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Szanowni Paƒstwo, 

Choç wydaje si´, ˝e najostrzejszà faz´
globalnego kryzysu finansowego mamy 
za sobà, jego skutki jeszcze długo b´dà
wpływaç na gospodarki paƒstw regionu
Europy Ârodkowej i Wschodniej. Nasz 
region kryzys dotknàł bowiem szczególnie
mocno – niektóre paƒstwa stan´ły 
na kraw´dzi bankructwa, inne musiały
mocno zacisnàç pasa, aby uniknàç tego
losu. Ni˝sza aktywnoÊç gospodarcza 
w bezpoÊredni sposób przeło˝yła si´ 
na zmniejszone wpływy podatkowe, 
zaÊ wydatki bud˝etowe cz´sto bardzo
trudno było odpowiednio obni˝yç 
bez dramatycznych konsekwencji 
dla gospodarki i społeczeƒstwa. Dlatego
niektórym krajom regionu mo˝e groziç
dzisiaj kryzys zadłu˝eniowy, podobny 
do obserwowanego w Europie Zachodniej,
który mo˝e pociàgnàç za sobà ryzyko 
dalszej destabilizacji finansowej.

W publikacji, którà oddajemy w Paƒstwa
r´ce, staramy si´ oceniç to ryzyko 
opierajàc si´ na aktualnych wskaênikach
istotnych dla stanu zdrowia gospodarek,
w tym – co szczególnie istotne – na danych
dotyczàcych stanu finansów publicznych.
Płynàce z raportu wnioski jednoznacznie
wskazujà, ˝e paƒstwa Europy Ârodkowej 
i Wschodniej muszà byç przygotowane 
na długi okres ograniczonej dynamiki
wzrostu, którym mogà towarzyszyç 
du˝e wahania na rynkach finansowych. 
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e lepsze czasy 
w koƒcu powrócà, choç w tej chwili trudno
stwierdziç, kiedy to nastàpi. Najlepszy
sposób na przetrwanie trudnego okresu 
to rozwa˝na polityka gospodarcza 
i energiczne reformy strukturalne.

Zapraszamy do zapoznania si´ 
z opracowaniem.

Olga Grygier-Siddons
Prezes Zarzàdu 

Prof. Witold Orłowski
Główny doradca 
ekonomiczny 
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Urz´dy statystyczne i banki centralne krajów Europy Ârodkowej i Wschodniej

èródła danych wykorzystanych w raporcie:
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Europa Ârodkowa i Wschodnia
była prawdopodobnie jednym
z tych regionów Êwiata, 
które najbardziej ucierpiały 
w wyniku globalnego kryzysu
finansowego. W ostatnich 
latach rozwój gospodarczy 
regionu charakteryzował si´
du˝à zmiennoÊcià, skrajnymi
wahaniami i powa˝nymi 
problemami w sferze 
finansowej. Niestety, problemów
nie udało si´ jeszcze rozwiàzaç,
podczas gdy w globalnà, 
europejskà i regionalnà
gospodark´ uderzajà ciàgle
nowe fale kryzysu.

Streszczenie

Po trudnym roku 2009 r. – roku recesji 
– powolny trend wzrostowy powrócił 
do wi´kszoÊci paƒstw Europy Ârodkowej 
i Wschodniej w 2010 r. Prognozy na 2011 r.
sà doÊç optymistyczne dla wszystkich 
krajów regionu – wzrost PKB 
ma przyspieszyç z 1-1,5% w 2010 r. 
do 3-4% w 2011 r. Niestety, prawdopodobne
ujemne skutki drugiej fali kryzysu 
finansowego mogà doprowadziç 
do obni˝enia tych prognoz. Stan finansów
publicznych w krajach Europy Ârodkowej 
i Wschodniej pogorszył si´ dramatycznie
w trakcie kryzysu. Prognozy na lata 
2010-11 sà niewesołe, w wi´kszoÊci 
krajów spodziewana jest tylko niewielka
redukcja deficytów. Z kolei wysokoÊç
długu publicznego w wi´kszoÊci paƒstw
Europy Ârodkowej i Wschodniej jest nadal
na umiarkowanym poziomie. Niepokojàce
jest jedynie tempo powi´kszania si´ długu
publicznego w wielu krajach. 

