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Wstęp
Internacjonalizacja działalności gospodarczej, a w szczególności intensyfikacja wymiany handlowej stanowi jedną z najważniejszych determinant współczesnego rozwoju
społeczno-gospodarczego i zarazem jest podstawą gospodarki światowej. Wybuch pandemii COVID-19 w warunkach silnych i złożonych powiązań międzynarodowych wywołał
bezprecedensowy szok popytowy, podażowy oraz komunikacyjny i w konsekwencji poważnie zaburzył funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw oraz negatywnie wpłynął
na światowe obroty handlowe. Nie wszystkie jednak podmioty odczuły skutki pandemii w taki sam sposób. W sytuacji nagłych zmian uwarunkowań i zawirowań na światowym
rynku tworzą się też nowe szanse, które dają możliwości szybkiej poprawy pozycji w rywalizacji międzynarodowej. Podmioty zdolne do ich wykorzystania mogą osiągnąć
nadzwyczajne korzyści i przyśpieszyć rozwój. Będą zatem zarówno przegrani, jak i wygrani pandemii.
Głównym przedmiotem naszego zainteresowania są polskie przedsiębiorstwa i ich powiązania międzynarodowe, a w szczególności działalność eksportowa w warunkach
pandemii. Polscy eksporterzy charakteryzują się w stosunku do swoich konkurentów z krajów rozwiniętych przede wszystkim mniejszymi rozmiarami, krótszym
doświadczeniem w ekspansji zagranicznej oraz niską rozpoznawalnością marek własnych, co z jednej strony, utrudnia im rywalizację na rynkach zagranicznych, ale z drugiej
strony, daje pewne przewagi w warunkach kryzysu i niestabilności. Pandemia może zatem stać się dla nich okazją do poprawy pozycji eksportowej. Jest to jednak tylko szansa,
którą polscy eksporterzy mogą wykorzystać bądź nie. Jaki zatem będzie wpływ pandemii na polski eksport, nie jest przesądzone.

Ocena skutków pandemii i jej wpływu na funkcjonowanie poszczególnych podmiotów i całej gospodarki światowej jest bardzo trudna do dokonania, czego przykładem
mogą być istotne rewizje kolejnych prognoz gospodarczych publikowanych przez międzynarodowe organizacje gospodarcze, takie jak MFW czy OECD. Pomimo tego, że
pandemia jeszcze się nie skończyła i na ocenę ostatecznych skutków trzeba poczekać, to po około 1,5 rocznym czasie jej trwania, podczas którego przetoczyło się już kilka fal
zachorowań i towarzyszących im lockdownów oraz poważnych ograniczeń życia społeczno-gospodarczego można oszacować pierwsze jej efekty, zidentyfikować tendencje w
zakresie współpracy międzynarodowej oraz dokonać wstępnych podsumowań.
Głównym celem raportu jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na polski eksport. Przeprowadzone analizy opierają się na danych pochodzących ze statystyki publicznej,
oficjalnych baz danych organizacji międzynarodowych oraz reprezentatywnego badania bezpośredniego przeprowadzonego na polskich eksporterach metodą wspomaganego
komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) w lipcu 2021 roku.

W pierwszej części raportu analiza koncentruje się na perspektywie globalnej samej pandemii COVID-19 i jej skutków dla światowego wzrostu gospodarczego, kosztów
transportu międzynarodowego i handlu światowego. W drugiej części scharakteryzowane zostały wyniki handlu zagranicznego polskiej gospodarki w czasie pandemii oraz w
porównaniu do światowego kryzysu finansowo-gospodarczego zapoczątkowanego w 2008 roku, a także w relacji do głównych gospodarek świata, Unii Europejskiej
i najważniejszych partnerów handlowych Polski. Uwzględniono przy tym obroty towarami i usługami oraz ich strukturę geograficzną i rodzajową. Część trzecia raportu
prezentuje metodologię bezpośredniego badania ankietowego oraz charakterystykę próby badawczej. Na podstawie wyników tego badania w części czwartej
scharakteryzowano działalność polskich eksporterów w czasie pandemii. W kolejnej, piątej części wskazano wpływ pandemii na sytuację polskich przedsiębiorstw i ich
działalność eksportową. Ostatnia, szósta część raportu została poświęcona podmiotom z województwa śląskiego, które prowadzą handel zagraniczny, a w szczególności
skutkom pandemii dla działalności eksportowej przedsiębiorstw z tego regionu.
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Streszczenie
Pandemia COVID-19 stanowi bezprecedensową sytuację dla gospodarki
światowej i wszystkich jej podmiotów. Kumulacja kryzysu zdrowotnego,
gospodarczego i społecznego następuje w warunkach silnych i złożonych
powiązań międzynarodowych, które z jednej strony, ułatwiają rozprzestrzenianie
się zachorowań, a z drugiej strony, pozwalają wspólnie zwalczać pandemię
i minimalizować negatywne jej efekty.
Statystyki zachorowań na COVID-19 po blisko dwóch latach trwania
pandemii wskazują, że najbardziej dotknięte kryzysem zdrowotnym są obszary
o dużej gęstości zaludnienia, wysokiej średniej wieku mieszkańców oraz
intensywnych powiązaniach międzynarodowych, którym towarzyszy wysoka
mobilność ludzi. Są to regiony zaawansowane gospodarczo, a zwłaszcza Europa
i Ameryka Północna. Polska również do nich należy, a największym jej problemem
jest ponadprzeciętnie wysoki wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19. Może to
mieć negatywny wpływ na sytuację gospodarczą i pozycję międzynarodową Polski
w dłuższym okresie czasu, w szczególności jeśli spowoduje zaburzenia na rynku
pracy.
W skali globalnej pandemia spowodowała destabilizację i rozchwianie
w wielu obszarach, m.in. w sferze produkcji, inwestycji, popytu, logistyki,
funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw, współpracy i bezpośrednich
kontaktów, relacji biznesowych i społecznych. Jednym z istotnych czynników
negatywnie wpływających na handel międzynarodowy w tym czasie jest
drastyczny wzrost kosztów transportu towarów. Poważne zakłócenie w globalnej
wymianie towarowej w warunkach ścisłych powiązań międzynarodowych,
produkcji i dystrybucji realizowanych „just-in-time” nie przyniosły jednak tak
głębokich spadków w światowym eksporcie, jak miało to miejsce w czasie kryzysu
finansowo-gospodarczego z lat 2008-2009. Wywołany pandemią wstrząs nie
stanowi też kryzysu w klasycznym rozumieniu, a faktycznie zanotowane spadki
PKB w wielu regionach okazały się niższe od początkowo prognozowanych.

Pandemia pokazała nie tylko jak bardzo współczesne gospodarki są
powiązane, współzależne, ale też jak światowy system handlu jest jednocześnie
wrażliwy i odporny na kryzysy wywołane katastrofami naturalnymi. Wnioski
z tych doświadczeń powinny zostać wykorzystane do poprawy odporności
gospodarek funkcjonujących w warunkach determinowanych ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi wywołanymi zmianami klimatycznymi, a także innymi
czynnikami, jak konflikty i napięcia międzynarodowe, potencjalne kolejne pandemie
i inne katastrofy naturalne czy zagrożenia cybernetyczne.
Wyniki makroekonomiczne Polski w czasie pandemii wskazują, że pomimo
dotkliwego kryzysu zdrowotnego zawirowania na rynku światowym służą poprawie
jej pozycji międzynarodowej, a ekspansja zagraniczna jest trwałym
i istotnym elementem rozwoju polskiej gospodarki w tym czasie. W związku z tym,
należy podkreślić wysoką odporność polskiego eksportu na sytuacje kryzysowe.
Dodatkową szansę dla polskiej gospodarki stanowią zapowiedzi rekonstrukcji
i skracania globalnych łańcuchów dostaw. Do czynników stymulujących polski
eksport w czasie pandemii należą też zmiany kursu walutowego.
Wyniki eksportowe Polski w pierwszym roku pandemii są bardzo korzystne nie
tylko na tle średniej światowej, ale także w porównaniu do krajów Grupy
Wyszehradzkiej, gdyż Polska odnotowała zdecydowanie największy wzrost spośród
tych gospodarek i wyraźnie umocniła pozycję handlową w regionie.
W zakresie zmian struktury geograficznej polskiego eksportu towarów
w czasie pandemii zachodzą przeciwstawne procesy. Z jednej strony, następuje
istotna dywersyfikacja kierunków sprzedaży zagranicznej poprzez wzrost udziału
krajów nienależących do grupy dziesięciu największych partnerów, a z drugiej
strony, ma miejsce poprawa pozycji Niemiec, które już i tak są zdecydowanie
największym odbiorcą polskich towarów. Pomimo wysokiej stabilności gospodarki
niemieckiej, tak duży stopień koncentracji eksportu należy jednak interpretować jako
czynnik osłabiający odporność polskiej gospodarki na szoki zewnętrzne.
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W odróżnieniu od eksportu, w polskim imporcie towarów w czasie pandemii
następuje wzrost koncentracji na dziesięciu najważniejszych partnerach
handlowych i jednocześnie następuje wzrost udziału Azji w kierunkach
zaopatrzenia polskiej gospodarki.
Struktura geograficzna obrotów usługowych Polski nieco się różni od
struktury handlu towarami. Na uwagę zasługuje przede wszystkim względnie
wysoki i rosnący w czasie pandemii udział rynków spoza UE w polskim eksporcie
usług. Może to wynikać z nadal występujących pewnych ograniczeń w swobodzie
świadczenia usług na jednolitym rynku europejski i w związku z tym mniejszego
znaczenia integracji gospodarczej dla wymiany usługowej aniżeli towarowej.
Pandemia w odmienny sposób wpłynęła na międzynarodowe obroty
poszczególnymi rodzajami usług. Zdecydowanie najbardziej negatywne skutki
odczuły usługi wymagające bezpośrednich kontaktów, a w szczególności podróże.
Natomiast szeroka grupa tzw. pozostałych usług komercyjnych odnotowała
znacznie mniejszy spadek obrotów w okresie pandemii aniżeli podczas
światowego kryzysu finansowego. W przypadku Polski, pomimo zanotowanego
spadku eksportu we wszystkich rodzajach usług w pierwszej fazie pandemii, w
całym 2020 r. osiągnięto wzrost sprzedaży zagranicznej usług, z wyjątkiem tylko
podróży.

Dobre wyniki eksportowe widoczne są także na poziomie poszczególnych
grup towarowych. Na przykład, odzież zaliczana do branż mocno dotkniętych
przez pandemię uzyskała względnie dobre wyniki w polskim eksporcie. Ponadto,
stosunkowo zróżnicowana struktura towarowa polskiego eksportu pozwala
rekompensować spadki w pewnych sektorach wzrostami w innych.

Znaczne rozbieżności w prognozach i szacunkach skutków pandemii
COVID-19 dla globalnej wymiany handlowej w stosunku do zanotowanych
faktycznie wyników w tym zakresie można uzasadnić wysokim stopniem
zależności i złożoności powiazań we współczesnej gospodarce światowej.
Aktualną sytuację należy też uznać za bezprecedensową i z ostrożnością szukać
analogii zarówno do wcześniejszych pandemii, jak i poprzednich światowych
kryzysów gospodarczych. W związku z powyższym, istnieje silna potrzeba
prowadzenia badań nad specyfiką tych nowych zjawisk, a w szczególności
wpływem pandemii COVID-19 na prowadzenie handlu zagranicznego.
Na potrzeby oceny wpływu pandemii COVID-19 na polski eksport w lipcu
2021 roku przeprowadzono ilościowe badanie bezpośrednie techniką CATI na
reprezentatywnej próbie 350 eksporterów. Próba badawcza została dobrana
w sposób losowo-warstwowy ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, mierzoną
liczbą zatrudnionych oraz główne rodzaje działalności gospodarczej.
Najliczniejszą grupę pod względem wielkości wśród polskich eksporterów
stanowią mikroprzedsiębiorstwa, z których najwięcej prowadzi handel hurtowy.
Produkcja jest jednak dominującym charakterem działalności dla najszerszej
grupy badanych podmiotów. Taka struktura próby badawczej odzwierciedla
strukturę populacji polskich eksporterów. Ponadto, nieco ponad 1/3 eksporterów
dywersyfikuje swoją działalność i rozszerza ją na co najmniej jeszcze jeden sektor,
najczęściej łącząc działalność produkcyjną z handlem hurtowym. Struktura
branżowa próby badawczej stosunkowo dobrze oddaje także strukturę polskiego
eksportu.
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Zdecydowanie najczęstszą formą działalności międzynarodowej polskich
eksporterów jest eksport bezpośredni, który realizuje 86% badanych podmiotów.
Natomiast 29% eksporterów sprzedaje na rynki zagraniczne przez pośredników.
Stosunkowo popularne jest łączenie eksportu z innymi formami ekspansji
zagranicznej, a w szczególności z importem. Takie aktywności wykazuje 45%
eksporterów. Z kolei tylko 6% eksportujących jednocześnie prowadzi
bezpośrednią działalność za granicą, posiadając w związku z tym zagraniczną filię
lub oddział bądź tworząc joint venture.
Polscy eksporterzy starają się wykorzystywać nowe możliwości prowadzenia
handlu w formie elektronicznej. Sprzedaż w kanale e-commerce na rynku
krajowym jest prowadzona przez 71% eksporterów. Jednak nawet w warunkach
pandemii nie wszystkie podmioty eksportujące zdecydowały się na wprowadzenie
tego kanału handlu do swojej działalności przynajmniej na rynek krajowy.
Eksporterzy aktywni w e-commerce najczęściej decydują się na prowadzenie
własnego sklepu internetowego, a w znacznie mniejszym stopniu wykorzystywane
są przez nich platformy typu marketplace, takie jak np. Allegro.
Polscy eksporterzy charakteryzują się zróżnicowanym doświadczeniem
w prowadzeniu sprzedaży zagranicznej. Ponad połowa z nich eksportuje już od
ponad 10 lat. Najmniejszy odsetek na poziomie 7% stanowią firmy, które
rozpoczęły działalność eksportową w przeciągu ostatnich 2 lat. Niemal co czwarte
przedsiębiorstwo eksportuje nie dłużej niż 5 lat. Stosunkowo niewielka liczba
wchodzących na rynki zagraniczne w czasie pandemii wskazuje, że w warunkach
niestabilności i niepewności skłonność do ekspansji zagranicznej spada wśród
przedsiębiorstw, a szanse jakie te okoliczności ze sobą też niosą w większym
stopniu mogą wykorzystywać firmy, które mają już doświadczenie w działalności
międzynarodowej.

