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Uwarunkowania zewnętrzne handlu zagranicznego  
w okresie kryzysu finansowego i ich wpływ na rentowność 
polskich eksporterów

Streszczenie

Ostatni kryzys w gospodarce światowej doprowadził do drastycznego załamania międzynarodo-
wej wymiany handlowej w 2009 roku. Obniżenie wartości międzynarodowej wymiany handlowej 
wynikało m.in. z globalnej dekoniunktury, spadku zaufania na rynkach, ograniczenia możliwości 
finansowania handlu kredytem, a także struktury handlu światowego, który zdominowany jest przez 
globalne łańcuchy produkcyjne. Pomimo załamania handlu światowego oraz globalnej dekoniunktu-
ry wskaźniki rentowności dla grupy polskich eksporterów i eksporterów wyspecjalizowanych w la-
tach 2008-2011 cechowała stała tendencja wzrostowa. Co więcej, w analizowanym okresie polscy 
eksporterzy odnotowali większy przyrost rentowności obrotu netto niż przedsiębiorstwa niebędące 
eksporterami. W związku z powyższym, celem niniejszego badania było dokonanie analizy uwa-
runkowań o charakterze makroekonomicznym, które wpłynęły na kondycję ekonomiczną polskich 
eksporterów oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie o przyczyny tak dobrej kondycji polskich eks-
porterów w okresie kryzysu. Przeprowadzone badania wykazały, że relatywnie dobra sytuacja ekono-
miczna i finansowa polskich eksporterów w okresie ostatniego kryzysu, a w tym w okresie załamania 
handlu światowego, przynajmniej w części była następstwem wystąpienia kilku pozytywnych ten-
dencji o charakterze makroekonomicznym, w tym relatywnie szybkiego odrodzenia wzrostu gospo-
darczego i popytu wewnętrznego na głównych polskich rynkach eksportowych, a także wystąpienie 
korzystnych tendencji w zakresie kształtowania się kursów walutowych i terms of trade w handlu 
zagranicznym. 

Słowa kluczowe: eksport, eksporterzy wyspecjalizowani, rentowność polskich eksporterów.

Kody JEL: F14, F18, D23

Wstęp

W latach 2008-2011, pomimo zawirowań na rynkach międzynarodowych i ogólnie trud-
nej sytuacji w otoczeniu zewnętrznym, sytuacja ekonomiczno-finansowa polskich ekspor-
terów kształtowała się relatywnie dobrze. Wskaźniki rentowności dla grupy eksporterów  
i eksporterów wyspecjalizowanych cechowała w tym okresie stała tendencja wzrostowa1. 
Poprawiała się również wielkość udziału wartości dodanej w przychodach ogółem w gru-
pie eksporterów wyspecjalizowanych i była ona wyraźnie wyższa niż wśród pozostałych 
przedsiębiorstw. Sytuacja ta rodzi pytanie o przyczyny swoistego decouplingu w polskim 
eksporcie i jego roli w kształtowaniu się sytuacji polskiej gospodarki w okresie ostatniego 
kryzysu w gospodarce światowej. 

1  Eksporterzy wyspecjalizowani to przedsiębiorstwa, dla których przychody z eksportu przekraczają połowę przychodów ogó-
łem.
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W niniejszym opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie badawcze dotyczące 
przyczyny odporności polskich eksporterów na załamanie w gospodarce międzynarodowej  
i światowym handlu, które miało miejsce w ostatnich latach. W tym celu w pierwszej części 
artykułu, opierając się na literaturze tematu, przedstawiono wpływ kryzysu finansowego 
na wymianę handlową. W drugiej części opracowania zaprezentowano natomiast wyniki 
badań empirycznych, które miały na celu analizę zmian kondycji ekonomiczno-finansowej 
polskich eksporterów w latach 2008-2011 oraz ocenę wpływu na ich sytuację czynników 
zewnętrznych o charakterze makroekonomicznym2. 