Oceny pozycji regionu w stosunku 
do zagranicy sà mniej optymistyczne.
Mimo i˝ obecny deficyt obrotów bie˝àcych
nie wyglàda powa˝nie, zagro˝enia kryjà
si´ w rozmiarach i strukturze zadłu˝enia

zagranicznego. Poziom zadłu˝enia 
jest doÊç wysoki w wielu krajach Europy 
Ârodkowej i Wschodniej. Ryzyko mo˝e
byç powiàzane z wysokim udziałem
krótkoterminowego zadłu˝enia 
zagranicznego, które w niektórych 
przypadkach przekracza 50% całoÊci
długu. Stosunek rezerw walutowych 
do krótkoterminowego zadłu˝enia i salda
obrotów bie˝àcych jest w kilku krajach
niebezpiecznie niski. Ponadto, oceny
wiarygodnoÊci poszczególnych krajów 
Europy Ârodkowej i Wschodniej sà bardzo
zró˝nicowane – od pełnej wiarygodnoÊci
do całkowitego jej braku. 

Spowolnienie gospodarcze oraz problemy
z finansowaniem zewn´trznym wywołane
przed drugà fal´ kryzysu mogà te˝ szybko
przeło˝yç si´ na problemy krajowych 
sektorów bankowych. W niektórych krajach
Europy Ârodkowej i Wschodniej obecny
poziom zadłu˝enia gospodarstw domowych
i przedsi´biorstw, a tak˝e udział kredytów
w walutach obcych okreÊla si´ jako wysoki.
Ponadto, stosunek kredytów do depozytów
si´ga w niektórych krajach 200%, co
stanowi du˝y czynnik ryzyka dla sektorów

bankowych tych krajów. Ocena całoÊciowa
zagro˝eƒ, jakie stojà przez paƒstwami 
Europy Ârodkowej i Wschodniej w wyniku
drugiej fali kryzysu pokazała, ˝e kraje 
najbardziej podatne na kryzys zadłu˝enia
to Łotwa i Litwa. Pojawienie si´ bardzo
powa˝nych zagro˝eƒ nara˝a na szwank
rozwój Białorusi, Ukrainy i Bułgarii.
Szczególnej uwagi wymagajà tak˝e
W´gry, Chorwacja, Rumunia, Estonia 
i Serbia. W porównaniu z tymi krajami
problemy Słowacji, Czech, Rosji, a tak˝e
Polski i Słowenii wydajà si´ mniej groêne.

Paƒstwa Europy Ârodkowej i Wschodniej
muszà byç przygotowane na długi okres
ograniczonej dynamiki wzrostu połàczony
z zaburzeniami na rynkach finansowych.
Czasy szybkiego rozwoju w koƒcu
powrócà, ale w tej chwili trudno stwierdziç,
kiedy to nastàpi. Rozwa˝na polityka
gospodarcza, wspierana przez energiczne
reformy strukturalne, to najlepszy sposób
na przetrwanie trudnego okresu w dobrej
kondycji.
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Drastyczne załamanie (ponad -15%)

Bardzo silny spadek (pomiędzy -10% i -15%)

Silny spadek (pomiędzy -5% i -10%)

Umiarkowany spadek (pomiędzy -0,1% i -5%)

Zerowy wzrost (pomiędzy -0,1% i +0,1%)

Wzrost gospodarczy 

Europa Ârodkowa i Wschodnia była 
prawdopodobnie jednym z tych regionów
Êwiata, które najbardziej ucierpiały 
w wyniku globalnego kryzysu finansowego.
W ostatnich latach rozwój gospodarczy 
regionu charakteryzował si´ du˝à 
zmiennoÊcià, skrajnymi wahaniami 
i powa˝nymi problemami w sferze 
finansowej. Niestety, problemów nie udało
si´ jeszcze rozwiàzaç, podczas gdy 
nowe fale kryzysu uderzajà w globalnà, 
europejskà i regionalnà gospodark´.