Polscy eksporterzy charakteryzują się zróżnicowanym stopniem
intensywności eksportowej, mierzonej udziałem eksportu w przychodach ze
sprzedaży ogółem. Z jednej strony, stosunkowo mały jest udział podmiotów
o najniższym wyspecjalizowaniu w sprzedaży za granicę, dla których wskaźnik
intensywności eksportowej nie przekracza 10%, a z drugiej strony, tylko niespełna
co dziesiąta polska firma osiąga większe przychody z eksportu niż ze sprzedaży
krajowej.
Głównym przedmiotem sprzedaży na rynkach zagranicznych dla 78%
polskich eksporterów są dobra materialne (wyroby gotowe oraz półprodukty
i komponenty). Z kolei usługi stanowią dominujący przedmiot transakcji
zagranicznych dla 21% podmiotów. Taka struktura przedmiotowa działalności
polskich eksporterów zidentyfikowana w badaniu ankietowym praktycznie pokrywa
się z ogólną strukturą produktową handlu zagranicznego Polski opartą na
statystyce publicznej GUS. Bardzo niski jest natomiast udział eksporterów
oferujących produkty materialne w powiązaniu z usługami.
Kierunki geograficzne ekspansji zagranicznej polskich eksporterów są
w zasadniczym stopniu skoncentrowane w Europie. W 87% eksporterzy są obecni
na rynkach państw członkowskich Unii Europejskiej. Znaczna część eksporterów,
bo aż 45% przed pandemią sprzedawała do trzech naszych wschodnich sąsiadów
spoza UE. Region Bliskiego Wschodu stanowi częstszy kierunek eksportu dla
polskich firm aniżeli np. Ameryka Północna czy Azja. Tylko około 1% polskich
eksporterów sprzedaje globalnie.
Polscy eksporterzy oceniając wpływ pandemii na branże, w których
prowadzą działalność, w blisko 90% wskazali na negatywne lub co najwyżej
neutralne jej oddziaływanie. Jednak część eksporterów odczuwa także pozytywne
skutki pandemii w swoich sektorach, choć takich podmiotów jest niespełna 10%.
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Pandemia nie wpłynęła istotnie na wartość sprzedaży zagranicznej ponad
połowy (56%) polskich eksporterów. Niższe wyniki eksportowe w czasie pandemii
w stosunku do prognozowanych uzyskało jednak 33% polskich eksporterów.

Większość polskich eksporterów nie podjęła żadnych aktywnych działań
ukierunkowanych na zwiększenie eksportu w czasie pandemii (marzec 2020 r. –
lipiec 2021 r.). Z kolei do działań najczęściej podejmowanych w tym okresie przez
aktywne w ekspansji zagranicznej podmioty należało poszukiwanie nowych
kontrahentów/klientów oraz intensyfikacja lub wprowadzenie nowych działań
promocyjnych na rynkach zagranicznych, na których już byli oni obecni.
Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, z jednej strony, na
zróżnicowany wpływ kolejnych faz pandemii na działalność eksportową, a
z drugiej strony, skuteczności działań dostosowawczych podjętych przez polskie
firmy do warunków determinowanych pandemią, chociaż nie były to aktywne
działania wspierające ekspansję zagraniczną w tym czasie.
Polscy eksporterzy pomimo trudności związanych z pandemią
i negatywnego jej oddziaływania na funkcjonowanie wielu branż oraz spadku w
dość licznych przypadkach wartości transakcji eksportowych w zdecydowanie
przeważającej mierze pozytywnie oceniają swoje bieżące możliwości eksportowe,
kondycję oraz perspektywy ekspansji zagranicznej. Wyniki te rysują optymistyczny
obraz polskiego sektora eksportowego, chociaż sytuacja jest bardzo dynamiczna
i wymaga stałej obserwacji oraz szybkiego reagowania.

Badania bezpośrednie wskazują, że wpływ pandemii na branże, w jakich
prowadzą działalność śląscy eksporterzy jest stosunkowo zróżnicowany. Duża
część firm (42%) ocenia neutralnie oddziaływanie pandemii na swoje branże, ale
dla 48% podmiotów konsekwencje te są negatywne.
Pandemia COVID-19 miała nieco bardziej negatywny wpływ na wartość
transakcji eksportowych przedsiębiorstw województwa śląskiego w stosunku do
przeciętych wyników uzyskanych dla wszystkich polskich podmiotów. U ponad
30% śląskich eksporterów w okresie od marca 2020 do lipca 2021 sprzedaż za
granicę uległa obniżeniu w związku z pandemią.
Wśród działań, które firmy województwa śląskiego podjęły w celu
zwiększenia eksportu w czasie pandemii przeważało poszukiwanie nowych
kontrahentów/klientów na dotychczasowych rynkach zagranicznych.
Wyjątkowo dobra jest natomiast kondycja przedsiębiorstw prowadzących
działalność eksportową w czasie pandemii w województwie śląskim. Podobna
sytuacja dotyczy perspektyw eksportowych na 2022 rok. Wyniki
przeprowadzonego w czasie pandemii badania wskazują na brak negatywnych
ocen kondycji i możliwości rozwoju eksportu w dłuższej perspektywie czasu wśród
śląskich eksporterów.

W województwie śląskim działalność eksportową prowadzi 2,7 tys.
podmiotów, a w sumie firm handlu zagranicznego jest około 4,8 tys. Stanowią one
0,97% ogółu przedsiębiorstw tego regionu. Jest to wynik dobry w porównaniu do
średniej dla Polski, która wynosi 0,90%. Dominującą grupą są
mikroprzedsiębiorstwa, ale to wśród dużych podmiotów proporcjonalnie najwięcej
firm prowadzi wymianę z zagranicą.
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Ogłoszona 11 marca 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia pandemia COVID-19 wywołała jednocześnie kryzys zdrowotny, gospodarczy i społeczny na skalę
największą od pandemii grypy hiszpanki sprzed około 100 lat, która według różnych szacunków pochłonęła wówczas od 21,5 mln do nawet około 100 mln ofiar śmiertelnych [1].
W okresie 2020-2021 codzienne funkcjonowanie niemal wszystkich podmiotów na świecie determinowane było przede wszystkim przetaczającymi się kolejnymi falami pandemii
COVID-19.
Wykres 1.1. Dzienne potwierdzone przypadki zachorowań na COVID-19 w okresie
Według aktualnych statystyk, najliczniejsze zachorowania mają miejsce w regionach
01.03.2020-24.12.2021 według regionów geograficznych (7-dniowe średnie kroczące)
o wysokim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (wykres 1.1). Im większy stopień
powiązań międzynarodowych i mobilności ludzi, tym większa liczba zachorowań
i szybsze rozprzestrzenianie się nowych mutacji wirusa w poszczególnych krajach 900000
i regionach. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na skalę i dotkliwość kryzysu
zdrowotnego są: średnia wieku oraz gęstość zaludnienia, a w szczególności urbanizacja, 800000
której wyrazem jest wysoki stopień koncentracji osób [2]. Przypadki zachorowań na COVID700000
19 wykryto we wszystkich krajach świata, ale na początku wybuchu pandemii, jak
i w okresach zimowych 2020 i 2021 r. jej epicentrum znajduje się w regionie Europy 600000
i Ameryki Północnej.
W warunkach globalizacji nie ma faktycznych możliwości przeciwdziałania 500000
międzynarodowym transmisjom chorób zakaźnych zarówno na poziomie światowym, jak
400000
i narodowym. Może to zagrażać bezpieczeństwu zdrowotnemu, a w konsekwencji
ekonomicznemu. Potencjalną alternatywą dla otwartości i współpracy międzynarodowej jest 300000
izolacja. Jak jednak pokazuje przykład Sentinelu Północnego - wyspy położonej w Zatoce
Bengalskiej, którą zamieszkuje najbardziej odizolowane i niedostępne na świecie plemię taka 200000
separacja jest równoznaczna z ograniczonymi możliwościami rozwojowymi i co bardzo
100000
ważne w kontekście pandemii, brakiem naturalnej odporności mieszkańców tej wyspy na
różne patogeny [3]. Izolacja nie jest więc ani przeciwdziałaniem, ani rozwiązaniem
0
problemu pandemii. Lockdowny i restrykcje wprowadzane w wielu krajach w czasie
nasilających się zachorowań służą więc głównie zapewnieniu wydolności systemu służby
zdrowia oraz są swego rodzaju metodą zarządzania kryzysem zdrowotnym.
[1] Johnson, N.P.A.S., Mueller, J. (2002). Updating the accounts: global mortality of the 1918-1920 "Spanish" influenza
pandemic. „Bulletin of the History of Medicine”. 76(1):105-15.
[2] Golinowska, S., Zabdyr-Jamroz, M. i współpracownicy (2020). Zarządzanie kryzysem zdrowotnym w pierwszym półroczu
pandemii COVID-19. Analiza porównawcza na podstawie opinii ekspertów z wybranych krajów. „Zdrowie publiczne i
Zarządzanie”. 18(1): 1–31.

[3] Tammy, J. (2021). Lockdown proponents have seemingly forgotten North Sentinel Island in 2018. „Forbes”, 30.03.2021.

Europa

Ameryka Północna

Azja

Ameryka Południowa

Reszta świata

Źródło: zestawienie na podstawie danych Our World in Data, https://ourworldindata.org/covid-cases, dostęp
28.12.2021.
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Wykres 1.2. Potwierdzone przypadki zachorowań na COVID-19 w okresie 04.03.2020Skala kryzysu zdrowotnego wyrażona we względnych wskaźnikach
24.12.2021 w Polsce, UE i Ameryce Północnej (na milion mieszkańców)
zdiagnozowanych zachorowań na COVID-19 w Polsce jest zbliżona do skali w całej
120000
UE i Ameryce Północnej (wykres 1.2). Ostatni kwartał 2021 r. wskazuje jednak na
stosunkowo większą liczbę rejestrowanych osób zarażonych w UE niż w Polsce. Należy 100000
przy tym zauważyć występowanie pewnego opóźnienia czasowego w przebiegu fal 80000
pandemii w Polsce w stosunku do większości państw UE. Ponadto, szczyt zachorowań
60000
wywołanych Omicronem - najbardziej dotychczas zaraźliwą mutacją koronowirusa,
prognozowany jest dopiero na pierwsze miesiące 2022 r. [4]. Zatem, do momentu 40000
zakończeniem pandemii ocena skali kryzysu zdrowotnego pozostaje otwarta.
20000
Liczba potwierdzonych zachorowań zależna jest od skłonności poszczególnych
0
osób oraz całych społeczeństw do diagnozowania, a także możliwości technicznych
i finansowych systemu opieki zdrowotnej w tym zakresie. W związku z tym, wskazane
jest uwzględnienie dodatkowych wskaźników obrazujących skalę kryzysu zdrowotnego.
Jednym z nich jest współczynnik zgonów spowodowanych COVID-19. W Polsce
Polska
UE
Ameryka Północna
w pierwszych ośmiu miesiącach pandemii liczba przypadków śmiertelnych na milion
mieszkańców była znacząco niższa niż średnia w UE i Ameryce Północnej (wykres 1.3).
Wykres 1.3. Przypadki śmiertelne z powodu COVID-19 w okresie 12.03.2020Jesienna fala z 2020 r. spowodowała jednak wysoki wzrost ofiar śmiertelnych w Polsce,
24.12.2021 w Polsce, UE i Ameryce Północnej (na milion mieszkańców)
a od kwietnia 2021 r. stopa śmiertelności wyraźnie jest już wyższa od średnich dla
2500
analizowanych regionów. Szczególnie niepokojący jest kolejny wzrost tego
2000
współczynnika w Polsce w ostatnim miesiącu 2021 r.
Większa skala kryzysu zdrowotnego w Polsce w porównaniu do głównych
1500
partnerów handlowych może negatywnie wpłynąć na sytuację gospodarczą
1000
i międzynarodową pozycję gospodarki w dłuższym okresie czasu, w szczególności
500
jeśli spowoduje zaburzenia na rynku pracy. Będzie to miało konsekwencje także dla
oceny atrakcyjności inwestycyjnej Polski i ograniczy możliwości przyciągania
0
inwestorów zagranicznych w trakcie realokacji globalnych łańcuchów dostaw, która
w związku z pandemią jest uważana przez ekspertów za wysoce prawdopodobną [5].
[4] Murray, Ch.J.L. (2021). IHME COVID-19 Model Update, December 22,
https://www.healthdata.org/covid/video/insights-ihmes-latest-covid-19-model-run, dostęp 28.12.2021.
[5] Ambroziak, Ł., Dębkowska, K., Strzelecki, J., Wąsiński, M. (2021). Autonomia strategiczna UE: możliwości relokacji
produkcji, zależności importowe i szanse dla Polski, Policy Paper, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, nr 5.