Przyczyny ograniczenia międzynarodowej wymiany handlowej 
w latach 2008-2011

Międzynarodowa wymiana handlowa to jeden z głównych kanałów, przez które po 2007 r. 
ostatni kryzys finansowy rozprzestrzeniał się w globalnej gospodarce3. W okresach deko-
niunktury spadek międzynarodowej wymiany handlowej jest zwykle większy niż spadek 
PKB, tym razem wielkość i dynamika spadku wartości obrotów w handlu międzynarodowym 
były zaskakująco duże4. W momencie największego załamania, wartość międzynarodowej 
wymiany handlowej zmniejszyła się o 17,5% pomiędzy wrześniem 2008 r. a styczniem 
2009 r. (OECD, 2010). Spadek ten jest nazywany obecnie w literaturze, jako wielkie za-
łamanie handlu (Great Trade Collapse). Jednak od połowy 2009 roku sytuacja w handlu 
zagranicznym zaczęła się poprawiać i w okresie od maja do grudnia jego wielkość wzrosła 
o 25% osiągając 90% wartości z sierpnia 2008 roku5. Działania, które zostały przepro-
wadzone w celu wspierania eksportu nie miały charakteru bezpośredniego i przejawiały 
się przez subsydia dla przedsiębiorstw krajowych, w zwiększeniu zamówień publicznych 
oraz poprzez podniesienie norm jakościowych dla towarów. W związku z powyższym nie 
wystąpiła sytuacja, która miała miejsce w okresie Wielkiego Kryzysu, kiedy działania 
protekcjonistyczne doprowadziły do załamania handlu światowego i opóźnienia poprawy 
koniunktury6.

Trudna sytuacja na rynkach międzynarodowych w okresie kryzysu implikowała pogor-
szenie warunków eksportu w poszczególnych krajach oraz wpływała na funkcjonowanie 
podmiotów specjalizujących się w eksporcie, a w konsekwencji również na ich rentowność7. 
Przedsiębiorstwa prowadzące działalność eksportową były szczególnie mocno narażone na 
dynamiczne zmiany zachodzące w gospodarce światowej, a w tym na: wzrost awersji do 

2  W badaniu przyjęto założenie, że eksporterzy to wszystkie przedmioty wykazujące działalność eksportową w drukach F-01. 
Do przeprowadzonych analiz wykorzystane zostały dane kwartalne i półroczne dla przedsiębiorstw pochodzące z druków F-01 
od 2008 roku do połowy 2011 roku.
3  A. Kern, C. Fahrholz, Global imbalances and a trade-finance-nexus, “Journal of Financial Economic Policy” 2009, Vol. 1, 
No. 3, s. 206-226.
4  R. Gregory, Ch. Henn, B. McDonald, M. Saito, Trade and the Crisis: Protect or Recover, IMF 2010, s. 5-6.
5  Ibidem, s. 5-6.
6  B. Eichengreen, D. Irwin, The Slide to Protectionism in the Great Depression: Who Succumbed and Why?, “NBER Working 
Paper” 2009, No. 15142, s. 3.
7  Z. Wołodkiewicz-Donimirski, Kondycja finansowa eksporterów, (w:) Kryzys finansowy a handel zagraniczny, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 2010, s. 35-55.
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ryzyka, zmiany popytu, pogorszenie terms of trade, wahania kursów, a także zmiany cen 
surowców8.

Spadek wielkości międzynarodowego handlu wynikał z połączonego efektu trzech czyn-
ników: zmniejszenia popytu spowodowanego spadkiem PKB, zmiany struktury obrotów 
handlowych przyczyniającej się do zwiększenia podatności handlu zagranicznego na kryzys 
oraz pogorszenia się sytuacji na rynku finansowym w kontekście przyznawania kredytów 
handlowych, a także podniesienia ich kosztów9.

Polski eksport w latach 2008-2011

Wartość polskiego eksportu w latach 2000-2011 systematycznie rosła i jego spadek 
w 2009 r. wydaje się jedynie przejściowym załamaniem trendu (por. wykres 1). W 2011 r. 
wartość polskiego eksportu osiągnęła poziom czterokrotnie wyższy niż w 2000 r., a najwięk-
szą dynamikę wzrostu zanotowano po 2004 r., czyli po przyjęciu Polski do Unii Europejskiej. 
Pozytywny efekt wstąpienia do struktur europejskich był szczególnie widoczny w latach 

8  S. Robinson, D. Willenbockel, The OECD Recession and Developing Country Trade: A Global Simulation Analysis, IDS , 
Wiley-Blackwell, Vol. 40, No. 5, September 2009, s. 14. 
9  R. Baldwin, S. Evenett, Introduction and recommendations for the G20, (w:) R. Baldwin, S. Evenett (red.), The collapse 
of global trade, murky protectionism, and the crisis: Recommendations for the G20, Centre for Economic Policy Research 
(CEPR), London 2009, s. 2-3.

Wykres 1 
Wartość i dynamika polskiego eksportu w latach 2000-2011 (w mld EUR)

Uwagi: 2011* prognoza Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i KUKE.



