld euro21. Informacje niemieckie świadczą 
o zwiększeniu zaangażowania firm polskich na rynku niemieckim. Kryzys gospodarczy 
w Niemczech nie zahamował tego procesu, a raczej odwrotnie: zintensyfikował zjawiska 
przejęć partnerów z  Niemiec przez przedsiębiorstwa z  Polski22. O  ile w  2009  r. firmy 
polskie zainwestowały w Niemczech 52 mln euro, to w 2010 r. poziom ich inwestycji 
wyniósł już 300 mln euro23. Czynniki koniunkturalne pozostają w przypadku inwesty-
cji bezpośrednich bez większego znaczenia. Tak pozostanie najprawdopodobniej także 
w przyszłości. Prognozy ruchu kapitału w formie ZIB w obydwie strony, tj. z Niemiec do 
Polski oraz z Polski do Niemiec, są pozytywne. 

Sfera przepływu usług i migracji pracowników. Waga usług w stosunkach gospo-
darczych Polska–Niemcy stale wzrasta. W  ujęciu absolutnym wartość eksportu usług 
z  Polski do Niemiec wyniosła w  2008  r. 10,7 mld USD, a  importu – 6,9 mld USD24. 
W 2009 r. nastąpił wyraźny spadek do 7,8 mld euro w eksporcie i 5,7 mld euro w impor-
cie, ale już w 2010 r. wartość eksportu wzrosła do ponad 8 mld euro, a wartość importu 
do około 6 mld euro. Udział Niemiec w  całkowitym handlu usługami Polski wynosi 
w eksporcie 30 %, a w imporcie – 24 %. 

W strukturze polskiego eksportu usługowego dominują podróże turystyczne (56 %), 
drugą pozycję zajmuje transport (23 %), a resztę stanowią tzw. pozostałe usługi gospo-
darcze (21 %), a w ich ramach wyróżniają się wartościowo (6 %) i z punktu widzenia 
tradycji polskiej konkurencyjnej specjalności – usługi budowlane. W  imporcie usług 
z Niemiec podróże stanowią 38 %, usługi transportowe – 25 %, a pozostałe usługi go-
spodarcze – 18  %. Większe znaczenie, niż w  przypadku eksportu, mają usługi finan-
sowe, informacyjno-informatyczne oraz honoraria i  opłaty licencyjne. Udział handlu 
wewnątrzgałęziowego w sektorze usług jest bardzo wysoki i sięga 99 %; w branży po-
zostałych usług gospodarczych – 86 % w usługach pocztowych i telekomunikacyjnych, 
82 % w usługach transportowych25. Rynek usług, zwłaszcza w RFN, charakteryzuje się 
wysokim poziomem regulacji i  silną zależnością od zmian koniunktury. Przenosi się 
to na przepływ świadczeń usługowych w relacjach polsko-niemieckich. W przypadku 
usług transportowych nie istnieje możliwość wykorzystania konkurencyjności tej pol-
skiej branży w Niemczech ze względu na zakaz kabotażu, ustalony na okres przejściowy 
do 2014 r. w Traktacie Akcesyjnym Polski do UE. Oznacza to najczęściej uczestnictwo 
polskich przewoźników w  stratach związanych z  koniunkturalnymi spadkami zamó-
wień na usługi transportowe i ograniczony udział w korzyściach w warunkach ożywie-
nia gospodarczego. Podobnie było z  usługami, które wymagały zatrudnienia polskiej 
siły roboczej w Niemczech. W tym zakresie istniały do maja 2011 r. okresy przejściowe, 
zabraniające zatrudniania w Niemczech pracowników z Polski bez uzyskania specjalne-
go zezwolenia na pracę. Dotyczy to w szczególności świadczenia usług przez delegowa-
nych pracowników w branży usług budowlanych i pokrewnych (sprzątanie budynków, 
inwentarza i środków transportu) oraz dekoratorstwie wnętrz. Świadczenie usług w tym 
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zakresie odbywa się nadal na podstawie umowy międzyrządowej z 31.01.1990 r. o od-
delegowaniu pracowników polskich przedsiębiorstw do realizacji umów o dzieło w RFN 
według ściśle ustalonego rocznego kontyngentu. W  ostatnich latach kontyngent ten 
kształtował się na poziomie 14–15 tys. osób średniorocznie, zaś jego wykorzystanie od 
kilku lat spada. Szczególnie wysoki spadek miał miejsce w latach 2008–2009 i wyniósł: 
42 % wykorzystania kontyngentu w 2008 r. i 38,7 % w 2009 r.26 