Polska

UE

Ameryka Północna

Źródło: zestawienie na podstawie danych Our World in Data, https://ourworldindata.org/covid-cases
dostęp 28.12.2021.
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Wraz z poważnym kryzysem zdrowotnym, lockdownami i ograniczeniami wprowadzanymi w poszczególnych krajach, w tym także zamykaniem granic dla przepływu osób,
rozwinął się na szeroką skalę kryzys gospodarczy i społeczny. Sytuacja wywołana pandemią nie stanowi jednak kryzysu w klasycznym tego słowa rozumieniu. Bardziej adekwatnym
dla niej określeniem jest szok bądź wstrząs generujący poważne zakłócenia w funkcjonowaniu systemu społeczno-gospodarczego na poziomie krajowym i światowym.
Destabilizacja i rozchwianie dotknęły w szczególności sfery produkcji i inwestycji, konsumpcji i popytu, logistyki i funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw, współpracy
i bezpośrednich kontaktów oraz relacji biznesowych i społecznych. W jednych sektorach, branżach czy grupach produktowych zanotowano dramatyczne spadki popytu, w innych
nagłe wzrosty. Zarówno pierwsza, jak i druga sytuacja stanowiła dla przedsiębiorstw ogromne wyzwanie w postaci konieczności szybkiego dostosowania się do tej zupełnie nowej
sytuacji. Bezprecedensowy charakter kryzysu wywołanego pandemią wynika także z tego, że ma on wymiar globalny, a jednocześnie jest bardzo silnie doświadczany na poziomie
poszczególnych osób w szerokim zakresie ich osobistych doznań.
Wykres 1.4. Kwartalna dynamika realna PKB PPP wyrównanego sezonowo w okresie Q1.2019 –
Początkowo opracowywane przez MFW [6] i OECD [7] prognozy skutków
Q3.2021 (zmiana % w stosunku do poprzedniego kwartału)
pandemii zakładały głębszą recesję gospodarczą od faktycznie zanotowanej.
Po ostrym spadku PKB w wielu krajach i regionach w drugim kwartale 2020 r.
12
nastąpiło szybkie odbicie w trzecim kwartale i w kolejnych okresach przeważają już
10
wzrosty, co pokazują dane zagregowane dla OECD i grupy G20 (wykres 1.4).
8
MFW zwraca też uwagę, że ekonomiczne konsekwencje pandemii mają
6
bardziej globalny wymiar w porównaniu do tych wywołanych kryzysem
4
finansowym z lat 2008-2009, ze względu przede wszystkim na ich większą
2
dotkliwość dla grupy krajów rozwijających się, które doświadczają m.in.:
0
• mniejszej dostępności do szczepień,
-2
• ograniczonych możliwości wsparcia rządowymi programami i pomocą publiczną,
-4
• negatywnego oddziaływania czynników strukturalnych, takich jak wysokie
-6
uzależnienie wielu gospodarek od turystyki [8].
-8
Analizując skutki pandemii należy zatem wziąć pod uwagę jej wpływ na
-10
zaostrzenie problemu rosnących dysproporcji rozwojowych w świecie
-12
i wszystkich tego konsekwencji [9].
OECD
G20
[6] IMF. World Economic Outlook (różne wydania).
[7] OECD. OECD Economic Outlook (różne wydania).
[8] IMF (2021). World Economic Outlook, October.
[9] Ahmed, N., Marriott, A., Dabi, N., Lowthers, M., Lawson, M., Mugehera, L. (2022). Inequality kills. The
unparalleled action needed to combat unprecedented inequality in the wake of COVID-19, Oxfam, DOI:
10.21201/2022.8465.

W skład grupy G20 wchodzą: Argentyna, Australia, Brazylia, Kanada, Chiny, Francja, Niemcy, Indie,
Indonezja, Włochy, Japonia, Korea, Meksyk, Federacja Rosyjska, Arabia Saudyjska, Republika
Południowej Afryki, Turcja, Wielka Brytania, USA i UE. Średnia dla G20 jest liczona dla 15 krajów,
wyłączając Francję, Niemcy, Włochy i Wielką Brytanię, a dodając średnią dla UE.
OECD obejmuje 38 państw.
Źródło: dane OECD, https://stats.oecd.org/, dostęp: 28.12.2021.
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Jednym z istotniejszych dla handlu międzynarodowego skutków wywołanych pandemią jest drastyczny wzrost kosztów transportu towarów. Koszt przewozu morskiego
liczony na podstawie globalnego indeksu, będącego średnią ważoną rynkowych stawek frachtu dla standardowego kontenera (FEU) na 12 głównych międzyregionalnych trasach
żeglugowych [10] na początku pandemii uległ nawet niewielkiemu obniżeniu, ale już od połowy 2020 r. stawki frachtu zaczęły rosnąć, a w 2021 r. nastąpiło gwałtowne przyśpieszenie
tego wzrostu (wykres 1.5). W pierwszej połowie września ceny osiągnęły rekordowy poziom, przekraczając granicę 11 tys. USD, po czym zaczęły notować stopniowe spadki. Jednak na
koniec 2021 r. stawki frachtu pozostają nadal na poziomie ponad pięć razy wyższym w stosunku do okresu sprzed pandemii. Biorąc pod uwagę szacunki, mówiące że około
80% towarów w handlu międzynarodowym jest dostarczanych transportem morskim [11], wysokie koszty frachtu morskiego należy uznać za istotny czynnik negatywnie
wpływający na handel globalny.
Przyczyny, które złożyły się na tak wysoki wzrost stawek frachtu mają zróżnicowany charakter, a ich źródła tkwią nie tylko w samej sytuacji wywołanej pandemią, choć ona ma
tutaj największe znaczenie. Poza zdarzeniami niezależnymi od pandemii, takimi jak Brexit i wypadek w Kanale Sueskim, na ceny transportu w handlu międzynarodowym wpłynęły
zakłócenia w popycie i podaży, nagłe zmiany kierunku przepływu towarów i destabilizacja w funkcjonowaniu gospodarek oraz globalnych łańcuchów dostaw (rysunek 1.1).
Wykres 1.5. Globalny wskaźnik rynkowych stawek frachtu morskiego 40 stopowego kontenera
(FEU) według Freightos Baltic Index (FBX) w okresie 2020-2021 (USD, dane tygodniowe)

Rysunek 1.1. Przyczyny wzrostu cen transportu morskiego w czasie pandemii
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Źródło: dane Freightos, https://fbx.freightos.com/freight-index/FBX, dostęp 28.12.2021.
[10] Opis metodologii FBX i porównanie tego wskaźnika z popularnym indeksem Shanghai Containerized Freight Index (SCFI)
znajdują się na stronie https://fbx.freightos.com/freight-index/FBX, dostęp 28.12.2021.
[11] UNCTAD (2021). Shipping during COVID-19: Why container freight rates have surged, https://unctad.org/news/shippingduring-covid-19-why-container-freight-rates-have-surged, dostęp 28.12.2021.
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Pandemia COVID-19 ujawniła na dotychczas bezprecedensową skalę jak bardzo współczesne gospodarki są powiązane, współzależne i na jak wiele aspektów naszego życia
wpływa globalizacja. Biorąc pod uwagę dotkliwość zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarek wywołanych pandemią pojawiły się głosy wskazujące na odwrót od globalizacji,
rekonstrukcję i skracanie łańcuchów dostaw (nearshoring); dezinwestycje i koncentrację na lokalności (reshoring) czy nawet samowystarczalność. Według różnych opinii, jednym
z największych beneficjentów potencjalnych zmian w globalnych łańcuchach dostaw może stać się Polska [12].
Brak odporności na zakłócenia, wysoka ekspozycja na ryzyko niestabilności w takich sytuacjach stanowi jednak tylko jedną stronę globalizacji, gdyż jednocześnie towarzyszy
temu też większa możliwość prowadzenia skutecznej walki z konsekwencjami takich katastrof, czego przykładem jest rekordowo szybki czas opracowania oraz produkcji
skutecznych i bezpiecznych szczepionek przeciw COVID-19 czy zaspokojenie poprzez import potrzeb związanych z dostępem do niezbędnych produktów medycznych. Handel
międzynarodowy może więc stanowić narzędzie wzrostu odporności na tego typu szoki poprzez umożliwienie dywersyfikacji rynków zbytu, zaopatrzenia i zwiększenie
dostępności do zróżnicowanej oferty produktów. Warunkiem jest właściwe zarządzanie takim procesem i efektywna współpraca globalna, która nie może być podporządkowana
jedynie maksymalizacji zysku.
Wywołane pandemią poważne zakłócenie w globalnej wymianie towarowej w

10,8
14,4
9,7
8,7

4,6
2,3
5,6
6,9

5

5,1
6,2
5,1
6,1
7,1

10

2,0
4,9
0,7
2,2
7,8

15

0,3

13,8

20

0,2
0,8
0,6
0,3
4,1

25

11,0
13,7
14,8

22,6
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[12] JLL, HAYS (2021). Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure? A 2021 Polish Perspective, June.
[13] WTO (2021). World Trade Report 2021: Economic resilience and trade.
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warunkach ścisłych powiązań międzynarodowych, produkcji i dystrybucji
realizowanych „just-in-time” nie przyniosły jednak tak głębokich spadków
w światowym eksporcie, jak miało to miejsce w czasie kryzysu finansowogospodarczego z lat 2008-2009 (wykres 1.6). Dotyczy to także poszczególnych
regionów geograficznych oraz samej Polski. Według danych rocznych, Azja
zanotowała nawet niewielki wzrost eksportu w 2020 r. Szacunki na 2021 r. wskazują
również na silne odbicie oraz kontynuację wzrostów w kolejnym roku.
Pandemia pokazała jak światowy system handlu jest jednocześnie
wrażliwy i odporny na kryzysy wywołane katastrofami naturalnymi. Wnioski
z tych doświadczeń powinny zostać wykorzystane do poprawy odporności
gospodarek funkcjonujących w warunkach determinowanych ekstremalnymi
zjawiskami pogodowymi wywołanymi zmianami klimatycznymi, a także innymi
czynnikami, jak konflikty i napięcia międzynarodowe, potencjalne kolejne pandemie
i inne katastrofy naturalne czy zagrożenia cybernetyczne.
Bardzo charakterystyczne dla kryzysu wywołanego pandemią są także
zachowania państw w zakresie polityki handlowej. W odróżnieniu od klasycznych
działań zmierzających w sytuacjach kryzysowych do wprowadzania środków
protekcjonistycznych, w czasie kryzysu pandemicznego, na samym jego początku
wiele państw wprowadziło restrykcje eksportowe, ale bardzo szybko zostały one
wycofane, a w ich miejsce nastąpiła większa nawet niż przed pandemią liberalizacja
13
handlu [13].
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Okres poprzedzający wybuch pandemii COVID-19 charakteryzował się znacznie wolniejszym tempem wzrostu handlu światowego w porównaniu do okresu sprzed wybuchu
światowego kryzysu finansowo-gospodarczego 2008-2009 (wykres 1.7). Zbliżone wskaźniki dynamiki światowego eksportu i PKB wskazują, że handel nie był istotnym czynnikiem
stymulującym rozwój gospodarki światowej od czasu zażegnania kryzysu gospodarczego wywołanego kryzysem finansowym i w związku z tym pro-wzrostowe oddziaływanie handlu
międzynarodowego uległo zmniejszeniu. Aczkolwiek w ostatnich dwóch latach przed pojawieniem się w Chinach pierwszych zachorowań na COVID-19 wartość handlu
międzynarodowego zaczęła szybciej rosnąć. Na głębokość spadku łącznych obrotów handlowych w czasie pandemii istotny wpływ miał handel usługami, który zanotował znacznie
większy w porównaniu do handlu towarowego spadek, sięgający aż 20% w 2020 r. (wykres 1.8). Pandemia wywarła zatem znacznie bardziej negatywny wpływ na handel
usługami niż towarami, pomimo iż przepływy usług nie zostały dotknięte wzrostem kosztów frachtu. Skala spadku handlu światowego w stosunku do spadku PKB jest też
mniejsza w czasie pandemii w porównaniu do okresu światowego kryzysu finansowego. Wskazuje to, z jednej strony, na odmienny charakter zaburzeń w światowej
gospodarce w tych dwóch okresach, a z drugiej strony, na większą odporność handlu międzynarodowego i ważniejszą jego rolę w odbudowywaniu gospodarek po
pandemicznym szoku. Należy przy tym podkreślić, iż po blisko dwóch latach pandemii obraz handlu międzynarodowego, a w szczególności jego roli w gospodarce światowej
i funkcjonowania w warunkach niestabilności rysuje się odmiennie od początkowych prognoz i przewidywań [14], w szczególności w odniesieniu do głębokości spadku obrotów,
tendencji protekcjonistycznych i dążeń deglobalizacyjnych.
Wykres 1.8. Wartość i dynamika światowego eksportu usług w latach
2006-2020 (mln USD, ceny bieżące, zmiana % w stosunku do roku
poprzedniego)

Wykres 1.7. Dynamika światowego PKB oraz eksportu towarów i usług w latach 2000-2020 (ceny stałe w USD
z 2015 r., zmiana % w stosunku do roku poprzedniego)
15

11,6

11,5

10,2

10

6,9
3,0

5

0,6 2,3

6,9

4,7

2,0

0 4,5

3,2

4,5

3,3
4,5

7000000

9,0

4,1

4,5

4,5

4,4
2,0

2,7

3,0

3,5 3,4

5,2
2,7

6000000

4,3

2,7

2,9

3,1

3,2

2,8 3,4

3,2

-1,3
-5

1,1

-3,4

-9,8

15

8,7 10,1

6,2 7,3

2,9

1,7

10
2,3

5
0

3000000
2000000

-5

-4,6

-10
-10,3

-15
-20
-20,0 -25

0

Eksport dóbr i usług

Źródło: dane Banku Światowego, https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators, dostęp 28.12.2021.
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Dynamika PKB polskiej gospodarki w czasie pandemii wykazuje tendencje podobne do występujących
w pozostałych państwach członkowskich UE, ale sama głębokość zanotowanego w drugim kwartale 2020
r. spadku była zdecydowanie mniejsza zarówno w stosunku do średniej UE, jak i głównego partnera
handlowego - Niemiec (wykres 2.1). Po około rocznym okresie funkcjonowania w trudnych w wielu
obszarach i niestabilnych warunkach oraz pomimo nadal trwającej pandemii, wyniki Polski za 2021 r.
wskazują też na silniejsze niż w Niemczech i UE odbicie gospodarcze, a prognozy na cały 2021 r. mówią
nawet o 5,3% wzroście i przekroczeniu przez PKB poziomu sprzed pandemii [15].
Polska zaliczana jest do grupy krajów, które najlepiej przeszły zawirowania wywołane pandemią biorąc
pod uwagę bieżące wskaźniki makroekonomiczne, choć jednocześnie identyfikowane są poważne wyzwania,
zagrożenia i problemy w funkcjonowaniu podmiotów oraz jej międzynarodowych powiązaniach
gospodarczych [16]. Na dobre wyniki gospodarcze kraju wpływa w szczególności eksport towarów i usług.
Jego dynamika w czasie pandemii jest wyższa od stopy wzrostu PKB, a zatem eksport jest czynnikiem
ciągnącym wzrost gospodarczy w czasie pandemii (wykres 2.1).
Polska doświadczyła bardzo
krótkotrwałego spadku aktywności
eksportowej, który miał miejsce tylko
w drugim kwartale 2020 r. W
kolejnych kwartałach notuje już jego
wzrost, podczas gdy w Niemczech i
całej UE eksport nadal pozostaje na
poziomie niższym w stosunku do
okresu sprzed pandemii. Może to
świadczyć, z jednej strony, o wysokiej
odporności polskiego eksportu na
sytuacje kryzysowe, a z drugiej strony,
o wzroście atrakcyjności handlowej
Polski w warunkach pandemii.

