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PERSPEKTYWY ROZWOJU NIEMIEC
I ICH ZNACZENIE DLA DALSZEGO POSZERZANIA
I POGŁĘBIANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Streszczenie: Niemcy są zaliczane do najważniejszych i bardzo ciekawych gospodarek
współczesnego świata. Głównym „motorem” niemieckiej gospodarki był i pozostanie eksport wraz z wydatkami konsumpcyjnymi. W tym zakresie bezsprzecznym atutem pozostają działania na rzecz ciągłego wzrostu innowacyjności i wdrażania coraz to nowych rozwiązań technologicznych, z czego od lat słyną niemieckie przedsiębiorstwa i oferowane
przez nie produkty. Ze względu na coraz częściej poruszane na arenie międzynarodowej
tematy ekologii i dbania o środowisko naturalne w przyszłości znaczenia dla zagranicznych importerów przy wyborze towaru nabierać będą kwestie prowadzenia produkcji
w sposób zrównoważony i w zgodzie z przyrodą, na co, zdaniem badaczy, niemieccy
przedsiębiorcy również powinni zwrócić szczególną uwagę.
Z kolei jeśli chodzi o rolę, jaką Niemcy miałyby odegrać w dalszym procesie integracyjnym, to opinie na ten temat są podzielone. Panuje przekonanie, że kraj ten jest bezsprzecznym i jedynym odpowiednim kandydatem do objęcia ewentualnego formalnego
przewodnictwa w Unii Europejskiej, ale równocześnie pojawiają się zarzuty pod adresem
władz niemieckich dotyczące prowadzonej przez nie polityki, postrzeganej jako niekorzystna dla szeroko rozumianego dobra wspólnoty. Od państwa niemieckiego oczekuje się
także jednoznacznej i konkretnej odpowiedzi dotyczącej jego zamiarów względem Unii.
Słowa kluczowe: Niemcy, eksport, import, unia bankowa, strefa euro.

Wprowadzenie
Handel zagraniczny stanowi podstawę gospodarki Republiki Federalnej
Niemiec. W związku z tym jest ona określana mianem modelowego państwa
eksportowego. W latach 2003-2008 Niemcy zajmowały pierwsze miejsce na li-
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ście światowych eksporterów. W 2009 r. utraciły pozycję lidera na korzyść Chin.
Niemcy plasują się w pierwszej trójce największych światowych importerów,
wywierając aktywny wpływ na dynamikę światowego handlu. W latach 2000-2008
zajmowały drugą po USA pozycję pod względem udziału procentowego w światowym imporcie. Od 2009 r. do końca badanego okresu traciły drugą pozycję na
korzyść gospodarki Chin.
Eksport był, jest i pozostanie głównym motorem napędowym niemieckiej
gospodarki, ale jego współczesne otoczenie musi ulec zmianie.
Celem opracowania jest głębsza analiza eksportu i importu Niemiec w latach 2000-2015, w których niemiecka gospodarka zdobyła wielu partnerów na
nowych atrakcyjnych rynkach świata.
Zaprezentowane opracowanie ma zweryfikować hipotezę, że niemiecki
eksport wzmocniony wydatkami konsumpcyjnymi będzie główną siłą napędową
omawianej gospodarki w warunkach rywalizacji i konkurencji.

1. Wydatki konsumpcyjne i eksport motorem napędowym Niemiec
W 2015 r. PKB, jak oszacował wstępnie niemiecki urząd statystyczny, powiększył się o 1,7% wobec 1,5% w 2014 r., przekraczając po raz pierwszy 3 bln euro.
To wynik lepszy od przeciętnych prognoz ekonomistów, które zakładały wzrost
PKB o 1,6%.