DOROTA CIESIELSKA 57

2004-2006, kiedy coroczny wzrost wartości polskiego eksportu osiągał około 20%. W okre-
sie od 2008 r. do 2011 r., za wyjątkiem 2009 r., kiedy odnotowano 15% spadek wartości 
eksportu, udało się utrzymać dodatnią, wysoką dynamikę wzrostu wartości wyeksportowa-
nych dóbr. Spadek wartości polskiego eksportu w 2009 r. został zniwelowany przez znaczny 
wzrost jego wartości w 2010 r., który wyniósł 23%. Oznacza to, że w okresie ostatnich za-
wirowań na rynkach globalnych udało się utrzymać średnioroczne tempo wzrostu wartości 
polskiego eksportu na poziomie ponad 10%. 

Kondycja ekonomiczno-finansowa eksporterów w latach 2008-2011

Jednym z podstawowych wskaźników opisujących kondycję ekonomiczno-finansową 
przedsiębiorstw są wskaźniki rentowności, a w tym: wskaźnik rentowności operacyjnej, 
który pokazuje relację między zyskiem z działalności operacyjnej a przychodami ze sprze-
daży; wskaźnik rentowności obrotu brutto liczony, jako relacja zysku brutto do przychodów 
ogółem; wskaźnik rentowności netto liczony jako relacja zysku netto do przychodów cał-
kowitych10. 

Dane dotyczące kształtowania się wyżej wymienionych wskaźników dla przedsię-
biorstw będących eksporterami i eksporterami wyspecjalizowanymi oraz dla pozostałych 
przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 1. Z analizy danych wynika, że eksporterzy wy-
specjalizowani w całym badanym okresie osiągali wyższą rentowność, w zakresie wszystkich 
trzech wskaźników od eksporterów ogółem oraz nieeksporterów. W okresie od 2008 r. do 
2011 r. eksporterzy wyspecjalizowani odnotowali największy przyrost rentowności obrotu 
netto, który wyniósł 3,03%. Dla grupy eksporterów wzrost ten wyniósł 1,96%, a nieek-
sporterów 0,62%. 

Wyjątek stanowi spadek wskaźnika rentowności operacyjnej dla eksporterów i eksporte-
rów wyspecjalizowanych w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2009. W przypadku ekspor-
terów spadek ten wyniósł 0,09%, a eksporterów wyspecjalizowanych 0,31%. W tym okresie 
dynamika wzrostu pozostałych dwóch wskaźników rentowności była dodatnia. Wskaźnik 
rentowności operacyjnej w porównaniu ze wskaźnikami rentowności brutto i netto nie 
uwzględnia przychodów i kosztów finansowych. Zalicza się do nich między innymi do-
datnie różnice kursowe, które mogły przyczynić się poprawy rentowności netto i brutto dla 
grupy eksporterów i eksporterów wyspecjalizowanych. W konsekwencji mogły one dopro-
wadzić do utrzymania dodatniej dynamiki wzrostu wskaźników rentowności brutto i netto. 
W tym okresie negatywnie na wartość operacji finansowych mogły wpłynąć problemy wy-
nikające z zakupu opcji walutowych, ze względu na to, że w 2009 r. wiele przedsiębiorstw, 
a w szczególności eksporterzy, rozliczało się z instytucjami finansowymi przy wykorzysta-
niu opcji finansowych. Duże znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw w tym okresie 
miał wzrost kosztów finansowych, który wynikał ze zwiększenia kosztów odsetkowych od 
kredytów denominowanych w walutach obcych.

10  M. Zaleska, Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2004, s. 82-87.
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Tabela 1 
Wskaźniki rentowności i ich dynamika zmian w latach 2008-2011 (w %)

Wskaźniki rentowności Dynamika zmian

2008 2009 2010 2011 2009-
2008

2010-
2009

2011-
2010

Rentowność 
operacyjna

eksporterzy 6,21 6,15 6,06 6,98 -0,06 -0,09 0,92 
eksporterzy wyspecjalizowani 6,31 8,21 7,90 9,01 1,90 -0,31 1,11 
nieeksporterzy 6,03 6,77 6,26 6,03 0,74 -0,51 -0,23 

Rentowność 
brutto

eksporterzy 5,57 5,85 6,10 7,47 0,28 0,25 1,37 
eksporterzy wyspecjalizowani 5,54 7,10 7,44 8,86 1,56 0,34 1,42 
nieeksporterzy 5,55 6,25 6,02 6,05 0,70 -0,23 0,03 

Rentowność 
netto

eksporterzy 4,79 5,24 5,37 6,75 0,45 0,13 1,38 
eksporterzy wyspecjalizowani 4,85 6,38 6,47 7,88 1,53 0,09 1,41 
nieeksporterzy 4,87 5,53 5,37 5,49 0,66 -0,16 0,12 

Uwagi: 2011* – dane dla pierwszego półrocza 2011. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS z druków F-01 z lat 2008-2011.