Wykres 2.1. Kwartalna dynamika PKB oraz eksportu towarów i usług
Polski, UE i Niemiec w okresie Q1.2019-Q2.2021 (zmiana % w
stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego)
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[16] GUS (2021). Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą – oceny i oczekiwania (dane szczegółowe oraz szeregi czasowe).
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-1,8

10,8

-13,4

-20

30

20

-7,9

-10

Unia Europejska
30

6,7

2,3

Eksport dóbr i usług

Źródło: dane Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database,
dostęp 28.12.2021.

16

2

Skutki pandemii dla handlu zagranicznego Polski
- perspektywa makroekonomiczna

Polski eksport rozwija się systematycznie od
dłuższego już czasu notując wyższe stopy wzrostu
w porównaniu do eksportu Niemiec i USA. Od 2014 r.
dynamika polskiego eksportu jest także wyższa od
dynamiki eksportu chińskiego. Wyjątkiem jest 2020 r.,
w którym Chiny osiągnęły wyższy przyrost, ale w tym
czasie Polska i tak zanotowała wyraźnie większą stopę
wzrostu w stosunku do dwóch pozostałych największych
globalnych eksporterów (wykres 2.2). Przewaga ta
utrzymuje się zarówno w czasie stabilnego wzrostu
gospodarki światowej, jak i w okresach kryzysu. Stanowi to
potwierdzenie stosunkowo silnej pozycji Polski
w
handlu
międzynarodowym
oraz
mniejszej
wrażliwości jej eksportu na wahania koniunkturalne.
Podobne wnioski płyną z badań polskich eksporterów,
które wśród ich przewag konkurencyjnych wskazują na
umiejętność dostosowania się do zachodzących zmian,
działania w niestabilnych warunkach i wykorzystywania
szans generowanych przez kryzys [17].
Polski eksport charakteryzuje się większą
odpornością na załamania gospodarcze (2009 r. i 2020 r.)
także na tle krajów Grupy Wyszehradzkiej (wykres 2.3).
Ponadto, od 2013 r. Polska osiąga najwyższy przyrost
eksportu wśród analizowanych gospodarek naszego
regionu. Ekspansja zagraniczna firm jest zatem trwałym
i istotnym obecnie elementem rozwoju polskiej
gospodarki, a okresy zawirowań na rynku światowym
dodatkowo poprawiają pozycję Polski w tym zakresie.
[17] PIE (2020). Przegląd Gospodarczy PIE, zima 2020 (wyniki ankiety
eksportowej).

Wykres 2.2. Dynamika eksportu towarów Polski na tle trzech największych światowych eksporterów w latach 2005-2020
(wolumen, zmiana % w stosunku do roku poprzedniego)
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Wykres 2.3. Dynamika eksportu towarów Polski na tle krajów Grupy Wyszechradzkiej w latach 2005-2020 (wolumen,
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Analiza danych miesięcznych sprzedaży eksportowej Polski na tle największych eksporterów światowych
wskazuje na występowanie pewnych wahań sezonowych w obrotach handlowych, które różnią się też w zależności
od regionu (wykres 2.4). W Europie, którą reprezentuje Polska i Niemcy charakterystyczne są wahania obrotów
w poszczególnych miesiącach, a sezonowy spadek eksportu występuje w sierpniu w związku z kulminacją sezonu
urlopowego w wielu krajach tego regionu w tym miesiącu, a także w grudniu, co związane jest ze świętami. W Chinach
natomiast wyraźnie mniejsze obroty są realizowane w lutym w związku z obchodami Chińskiego Nowego Roku –
najważniejszego święta w tym kraju. Z kolei w USA brak jest większych wahań miesięcznych. W związku z dużymi
zmianami obrotów handlowych w czasie pandemii, w ich analizie należy uwzględnić występujące wahania sezonowe.
Wśród największych światowych eksporterów Chiny najszybciej przywróciły wartość swojego eksportu
towarowego do poziomu sprzed pandemii, bo już w kwietniu 2020 r., a od lipca nastąpiły dodatkowo duże jego
przyrosty i w kolejnych miesiącach 2021 r. notowano rekordowe poziomy (wykres 2.4). W USA występuje podobna
sytuacja jak w Niemczech pod względem zmian wartości sprzedaży zagranicznej w czasie pandemii, chociaż dla tej
pierwszej gospodarki wyniki są słabsze, gdyż dopiero od drugiego kwartału 2021 r. wartość eksportu wzrosła ponad
poziom z 2019 r., a w Niemczech nastąpiło to już w listopadzie 2020 r. Wyniki Polski na tym tle wyglądają bardzo
dobrze, bo tylko w trzech pierwszych miesiącach od ogłoszenia pandemii zanotowano zmniejszone wartości eksportu,
a od czerwca 2020 r. utrzymuje się trend wzrostowy sprzedaży zagranicznej. Polska zatem podobnie jak Chiny
należy do beneficjentów pandemii w zakresie ekspansji eksportowej.
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Handel zagraniczny w czasie pandemii prowadzony jest
w warunkach licznych ograniczeń, lockdownów i utrudnień
w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz mobilności osób.
Skala restrykcyjności stosowanych przez rządy środków mających
zapobiegać rozprzestrzenianiu się zakażeń może jednak stanowić
dodatkowy czynnik determinujący możliwości prowadzenia wymiany
handlowej z zagranicą i ostatecznie jej wyniki. Analiza miesięcznych
danych syntetycznego indeksu restrykcyjności polityki państwa wskazuje
na występowanie bardzo wysokich ograniczeń w Polsce w pierwszym
okresie pandemii, tj. kwietniu i maju 2020 r. oraz nieco mniejszych,
aczkolwiek również wysokich restrykcji od listopada 2020 r. do kwietnia
2021 r. (wykres 2.5). Biorąc pod uwagę zmiany wartości zarówno
eksportu, jak i importu nie można jednak stwierdzić istotnych
zależności między wysokością indeksu restrykcyjności a wynikami
handlowymi. Przedsiębiorstwa prowadzące handel zagraniczny zdołały
zatem skutecznie się przystosować do działania w warunkach licznych
i często nieprzewidywalnych ograniczeń.
W czasie pandemii Polska notuje wyższe wartości eksportu
niż importu w zdecydowanej większości miesięcy, osiągając tym
samym nadwyżki handlowe (wykres 2.5). Niewielki deficyt zanotowano w
marcu 2020 r. i maju 2021 r., ale od lipca 2021 r. w kolejnych trzech
miesiącach różnice na korzyść importu są już wyraźniejsze i mogą
wskazywać na trwalszą tendencję i utrzymywanie się deficytu w
handlu zagranicznym Polski w dłuższej perspektywie. W interpretacji
tej sytuacji należy wziąć pod uwagę wpływ wzrostu cen surowców
naturalnych, które mają znaczący udział w polskim imporcie, ale też
rosnących stawek frachtowych, które mogą zawyżać wartość importu
liczonego na bazie CIF (tj. z kosztami transportu i ubezpieczenia).
Miesięczne dane obrotów handlowych potwierdzają też wysoką
zależność między eksportem a importem, która jest wynikiem silnych
międzynarodowych powiązań produkcyjnych.

Wartość obrotów (mld PLN)

2

Skutki pandemii dla handlu zagranicznego Polski
- perspektywa makroekonomiczna

Indeks restrykcyjności

* Indeks restrykcyjności opracowany w ramach projektu „The Oxford Coronavirus Government Response
Tracker (OxCGRT)” stanowi syntetyczną miarę środków politycznych stosowanych przez rząd w celu
przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się zachorowań na COVID-19. Liczony jest on na dziennej bazie jako
średnia z dziewięciu subindeksów obejmujących: zamykanie szkół, zamykanie zakładów pracy, odwoływanie
wydarzeń publicznych; ograniczanie zgromadzeń publicznych; wyłączanie transportu publicznego;
wymaganie pozostawania w domu; publiczne kampanie informacyjne; ograniczanie przemieszczania się
wewnątrz kraju, kontrole podróży międzynarodowych. Wskaźnik przyjmuje wartości do 0 do 100, gdzie 100
oznacza najwyższy poziom restrykcyjności.
Źródło: dane handlu zagranicznego: GUS, http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx, dane indeksu
restrykcyjności: https://ourworldindata.org/, dostęp 28.12.2021.
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Udział Polski w światowym eksporcie towarów wykazuje trend rosnący w długim okresie, podobnie jak pozostałych krajów z Grupy Wyszechradzkiej (wykres 2.6). W 2005 r.
Polska miała stosunkowo zbliżoną pozycję do Czech, które są około trzy razy mniejszą gospodarką. W ciągu ostatnich piętnastu lat udział Polski w globalnym eksporcie wzrósł
o 0,69 pkt proc. i był to największy przyrost wśród analizowanych gospodarek. W latach 2010-2012, które były naznaczone gospodarczymi problemami wywołanymi
światowym kryzysem finansowym polski eksport rozwijał się jednak wolniej od średniej światowej, ale podobnie zachowywał się eksport z pozostałych państw naszego regionu, choć
z pewnymi przesunięciami w czasie. Dopiero od 2013 r. Polska zaczęła systematycznie poprawiać pozycję eksportową, co nie jest regułą we wszystkich krajach Grupy
Wyszechradzkiej. W pierwszym roku pandemii Polska zanotowała ponadprzeciętne wyniki eksportowe. Pozostałe analizowane gospodarki także zwiększyły swój udział w
eksporcie światowym, ale to Polska odnotowała zdecydowanie największy wzrost i wyraźnie umocniła pozycję w regionie.
Jednym z czynników stymulujących polski eksport w czasie pandemii
Wykres 2.6. Udział Polski w światowym eksporcie towarów na tle krajów Grupy Wyszechradzkiej w
jest kurs walutowy. W pierwszych miesiącach pandemii nastąpiła skokowa
latach 2005-2020 (%)
deprecjacja złotówki wobec euro i dolara (wykres 2.7). Pomimo iż w kolejnych
1,8
miesiącach złotówka umocniła się wobec dolara, to jednak koniec 2021 r.
przyniósł ponowne jej znaczące osłabienie. Największy wpływ na poprawę
1,6
konkurencyjności cenowej polskiego eksportu w czasie pandemii ma kurs
euro, który wykazuje stały trend rosnący. Jest to też główna waluta rozliczeniowa
1,4
dla polskich podmiotów kierujących sprzedaż na rynek UE.
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20

2

Skutki pandemii dla handlu zagranicznego Polski
- perspektywa makroekonomiczna

Kierunki geograficzne polskiego eksportu towarów w czasie pandemii (do września 2021 r.) uległy zdywersyfikowaniu poprzez wzrost udziału krajów nienależących do grupy dziesięciu
największych partnerów (wykres 2.8). Jednak pozycja Niemiec - zdecydowanie najważniejszego odbiorcy polskich towarów poprawiła się w tym czasie. Szczególnie wysoki wzrost znaczenia rynku
niemieckiego nastąpił w 2020 r. i pomimo spadku w trzech pierwszych kwartałach kolejnego roku, jego udział pozostaje o 1 pkt proc. wyższy w stosunku do okresu sprzed pandemii
(wykres 2.9). W tym czasie udział zwiększyły też Włochy, chociaż w 2020 r. pozycja tego kraju uległa pewnemu pogorszeniu. Pozostałe kraje europejskie oraz USA, należące do najważniejszych dla
Polski rynków zbytu zmniejszyły udział w polskim eksporcie w czasie pandemii, chociaż Czechy i Francja w 2021 r. zaczęły częściowo odzyskiwać pozycję. Wśród przyczyn bardzo wysokiego spadku
znaczenia Wielkiej Brytanii dla polskich eksporterów należy wskazać też Brexit. Zmiany struktury geograficznej polskiego eksportu w czasie pandemii charakteryzują zatem przeciwstawne
procesy - z jednej strony, następuje istotna dywersyfikacja kierunków sprzedaży zagranicznej, a z drugiej strony, wzrost udziału największego rynku. Pomimo wysokiej stabilności
gospodarki niemieckiej, tak duży stopień koncentracji eksportu należy jednak interpretować jako czynnik osłabiający odporność polskiej gospodarki na szoki zewnętrzne.
Wykres 2.8. Zmiana struktury geograficznej polskiego eksportu towarów w okresie 01.201909.2021 (%)
2019