Gdyby szacunki Destatis się potwierdziły, ubiegły rok byłby dla nadreńskiej gospodarki najbardziej udanym od 2011 r. Wtedy PKB powiększył się aż
o 3,7%, ale był to w dużej mierze efekt pokryzysowego odbicia eksportu. Teraz
zaś rozwój Niemiec ma solidniejsze podstawy. Głównym motorem wzrostu
w 2015 r. była konsumpcja – powiedział prezes urzędu statystycznego Dieter
Sarreither.
Dzięki rekordowemu zatrudnieniu i przecenie paliw, która zwiększyła siłę
nabywczą dochodów Niemców, ich wydatki konsumpcyjne wzrosły w ubiegłym
roku o 1,9%, najbardziej od 2000 r. Dla porównania, w 2014 r. zwiększyły się
o 0,9%. Jednocześnie o 2,7%, po 1,7% rok wcześniej, zwiększyły się wydatki
publiczne. W tej sytuacji niemiecki import rósł szybciej niż eksport, a w efekcie
handel zagraniczny ujemnie oddziaływał na tempo wzrostu PKB.
Niemieckie firmy mają za sobą 2014 r., który był pełen niepewności. Dzięki temu nauczyły się jednak, że niemiecka machina gospodarcza może gładko
pracować nawet w warunkach turbulencji w otoczeniu zewnętrznym i że mogą
one mieć zaufanie do popytu wewnętrznego jako motoru wzrostu także w tym
roku – ocenił Jens Kramer, ekonomista z banku NordLB.
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Zmieniająca się struktura wzrostu największej gospodarki strefy euro może
uciszyć krytykę formułowaną m.in. przez MFW, że Niemcy za dużo eksportują,
a za mało kupują, przez co hamują rozwój innych państw Europy.
Z perspektywy Polski dotychczasowy model rozwoju gospodarczego Niemiec oparty na eksporcie nie był niekorzystny. W strukturze polskiego eksportu
za Odrę dużą rolę odgrywają bowiem półprodukty do towarów, które Niemcy
eksportują na rynki trzecie. Ale najnowsze dane GUS dotyczące handlu zagranicznego sugerują, że ubiegłoroczna struktura niemieckiego wzrostu też sprzyjała polskiemu eksportowi na tamtejszy rynek [Sporek, 2014].
Eksport Polski do Niemiec od stycznia do listopada 2015 r. zwiększył się
w porównaniu z takim samym okresem poprzedniego roku o 11% – do 45 mld euro.
Całkowita sprzedaż zagraniczna z Polski zwiększyła się w tym czasie o 7,4%.
W efekcie wzrósł udział Niemiec w polskim eksporcie do 27,2% – rok wcześniej
osiągnął 26,3%. Rok 2016 ma być dla niemieckiej gospodarki jeszcze lepszy.
Ekonomiści prognozują, że przeciętnie powiększy się ona o 1,8% [Przyspieszenie w Niemczech].

2. Uwarunkowania wzrostu gospodarczego Niemiec
w drugiej i trzeciej dekadzie XXI w.
Jak pokazały dane zaprezentowane w pierwszej części opracowania, obecnie Niemcy pod wieloma względami wysuwają się na prowadzenie wśród krajów w swoim otoczeniu, w szczególności tych, które również są członkami Unii
Europejskiej. Wiele instytucji i organizacji na podstawie analizy danych z przeszłości, a także uwzględniając sytuację rynkową i czynniki wpływające na poszczególne wskaźniki, stara się przewidzieć, jak sytuacja poszczególnych krajów
będzie się kształtować na rynku europejskim w przyszłości. Efektem takich badań są nie tylko rokowania na najbliższe nadchodzące lata, ale i różne scenariusze przedstawione w perspektywie długookresowej, wybiegające nawet kilkadziesiąt lat do przodu. Przykłady takich prognoz dla Niemiec formułowanych
przez różne podmioty zamieszczono poniżej.