W latach przed kryzysem, szczególnie 
w okresie 2004-2007, wyglàdało na to, 
˝e region Europy Ârodkowej i Wschodniej
jednoznacznie nale˝y do beneficjentów
procesu globalizacji. Po wdro˝eniu 
najwa˝niejszych reform ustrojowych, 
liberalizacji rynków, stworzeniu niezb´dnych
instytucji, prywatyzacji firm i przystàpieniu
najbardziej zaawansowanych w procesie
reform paƒstw do UE, region zaczàł 
przyciàgaç znaczàce inwestycje 
zagraniczne. Rosły produktywnoÊç 
i konkurencyjnoÊç, a wraz z nimi 
zdecydowanie poprawiły si´ dochody 

i standard ˝ycia. Niestety, czas szybkiego
rozwoju skoƒczył si´ nagle wraz wybuchem
Êwiatowego kryzysu finansowego. Pierwsza
fala kryzysu, zapoczàtkowana upadkiem
banku Lehman Brothers we wrzeÊniu 
2008 r. i nast´pujàcym po nim kryzysem
bankowym oraz Êwiatowà recesjà, 
doprowadziła do radykalnego spadku PKB
we wszystkich wi´kszych krajach regionu
poza Polskà. 7 na 10 paƒstw na Êwiecie,
które odnotowały najwi´kszy spadek 
produkcji w 2009 r. stanowiły kraje Europy
Ârodkowej i Wschodniej, a spadek PKB 
w paƒstwach bałtyckich i na Ukrainie był
najwy˝szy na Êwiecie. Ponadto, zamro˝enie
globalnych rynków finansowych i szybki
spadek zaufania inwestorów, doprowadziły
wiele gospodarek Europy Ârodkowej 
i Wschodniej na skraj niewypłacalnoÊci. 
W wyniku tych wydarzeƒ 8 paƒstw 
w regionie było zmuszonych poprosiç 
o awaryjne wsparcie finansowe z MFW/UE.

Kolejna fala kryzysu, która dotarła 
do regionu w 2010 r., wià˝e si´ głównie 
z globalnym kryzysem zadłu˝enia paƒstw.
W wielu gospodarkach ogromne koszty

bud˝etowe zwiàzane z pomocà dla sektora
bankowego i stymulacjà wzrostu, 
połàczone z ju˝ wysokim poziomem 
długu publicznego i utrzymujàcà 
si´ niestabilnoÊcià rynków finansowych,
wywołały panik´ rynkowà i dramatyczne
pogorszenie nastrojów wÊród inwestorów.
Czynnikiem, który zapoczàtkował t´ fal´
kryzysu było ryzyko bankructwa Grecji 
i prawdopodobieƒstwo powtórzenia 
si´ tej sytuacji w kilku osłabionych krajach
strefy euro. Paradoksalnie, paƒstwa 
Europy Ârodkowej i Wschodniej wydajà
si´ byç bardziej podatne na kryzys ni˝
inne kraje, mimo i˝ ich poziom zadłu˝enia 
jest stosunkowo niski. Kolejne du˝e 
spowolnienie wzrostu w Europie Zachodniej
– krótko po tym jak gospodarki zacz´ły
wychodziç z recesji – powiàzane 
z prawdopodobieƒstwem spadku zaufania
inwestorów wobec rynków wschodzàcych,
mogà po raz kolejny uczyniç region 
podatnym na kryzys.

Skala szoku: prognoza skumulowanych zmian PKB, 2009 -2010

èródło: IMF, EBRD
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Region Europy Ârodkowej 
i Wschodniej mocno ucierpiał
od poczàtku Êwiatowego
kryzysu finansowego. 
W 2009 r. drastycznie spadł
eksport do Europy Zachodniej,
bezpoÊrednie inwestycje 
zagraniczne zmniejszyły si´ 
o 2/3 a dost´p do prywatnego
kapitału został radykalnie
ograniczony. 

Spowodowało to wewn´trzne problemy
gospodarcze i znaczny spadek PKB. 
Najwi´kszy, osiemnastoprocentowy
spadek zanotowano na Łotwie, a tylko
nieco mniejszy, pi´tnastoprocentowy, 
w pozostałych krajach bałtyckich 
i na Ukrainie. Inne paƒstwa odnotowały
spadki PKB od -4% do -8%. Jedynym
wyjàtkiem była Polska, której udało si´
utrzymaç dodatni wzrost PKB na poziomie
1,7%, dzi´ki połàczeniu zr´cznej polityki
rzàdu, obni˝eniu wartoÊci waluty, 
wzgl´dnej stabilnoÊci finansowej, 
ograniczonego uzale˝nienia od eksportu 
i znacznego dopływu funduszy 
rozwojowych UE. 