Wśród eksporterów wyspecjalizowanych rentowność obrotu brutto w firmach większych, 
zatrudniających powyżej 49 osób była w latach 2008-2010 niższa niż w firmach mniejszych 
– zatrudniających od 10 do 49 osób, co przedstawiono w tabeli 2. W pierwszej połowie 2011 r. 
tendencje te odwróciły się, co nastąpiło w wyniku dużego spadku rentowności obrotu w fir-
mach mniejszych, który zmalał z 10,23% w 2010 roku do 6,59% w 2011 roku. 

Tabela 2 
Wskaźnik rentowności obrotu brutto w latach 2008-2011 (w %)

2008 2009 2010 2011*

Rentowność obrotu 
brutto

Przedsiębiorstwa zatrudniające 10 do 49 pracowników
eksporterzy 6,51 6,23 6,88 5,32 
eksporterzy wyspecjalizowani 7,07 9,91 10,23 6,59 
nieeksporterzy 6,56 6,50 6,38 6,00 
Przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 49 pracowników
eksporterzy 5,47 5,81 6,02 7,69 
eksporterzy wyspecjalizowani 5,43 6,92 7,24 9,01 
nieeksporterzy 5,16 6,16 5,90 6,06 

Uwagi: 2011* – dane dla pierwszego półrocza 2011. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, firmy z udziałem kapitału zagraniczne-
go cechowały się niższymi wskaźnikami rentowności, zarówno wśród eksporterów wyspe-
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cjalizowanych, jak i eksporterów ogółem i tylko w grupie nieeksporterów firmy z kapitałem 
zagranicznym odnotowywały wyższe wskaźniki rentowności niż firmy bez takiego kapitału. 
Opisana sytuacja może z jednej strony wynikać z rzeczywistej wyższej efektywności dzia-
łania firm bez udziału kapitału zagranicznego. Może ona jednak też odzwierciedlać fakt, 
że wiele firm zagranicznych w Polsce, w tym eksporterów wyspecjalizowanych, to poddo-
stawcy firm macierzystych i w ich przypadku trudno interpretować wskaźniki rentowności 
tylko na rynku polskim. Wynika to z faktu, że firmy te maksymalizują rentowność w skali 
globalnej, na co często wpływa dążenie do optymalizacji podatkowej, a więc też zaniżania 
zysków w niektórych lokalizacjach.

Tabela 3 
Wskaźnik rentowności obrotu brutto w latach 2008-2011 (w %)

 2008 2009 2010 2011*

Rentowność obrotu 
brutto

eksporterzy 
z kapitałem zagranicznym 6,00 6,60 6,20 6,90 
bez kapitału zagranicznego 5,20 5,10 6,00 8,00 

eksporterzy 
wyspecjalizowani 

z kapitałem zagranicznym 4,40 6,50 6,50 6,70 
bez kapitału zagranicznego 8,30 8,70 9,90 14,30 

nieeksporterzy
z kapitałem zagranicznym 5,70 6,70 7,20 7,10 
bez kapitału zagranicznego 5,50 6,10 5,60 5,60 

Uwagi: 2011* – dane dla pierwszego półrocza 2011. 
Źródło: jak w tabeli 1.

Uzupełnienie niniejszej analizy stanowi analiza wskaźnika wartości dodanej i mar-
ży. Wartość dodana mówi o rzeczywistej wartości wytworzonej przez poszczególne firmy 
w procesie produkcji dóbr i usług. Wskaźnik ten pokazuje, jaki jest udział wartości dodanej 
w sprzedaży ogółem poszczególnych grup przedsiębiorstw11.

 
Tabela 4 
Wartość dodana i marża operacyjna w latach 2008-2011 (w %)

  2008 2009 2010 2011*

Wartość dodana 
 w relacji do 
przychodów 

eksporterzy 10,4 10,8 39,8 11,4 
eksporterzy wyspecjalizowani 10,9 13,2 45,6 12,6 
nieeksporterzy 10,8 11,4 6,7 10 

Marża operacyjna
eksporterzy 6,00 5,90 5,87 6,71 
eksporterzy wyspecjalizowani 6,08 7,90 7,65 8,76 
nieeksporterzy 5,76 6,46 5,99 5,78 

Uwagi: 2011* – dane dla pierwszego półrocza 2011. 
Źródło: jak w tabeli 1.