W listopadzie 2014 r. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
zamieściła na swojej stronie internetowej dane zawierające prognozowane wielkości najważniejszych wskaźników gospodarczych na lata 2015 i 2016 dla poszczególnych krajów będących członkami tej organizacji międzynarodowej. Jeżeli chodzi o Produkt Krajowy Brutto Niemiec, to w kolejnych dwóch latach
przewiduje się dalszy jego wzrost, jednak w stosunku do poprzednich okresów
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Tabela 1. Prognozowane przeciętne roczne tempo wzrostu PKB w Niemczech
w latach 2010-2030 (w %)
Scenariusze
2010-2030
2010-2020
2020-2030

Podstawowy
1,3
1,6
1,1

Pozytywny
1,9
1,9
1,9

Negatywny
0,9
1,2
0,5

Źródło: Na podstawie danych HWWI.

Badacze przedstawili trzy prawdopodobne scenariusze, według których
mógłby się kształtować wzrost gospodarczy w Niemczech w drugiej i trzeciej
dekadzie XXI w.: podstawowy, pozytywny oraz negatywny. W przypadku tego
pierwszego niemieckie PKB pomiędzy rokiem 2010 i 2030 będzie wzrastać
średnio o 1,3% rocznie. W myśl pozytywnego scenariusza przyrost ten w tym
samym czasie będzie wynosić 1,9%, a według założeń negatywnych miałoby to
być już tylko 0,9%. W scenariuszu podstawowym Produkt Krajowy Brutto
wzrośnie pomiędzy rokiem 2010 a 2030 łącznie o niespełna 30%. W tym samym
okresie scenariusz negatywny zakłada wzrost tylko o 19%, a pozytywny – przyrost PKB aż o prawie 45%.

Rys. 4. Rozwój Produktu Krajowego Brutto w Niemczech w latach 2010-2030 (w %)
na podstawie trzech scenariuszy badaczy HWWI
Źródło: Biermann, Bräuniger, Rossen, Schlitte [2013, s. 18].
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Zdaniem badaczy HWWI w zestawieniu z przedziałem 2020-2030 w okresie 2010-2020 średni roczny wzrost gospodarczy, zarówno w scenariuszu podstawowym, jak i negatywnym, z wartościami odpowiednio 1,6% oraz 1,2% będzie wyższy. Z kolei w latach 2020-2030 prognozowane wartości dla tego
wskaźnika będą oscylowały wokół 1,1% i 0,5% [Biermann, Bräuniger, Rossen,
Schlitte, 2013, s. 15-17]. Rys. 4 zawiera graficzne przedstawienie trzech prognozowanych przez pracowników instytutu HWWI scenariuszy wzrostu gospodarczego w Niemczech w poszczególnych latach do 2030 r. w stosunku do roku
bazowego 2010. Wartości od 2013 r. stanowią prognozy.
Trzy zaproponowane przez Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut scenariusze różnią się między sobą w zależności od założeń dotyczących zmiany liczby ludności oraz produkcyjności. Brana pod uwagę przy każdym ze scenariuszy
liczba ludności jest odmienna, a poszczególne szacowane wielkości populacji są
różne między innymi przez wzgląd na przewidywane odmienne zachowania migracyjne w najbliższych latach. Dane wykorzystane przez HWWI opierają się na
kilku wybranych spośród opublikowanych w 2009 r. przez Federalny Urząd Statystyczny 12 skoordynowanych wariantach prognoz demograficznych. Podczas
gdy przy scenariuszu pozytywnym założono stopniowy wzrost rocznego salda
migracji, które do 2020 r. wyniesie 200 000 osób, to scenariusz negatywny odnosi się do sytuacji, w której od 2014 r. napływ ludności do Niemiec będzie
stopniowo coraz niższy od liczby osób opuszczających kraj i prognozowane saldo migracji w 2020 r. będzie miało wysokość o połowę mniejszą – 100 000 ludzi.
Z kolei jeśli chodzi o scenariusz podstawowy, to opiera się on na tych samych
założeniach odnośnie do migracji co scenariusz pozytywny, ale jednocześnie
przewiduje, że liczba urodzeń na jedną kobietę będzie w najbliższych latach wykazywała tendencję malejącą.