Wykres 2.9. Zmiany udziału głównych partnerów w polskim eksporcie towarów w okresie
01.2019 – 09.2021 (pkt. %)
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Źródło: dane handlu zagranicznego: GUS, http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx, dostęp
28.12.2021.
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dostęp 28.12.2021.
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W odróżnieniu od eksportu, w polskim imporcie towarów w czasie pandemii następuje wzrost koncentracji na dziesięciu najważniejszych partnerach handlowych,
a jednocześnie dokonują się istotne zmiany znaczenia poszczególnych rynków zaopatrzeniowych (wykres 2.10 i 2.11). W szczególności, rośnie udział Chin o 2 pkt proc., a Rosji
maleje o 0,6 pkt proc. W przypadku Rosji występują bardzo duże wahania, gdyż po spadku o blisko 1,7 pkt proc. w 2020 r., w trzech kwartałach 2021 r. odnotowany jest wzrost o ponad
1 pkt proc., na co ma wpływ też struktura towarowa importu z Rosji, w której dominują surowce. Wzrost udziału Azji w kierunkach zaopatrzenia polskiej gospodarki widoczny jest
również na przykładzie Korei Południowej, która awansuje na dziesiątą pozycję, zastępując Hiszpanię. Ponadto, w polskim imporcie spada znaczenie Niemiec, Francji i Czech, natomiast
rośnie Włoch, Holandii i Belgii. Spośród głównych partnerów handlowych w całym analizowanym okresie tylko Włochy zwiększyły udział zarówno po stronie eksportu, jak i importu.
Może to wskazywać na szczególnie stabilny charakter powiązań z tym krajem, ale w tych obrotach notujemy deficyt.
Wykres 2.11. Zmiany udziału głównych partnerów w polskim imporcie towarów w okresie
Wykres 2.10. Zmiana struktury geograficznej polskiego importu towarów w okresie 01.201901.2019 – 09.2021 (pkt. %)
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Źródło: dane handlu zagranicznego: GUS, http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx,
dostęp 28.12.2021.
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Struktura geograficzna obrotów usługowych
Polski nieco się różni od struktury handlu towarami.
W
usługach
występuje
większy
stopień
koncentracji na dziesięciu głównych partnerach
i dodatkowo w czasie pandemii zwiększył się on
o blisko 4 pkt proc. w eksporcie i prawie 2 pkt proc.
w imporcie (wykres 2.12). Najważniejszym partnerem
handlowym w wymianie usług pozostają Niemcy, ale
już z nieco mniejszym udziałem w porównaniu do
obrotów towarowych.
W 2020 r. w grupie największych odbiorców
polskich usług nastąpiły pewne zmiany. Na uwagę
zasługuje przede wszystkim względnie wysoki
i rosnący w czasie pandemii udział rynków spoza
UE, w tym Wielkiej Brytanii. Ponadto, w 2020 r. na
szóstej pozycji znalazła się Ukraina. W imporcie usług
takie zmiany nie są tak bardzo wyraźne, ale i w tym
przypadku
jeden
z
największych
wzrostów
odnotowała Wielka Brytania. Relatywnie większe
znacznie rynków krajów trzecich w polskim handlu
usługami
może
potwierdzać,
że
integracja
gospodarcza ma nieco mniejsze znaczenie dla
wymiany usługowej aniżeli towarowej, w związku
z
ciągle
występującymi
ograniczeniami
w swobodzie świadczenia usług na jednolitym
rynku europejskim [18].

Wykres 2.12. Zmiana struktury geograficznej polskiego eksportu i importu usług w latach 2019-2020 (%)
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[18] J. Stefaniak, A. Ambroziak (2017). „Pakiet usługowy” Komisji
Europejskiej – remedium na bariery na unijnym rynku usług? Prace
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 487, s. 306-317.
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Wykres 2.14. Struktura rodzajowa eksportu usług dla
świata, UE i Polski w 2020 r. (%)
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Źródło: dane WTO, https://stats.wto.org/, dostęp 28.12.2021.

Wykres 2.13. Dynamika eksportu usług według rodzaju dla świata, UE i Polski
w 2009 i 2020 r. (zmiana % w stosunku do roku poprzedniego)
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Pandemia najbardziej negatywnie wpłynęła na międzynarodowe obroty usługami
wymagającymi bezpośrednich kontaktów między usługodawcą a usługobiorcą. Takim rodzajem usług są
w szczególności podróże, które przez cały okres trwania pandemii pozostają mocno ograniczone i to
niezależnie od regionu (wykres 2.13 i 2.15). Natomiast szeroka grupa tzw. pozostałych usług
komercyjnych podczas pandemii odnotowała znacznie mniejszy spadek aniżeli w czasie światowego
kryzysu finansowego (wykres 2.13).
Interesującym jest fakt, że pandemia dotknęła eksport usług poszczególnych gospodarek
w zróżnicowany sposób. W przypadku Polski, po odnotowanym spadku eksportu we wszystkich rodzajach
usług w pierwszej fazie pandemii (głównie w drugim kwartale 2020 r.) w kolejnych kwartałach nastąpiło
odbicie i w całym 2020 r. osiągnięto wzrost sprzedaży zagranicznej usług, z wyjątkiem podróży. Polska
wyróżnia się też na tle świata i UE strukturą rodzajową eksportu usług, która jest zdecydowanie
bardziej zdywersyfikowana (wykres 2.14).
Na ocenę wpływu pandemii na obroty handlowe z zagranicą ma zatem wpływ nie tylko branża,
ale też specyfika danej gospodarki i przede wszystkim perspektywa czasowa. Po ponad rocznym
okresie funkcjonowania w warunkach niestabilności i zagrożenia można zauważyć, że świadczenie usług
podmiotom zagranicznym jest kontynuowane, a jedynie usługi oparte w całości na przemieszczaniu się osób
i przebywaniu ich za granicą pozostają ograniczone.
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Wykres 2.15. Wartość kwartalna eksportu usług UE i Polski w okresie Q1.2019-Q2.2020 r. (mln USD)
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Analiza struktury towarowej polskiego eksportu wskazuje, że na dobre wyniki ogółem w sprzedaży zagranicznej
złożyły się praktycznie wszystkie uwzględnione na wykresie 2.16 grupy towarowe. Nawet jeśli zanotowano spadki,
to były one mniejsze od średniej światowej. Ponadto, stosunkowo zróżnicowana struktura towarowa polskiego eksportu
(wykres 2.17) pozwala rekompensować spadki w pewnych sektorach wzrostami w innych. Trudno także generalizować
wpływ pandemii na handel towarami poszczególnych branż, gdyż np. odzież i tekstylia zaliczane do mocno dotkniętych
przez pandemię uzyskały względnie dobre wyniki w polskim eksporcie, a w przypadku tekstyliów – także w eksporcie
światowym.
Znaczne rozbieżności w prognozach i szacunkach skutków pandemii COVID-19 dla globalnej wymiany
handlowej w stosunku do zanotowanych faktycznie wyników w tym zakresie można uzasadnić wysokim
stopniem zależności i złożoności powiazań we współczesnej gospodarce światowej. Aktualną sytuację należy też
uznać za bezprecedensową i z ostrożnością szukać analogii zarówno do wcześniejszych pandemii, jak
i poprzednich światowych kryzysów. W związku z powyższym, istnieje silna potrzeba prowadzenia badań nad
specyfiką tych nowych zjawisk, a w szczególności wpływem pandemii COVID-19 na prowadzenie handlu zagranicznego.
Wykres 2.17. Struktura towarowa eksportu UE i Polski wg SITC w 2020 r. (%)

Wykres 2.16. Dynamika eksportu towarów wg SITC dla świata i Polski
w 2020 r. (zmiana % w stosunku do roku poprzedniego)
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Metodologia badania

Na potrzeby charakterystyki i oceny wpływu pandemii COVID-19 na polski eksport przeprowadzono ilościowe badanie bezpośrednie w formie sondażu
diagnostycznego. Jego celem było zgromadzenie danych niezbędnych do zdiagnozowania sytuacji eksporterów w trakcie trwania pandemii oraz zidentyfikowania skutków
szoków i zaburzeń wywołanych pandemią dla działalności eksportowej. W badaniu zastosowano metodę wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego - CATI (ang.
computer-assisted telephone interviewing) na podstawie opracowanego standaryzowanego kwestionariusza.
Podmiotem badania są polskie firmy prowadzące sprzedaż towarów i/lub usług na rynki zagraniczne, w tym do krajów UE, niezależnie od wielkości podmiotu
i branży, w której działa. W pierwszej kolejności przeprowadzono badanie pilotażowe na próbie 35 respondentów, w wyniku którego dokonano niewielkich modyfikacji pytań
kwestionariuszowych oraz wydano kilka instrukcji dla ankieterów (rysunek 3.1). Badanie właściwe zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 350 eksporterów
(liczba kompletnie wypełnionych ankiet). Próba została dobrana w sposób losowo-warstwowy, z zachowaniem proporcjonalności. Zmiennymi warstwującymi są: wielkość
podmiotów oraz charakter prowadzonej działalności. Rozmiar przedsiębiorstwa mierzony jest liczbą zatrudnionych. Podmioty według tej cechy są sklasyfikowane w cztery
grupy firm: mikro, w tym samozatrudnieni (zatrudniające do 9 osób), małe (10-49 osób zatrudnionych), średnie (50-249 osób zatrudnionych), duże (zatrudniające 250 i więcej
osób). Podział populacji ze względu na charakter prowadzonej działalności dokonany został na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) z wyodrębnieniem czterech
grup podmiotów, prowadzących: działalność produkcyjną (sekcje B-C wg PKD), handel hurtowy (sekcja G oraz dział 45-46), handel detaliczny (sekcja G, dział 47),
działalność usługową (sekcje F, H, J, M, R, S). Pytania zostały tak skonstruowane, aby uzyskać informacje od przedsiębiorstw niezależnie od sektora gospodarki, w którym
działają. Wywiady zostały zrealizowane w dniach 14-21 lipca 2021 roku.
Rysunek 3.1. Główne etapy badania bezpośredniego polskich eksporterów

Przygotowanie badania

Badanie pilotażowe

Badanie właściwe
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Charakterystyka próby badawczej

Rozkład próby badawczej ze względu na podstawowy rodzaj prowadzonej działalności
oraz wielkość podmiotu przedstawia wykres 3.1. Działalność produkcyjna jest podstawowym
rodzajem działalności dla ponad 42% polskich eksporterów. Blisko 1/3 przedsiębiorstw
prowadzi podstawową działalność w branży handlu hurtowego a 1/5 firm działalność usługową.
Najmniejszą grupę w badaniu stanowiły przedsiębiorstwa eksportowe zajmujące się handlem
detalicznym (6%). Pod względem rozmiarów, mierzonych liczbą zatrudnionych w badanej próbie
eksporterów przeważały mikroprzedsiębiorstwa (z uwzględnieniem samozatrudnionych), które
stanowiły 50% respondentów. W tej grupie największy udział miały przedsiębiorstwa
prowadzące handel hurtowy. Małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają zbliżony udział,
wynoszący odpowiednio 22% i 23%, a najmniejszą grupę z udziałem 5% stanowią duże
przedsiębiorstwa. W tych grupach przeważają przedsiębiorstwa o profilu produkcyjnym. Taka
struktura badanej próby odzwierciedla strukturę populacji polskich eksporterów według
kryterium rodzaju podstawowej działalności i wielkości podmiotu.

Procent respondentów

W ykres 3.1. Struktura polskich eksporterów według podstawowego
rodzaju działalności i wielkości podm iotu (%, n=350)
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W ykres 3.2. Dywersyf ikacja
eksporterów (n=131)*
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* Na osi poziomej oznaczono podstawowy charakter działalności, a na osi pionowej liczebności
podmiotów prowadzących dodatkowy rodzaj działalności według jej charakteru.

Treść pytania: Jaki jest ewentualnie dodatkowy charakter działalności Państwa
firmy? (pytanie wielokrotnego wyboru)

Poza głównym charakterem prowadzonej działalności, badani
eksporterzy często wykazywali dodatkową aktywność w innych
sektorach. Takie podmioty stanowią 37% badanej próby, z czego 5%
eksporterów dywersyfikowała działalność nawet w ramach trzech sektorów.
Liczebności podmiotów według dominującego i dodatkowego charakteru
działalności prezentuje wykres 3.2. Najczęściej to przedsiębiorstwa
produkcyjne były zaangażowane w dodatkowy rodzaj działalności
i zazwyczaj był to handel hurtowy. Z kolei eksporterzy prowadzący handel
hurtowy najczęściej łączyli tę działalność z handlem detalicznym.
W przypadku przedsiębiorstw prowadzących więcej niż jeden dodatkowy typ
działalności przeważało łączenie handlu hurtowego z detalicznym przez
przedsiębiorstwa, których podstawowym rodzajem działalności była
produkcja.
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Wpływ pandemii na działalność polskich eksporterów:
metodologia badania i charakterystyka próby
Charakterystyka próby badawczej

Polscy eksporterzy biorący udział w badaniu reprezentują
różne branże. Najliczniejszą grupą są przedsiębiorstwa
z branży motoryzacyjnej, które stanowią 23% badanej
próby (wykres 3.3). Kolejne dwie branże o największym
udziale, tj. spożywcza oraz usług transportowych
i magazynowych są reprezentowane na podobnym poziomie.
Podmioty z tych branż stanowią odpowiednio 19% i 18%
badanych. Eksporterzy maszyn i urządzeń z 14% udziałem
stanowią czwartą najliczniejszą grupę. Wśród pozostałych
branż reprezentowanych w bezpośrednim badaniu znajdują się
również takie, jak kosmetyczna, budowlana oraz inne.
Uwzględniając strukturę polskiego eksportu, zarówno dla
towarów, jak i usług można przyjąć, iż struktura branżowa
próby badawczej w dużym stopniu jest z nią zbieżna, gdyż
reprezentowane w badaniu branże mają także największy
udział w sprzedaży zagranicznej Polski. W okresie styczeńgrudzień 2021 r. według sekcji nomenklatury SITC największy
udział w strukturze polskiego eksportu miały maszyny,
urządzenia i sprzęt transportowy (37,0%) towary przemysłowe
sklasyfikowane głównie według surowca (18,3%), różne wyroby
przemysłowe (17,7%) oraz żywność i zwierzęta żywe (10,5%)
[19]. Z kolei w strukturze eksportu usług według klasyfikacji
EBOPS w 2020 r. największy udział, wynoszący ponad 28%
miały usługi transportowe [20]. Próba badawcza zatem
stosunkowo dobrze oddaje strukturę polskiego eksportu.
[19] GUS (2022), Informacje sygnalne, Warszawa 15.02.2022, dostęp: 09.03.2022.
[20] GUS (2021), Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021, Warszawa
2021, dostęp: 09.03.2022.