11  Z. Wołodkiewicz-Donimirski, K. Marczewski, Kondycja ekonomiczna polskich eksporterów, IBRKK, Warszawa 2007, s. 71.
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Z analizy danych zaprezentowanych w tabeli 4 wynika, że w całym analizowanym okresie 
wskaźnik udziału wartości dodanej w przychodach ogółem wśród eksporterów wyspecjalizo-
wanych był wyraźnie wyższy niż w pozostałych grupach przedsiębiorstw i w 2011 r. wynosił 
12,6% w porównaniu z 11,4% dla eksporterów oraz 10,0% dla nieeksporterów.

Wskaźnik marży operacyjnej określa, ile nadwyżki finansowej generuje dane przedsię-
biorstwo przed opłaceniem kosztów długu i podatków z każdej jednostki przychodów. Z da-
nych zaprezentowanych w tabeli 4 wynika, że wartość tego wskaźnika wśród eksporterów 
wyspecjalizowanych była nieznacznie wyższa niż wśród eksporterów ogółem oraz nieek-
sporterów i rosła w całym badanym okresie. 

Czynniki wpływające na polski eksport w latach 2008-2011

W celu identyfikacji czynników, które mogły w bezpośredni sposób spowodować rela-
tywnie dobre wyniki polskich eksporterów w okresie kryzysu, analizie poddano czynniki 
wpływające w największym stopniu na eksport, do których zaliczono: sytuację gospodarczą 
na podstawowych rynków zbytu, wahania kursów walut oraz terms of trade. Zostały one 
szczegółowo omówione poniżej12.

Ze względu na dominujący udział krajów europejskich w polskim eksporcie szczegól-
ne znaczenie dla jego wartości oraz dla kondycji finansowej eksporterów miała sytuacja 
gospodarcza krajów UE. Według danych GUS, udział tych krajów w polskich eksporcie 
w 2010 r. wynosił 89,9%, a w latach 2009 i 2008 kształtował się na poziomach odpowied-
nio 90,2% i 91,1%. Analizowany okres charakteryzował się znacznymi wahaniami tempa 
wzrostu PKB. W 2009 r. wiele krajów wysoko rozwiniętych odnotowało recesję, a w UE 
wystąpiło zmniejszenie PKB o 4,3%. Sytuacja ta dotyczyła głównych rynków eksportowych 
Polski, a w tym: Niemiec (-5,1%), Wielkiej Brytanii (-4,4%), Czech (-4,7%), Francji (-2,7%) 
oraz Włoch (-5,1%). W 2010 r. nastąpiło chwilowe polepszenie sytuacji gospodarczej kra-
jów UE i wyraźna, chociaż nierównomierna, poprawa koniunktury w większości krajów. 
Dodatnia dynamika wzrostu PKB w 2010 r. w państwach będących głównymi odbiorcami 
polskiego eksportu poprawiła warunki funkcjonowania eksporterów wyspecjalizowanych. 
Szczególnie pozytywny wpływ na ich kondycję miała znaczna poprawa sytuacji gospodar-
czej w Niemczech, gdzie wartość wzrostu PKB wyniosła 3,7%. W pozostałych krajach, bę-
dących znaczącymi rynkami zbytu polskich eksporterów sytuacja nie uległa tak diametralnej 
poprawie. W Czechach wzrost wyniósł 2,7%, w Wielkiej Brytanii 1,8%, a we Włoszech 
i Francji wyniósł 1,5%. 

Zwiększenie dynamiki wzrostu PKB wpływające pozytywnie na sytuację eksporterów 
miało charakter chwilowy. W związku z nasileniem się kryzysu w strefie euro w 2011 r. na-
stąpiło osłabienie pozytywnych tendencji dotyczących poprawy koniunktury. Prognozy do-
tyczące wzrostu gospodarczego po pierwszym półroczu 2011 r. zakładały, że w UE wyniesie 
on 1,6%. W Niemczech wartość wzrostu była szacowana na 2,9%, w Czechach – 1,8%,  
we Francji – 1,6%, w Wielkiej Brytanii – 0,7%, a we Włoszech na – 0,5%. Na poprawę 
kondycji polskich eksporterów w 2010 r. niewątpliwie pozytywny wpływ miała poprawa 

12  Ze względu na przyjętą metodologię badaniu pominięto czynniki mikroekonomiczne, które działając na poziomie firm 
również mogły wpływać na rentowność eksporterów, a w tym w części tłumaczyć zaobserwowane zjawisko.
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koniunktury gospodarczej i ożywienie importowe w Niemczech. Tendencja ta została jed-
nakże osłabiona w 2011 r. ze względu na ponowne pogorszenie się sytuacji gospodarczej 
w krajach UE.