W prognozach ze względu na długi okres do 2030 r. dużą rolę odgrywają
przewidywane zmiany demograficzne w Niemczech. Przed zakończeniem badanego okresu coraz więcej ludzi pokolenia zwanego „baby boomers”, czyli urodzonych w czasach wyżu demograficznego lat 60. XX w., będzie się wycofywało z życia zawodowego. Powiązany z tym spadek zasobów siły roboczej będzie
raczej prowadził do zwolnienia makroekonomicznego wzrostu w Niemczech.
W odniesieniu do przewidywań demograficznych dla każdego z podanych trzech
scenariuszy przyjęty został więc także inny poziom potencjału zasobów siły roboczej [Biermann, Bräuniger, Rossen, Schlitte, 2013, s. 19-29].
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2012 r. członkowie tego instytutu pracujący w jego oddziale w Dreźnie opublikowali raport pt. Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung 2010 bis 2030, będący podsumowaniem podjętego projektu badawczego dotyczącego kształtowania
się wskaźników gospodarczych w Niemczech do 2030 r., w tym także kształtu
i kierunków obrotu handlowego tego kraju w przyszłości.
Według opracowanych prognoz wartość realnego eksportu z Niemiec ulegnie wzrostowi z 657,9 mld euro w 2010 r. do 1341,7 mld euro w 2030 r. [Berlemann, 2013, s. 103]. Oznaczałoby to ponaddwukrotny wzrost w ciągu 20 lat
drugiej i trzeciej dekady XXI w. Jednocześnie wartość ta odpowiada przeciętnej
rocznej stopie wzrostu o wysokości 3,63%.
W przyjętym za bazowy 2010 r. dużą część swoich towarów Niemcy eksportowały do takich europejskich krajów, jak Francja (67,38 mld euro), Holandia
(47,53 mld euro), Wielka Brytania (43, 37 mld euro), Włochy (42,57 mld euro),
Austria (38,94 mld euro) i Belgia (29,23 mld euro). Pozostałymi partnerami w handlu zagranicznym o dużym znaczeniu dla niemieckiego eksportu były spoza Europy: Stany Zjednoczone (53,13 mld euro), Chiny (42,12 mld euro), Japonia
(10,59 mld euro), Korea Południowa (8,34 mld euro), Brazylia (8,20 mld euro),
Kanada (5,19 mld euro), Meksyk (4,92 mld euro) i Hongkong (3,88 mld euro)
[Berlemann, 2013, s. 104].
Według prognoz w 2030 r. zmiany w strukturze przestrzennej eksportu będą odnosić się w dużej mierze do wzrostu znaczenia handlu z krajami ujmowanymi w dotychczasowych statystykach jako „pozostałe”. Ilość państw, które importują z Niemiec towary o łącznej wartości minimum 8 mld euro wzrośnie z 20
w 2010 r. do 32 w 2030 r. Będą to przede wszystkim takie kraje, dla których
prognozowane jest w tym samym okresie wysokie tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, między innymi Republika Południowej Afryki, Meksyk, Indie
czy Malezja. Oprócz tego przewiduje się, że w nadchodzących latach udział krajów rozwijających się w ogólnym eksporcie Niemiec będzie wzrastał szybciej
aniżeli w przypadku krajów rozwiniętych. Najszybsze roczne tempo wzrostu
spodziewane jest w przypadku Chin, aż 7,54% rocznie, podczas gdy w odniesieniu do krajów europejskich, z którymi Niemcy w 2010 r. prowadziły najdynamiczniejsze obroty handlowe, będzie ono oscylować wokół 1-3% [Berlemann,
2013, s. 104-106].
Poniższy wykres pokazuje kraje mające największy udział w niemieckim
eksporcie w przyjętym za bazowy 2010 r., a także prognozowany udział tych
samych krajów 20 lat później – w 2030 r.