Na zmniejszenie roli polskiego eksportu usług budowlanych w  ostatnim okresie 
wpłynęły również tzw. efekt przesunięcia na rynki zliberalizowane (Wielka Brytania, 
Irlandia, Niderlandy) oraz ostrość represji władz niemieckich w stosunku do firm pol-
skich, które w  procesie świadczenia usług naruszają bardzo restrykcyjne wewnętrzne 
regulacje niemieckie. 

Szczególna wrażliwość na zmiany koniunktury występuje w ruchu turystycznym. Ry-
nek niemiecki jest dla polskiej branży turystycznej rynkiem podstawowym. Niewielka 
tendencja spadkowa w przyjazdach turystycznych do Polski od 2005 r. (w latach 2005–
2007 – 3 % rocznie) uległa wzmocnieniu w trakcie kryzysu w Niemczech. Spadek liczby 
turystów w 2008 r. wyniósł 9 % i osiągnął poziom 4780 tys. osób, zaś w 2009 r. nastąpił 
spadek o dalsze 5 % do poziomu 4560 tys. osób27. Takie spadki są łagodniejsze niż spadek 
wyjazdów turystycznych Niemców ogółem i spadek liczby wszystkich przyjeżdżających 
turystów do Polski, ale oznacza znaczące zmniejszenie wpływów ze sprzedaży usług tu-
rystycznych. W ruchu turystycznym wyjazdowym Polaków do Niemiec nie odnotowano 
w okresie kryzysu większych zmian. Dane za 2010 r. informują o wyraźnym zmniejszeniu 
tempa spadku przyjazdów turystów niemieckich do Polski (–1 %, tj. 4520 osób)28.

Ruch pracowników w relacjach polsko-niemieckich, ze względu na sztywne regu-
lacje (zakaz zatrudniania bez specjalnych zezwoleń na pracę, obowiązujący do maja 
2011  r.) charakteryzuje się niewielkim uzależnieniem od zmian koniunkturalnych na 
rynku niemieckim. Na tym rynku występuje dość trwały (od połowy lat 90.) trend spad-
kowy. Całkowite zatrudnienie polskich pracowników (kontraktowe przy realizacji umów 
o dzieło, o charakterze sezonowym, o charakterze pomocniczym, studenckie, pracow-
ników o wysokich kwalifikacjach, zatrudnienie pomocy domowych) spadło z poziomu 
ok. 300 tys. osób rocznie w 2000 r. do poziomu ok. 200 tys. w 2009 r.29 Spadek tylko czę-
ściowo może być związany ze stanem koniunktury. W większym stopniu jest wynikiem 
(podobnie jak w  przypadku usług) efektu przesunięcia i  wieloprzyczynowego spadku 
zainteresowania ze strony polskich pracobiorców. 

Kwestia pracowniczej migracji zarobkowej i zatrudnienia Polaków w Niemczech po-
jawiła się ostatnio w dyskusji naukowej oraz polityczno-publicystycznej w kontekście za-
kończenia okresu przejściowego w dostępie siły roboczej z nowych krajów członkowskich 
UE do rynku niemieckiego w dniu 1 maja 2011 r. Istnieje powszechne przekonanie, iż 
otwarcie niemieckiego rynku pracy nastąpiło w korzystnym koniunkturalnie momencie. 
Dobra koniunktura w Niemczech oraz w Polsce zwiększa szanse na niewystąpienie na-
pięć społecznych wraz z pojawieniem się strumieni migracyjnych. Ponadto zmniejszenie 
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się różnic w zarobkach (obecnie relacja kształtuje się jak 1:4) oraz ograniczenie poten-
cjału migracyjnego w Polsce ograniczą z pewnością poziom migracji. Szacunki określały 
poziom nowego zatrudnienia Polaków w Niemczech na około 60–100 tys. osób w skali 
rocznej30. Doświadczenia pierwszych miesięcy swobody dostępu do niemieckiego ryn-
ku pracy nie potwierdziły nawet tych skromnych prognoz. Pracobiorcy nie skorzystali, 
w zauważalnym statystycznie wymiarze, z ofert niemieckich pracodawców.