W ykres 3.3. Struktura branżowa polskich eksporterów (%, n=350)
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Treść pytania: Jaka jest podstawowa branża, w której działa Państwa firma?
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Specyfika działalności polskich eksporterów
w świetle badań ankietowych

Przedsiębiorstwa mają do wyboru różne formy prowadzenia
działalności zagranicznej. Sam eksport może mieć charakter bezpośredni,
kiedy sprzedaż produktów następuje do finalnego odbiorcy za granicą oraz
charakter pośredni, gdy do sprzedaży angażuje się podmioty pośredniczące,
np. dystrybutorów, hurtowników, agentów bądź sprzedaje do własnej
jednostki zagranicznej. Wśród pozostałych form międzynarodowej
działalności można wymienić m.in. import, licencjonowanie, franchising czy
bezpośrednią działalność gospodarczą, która oznacza utworzenie za
granicą filii bądź oddziału przedsiębiorstwa.
Wyniki badania polskich eksporterów wskazały, że zdecydowanie
najczęstszą formą ich działalności międzynarodowej jest eksport
bezpośredni, który był realizowany przez 86% podmiotów (wykres 4.1).
Znacznie mniej popularny jest natomiast eksport pośredni. W takiej
formie na rynki zagraniczne sprzedaje 29% eksporterów. Z powyższego
wynika, że 15% eksporterów jednocześnie eksportuje pośrednio i
bezpośrednio. Biorąc pod uwagę, że formy bezpośrednie działalności
zagranicznej są trudniejsze i bardziej kosztowne niż pośrednie, to taka
specyfika aktywności eksportowej polskich podmiotów może wskazywać na
stosunkowo silne i trwałe już ich ukierunkowanie na rynki zagraniczne.
Znaczna część polskich eksporterów jednocześnie prowadzi
działalność zagraniczną w innych formach. Zdecydowanie najbardziej
popularne jest łączenie eksportu z działalnością importową. Takie
aktywności wykazuje 45% eksporterów. Z kolei tylko 6%
eksportujących jednocześnie prowadzi bezpośrednią działalność za
granicą, posiadając w związku z tym zagraniczną filię lub oddział bądź
tworząc joint venture. Działalność międzynarodowa w innych niż
wymienione formach jest udziałem tylko około 7% eksporterów.

W ykres 4.1. Form y działalności m iędzynarodowej polskich eksporterów (%, n=350)
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Treść pytania: W jakiej formie Państwa firma prowadziła działalność na rynkach zagranicznych w 2020 roku
(w czasie kiedy wybuchła pandemia)? (pytanie wielokrotnego wyboru)
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Specyfika działalności polskich eksporterów
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Charakteryzując zróżnicowanie i powiązanie poszczególnych form działalności
międzynarodowej polskich eksporterów analizie poddano osobno firmy eksportujące
bezpośrednio oraz podmioty eksportujące pośrednio. Wyniki prezentują wykresy 4.2 i
4.3.
Spośród firm, które bezpośrednio eksportują towary bądź usługi blisko 40%
nie angażuje się w żadną inną działalność międzynarodową (wykres 4.2).
Eksporterzy bezpośredni, którzy różnicują formy swojej działalności na rynkach
zagranicznych najczęściej prowadzą jednocześnie import. Takie łączenie
aktywności jest charakterystyczne dla 35% podmiotów z tej grupy. Jest to częściej
występująca dywersyfikacja aniżeli łączenie eksportu bezpośredniego z pośrednim.
Bardziej zróżnicowane formy aktywności międzynarodowej są domeną już tylko 17%
eksporterów pośrednich, z czego 6% łączy obie formy eksportu z importem.
W ykres 4.2. Zróżnicowanie f orm działalności m iędzynarodowej
f irm prowadzących eksport bezpośredni (%, n=300)

Eksport bezpośredni i import; 35

Eksport pośredni i bezpośredni; 9

Dla podmiotów prowadzących eksport pośredni charakterystyczne jest generalnie
większe zróżnicowanie pod względem form działalności międzynarodowej. W tej grupie
tylko 22% podmiotów koncentruje się wyłącznie na eksporcie pośrednim, a reszta prowadzi
działalność w jeszcze innych formach (wykres 4.3). Eksport pośredni najczęściej (w 25%) jest
jednak łączony z eksportem bezpośrednim. Natomiast blisko ¼ firm zaangażowanych w
eksport pośredni jest też importerami. Bardziej zróżnicowane formy realizuje tylko 15%
eksporterów pośrednich.
W ykres 4.3. Zróżnicowanie f orm działalności m iędzynarodowej f irm
prowadzących eksport pośredni (%, n=101)

Eksport pośredni i import; 19
Eksport pośredni, bezpośredni i import; 19

Eksport pośredni i bezpośredni; 25

Eksport pośredni, bezpośredni i
import; 6

Tylko eksport bezpośredni; 39

Inne ; 11

Inne; 15

Eksport pośredni; 22

Treść pytania: W jakiej formie Państwa firma prowadziła działalność na rynkach zagranicznych w
2020 roku (w czasie kiedy wybuchła pandemia)?
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W ykres 4.5. Modele sprzedaży
e-com m erce na rynku krajowym
wykorzystywane przez polskich
eksporterów (%, n=248)

W ykres 4.4. W ykorzystanie
kanału e-commerce na rynku
krajowym przez polskich
eksporterów (%, n=350)
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Na przestrzeni ostatnich lat, a w szczególności w czasie pandemii
obserwujemy dynamiczny wzrost znaczenia technologii informacyjnokomunikacyjnych, w tym także rozwój elektronicznego kanału handlu
(e-commerce) zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym. Polscy
eksporterzy również wykorzystują te nowe możliwości prowadzenia handlu.
Wyniki badania pokazują, że zdecydowana większość z nich (71%) prowadzi
sprzedaż w kanale e-commerce na rynku krajowym, ale też ciągle
pozostaje znaczna część, która takiej wymiany nie prowadzi (wykres 4.4).
Oznacza to, że nawet w warunkach pandemii nie wszystkie podmioty
eksportujące zdecydowały się na wprowadzenie tego kanału handlu do
swojej działalności przynajmniej na rynek krajowy.
Eksporterzy prowadzący już handel w kanale e-commerce często
stosują więcej niż jeden model takiej sprzedaży. Do najpopularniejszych
należy prowadzenie własnego sklepu internetowego (wykres 4.5).
W największym stopniu sprzedaż z własnych sklepów internetowych kierowana
jest do klienta biznesowego (B2B) i w takim modelu działa ponad 60%
eksporterów wykorzystujących e-commerce. Stosunkowo popularna jest też
bezpośrednia sprzedaż w kanale elektronicznym do klienta indywidualnego
(B2C), którą realizuje 53% podmiotów z analizowanej grupy. W znacznie
mniejszym stopniu do sprzedaży elektronicznej wykorzystywane są
natomiast platformy typu marketplace, takie jak np. Allegro. Większa
popularność własnych sklepów internetowych w stosunku do platform
pośredniczących może wynikać ze specyfiki rynku polskiego, gdyż modele
sprzedaży internetowej dostosowuje się też do preferencji nabywców. Jednak
może to również świadczyć o wpisaniu przez eksporterów handlu
elektronicznego w strategie działania i trwały ich rozwój. Należy podkreślić, iż
platformy marketplace są bardzo wygodne w początkowym etapie i przy małej
skali transakcji, gdyż m.in. nie wymagają ponoszenia kosztów związanych ze
stworzeniem i utrzymaniem niezbędnej do tej działalności infrastruktury
informatycznej. Jednak na tych portalach występuje bardzo duża konkurencja
oraz sama platforma pobiera prowizję od sprzedaży, a także występują liczne
zagrożenia wynikające z uzależnienia od takiego pośrednika.

Procent respondentów
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Treść pytania: Czy Państwa firma na rynku krajowym prowadzi sprzedaż e-commerce z wykorzystaniem
wskazanych kanałów sprzedaży? (pytanie wielokrotnego wyboru)

33

4

Specyfika działalności polskich eksporterów
w świetle badań ankietowych

Polscy eksporterzy charakteryzują się zróżnicowanym
doświadczeniem w prowadzeniu sprzedaży zagranicznej. Na
internacjonalizację krajowych podmiotów zasadniczy wpływ wywarła
transformacja systemowa, a momentem przełomowym w zapewnieniu
sprzyjających warunków dla wymiany handlowej w regionie było
wstąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej w maju 2004 roku.
Ponad połowa (51%) obecnych polskich eksporterów
rozpoczęła sprzedaż zagraniczną już ponad 10 lat temu (wykres 4.6).
Kolejną najliczniejszą grupę z udziałem 26% stanowią przedsiębiorstwa
prowadzące eksport od 6 do 10 lat. Z kolei 16% eksporterów jest z
doświadczeniem między 2 a 5 letnim. Najmniejszy odsetek na
poziomie 7% stanowią firmy, które rozpoczęły działalność
eksportową w przeciągu ostatnich 2 lat. Zatem, niemal co czwarta
polska firma eksportuje nie dłużej niż 5 lat. W znacznym stopniu są to
więc eksporterzy z niezbyt dużym doświadczeniem w działalności
międzynarodowej. Może to potwierdzać konieczność osiągnięcia
odpowiednio wysokiego stopnia konkurencyjności jako warunku
ekspansji zagranicznej i dość długiego czasu, jakie polskie firmy
potrzebowały na jego spełnienie od początku transformacji systemowej.
Na uwagę zasługują też najmłodsi eksporterzy, wchodzący na
rynki zagraniczne głównie w czasie pandemii. Ich stosunkowo niewielka
liczba wskazuje, że w warunkach niestabilności i niepewności skłonność
do ekspansji zagranicznej spada wśród przedsiębiorstw, a szanse jakie
te okoliczności ze sobą też niosą w większym stopniu wykorzystywać
mogą firmy, które mają już doświadczenie w działalności
międzynarodowej. W związku z tym można oczekiwać, że po
ustabilizowaniu się sytuacji w gospodarce światowej i przy założeniu
względnie stałych pozostałych uwarunkowań nastąpi zintensyfikowanie
ekspansji zagranicznej przez nowe podmioty, które odłożyły te decyzje
w czasie pandemii.

01

W ykres 4.6. Czas rozpoczęcia sprzedaży zagranicznej przez polskich
eksporterów (%, n=350)
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Treść pytania: Kiedy Państwa firma rozpoczęła sprzedaż na rynki zagraniczne?
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W ykres 4.7. Udział eksportu w przychodach polskich przedsiębiorstw (%,
n=333)
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Polscy eksporterzy charakteryzują się zróżnicowanym stopniem
intensywności eksportowej, mierzonej udziałem eksportu w przychodach
ze sprzedaży ogółem, który to wskaźnik jest też miernikiem orientacji
eksportowej przedsiębiorstwa. Dla 37% polskich eksporterów wskaźnik ten
mieści się w granicach 11-20% (wykres 4.7). W wyższym przedziale
intensywności eksportowej (21-30%) znajduje się 20% eksporterów, a kolejną
najliczniejszą grupę stanowią już stosunkowo wyspecjalizowani eksporterzy ze
wskaźnikiem intensywności powyżej 40% do 50%. Z kolei stosunkowo mały
jest udział podmiotów o najniższym wyspecjalizowaniu w sprzedaży za
granicę, dla których wskaźnik intensywności eksportowej nie przekracza
10%. Stanowią oni 12% podmiotów eksportujących. Z drugiej strony, tylko
niespełna co dziesiąta polska firma osiąga większe przychody z eksportu
niż ze sprzedaży krajowej, a dla prawie 70% przedsiębiorstw przychody z
rynku lokalnego stanowią minimum 70% całkowitej sprzedaży. Wyniki te
wskazują na brak zależności liniowej między intensywnością eksportową a
liczebnością eksporterów.
Głównym przedmiotem sprzedaży na rynkach zagranicznych dla
70% polskich eksporterów są wyroby gotowe (wykres 4.8). Natomiast
eksport półproduktów i komponentów jest realizowany przez 8%
analizowanych podmiotów, co do których ze względu na przedmiot
eksportu można przypuszczać, że uczestniczą w globalnych łańcuchach
dostaw. W sumie na sprzedaży zagranicznej dóbr materialnych koncentruje się
78% polskich eksporterów. Z kolei usługi są głównym przedmiotem transakcji
zagranicznych dla 21% podmiotów eksportujących. Taka struktura
przedmiotowa działalności polskich eksporterów praktycznie pokrywa się
z ogólną strukturą produktową handlu zagranicznego Polski opartą na
statystyce publicznej GUS. Bardzo niski udział eksporterów oferujących
produkty materialne w powiązaniu z usługami może natomiast wskazywać, że
polskie firmy jeszcze nie dostosowały modeli biznesowych do
współczesnych innowacyjnych rozwiązań, jakimi są serwisyzacja i
wiązanie towarów z usługami.
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Treść pytania: Jaki jest obecnie szacunkowy udział eksportu w przychodach ze sprzedaży Państwa
firmy (w %)?
W ykres 4.8. Główny przedm iot eksportu polskich przedsiębiorstw (%,
n=350)
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Treść pytania: Co jest głównym przedmiotem eksportu Państwa firmy?
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Kierunki geograficzne ekspansji zagranicznej polskich eksporterów są w zasadniczym
stopniu skoncentrowane w Europie. W 87% eksporterzy są obecni na rynkach państw
członkowskich Unii Europejskiej (wykres 4.9). Znaczna ich część, bo aż 45% przed pandemią
sprzedawała do trzech naszych wschodnich sąsiadów spoza UE, co oznacza że jest to też
ważny region dla polskich eksporterów. Niezależnie od powiązań integracyjnych w ramach UE
i sąsiedztwa, pozostałe kraje europejskie (np. Wielka Brytania, Norwegia) również cieszą się
względną popularnością wśród polskich eksporterów. Zdecydowanie rzadziej wybierane są inne
rynki zagraniczne. Z nich największy udział mają kraje Bliskiego Wschodu, co zasługuje na
uwagę, gdyż jest to częstszy kierunek eksportu aniżeli np. Ameryka Północna czy Azja, do
których z kolei sprzedaż kieruje mniej niż 10% badanych podmiotów.
W ykres 4.9. Kierunki eksportu polskich przedsiębiorstw (%, n=350)
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W ykres 4.10. Dywersyf ikacja geograf iczna działalności
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Liczba obsługiwanych przez eksporterów rynków/regionów wskazuje na stopień
dywersyfikacji geograficznej ich działalności. Z badań wynika, że 53% polskich
przedsiębiorstw eksportuje tylko na jeden rynek/region, natomiast pozostałe
47% prowadzi bardziej zdywersyfikowaną regionalnie sprzedaż zagraniczną
(wykres 4.10). W 23% eksporterzy sprzedają równocześnie na dwa rynki/regiony, przy
czym najczęściej jest to sprzedaż do krajów UE i Europy Wschodniej (16%) oraz do
UE i pozostałych krajów europejskich (4%). W grupie 15% eksporterów prowadzących
sprzedaż do trzech regionów, ponad połowa sprzedaje jednocześnie na rynek UE,
Europy Wschodniej i pozostałych krajów europejskich. Dla pozostałych eksporterów
działających na 3 rynkach/regionach można wyróżnić jeszcze dwa powtarzające się
połączenia rynków sprzedaży: pierwszy: UE, Europa Wschodnia i Bliski Wschód oraz
drugi: UE, Europy Wschodniej oraz Ameryki Północnej. Tylko około 1% eksporterów
sprzedaje globalnie.
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Treść pytania: Na jakie rynki zagraniczne Państwa firma eksportowała przed wybuchem pandemii?
(pytanie wielokrotnego wyboru)
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* Rynek w tym zestawieniu oznacza region, według klasyfikacji przedstawionej na wykresie 4.9.
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Polscy eksporterzy oceniając wpływ pandemii na branże, w
których prowadzą działalność, w blisko 90% wskazali na negatywne
lub co najwyżej neutralne jej oddziaływanie (wykres 5.1). Według
największej części firm eksportujących (45%) pandemia nie wpłynęła na
ich branżę ani w sposób negatywny, ani pozytywny. Jednocześnie 8%
przedsiębiorców twierdzi, że wpływ ten był bardzo negatywny, a 38%, że
umiarkowanie negatywny. Łącznie około 46% eksporterów wskazuje na
to, że pandemia niekorzystnie oddziałuje na funkcjonowanie całych
branż. Jednak część eksporterów odczuwa także pozytywne skutki
pandemii w swoich sektorach, choć takich podmiotów jest niespełna
10%. Jedynie 1% firm mówi o bardzo pozytywnych branżowych efektach
pandemii.
Wyniki badania polskich eksporterów są zrozumiałe w kontekście
poważnych zakłóceń globalnych łańcuchów dostaw zarówno po stronie
popytowej, jak i podażowej, które spowodowała pandemia COVID-19.
Najtrudniejszym momentem był z pewnością początkowy okres pandemii,
do którego należy zaliczyć pierwszy kwartał 2020 roku. Zaburzenia
wywołane pandemią wystąpiły przede wszystkim na rynku dóbr
konsumpcyjnych niebędących dobrami pierwszej potrzeby. To właśnie na
te produkty popyt malał najbardziej. Jednakże po kłopotach wywołanych
pierwszymi lockdownami i ograniczeniami, w kolejnych kwartałach
następowała poprawa sytuacji i wzrost liczby zamówień, a kolejne fale
pandemii nie były już tak dużym zaskoczeniem i czynnikiem
destabilizującym funkcjonowanie poszczególnych branż.