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ze względu na niezmienny duży popyt na niemieckie produkty przemysłowe,
przede wszystkim w krajach Europy Zachodniej, Azji, na Bliskim Wschodzie,
a także w Afryce i Ameryce Łacińskiej. W przypadku tych dziedzin gospodarki
nieunikniony jest jednak nieustanny rozwój potencjału innowacyjnego w celu
zaspokajania potrzeb konsumentów na najwyższym poziomie, a tym samym
umacniania jej pozycji na rynku międzynarodowym. Dodatkowo inwestowanie
w rozwijające się branże, takie jak cleantech, biotechnologie, a także nowe rozwiązania telekomunikacyjne stwarza niemieckiej gospodarki szanse na zapewnienie sobie jeszcze większej przewagi technologicznej nad innymi krajami
[McKinsey & Company, 2008, s. 11].
Wytwórnie samochodowe są symbolem siły ekonomicznej Niemiec. Tworzą i zapewniają miejsca pracy oraz stanowią źródło nowoczesnych rozwiązań
technologicznych. Jako elementy gospodarki aktywnej na rynku globalnym,
podmioty tej branży muszą nastawić się na wiele międzynarodowych trendów.
Pozycja wyjściowa jest znakomita: niemieckie koncerny samochodowe należą
do światowych liderów – to w tym kraju opracowywana i wytwarzana jest większość samochodów typu Premium [Heyman, 2014, s. 5]. Według badań popyt na
nowe niemieckie samochody w 2020 r. wyniesie na świecie 11,6 mln sztuk, co
oznacza przyrost w stosunku do 2007 r. o 1,8 mln. Pomimo coraz powszechniejszej tendencji do przenoszenia produkcji poza granicę kraju ze względu na wzrastający popyt globalny, a także możliwości obniżenia kosztów, aż 0,7 mln tych
dodatkowych samochodów ma zostać wyprodukowane w samych Niemczech
[McKinsey & Company, 2008, s. 11]. Przy ich wytwarzaniu kłaść się będzie
szczególny nacisk na zastosowanie rozwiązań mających na celu redukcję zużycia paliw oraz powiązane z tym zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych do otoczenia [Heymann, 2014, s. 9].
Jako światowy eksporter i lider w swojej branży, niemiecki przemysł maszynowy zajmuje silną pozycję w strukturze globalnego handlu. Wysoki popyt
na produkty tego sektora gospodarki jest zgłaszany szczególnie przez kraje rozwijające się. Czynnikiem sprzyjającym przyszłemu rozwojowi przemysłu maszynowego jest wzrastający popyt na te dobra w trzech krajach upatrywanych
jako największe rynki zbytu niemieckich maszyn – Chinach, Rosji oraz Indiach.
Aby jednak w kolejnych latach możliwy był dalszy wzrost eksportu w tym sektorze gospodarki, przedsiębiorstwa muszą jednocześnie stawić czoło wyzwaniu,
jakim jest uzyskanie przewagi konkurencyjnej nad innymi krajami specjalizującymi się w tej dziedzinie – Stanami Zjednoczonymi, Francją i Japonią [Heymann, 2014, s. 11].
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Produkty niemieckiego przemysłu chemicznego w dalszym ciągu wykazują
rekordowe wartości sprzedaży oraz zyski. Główną przyczyną tego sukcesu jest
nastawienie na biznes międzynarodowy i eksport, przede wszystkim do krajów
na kontynencie azjatyckim, ale także zaangażowanie w nieustanną poprawę wydajności i jakości oferowanych produktów. Strategicznym elementem, będącym
podstawą do konkurencji na rynku globalnym w przyszłości, pozostaje od kilku
lat kwestia efektywności ekologicznej. Materiały zapewniające niższe zapotrzebowanie na energię czy ograniczenie emisji metali ciężkich oraz gazów cieplarnianych są tylko niektórymi z poruszanych na tej płaszczyźnie tematów. A przy
dodatkowej współpracy z takimi sektorami gospodarki narodowej, jak przemysł
samochodowy, budowa maszyn czy energetyka, szansa na zdobycie przez niemieckie koncerny chemiczne dominującej pozycji na rynku światowym znacząco wzrasta, co w przełożeniu na prognozy oznacza coroczny wzrost produkcji
oraz eksportu o ponad 4%, przy jednoczesnym tworzeniu nowych miejsc pracy
dla około stu tysięcy pracowników [Bartsch, 2009, s. 19-20].