Znaczący wpływ na kondycję eksporterów miały też zmiany realnego popytu wewnętrz-
nego. W UE w 2009 r. wystąpiło zmniejszenie popytu wewnętrznego, w stosunku do 2008 r., 
o 3,5%. W 2010 r. sytuacja ta została przełamana. Wzrost popytu wewnętrznego był jednak 
niewspółmiernie niższy w porównaniu z jego poprzednim spadkiem i wyniósł zaledwie 1%. 
Podobny wzrost jest również prognozowany na rok 2011. Szczególny wpływ na sytuację 
eksporterów ma sytuacja na rynku niemieckim, na którym po gwałtownym spadku popytu 
wewnętrznego w 2009 r. (1,9%) nastąpiła jego znacząca odbudowa. W 2010 r. popyt we-
wnętrzny wzrósł o 2,4%, a na 2011 r. prognozowany był dalszy jego wzrost na podobnym 
poziomie.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na wyniki eksportu i gospodarki jest kształtowanie 
się kursów walutowych. Wpływa ono na gospodarkę poprzez wpływ na dochody i koszty 
przedsiębiorstw, które biorą udział w wymianie międzynarodowej. Realny kurs walutowy 
stanowi również zachętę do lokowania zasobów kapitałowych oraz jest swoistą miarą kon-
kurencyjności danego państwa13. W badanym okresie kurs złotego był bardzo niestabilny, co 
było jednym z następstw globalnego kryzysu i związanych z nim zawirowań na międzynaro-
dowych rynkach finansowych. W okresie od lipca 2008 r. do lutego 2009 r. nastąpiła istotna 
deprecjacja złotego w stosunku do euro i dolara amerykańskiego. Wahania kursu złotego 
były znaczące i o ile w lipcu 2008 r. kurs euro był bliski poziomu 3,2 zł, o tyle w lutym  
2009 r. osiągnął on wartość sięgającą prawie 5 zł. Duże wahania kursu złotego zostały rów-
nież odnotowane w stosunku do innych walut, a w tym dolara amerykańskiego. W 2010 r. 
wystąpił okres względnej stabilizacji i powrót tendencji aprecjacyjnej kursu polskiej waluty. 
Tendencja aprecjacyjna została odwrócona w 2011 r. w wyniku ponownego pogorszenia się 
sytuacji na rynkach międzynarodowych. Na obecną sytuację polskiej waluty wpływała zła 
sytuacja na światowych giełdach oraz rosnąca awersja do ryzyka, która przyczyniła się do 
odwrotu inwestorów z rynków wschodzących, a w tym Polski. 

Analizując wpływ kursu walutowego na sytuację polskich eksporterów wyspecjalizo-
wanych należy rozważyć nie tylko kurs nominalny złotego, lecz również zmiany realnego 
efektywnego kursu walutowego. W niniejszej analizie efektywny realny kurs walutowy zo-
stał obliczony przy wykorzystaniu dwóch deflatorów, tj.: deflatora CPI (indeksu wzrostu 
cen towarów i usług konsumpcyjnych) oraz deflatora ULC (jednostkowych kosztów pracy). 
Indeksy te istotne są dla rentowności eksporterów wyspecjalizowanych ze względu na fakt, że 
ich obniżenie względem głównych rynków eksportowych Polski powoduje nasilenie efektu 
nominalnej deprecjacji złotego oraz zmniejszenie wpływu jego nominalnej aprecjacji. Taka 
relacja przyczynia się do zwiększenia opłacalności kosztowej polskiego eksportu, a w kon-
sekwencji powinna również pozytywnie wpływać na rentowność polskich eksporterów.  
Z kolei wzrost ww. indeksów przyczynia się do zwiększenia efektu aprecjacji waluty, pogor-
szenia warunki funkcjonowania eksporterów oraz obniżenia ich rentowności14.

13  G. Przekota, N. Mazuń, Ocena wpływu wybranych czynników makroekonomicznych na saldo obrotów towarowych handlu 
zagranicznego, ,,Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska” 2011, nr 5, s. 194-205.
14  Polska 2011 Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011, s. 65.
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Szczególnie ważny dla uwarunkowań kosztowo-cenowych eksportu jest realny kurs wa-
lutowy uwzględniający zmiany jednostkowych kosztów pracy. Kurs ten, obok zmian popy-
tu na głównych rynkach eksportowych, jest jednym z głównych czynników, który wpływa 
na wzrost eksportu. Dane dotyczące nominalnego efektywnego kursu walutowego, realnego 
efektywnego kursu walutowego deflowanego indeksem cen towarów i usług oraz realnego 
kursu walutowego deflowanego jednostkowymi kosztami pracy przedstawiono na wykresie 2. 
Dodatkowo zmiany wspomnianych kursów zestawiono ze wskaźnikami rentowności obrotu 
brutto dla eksporterów ogółem i eksporterów15. 

