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Komisja Wschodnia Niemieckiej  Gospodarki gościła 
polskiego premiera w roli prelegenta  
 

• Premier Morawiecki wygłosił główne przemówienie na dorocznym wydarzeniu 

• Polska najważniejszym partnerem gospodarczym Niemiec w Europie Środkowo-

Wschodniej 

• Przewodniczący komisji Hermes: „Polska jest gospodarczą potęga UE“ 

• W pierwszym kwartale wśród importerów Niemiec, Polska wyprzedziła Stany 

Zjednoczone 

 
 

Komisja Wschodnia Niemieckiej Gospodarki powitała wczoraj polskiego premiera Mateusza 

Morawieckiego, będącego prelegentem podczas dorocznego wydarzenia. Z powodu epidemii 

koronawirusa po raz pierwszy ta tradycyjna letnia uroczystość odbyła się online. Polski 

premier łączył się z Warszawy. Wśród światowych partnerów handlowych Niemiec, w 

ubiegłym roku Polska wyprzedziła Włochy i przesunęła się na piąte miejsce. „Polska stała się 

gospodarczą potęgą UE także dzięki intensywnemu połączeniu niemieckiego i polskiego 

przemysłu”, powiedział przewodniczący Komisji Wschodniej  Niemieckiej Gospodarki Oliver 

Hermes w swoim przemówieniu powitalnym: „Dlatego to dobra wiadomość, że Polska 

uzyska silne wsparcie także w przyszłym okresie budżetowym UE na lata 2021-2027 oraz w 

ramach programu UE Next Generation. Tutaj pojawia się wiele nowych szans, zarówno dla 

polskiej, jak i dla niemieckiej gospodarki.” 

Z okazji zbliżającej się 30. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o dobrym 

sąsiedztwie, Hermes dokonał przeglądu rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych. 

„W obu krajach ta wspólna historia sukcesu powinna być znacznie bardziej doceniana i 

dostrzegana” – powiedział Hermes. „Z Polską łączy nas wiele wspólnych przekonań: 

liberalna, prorynkowa polityka gospodarcza, opowiedzenie się za dyscypliną fiskalną i 

rozszerzaniem konkurencyjności UE.” Hermes podkreślił zainteresowanie niemieckiego 

sektora gospodarczego współpracą w zakresie przyszłościowych tematów, takich jak Zielony 



Ład i Przemysł 4.0. W tej dziedzinie Niemcy i Polska mogłyby razem odgrywać wiodącą rolę w 

Europie. 

W ubiegłym roku Polska umocniła swoją pozycję największego partnera handlowego 

Niemiec wśród 29 krajów partnerskich Komisji Wschodniej  Niemieckiej Gospodarki. Po 

spadku będącym efektem kryzysu wywołanego koronawirusem, w  pierwszym kwartale 2021 

roku niemiecki handel z Polską wzrósł o prawie dwanaście procent.Polska stała się trzecim 

najważniejszym partnerem Niemiec, pod względem importu,, wyprzedzając przy tym Stany 

Zjednoczone. Polska już dawno przestała być „przedłużeniem linii produkcyjnych”. Liczne 

innowacyjne produkty niemieckich firm powstają  właśnie w Polsce. 

Od 2004 roku rozszerzenie UE na wschód, w szczególności po przystąpieniu Polski, pokazuje 

jednoznacznie że Unia, a przede wszystkim Niemcy, odnoszą korzyści gospodarcze dzięki 

integracji swoich wschodnich sąsiadów. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy Komisja 

Wschodnia Niemieckiej Gospodarki coraz intensywniej kierowała swoje działania na 

kluczowe dla przyszłości kwestie postpandemiczne, np. w ramach inicjatyw dotyczących 

cyfryzacji oraz podczas wdrażania Zielonego Ładu, a także w zakresie partnerstwa na rzecz 

budowy gospodarki wodorowej z państwami członkowskimi UE z Europy Środkowej i 

Wschodniej oraz ze wschodnimi sąsiadami Unii. 

W corocznym spotkaniu  wzięło udział około 200 przedstawicieli świata polityki  biznesu. Po 

wydarzeniu premier Morawiecki wziął udział w kameralnym spotkaniu z niemieckimi 

przedsiębiorstwami, zorganizowanym przez Komisję Wschodnią. 

 
O Komisji Wschodniej  Niemieckiej Gospodarki: 
Komisja Wschodnia  Niemieckiej Gospodarki [Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. ] 
(założona w 1952 roku) wspiera gospodarkę Niemiec w 29 krajach Europy Środkowej, 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej, na Kaukazie Południowym i w Azji Środkowej. Handel 
Niemiec z Europą Wschodnią stanowi około jednej piątej całego niemieckiego handlu 
zagranicznego,  więc ma istotniejsze znaczenie niż handel z USA i Chinami łącznie. Członkami 
Komisji Wschodniej Niemieckiej Gospodarki jest około 350 przedsiębiorstw i stowarzyszeń. 
Komisja wspierana jest przez sześć wiodących niemieckich stowarzyszeń gospodarczych – 
BDI, BGA, Bankenverband, DIHK, GDV i ZDH. 
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