Zatrudnienie pracowników niemieckich w Polsce koncentruje się w niemieckich fir-
mach inwestujących na rynku polskim i jest związane z ruchem kapitałów w formie ZIB. 
W ostatnim okresie zatrudnienie to nieznacznie wzrosło.

Uwagi końcowe i wnioski

1. Wpływ zmian w polsko-niemieckich stosunkach na stan gospodarki Polski
Przez kanał handlu zagranicznego do gospodarki Polski przeniósł się wyraźnie ne-

gatywny impuls z pogrążonych w recesji gospodarek krajów euro, w tym również z Nie-
miec. Osłabienie tempa wzrostu polskiego eksportu w 2008 r. i jego drastyczny spadek 
w 2009 r. (–13,8 %) skutkowały spadkiem produkcji sprzedanej przemysłu (ok. –10 %)31, 
osłabieniem inwestycji (trwały spadek przyrostu inwestycji w 2008 r. oraz ich załamanie 
w 2009 r. – od –1 do –4 % w I–III kwartale 2009 r.), rosnącym bezrobociem (ok. 2 pp – 
11,9 % na koniec 2009 r.). Popyt krajowy więc spadł przez 3 kwartały 2009 r. o ok. 2–3 %. 
Konsumpcja prywatna nie odnotowała (jak w Europie Zachodniej) spadków absolut-
nych, ale jej wzrost był bardzo nieznaczny (1,6–3,3 % w 2009). PKB w Polsce wzrósł 
w 2009 r. o 1,7 %, ale pozostawał poniżej potencjalnego tempa wzrostu o 3–4 %.

Kanałem rynków finansowych napłynęły z Niemiec negatywne impulsy przybierają-
ce postać: spadku zaufania do systemu finansowego w ogóle, rosnącej awersji do ryzyka 
i  realnego zmniejszenia płynności instytucji finansowych, ograniczania akcji kredyto-
wych. Ponadto deprecjacja waluty polskiej niosła z sobą wzrost zadłużenia w walutach 
obcych oraz specyficzne straty wielu przedsiębiorstw polskich z tytułu tzw. opcji walu-
towych. Spadek poziomu kredytowania (kredyty konsumpcyjne w okresie lipiec 2008–
lipiec 2009 wzrastały tylko o 1,5 % miesięcznie; kredyty inwestycyjne – o 0,7 % mie-
sięcznie, a obrotowe – obniżały swój poziom o 0,2 % miesięcznie) był, z jednej strony, 
związany z małą aktywnością gospodarki, a z drugiej – z wynikiem bardziej restrykcyj-
nej polityki kredytowej banków komercyjnych oraz odcięciem źródeł finansowania ze 
strony zagranicznych właścicieli – inwestorów, w tym – w części z banków niemieckich. 
Poziom napływających inwestycji zagranicznych ustabilizował się, ale brak było silniej-
szych impulsów wzrostowych przychodzących do gospodarki polskiej tym kanałem.

Zjawiska kryzysowe w  gospodarce Niemiec miały również, paradoksalnie, po-
zytywne efekty dla gospodarki polskiej. Dotyczyły one przesunięć w  strukturze 
geograficznej handlu zagranicznego Niemiec na korzyść Polski oraz wzrostu po-
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pytu i sprzedaży niektórych specyficznych dóbr sprzedawanych w Polsce klientom 
z Niemiec. Przykładowo, wprowadzenie premii za złomowanie starych samochodów 
w Niemczech skutkowało, w odczuwalny sposób, wzrostem sprzedaży samochodów 
osobowych w Polsce.