Z analizy wspomnianego wykresu wynika, że tendencja do deprecjacji polskiej waluty 
w okresie od lipca 2008 r. do lutego 2009 r. miała pozytywny wpływ na zwiększenie rentow-
ności polskiego eksportu, co obrazuje kształtowanie się wskaźnika rentowności obrotu brutto. 
Aprecjacja nominalnego kursu polskiej waluty, którą można było zaobserwować w 2010 r. 
nie wpłynęła na pogorszenie rentowności eksporterów wyspecjalizowanych, gdyż w ko-
lejnych okresach można było obserwować poprawę wskaźników rentowności. Przyczyną 
tego mogła być wolniejsza aprecjacja realnego kursu deflowanego ULC. Co więcej, kon-
kurencyjność polskiego eksportu wynikająca z relacji cenowo-kosztowych, którą obrazuje 
kurs realny przy zastosowanym delatorze ULC, jest zdecydowanie wyższa niż wynika to ze 

15 Raport o inflacji 2011, NBP, Warszawa 2011, s. 31.

Wykres 2 
Realny i nominalny efektywny kurs PLN w zestawieniu ze wskaźnikiem ROS  
dla eksporterów i nieeksporterów w latach 2008-2011 (rok 2008=100%)

Uwagi: Na lewej osi pionowej zaznaczono zmiany kursów, natomiast na prawej osi pionowej wartość ROS.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP, Eurostat, OECD.
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zmian nominalnego kursu polskiej waluty. Pozytywny wpływ delatora ULC wystąpił przede 
wszystkim w 2010 r. w momencie nominalnej aprecjacji waluty przyczyniając się do utrzy-
mania cenowo-kosztowej konkurencyjności polskich towarów na rynku Unii Europejskiej. 
W 2011 r. powróciła tendencja do deprecjacji polskiej waluty przyczyniająca się do poprawy 
kondycji finansowej eksporterów wyspecjalizowanych. 

Kolejnym czynnikiem warunkującym sytuację finansową eksporterów są zmiany cen 
transakcyjnych w eksporcie i imporcie, czego odzwierciedleniem jest kształtowanie się 
terms of trade (por. wykres 3). W literaturze ekonomicznej16 wskazuje się, że szybszy wzrost 
cen eksportowych od cen importowych jest zwykle korzystny dla gospodarki, gdyż prowa-
dzi do szybszego wzrostu przychodów eksporterów i zmniejszenia wydatków importowych 
– ma to swoje odzwierciedlenie we wzroście wartości wskaźnika terms of trade. 

Według danych GUS, amplituda wahań miesięcznych cen transakcyjnych w polskim han-
dlu zagranicznym w okresie po 2008 r. znacząco wzrosła. Sytuacja taka mogła mieć ogólnie 
negatywny wpływ na kondycję eksporterów, gdyż powodowała wzrost niepewności na ryn-
kach. W najgorszym okresie kryzysu, to jest w 2009 r., kiedy nastąpiło załamanie polskiego 
eksportu, zarówno ceny eksportowe, jak i importowe znacząco wzrosły. Wzrost cen ekspor-
towych był jednak znacznie wyższy niż wzrost cen importowych, co doprowadziło do dużej 

16  A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2003, s. 77.

Wykres 3 
Wskaźniki cen transakcyjnych w latach 2007-2011  
(ten sam okres roku poprzedniego =100)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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poprawy terms of trade. Korzystnie wpłynęło to na kondycję polskich eksporterów, którzy we 
wspomnianym roku odnotowywali największe spadki sprzedaży za granicę. Dzięki szybszemu 
wzrostowi cen eksportowych mogli oni jednak zniwelować wpływ spadku sprzedaży na ich 
rentowność. Jednak już pod koniec 2009 r. i w pierwszej połowie 2010 r. ceny w transakcjach 
eksportowych spadały szybciej niż w transakcjach importowych, co doprowadziło do pogor-
szenia terms of trade. Sytuacja taka utrzymywała się również w 2011 roku. W tym samym 
jednak okresie polska gospodarka odnotowywała relatywnie szybki wzrost importu i eksportu, 
których wartość przekroczyła poziom z 2008 roku. Tym samym pogorszenie terms of trade, 
które wystąpiło w okresie po 2009 r. przypadło na okres, gdy przedsiębiorstwa mogły niwelo-
wać wpływ zmian cen wzrostem wartości sprzedaży.