W ykres 5.1. W pływ pandemii na branże, w których działają polscy
eksporterzy (%, n=350)
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Treść pytania: Jaki wpływ miała pandemia na branżę, w której głównie działa Państwa firma?
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Kluczową kwestią dla oceny wpływu pandemii na
działalność polskich eksporterów jest określenie czy i w jaki
sposób pandemia wpłynęła na wartość zawieranych transakcji
eksportowych.
Zdecydowanie największa część przedsiębiorstw
eksportujących (56%) nie odnotowała znaczących różnic, tj.
większych
niż
+/5%
pomiędzy
wartością
transakcji eksportowych zawartych od marca 2020 r. do lipca
2021 r., a prognozowanymi w normalnych warunkach dla tego
okresu wartościami (wykres 5.2).
Niższe wyniki eksportowe w czasie pandemii w
stosunku do prognozowanych uzyskało jednak łącznie 33%
polskich eksporterów. Spadek eksportu w granicach 5%-20%
zarejestrowano u około ¼ przedsiębiorstw, a skurczenia transakcji
zagranicznych powyżej 20% doświadczyło 7% podmiotów.
Jednak dla 10% polskich eksporterów pandemia miała
korzystny wpływ na wartość sprzedaży zagranicznej. Wzrost
eksportu w przedziale 5%-20% osiągnęło 7% firm. Natomiast
wyższe wzrosty eksportu były udziałem już niewielkiej części
polskich podmiotów, ale wśród nich znalazły się też takie, które
zanotowały bardzo wysokie, ponad 50% wzrosty wartości
transakcji eksportowych.
Podsumowując ocenę wpływu pandemii na sprzedaż
eksportową należy zauważyć, iż jest ona nieco bardziej korzystna
w stosunku do oceny jej konsekwencji na poziomie branż,
przedstawionej na wykresie 5.1.

W ykres 5.2. Zm iany wartości transakcji eksportowych polskich przedsiębiorstw
w czasie pandemii* w stosunku do prognoz (%, n=350)
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* Badany czas pandemii obejmuje okres 03.2020-07.2021.
Treść pytania: Jak szacunkowo oceniają Państwo wartość transakcji eksportowych zawartych od marca 2020 do
obecnej chwili w stosunku do prognoz rynkowych w przypadku braku pandemii?
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W odpowiedzi na szoki i zaburzenia wywołane pandemią podmioty
gospodarcze prowadzące wymianę handlową z zagranicą mogą przyjąć postawę
oczekującą (bierną) lub postawę aktywną i w związku z tym podjąć konkretne
działania, mające zintensyfikować sprzedaż na rynkach zagranicznych. Do takich
aktywnych działań należy przede wszystkim poszukiwanie nowych kontrahentów lub
klientów za granicą, intensyfikacja lub wprowadzenie nowych działań promocyjnych
czy też wprowadzenie nowych produktów do oferty eksportowej. Wyniki badania
reakcji polskich eksporterów w tym zakresie prezentuje wykres 5.3.
Większość polskich eksporterów nie podjęła żadnych aktywnych działań,
które byłyby ukierunkowane na zwiększenie eksportu w czasie pandemii
(marzec 2020 r. – lipiec 2021 r.). Niemal 60% przedsiębiorstw już eksportujących w
ogóle nie próbowało w tym czasie pozyskać nowych kontrahentów/klientów za
granicą. Natomiast ponad 80% polskich eksporterów nie podjęło aktywnych działań
proeksportowych w sferze promocyjnej i podobnie w zakresie rozszerzenia lub
zmiany oferty produktowej na rynkach zagranicznych.
Wśród aktywnie działających podmiotów najczęściej prowadzono
poszukiwania nowych kontrahentów/klientów na rynkach zagranicznych, na
których już byli oni obecni. Takie aktywności wykazuje 23% polskich eksporterów.
Natomiast 12% firm eksportujących próbowało pozyskać w czasie pandemii nowych
nabywców na nowych rynkach zagranicznych.
Intensyfikacja lub wprowadzenie nowych działań promocyjnych
na obsługiwanych już rynkach zagranicznych była drugą najczęściej
podejmowaną przez polskich eksporterów aktywnością proeksportową. Ponad
15% firm realizowało taki rodzaj działań. Tylko niewielka grupa polskich eksporterów
(3%) podjęła się intensyfikacji lub wprowadzenia nowych działań promocyjnych na
nowych rynkach.
Najmniej popularnych rodzajem działań ukierunkowanych na
zwiększenie eksportu było wprowadzanie nowych produktów do oferty
eksportowej. Tylko 9% polskich eksporterów realizowało takie działania i to na
dotychczasowych rynkach sprzedaży.

01

W ykres 5.3. Działania polskich eksporterów w celu zwiększenia
sprzedaży zagranicznej w czasie pandemii (%, n=350)
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Treść pytania: Czy w czasie pandemii Państwa firma prowadziła następujące działania w
celu zwiększenia eksportu? (pytanie wielokrotnego wyboru)
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Badania wpływu pandemii na polskich eksporterów wykazały złożone jej W y k r e s 5 . 4 . O c e n a m o ż l i w o ś c i e k s p o r t o w y c h p o l s k i c h p r z e d s i ę b i o r s t w
oddziaływanie i zróżnicowany wpływ na poszczególne aspekty działalności. Wyniki oceny w l i p c u 2 0 2 1 r o k u ( % , n = 3 5 0 )
możliwości eksportowych w czasie pandemii, kondycji polskich eksporterów i ich
perspektyw eksportowych po zakończeniu pandemii przedstawiono na wykresach 5.4-5.6.
1 7
16
62
14
Aktualne możliwości eksportowe (lipiec 2021) są postrzegane przez polskich
eksporterów bardzo optymistycznie (wykres 5.4). Zdecydowana większość firm, bo aż
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76%, oceniła je jako dobre bądź bardzo dobre. Niewielki natomiast udział (8%) mają 0%
eksporterzy, którzy wskazują na ograniczenia swojego potencjału eksportowego w tym
Bardzo źle
Źle
Umiarkowanie
Dobrze
Bardzo dobrze
czasie. Biorąc pod uwagę względnie negatywny wpływ pandemii na wartość transakcji
Treść pytania: Jak oceniają Państwo obecne możliwości eksportowe firmy?
eksportowych (wykres 5.2) i jednocześnie przeważające pozytywne oceny przez firmy
możliwości eksportowych w połowie 2021 r. można wnioskować o zróżnicowanym
wpływie kolejnych faz pandemii na działalność eksportową a także o skuteczności W y k r e s 5 . 5 . O c e n a k o n d y c j i p o l s k i c h e k s p o r t e r ó w w l i p c u 2 0 2 1 r o k u
(%, n=350)
działań dostosowawczych podjętych przez polskie firmy do warunków
determinowanych pandemią, chociaż nie były to aktywne działania wspierające
2
22
62
14
ekspansję zagraniczną w tym czasie.
Podobnie optymistyczne oceny są formułowane przez polskich eksporterów
w odniesieniu do kondycji firmy w czasie pandemii (wykres 5.5). W tym przypadku
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również 76% przedsiębiorstw ocenia swoją sytuację jako dobrą bądź bardzo dobrą.
Bardzo źle
Źle
Umiarkowanie
Dobrze
Bardzo dobrze
Jednak istotnie mniej jest przy tym ocen negatywnych, co pozwala wnioskować o ogólnie
bardzo dobrej kondycji sektora eksportowego po ponad rocznym okresie funkcjonowania
Treść pytania: Jak oceniają Państwo obecną kondycję swojej firmy?
w warunkach ograniczeń i niepewności. Na te wyniki mogą mieć jednak wpływ programy
pomocowe, takie jak Tarcza Antykryzysowa.
W ykres 5.6. Ocena perspektyw eksportowych polskich
Jeszcze bardziej optymistyczne są oceny perspektyw eksportowych na 2022
przedsiębiorstw na 2022 rok (%, n=350)
rok z założeniem zniesienia ograniczeń związanych z pandemią (wykres 5.6). Aż 86%
polskich eksporterów ocenia swoje możliwości sprzedaży zagranicznej jako dobre
2
12
65
21
i bardzo dobre.
Podsumowując, polscy eksporterzy pomimo trudności związanych z pandemią
i negatywnego jej oddziaływania na funkcjonowanie wielu branż oraz spadku
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w licznych przypadkach wartości transakcji eksportowych w przeważającej mierze
Bardzo źle
Źle
Umiarkowanie
Dobrze
Bardzo dobrze
pozytywnie oceniają swoje bieżące możliwości eksportowe, kondycję oraz
perspektywy ekspansji zagranicznej. Wyniki te rysują optymistyczny obraz
Treść pytania: Jak oceniają Państwo perspektywy eksportowe swojej firmy na 2022 rok (zakładając
polskiego sektora eksportowego, chociaż sytuacja jest bardzo dynamiczna i wymaga
zniesienie globalnych obostrzeń związanych z pandemią)?
stałej obserwacji oraz szybkiego reagowania.
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Wpływ pandemii na działalność eksportową przedsiębiorstw
województwa śląskiego

W województwie śląskim wg danych bazy Dun & Bradstreet (D&B) pod koniec listopada 2021 r.
zarejestrowanych było łącznie 771 359 podmiotów gospodarczych, z czego 64,3%, tj. ponad 495 tys. jest
aktywna, a pozostała część to firmy, które już zakończyły lub zawiesiły działalność, bądź znajdują się
w likwidacji lub upadłości. Populacja podmiotów prowadzących handel zagraniczny wynosi 4 792, co
stanowi 0,97% ogółu przedsiębiorstw województwa śląskiego. Na poziom tego wskaźnika istotnie
wpływają firmy małe oraz mikro i samozatrudnieni, które są bardzo liczne w populacji podmiotów, ale
naturalnie charakteryzują się bardzo niskim wskaźnikiem internacjonalizacji. Wyniki województwa śląskiego
w zakresie proporcji firm prowadzących wymianę z zagranicą są jednak dobre, gdyż kształtują się
powyżej średniej dla Polski, która wynosi 0,90%.
Wśród podmiotów handlu zagranicznego w województwie śląskim blisko 30% to przedsiębiorstwa
wyłącznie eksportujące, a około 27% stanowią podmioty jednocześnie eksportujące i importujące (wykres 6.1).
Największą grupę (ponad 43%) stanowią jednak firmy realizujące jedynie import. W województwie działa
w sumie ponad 2,7 tys. podmiotów prowadzących eksport.
Populacja spółek giełdowych w województwie śląskim wynosi 97 podmiotów, z których 37%
prowadzi wymianę handlową z zagranicą. Przeważająca część tych przedsiębiorstw (73%) to firmy
eksportowo-importowe, 12% tylko eksportuje, a pozostałe 15% jedynie importuje (wykres 6.2). W tej grupie
aktywność eksportowa jest wyraźnie powszechniejsza niż średnia dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Na wyróżnienie zasługują także
Wykres 6.3. Podmioty z kapitałem zagranicznym prowadzące
firmy z kapitałem zagranicznym, których
handel zagraniczny (% i liczba podmiotów)
populacja w województwie śląskim wg
danych D&B wynosi 1 546 podmiotów.
Podmioty tylko eksportujące
Podmioty
eksportujące
Wymianę handlową z zagranicą prowadzi
12% (59)
31% z nich, tj. 787 jednostek (wykres 6.3). i importujące
Podmioty tylko
67% (327)
Wykazują one zdecydowanie większą
importujące
skłonność
do
eksportowania
21% (101)
i jednoczesnego importowania niż firmy
z kapitałem wyłącznie polskim. Przeważają
w nich zatem powiązania obustronne,
a wyraźnie mniejsza jest proporcja firm
zajmujących się wyłącznie importem, których
udział w tej grupie firm wynosi 21%.