Dzięki szerokiemu zakresowi branż, od produkcji półprzewodników po budowę samolotów, sektor nowoczesnych technologii należy do największych
dźwigni wzrostu gospodarczego w Niemczech. Jednakże roczny przyrost w wysokości 3,5% od lat 90. XX w. nie był tak wysoki jak w przypadku innych działów przemysłu. W przyszłości sektor high tech mógłby znów zyskać duże znaczenie ze względu na światowe trendy, takie jak ochrona środowiska,
urbanizacja, łączność sieciowa, czy profesjonalizacja administracji publicznej.
Zgodny z optymistycznym scenariuszem wzrost 4,8% rocznie byłby szybszy niż
obserwowany na rynku światowym. Żeby jednak te założenia stały się rzeczywistością, niemiecki sektor zaawansowanych technologii musi się uporać z trzema
głównymi wyzwaniami:
1) z powodzeniem wprowadzać nowe rozwiązania na rynek globalny,
2) stwarzać korzystne warunki do działania dla zorientowanych na rozwój technologii nowych przedsiębiorstw,
3) w dalszym ciągu utrzymywać konkurencyjną pozycję na rynku nie poprzez
niskie ceny, lecz najwyższą jakość i innowacyjność oferowanych produktów
na najwyższym poziomie [Spath, 2013, s. 51-52].

Podsumowanie
Na początku XXI w. gospodarka oraz handel zagraniczny Niemiec rozwijały
się w bardzo szybkim tempie. Zmiany w dynamice spowodowane były między
innymi wystąpieniem globalnego kryzysu finansowego, który dotknął wszystkie,
bez wyjątku, kraje rozwinięte na świecie. Jednak nawet w jego obliczu niemiecka
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gospodarka wykazała się dużą mobilnością i w krótkim czasie odnotowała ponowny wzrost wskaźników. Przedstawione w pracy dane potwierdziły słuszność
używania w stosunku do tego kraju określenia „lider gospodarki europejskiej”.
Prognozy na nadchodzące lata również są w dużej mierze optymistyczne –
w Niemczech przewiduje się coroczny wzrost produktu krajowego brutto. Jego
wysokość jest zależna przede wszystkim od czynników demograficznych – w tym
zakresie zdania badaczy są podzielone. Wszystko wskazuje również na to, że
w perspektywie najbliższych dwudziestu lat Niemcy nadal pozostaną najsilniejszym ekonomicznie państwem w Europie, jednak ich przewaga nad innymi krajami może już nie być tak znacząca jak na początku obecnego stulecia.
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DEVELOPMENT PROSPECTS FOR GERMANY
AND ITS SIGNIFICANCE FOR FURTHER DEEPENING
AND ENLARGEMENT OF EUROPEAN INTEGRATION
Summary: Germany is considered one of the most important and most interesting economies in the contemporary world. Exports together with consumption have been – and
still are – the main “vehicles” of German economy. Pro-innovative activities, implementation of new technologies and offering innovative products by German companies constitute a real strength. In addition to that, it becomes more and more important for German enterprises to consider environmental protection and sustainable development
requirements.
When it comes to the role of Germany in integration processes in Europe, opinions
are quite diversified: on the one hand Germany seems to be an unquestionable candidate
for formal leadership in the European Union, on the other – however – there are allegations with regard to the policy of German government. Undoubtedly Germany is expected to come with unambiguous and concrete answers regarding the future of EU integration.
Keywords: Germany, exports, imports, banking union, eurozone.

