
 
 
 

Niemcy i Polska jako Powerhouse Unii Europejskiej 
 
Oświadczenie Oliviera Hermesa, przewodniczącego Komisji Wschodniej (Ost-Ausschuss der 
Deutschen Wirtschaft) o rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych z okazji 
analizy aktualnych sprawozdań handlowych i wizyty wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej 
Jarosława Gowina w Berlinie, w dniu 21. stycznia. 
 
"Także w trudnym roku 2020 naznaczonym przez pandemię COVID-19, Polska utrzymała 
swoją reputację dynamicznego partnera Niemiec na rynku zagranicznym: pomiędzy 
styczniem a listopadem 2020 wymiana bilateralna wynosiła 112 Miliardów Euro, i była 
mniejsza o niecałe dwa procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, 
mimo poważnych, okresowych załamań spowodowanych ograniczeniami wynikającymi z 
sytuacji pandemicznej w drugim kwartale. 
Import z Polski obniżył się w pierwszych jedenastu miesiącach tylko o 0,6% i wyniósł 53 
miliardy Euro, natomiast export Niemiec spadł o 3% do poziomu 59 miliardów Euro.  
Tym samym Polska wysunęła się na piąte miejsce, przed Włochami na liście najważniejszych 
partnerów handlowych Niemiec. 
 
Szczególnie dobre wyniki osiągnięto w listopadzie: eksport Niemiec na rynek wschodniego 
sąsiada, w porównaniu z poprzednim rokiem wzrósł o 4%, natomiast eksport Polski wzrósło o 
12,6 %. Tym wynikiem w listopadzie Polska wyprzedziła ponownie USA i uplasowała się na 
trzeciej pozycji w rankingu największych importerów. "Made in Polen" ma w Niemczech 
popyt, jak nigdy dotąd. Do tego sukcesu przyczyniły się także niemieckie inwestycje i firmy 
produkujące w Polsce, które już od dłuższego czasu są integralną częścią łańcuchów 
gospodarczych niemieckiego przemysłu.  
 
Rozwój ten w sytuacji pandemii i czasowego zamknięcia granic jest bardziej niż 
satysfakcjonujący. Niemcy i Polska tworzą wspólnie Powerhouse wewnętrznego rynku Unii 
Europejskiej. Pozycja ta powinna być nadal rozbudowywana i niezakłócona przez przerwy w 
łańcuchach dostaw spowodowane ograniczeniami z powodu Coronavirusa. Płynny ruch 
graniczny jest kluczowy dla ożywienia gospodarczego i rozwoju obydwu gospodarek. 
 
Dobrą okazją do umacniania wzajemnych stosunków jest dzisiejsza (21.01) wizyta 
wicepremiera Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Gowina w Berlinie. Wicepremier spotka się 
w południe w Domu Przemysłu Niemieckiego między innymi z przedstawicielami Komisji 
Wschodniej. W szczególności w obszarze czwartej rewolucji przemysłowej, czyli realizacji 
rozwiązań automatyzacji i digitalizacji produkcji przemysłowej Niemcy i Polska mogłyby 
przejąć wiodącą rolę w Europie. Już teraz w niemieckich firmach produkujących na terenie 
Polski powstają liczne produkty innowacyjne.  



Mamy nadzieję, iż wizyta ta przyczyni się do polepszenia klimatu politycznego pomiędzy 
obydwoma krajami. Nie tak dawno, podczas ostatnich negocjacji w sprawie budżeut EU 
konstruktywny głos Jarosława Gowina wpłynął na rozwiazanie sporu.  
 
Nie tylko stosunki gospodarcze z Polska ale także powiązania gospodarcze z innymi krajami 
Grupy Wyszechradzkiej - Czechami, Węgrami i Słowacją stanowią ważny filar gospodarczy 
dla niemieckiego handlu zagranicznego i tym samym dla niemieckiego przemysłu. Łącznie na 
te rynki przypada 13% wymiany zagranicznej Niemiec. To znacznie więcej niż w przypadku 
Chin czy USA.  
 
 
 