Na pytanie o  ilościowy szacunek wpływu kryzysu w  Niemczech na handel z  Pol-
ską i stan polskiej gospodarki brak jest jednoznacznej odpowiedzi. Wydaje się, iż udział 
Niemiec w osłabieniu tempa wzrostu PKB w Polsce i spadku jego komponentów mógł 
wynieść 1/4 do 1/3 całkowitych skutków. Taki jest bowiem udział Niemiec w polskim 
handlu zagranicznym i w całkowitych przepływach finansowych, zwłaszcza w powiąza-
niach bankowych.
2. Wnioski

Generalnym wnioskiem jest stwierdzenie, że negatywny wpływ kryzysu ekono-
micznego w Niemczech z lat 2008–2009 miał miejsce, ale nie był szczególnie znaczący. 
Spadek popytu na polski eksport był wyraźny, ale towarzyszyły mu poprawa pozycji na 
rynku niemieckim, korzystne zmiany w strukturze eksportu, wynikające z różnej odpor-
ności na kryzys, oraz zjawiska wzrostu popytu ze strony klientów na towary na rynku 
polskim (samochody). 

Bardziej dotknięty kryzysem został eksport polskich usług, zwłaszcza turystycznych, 
oraz przepływy pracobiorców. Przepływ kapitałów w formie ZIB z Niemiec do Polski 
ustabilizował się, zaś z  Polski do Niemiec – wyraźnie wzrósł. Niewątpliwym efektem 
sumarycznym był spadek zatrudnienia i wzrost bezrobocia w Polsce oraz ograniczenie 
popytu wewnętrznego.

Brak katastrofalnych zjawisk negatywnych w relacjach polsko-niemieckich był zwią-
zany, z jednej strony, z łagodnym przebiegiem zjawisk kryzysowych w Polsce, a z drugiej 
– z bardzo szybkim podjęciem skutecznych działań antykryzysowych rządu niemieckie-
go (zmiany regulacyjne i wspomagające poprawę koniunktury).

Dla polskiej polityki gospodarczej wyraźne stają się imperatywy: 
 • sprzyjanie przebudowie polskiej oferty eksportowej w kierunku wzrostu udziału bar-

dziej odpornej na zmiany popytu, tj. dóbr średniej i wysokiej techniki (promocja ba-
dań i współpracy przedsiębiorstw z nauką);

 • sprzyjanie zacieśnieniu związków polskich przedsiębiorstw z  firmami zagranicz-
nymi, w szczególności kooperacji badawczo-rozwojowej oraz transferu ZIB w obie 
strony; polskie inwestycje zagraniczne, zwłaszcza w Niemczech, służą umocnieniu 
pozycji rynkowej i stymulacji wzrostu eksportu;

 • wykorzystanie doświadczeń niemieckich w realizacji antykryzysowej polityki gospo-
darczej, która w Niemczech – uwolniona od doktrynalnych więzi – szybko i skutecz-
nie wprowadziła zmiany w sferze regulacji rynków finansowych i uruchomiła sze-
rokie programy wsparcia banków i przedsiębiorstw; ponadto rząd niemiecki przejął 
inicjatywę w Unii Europejskiej i na forum gospodarki światowej dla zmian regula-
cyjnych na rynkach finansowych.
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The implications of the crisis in Germany for the Polish-German  
economic relations and the Polish economy

Summary

The Author attempts to analyze and assess the consequences of the financial and 
economic crisis of the German economy for the economic relations with Poland, and 
indirectly, for the Polish economy. The presentation of the selected indicators concern-
ing the state of the German economy shows the scale of the crisis downturn in Germany, 
thus pointing out the circumstances of influencing economic relations with Poland. The 
analysis on the changes in trade, investments and migration facilitates grasping the con-
nections between the dynamics of the German economy and flows of goods and produc-
tion agents within the Polish-German relations.   

The negative impulses from Germany infiltrated the Polish economy throughout the 
changes in foreign trade and a financial channel, following close links of a few large 
Polish and German banks. The impact of the German economic crisis on the Polish 
economy was not significant. A good economic situation in Poland determined by the 
growing domestic demand and a relatively limited decline in export acted as a buffer. 
Moreover, there were observed specific positive effects, such as, e.g. shifting of some part 
of the German demand for the cars produced in Poland. 