W 2010 r. powolny trend wzrostowy
powrócił do wi´kszoÊci paƒstw Europy
Ârodkowej i Wschodniej, z wyjàtkiem
paƒstw bałtyckich, które uległy najwi´kszej
destabilizacji podczas pierwszej fali kryzysu.
W wyniku wewn´trznych problemów 
finansowych wzrost na W´grzech i w kilku
krajach bałkaƒskich jest nadal bliski zeru.
Prognozy na 2011 r. sà doÊç optymistyczne
dla wszystkich krajów regionu – wzrost
PKB ma przyspieszyç z 1-1,5% w 2010 r.
do 3-4% w 2011 r. Niestety, z du˝ym 
prawdopodobieƒstwem mo˝na dziÊ
twierdziç, ˝e skutki drugiej fali kryzysu 
finansowego mogà doprowadziç 
do obni˝enia tych prognoz.

Perspektywy wzrostu gospodarczego
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Finanse publiczne
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Stan finansów publicznych w krajach Europy
Ârodkowej i Wschodniej dramatycznie
pogorszył si´ w trakcie kryzysu. W 2007 r.
we wszystkich wi´kszych paƒstwach 
regionu poza W´grami odnotowano 
deficyty sektora publicznego na poziomie
bliskim lub poni˝ej kryterium z Maastricht,
wynoszàcego -3% PKB. W 2009 r. sytuacja
uległa jednak całkowitemu odwróceniu,
gdy˝ tylko Estonia i BiałoruÊ nadal spełniały
to kryterium (wg MFW dane białoruskie
nale˝y traktowaç z dozà podejrzliwoÊci 
ze wzgl´du na nieprzejrzyste informacje
statystyczne nt. bud˝etu). Na Łotwie, Litwie
i Ukrainie deficyt wzrósł do niebezpiecznego
poziomu -10% PKB z powodu szybkiego
spadku dochodów z podatków, w tym
samym czasie w Rosji wzrost deficytu 
był tylko nieznacznie mniejszy za sprawà
wdro˝enia kosztownego pakietu 
pobudzania wzrostu gospodarczego.
Prognozy na lata 2010-11 sà niewesołe, 
w wi´kszoÊci krajów spodziewana jest 
tylko niewielka redukcja deficytów. Je˝eli 
nie zostanà wprowadzone radykalne 
programy konsolidacji fiskalnej, 
utrzymujàce si´ na wysokim poziomie 
deficyty bud˝etowe uczynià kraje regionu
podatnymi na kryzysy zadłu˝enia. 

Z kolei, nieco paradoksalnie, wysokoÊç
długu publicznego w wi´kszoÊci paƒstw
Europy Ârodkowej i Wschodniej jest nadal
na umiarkowanym poziomie. W 2011 r. 
stosunek zadłu˝enia publicznego do PKB
ma przekraczaç 60% tylko na W´grzech, 
a w Polsce i na Łotwie b´dzie si´ on powoli
zbli˝ał do tego limitu. Jest to sytuacja doÊç
komfortowa w porównaniu z wi´kszoÊcià
paƒstw strefy euro: nale˝y zauwa˝yç, 
˝e pomimo programów ci´ç bud˝etowych
spodziewany w 2011 r. stosunek długu
publicznego do PKB ma wynieÊç w Grecji
134%, w Portugalii 91%, a w Irlandii 87%.
Niepokojàce jest za to tempo powi´kszania
si´ długu publicznego w wielu krajach 
regionu. JeÊli w najbli˝szych latach b´dzie
si´ utrzymywał wysoki deficyt sektora 
publicznego, sytuacja mo˝e szybko ulec
dalszemu pogorszeniu.
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Podczas gdy sytuacja finansów publicznych
w krajach Europy Ârodkowej i Wschodniej
nie wyglàda – z wyjàtkiem nadmiernych
deficytów bud˝etowych – szczególnie
groênie, pozycja finansowa wi´kszoÊci 
krajów regionu wobec zagranicy 
nie jest najlepsza. Sytuacja przedstawia 
si´ odwrotnie, ni˝ w przypadku finansów 
publicznych: problemem nie sà obecne
rozmiary deficytu obrotów bie˝àcych, 
ale zagro˝enia kryjà si´ w rozmiarach 
i strukturze zadłu˝enia zagranicznego.
Przed kryzysem deficyt obrotów bie˝àcych
paƒstw Europy Ârodkowej i Wschodniej 
był doÊç wysoki, szczególnie w krajach
bałtyckich i na Bałkanach. W regionie 
tylko Rosja odnotowała du˝à nadwy˝k´ 
na rachunku bie˝àcym, dzi´ki znacznym
przychodom z eksportu ropy i gazu. 
Recesja z 2009 r. spowodowała szybkie
zmniejszenie deficytów kosztem du˝ego
spadku popytu krajowego. Przewidywana
na 2010 r. wysokoÊç deficytów tylko 
na Białorusi i w krajach bałkaƒskich mo˝e
zostaç uznana za groênà. Sytuacja 
na Białorusi jest szczególnie niebezpieczna,
poniewa˝ kraj ten nie ma praktycznie
dost´pu do rynków finansowych, a jego
zdolnoÊci do finansowania deficytu
bie˝àcego zale˝à przede wszystkim 
od rozgrywek politycznych z Rosjà.