Wykres 6.1. Populacja firm prowadzących handel zagraniczny
województwa śląskiego (% i liczba podmiotów)
Podmioty tylko importujące
43,5% (2084)

Podmioty tylko eksportujące
29,2% (1397)

Podmioty eksportujące
i importujące
27,36% (1311)
Wykres 6.2. Spółki giełdowe prowadzące handel zagraniczny województwa
śląskiego (% i liczba podmiotów)

Spółki tylko eksportujące
12% (5)
Spółki tylko importujące
15% (3)

Spółki eksportujące
i importujące
73% (29)
Źródło: baza danych Dun & Bradstreet, stan na 29.11.2021.
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W populacji podmiotów gospodarczych województwa śląskiego
przeważają mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią ponad 93%
wszystkich aktywnych przedsiębiorstw i obejmują 42 2150 jednostek.
Kolejną pod względem liczebności grupą są małe firmy, liczące
16 563 podmiotów i posiadające udział na poziomie 3,7%. Natomiast
średnie i duże przedsiębiorstwa w liczbie 4 430 stanowią 1% ogółu
przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie.
Wielkość przedsiębiorstwa ma bardzo istotne znaczenie
z punktu widzenia ekspansji na rynki zagraniczne. Im większy
podmiot, tym częściej prowadzi handel zagraniczny, a ponadto
częściej realizuje eksport niż import i w szczególności łączy eksport
z importem. Takie zależności względem wielkości podmiotów są
charakterystyczne też dla firm województwa śląskiego. Ponad 40%
dużych
śląskich
przedsiębiorstw
prowadzi
działalność
eksportową lub realizuje eksport i import łącznie, podczas gdy
takich firm w grupie średnich podmiotów jest 15,2%, wśród
małych już tylko niecałe 5% i jedynie 0,25% mikroprzedsiębiorstw
eksportuje. W dużych firmach handlu zagranicznego największy
jest też udział przedsiębiorstw będących zarówno eksporterami,
jak i importerami i wynosi on około 79% (wykres 6.4). Działalność
eksportowo-importowa jest prowadzona przez większość średnich
przedsiębiorstw handlu zagranicznego województwa śląskiego,
których udział przekracza 53% w tej grupie. Natomiast małe podmioty
zaangażowane w handel zagraniczny już tylko w niespełna 38% łączą
sprzedaż i kupno za granicą, a wśród mikroprzedsiębiorstw takich
podmiotów jest jedynie około 13%. W tej ostatniej grupie dominują
natomiast przedsiębiorstwa prowadzące wyłącznie import, gdyż
stanowią one blisko 57%.

Wykres 6.4. Firmy prowadzące handel zagraniczny według wielkości podmiotu (% i liczba podmiotów)
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Źródło: baza danych Dun & Bradstreet, dostęp 29.11.2021.
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Wśród
podmiotów
bezpośredniego
badania
ankietowego
przeprowadzonego na polskich eksporterach w lipcu 2021 roku były obecne
także firmy z województwa śląskiego. W badaniu wzięło udział 65 śląskich
eksporterów. Wyniki tej grupy respondentów zawierają kolejne prezentacje
graficzne.
Wpływ pandemii na branże, w jakich prowadzą działalność śląscy
eksporterzy został oceniony w sposób bardziej zróżnicowany w porównaniu
do wyników ogólnopolskich. Jednak duża część śląskich przedsiębiorstw
(blisko 42%) nie odczuła wpływu pandemii na branże, w których
działają (wykres 6.5). Więcej w województwie śląskim jest natomiast ocen
zarówno bardzo pozytywnych (3%), jak i bardzo negatywnych (12%)
w zakresie ogólnych skutków pandemii na poziomie branży. W sumie 48%
śląskich eksporterów doświadczyło negatywnego wpływu pandemii
COVID-19 na swoją branżę, ale co dziesiąty (11%) odczuł poprawę
warunków w tym czasie.
Powyższe wyniki potwierdzają duże zróżnicowanie wpływu pandemii
na działalność gospodarczą w zależności od branży, ale jeszcze nie
przesądzają one o wynikach samych eksporterów.

Wykres 6.5. Ocena wpływu pandemii na branżę przedsiębiorstw eksportujących województwa
śląskiego (%, n=65)*
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* W nawiasach podano liczbę wskazań.

Treść pytania: Jaki wpływ miała pandemia na branżę w której głównie działa Państwa firma?
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Ponad połowa badanych eksporterów z województwa śląskiego
(50,8%) ocenia wartość transakcji eksportowych od marca 2020 do
lipca 2021 roku jako podobną (z możliwymi odchyleniami w granicach +/5%) do zakładanej w przypadku braku pandemii (wykres 6.6). Dla tej
części podmiotów możemy uznać, że pandemia nie miała wpływu na wyniki
eksportowe. Jednak dla znacznej części eksporterów, stanowiącej ponad
30% spowodowała zmniejszenie sprzedaży na rynki zagraniczne
w granicach 5%-20%. Jeszcze większego spadku wartości transakcji
eksportowych w związku z pandemią, wynoszącego pomiędzy 21% a 50%
doświadczyło
9%
śląskich
podmiotów. Natomiast tylko
jedno
przedsiębiorstwo wskazało na spadek eksportu aż o ponad 50%.
Dla części przedsiębiorstw pandemia stanowiła natomiast okoliczność
sprzyjającą rozwojowi eksportu. Podmiotów, które skorzystały w ten
sposób w województwie śląskim jest jednak niespełna 8%. Z tego, blisko
5% firm odnotowało wzrost eksportu w przedziale 5%-20%, a 3% zwiększyło
eksport nawet o ponad 50%.
Pandemia COVID-19 miała nieco bardziej negatywny wpływ na
wartość transakcji eksportowych przedsiębiorstw województwa
śląskiego w stosunku do przeciętych wyników uzyskanych dla
wszystkich polskich podmiotów, które przedstawiono na wykresie 5.2.
Ponadto, należy podkreślić stosunkowo zróżnicowany jej wpływ na wyniki
eksportowe poszczególnych podmiotów oraz obecność „wygranych”
w zakresie ekspansji zagranicznej nie tylko na poziomie gospodarek
narodowych, ale też wśród przedsiębiorstw.

Wykres 6.6. Zmiany wartości transakcji eksportowych podmiotów województwa śląskiego
wywołane pandemią, okres od marca 2020 do lipca 2021 (%, n=65)
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Treść pytania: Jak szacunkowo oceniają Państwo wartość transakcji eksportowych zawartych od
marca 2020 do obecnej chwili w stosunku do prognoz rynkowych w przypadku braku pandemii?

46

6

Wpływ pandemii na działalność eksportową przedsiębiorstw
województwa śląskiego

Wśród działań, które firmy województwa śląskiego podjęły w celu
zwiększenia eksportu w czasie pandemii przeważało poszukiwanie nowych
kontrahentów lub klientów na dotychczasowych rynkach zagranicznych.
Takie aktywności wskazało 25 z 65 badanych podmiotów (wykres 6.7).
W przypadku poszukiwania szans eksportowych na nowych rynkach
zagranicznych również to posunięcie cieszyło się największą popularnością, gdyż
podjęło je 14 z badanych podmiotów. Zaledwie 7 firm wskazało, że prowadziło
poszukiwania parterów zarówno na dotychczasowych, jak i nowych rynkach
zagranicznych. O ile zwiększenie intensywności lub wprowadzenie nowych działań
promocyjnych na dotychczasowych rynkach zagranicznych wskazało 11 śląskich
przedsiębiorstw, to tylko 1 na 65 firm zdecydowała się na ten krok na nowych
rynkach zagranicznych.
Do najrzadziej podejmowanych działań w celu intensyfikacji eksportu
w czasie pandemii przez podmioty z analizowanego województwa należy
poszerzanie oferty eksportowej. Na dotychczasowe rynki eksportowe nowe
produkty wprowadziło tylko 6 podmiotów, natomiast 2 przedsiębiorstw wyszło z tym
na nowe
W rynki.
porównaniu do rzeczywistych działań podejmowanych przez
przedsiębiorców w trakcie pandemii, ich opinie dają pozytywny obraz
możliwości eksportowych śląskich firm. Ponad 70% z 65 uczestniczących
w badaniu firm z województwa śląskiego określa swoje możliwości
eksportowe jako dobre lub bardzo dobre (wykres 6.8). Nieco powyżej 10% firm
ocenia je natomiast na poziomie umiarkowanym i podobny odsetek
przedsiębiorstw określa te możliwości jako złe bądź bardzo złe.
Pandemia wpłynęła na spadki eksportu przede wszystkim w pierwszym
okresie jej trwania, zaskakując praktycznie wszystkich eksporterów. Jednakże
szybko dostosowali się oni do tych nowych i trudnych warunków i względnie
optymistycznie zaczęli postrzegać swoje możliwości eksportowe jeszcze w trakcie
trwania pandemii. Konsekwencje pandemii w sferze realnych wyników
eksportowych, jak i bieżących możliwości eksportowych są w większym
stopniu niekorzystne dla podmiotów województwa śląskiego niż przeciętnie
w Polsce.

Wykres 6.7. Działania podejmowane przez śląskie przedsiębiorstwa w celu zwiększenia eksportu
w czasie pandemii (liczba odpowiedzi, n=65)*
Intensyfikacja lub wprowadzenie nowych
działań promocyjnych

54

1

Wprowadzenie nowych produktów do oferty
eksportowej

2

11
57

6

Poszukiwania nowych kontrahentów/klientów
za granicą

14
0

Nie

35
25

20

40

60

Tak – na nowych rynkach zagranicznych
Tak – na dotychczasowych rynkach zagranicznych
*Odpowiedzi nie sumują się – możliwość wyboru więcej niż 1 odpowiedzi.

Treść pytania: Czy w czasie pandemii Państwa firma prowadziła następujące działania w celu
zwiększenia eksportu
Wykres 6.8. Możliwości eksportowe śląskich przedsiębiorstw w czasie pandemii, lipiec 2021 (%,
liczba odpowiedzi, n=65)
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Treść pytania: Jak oceniają Państwo obecne możliwości eksportowe firmy?
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Kondycja przedsiębiorstw prowadzących działalność
eksportową
w
badanym
okresie
trwania
pandemii
w województwie śląskim jest wyjątkowo dobra. Blisko 3/4
przedsiębiorstw określiło ją jako dobrą lub bardzo dobrą (wykres
6.9). Pomimo działania w warunkach licznych ograniczeń, ponad
15% śląskich eksporterów ocenia swoją sytuację nawet jako
bardzo dobrą. Kondycja pozostałej części przedsiębiorstw
eksportujących z województwa, które stanowią około 1/4 badanych
podmiotów kształtuje się na poziomie umiarkowanym. Szczególną
uwagę zwraca także fakt, że w ogóle nie wystąpiły negatywne
oceny kondycji eksporterów. Wskazuje to, że nawet
odnotowane spadki eksportu przez niektóre podmioty nie
przełożyły się w istotnie negatywny sposób na ich ogólną sytuację
ekonomiczną. Może to być konsekwencją dywersyfikacji
działalności tych podmiotów i ich elastyczności, dzięki której
zdołały ograniczyć negatywne skutki pandemii.
Bardzo podobne wyniki do powyżej przedstawionych
dotyczą również perspektyw eksportowych na 2022 rok, przy
założeniu wyeliminowania już ograniczeń związanych z pandemią.
W tym przypadku, podmioty z województwa śląskiego wskazują
także same pozytywne i co najmniej umiarkowane oceny
możliwości rozwoju eksportu. Do tego, aż 1/4 firm postrzega je
jako bardzo dobre (wykres 6.10). Nie tylko zatem aktualna
kondycja podmiotów jest wysoko oceniana, ale też w sferze
ekspansji zagranicznej nastroje dotyczące przyszłości są
zdecydowanie optymistyczne.

Wykres 6.9. Kondycja śląskich przedsiębiorstw prowadzących działalność eksportową według opinii
eksporterów, lipiec 2021 (%, liczba odpowiedzi, n=65)

Bardzo dobrze

15,4 (10)

Dobrze

58,5 (38)

Umiarkowanie

26,2 (17)

Źle

0

Bardzo źle

0
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Treść pytania: Jak oceniają Państwo obecną kondycję swojej firmy?

Wykres 6.10. Perspektywy eksportowe przedsiębiorstw w województwie śląskim na 2022 r. (%, liczba
odpowiedzi, n=65)

Treść pytania: Jak oceniają Państwo perspektywy eksportowe swojej firmy na 2022 rok (zakładając
zniesienie globalnych obostrzeń związanych z pandemią)?
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Raport powstał na podstawie badań prowadzonych w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w
Katowicach, których przedmiotem jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na działalność eksportową polskich przedsiębiorstw. Źródłem danych prezentowanych w
raporcie, jeśli nie podano inaczej są wyniki badania pierwotnego przeprowadzonego z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu techniką CATI w okresie 14-21 lipca
2021 roku.
W merytorycznym i technicznym opracowaniu wyników badań na potrzeby niniejszego raportu uczestniczyło studenckie Koło Naukowe „International Challenge”
(KN IC) działające przy Katedrze Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych (MSE). Materiał został w całości przygotowany przez zespół autorski złożony z
pracowników Katedry MSE oraz członków KN IC.
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