Podsumowanie

Obniżenie wartości międzynarodowej wymiany handlowej, które wystąpiło podczas 
ostatniego kryzysu wynikało z globalnej dekoniunktury, spadku zaufania na rynkach. ogra-
niczenia możliwości finansowania handlu kredytem oraz z elastycznego dostosowania wiel-
kości produkcji do popytu. 

Przeprowadzone badania empiryczne pokazały, że mimo globalnej dekoniunktury wskaź-
niki rentowności dla grupy polskich eksporterów i eksporterów wyspecjalizowanych w la-
tach 2008-2011 cechowała stała tendencja wzrostowa. Wyjątek stanowiło załamanie dy-
namiki wzrostu rentowności operacyjnej w 2009 roku. Ponadto, w analizowanym okresie 
eksporterzy odnotowali większy przyrost rentowności obrotu netto, w porównaniu do grupy 
przedsiębiorstw niebędących eksporterami. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że relatywnie dobra sytuacja ekonomiczna i finan-
sowa polskich eksporterów w okresie ostatniego kryzysu, a w tym w okresie załamania han-
dlu światowego przynajmniej w części była następstwem wystąpienia kilku pozytywnych 
tendencji o charakterze makroekonomicznym, a w tym relatywnie szybkiego odrodzenia 
wzrostu gospodarczego i popytu wewnętrznego na głównych polskich rynkach eksporto-
wych, a także korzystnych tendencji w zakresie kształtowania się kursów walutowych i cen 
transakcyjnych w handlu zagranicznym.
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Foreign Trade External Determinants in the Period of Financial Crisis 
and Their Impact on Polish Exporters’ Profitability

Summary

The recent crisis in the global economy has led to a drastic collapse of international trade ex-
change in 2009. Decreasing of the value of international trade exchange resulted, inter alia, from the 
global downturn, drop of confidence in markets, reduction of possibilities to finance trade by credit as 
well as the global trade structure, which is dominated by global production chains. Despite the global 
trade’s collapse and global downturn, profitability ratios for a group of Polish exporters and special-
ised exporters in 2008-2011 were characterised by a constant growth trend. What’s more, in the period 
in question, Polish exporters noted a greater increment of net sales profitability than enterprises not 
being exporters. Having the said in mind, an aim of the present survey was to carry out an analysis of 
determinants of the macroeconomic nature that have influenced Polish exporters’ economic condition 
and to give an answer to the question of the reasons for such a good condition of Polish exporters in 
the period of crisis. The carried out surveys showed that a relatively good economic and financial situ-
ation of Polish exporters in the period of recent crisis, inclusive of the period of global trade collapse 
at least partly was a consequence of occurrence of several positive trends of the macroeconomic na-
ture, including a relatively quick recovery of the economic growth and internal demand in main Polish 
export markets as well as occurrence of favourable trends as regards formation of foreign exchange 
rates and terms of trade in foreign trade. 

Key words: export, specialised exporters, Polish exporters’ profitability.
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Внешние обусловленности внешней торговли в период финансового 
кризиса и их влияние на рентабельность польских экспортеров

Резюме

Последний кризис в мировой экономике привел к резкому распаду международного тор-
гового обмена в 2009 году. Снижение стоимости международного торгового обмена вытекало,  
в частности, из глобального экономического спада, снижения доверия на рынках, ограниче-
ния возможности финансирования торговли кредитом, а также структуры мировой торговли, 
которая находится под влиянием глобальных производственных цепочек. Несмотря на крах 
мировой торговли и глобальный спад, показателям рентабельности для группы польских экс-
портеров и специализированных экспортеров в 2008-2011 гг. была свойственна тенденция  
к росту. Более того, в анализуруемый период польские экспортеры отметили более высокий 
прирост рентабельности товарооборота нетто, чем предприятия-неэкспортеры. В этой связи 
цель настоящего исследования – провести анализ обусловленностей макроэкономического ха-
рактера, которые повлияли на экономическое положение польских экспортеров, а также отве-
тить на вопрос о причинах столь хорошего положения польских экспортеров в период кризиса. 
Проведенные исследования показали, что относительно хорошее экономическое и финансовое 
положение польских экспортеров в период последнего кризиса, в том числе в период краха ми-
ровой торговли, по крайней мере частично было следствием проявления нескольких положи-
тельных тенденций макроэкономического характера, в том числе относительно быстрого вос-
становления экономического роста и внутреннего спроса на основных польских экспортных 
рынках, а также появление благоприятных тенденций в отношении формирования валютных 
курсов и условий торговли во внешнем торговом обмене. 

Ключевые слова: экспорт, специализированные экспортеры, рентабельность польских экс-
портеров.
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