Zadłu˝enie zagraniczne w wielu krajach
Europy Ârodkowej i Wschodnie jest doÊç
wysokie; szczególnie w paƒstwach 
bałtyckich, na W´grzech, w Słowenii, 
Bułgarii i na Ukrainie. Jeszcze bardziej
niebezpieczna wydaje si´ odnotowana 
w niektórych krajach struktura zadłu˝enia.
Wysoki poziom ryzyka mo˝e byç powiàzany
z wysokim udziałem zobowiàzaƒ 
krótkoterminowych (do spłaty w ciàgu roku)
w całoÊci zadłu˝enia zagranicznego.
Jakikolwiek problem ze spłatà bàdê
rolowaniem takich zobowiàzaƒ mo˝e 
natychmiast spowodowaç podwy˝k´ stóp
procentowych ˝àdanych przez inwestorów
zagranicznych, utrat´ wiarygodnoÊci, panik´
rynkowà, a w konsekwencji nawet 
doprowadziç do niewypłacalnoÊci paƒstwa.
W przypadku Litwy, Słowacji i Rumunii
krótkoterminowe po˝yczki stanowià ponad
połow´ całego zadłu˝enia, a w przypadku
krajów bałtyckich i Bułgarii zbli˝ajà si´ 
do połowy całego zadłu˝enia.

Zadłu˝enie zewn´trzne
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ZdolnoÊç kraju do zaspokojenia potrzeb 
finansowych w stosunku do zewn´trznych
wierzycieli i tym samym do utrzymania 
zaufania inwestorów i unikni´cia ryzyka
niewypłacalnoÊci zale˝y przede wszystkim
od dostatecznej wysokoÊci rezerw 
walutowych w bankach centralnych. 
Najlepszym sposobem oceny skali 
rezerw jest porównanie ich z szacunkowà 
wielkoÊcià wydatków walutowych kraju:
sumy krótkoterminowego zadłu˝enia i salda
obrotów bie˝àcych. Wynik zbli˝ony do 100%
lub przekraczajàcy ten próg sugeruje, ˝e w
banku centralnym jest wystarczajàca iloÊç
wymienialnych walut potrzebna do pokrycia
rocznego zapotrzebowania finansowego
kraju, nawet jeÊli nie jest mo˝liwe po˝yczanie
pieni´dzy na rynkach mi´dzynarodowych.
Stosunek rezerw walutowych do sumy
krótkoterminowego zadłu˝enia oraz salda
obrotów bie˝àcych jest na bezpiecznym
poziomie w wi´kszoÊci krajów Europy
Ârodkowej i Wschodniej, z wyjàtkiem 
Białorusi i Litwy, a w mniejszym stopniu
Chorwacji, Bułgarii i Łotwy. Nale˝y zauwa˝yç,
˝e kraje, w których obowiàzuje euro
(Słowenia, Słowacja i od 2011 r. Estonia)
nie muszà utrzymywaç du˝ych rezerw 
walutowych, poniewa˝ ich waluta 
jest akceptowanym na całym Êwiecie 
Êrodkiem spłaty zobowiàzaƒ. 
Innym sposobem na zaspokojenie
krótkoterminowych potrzeb finansowych
kraju jest zebranie kapitału na mi´dzynaro-
dowych rynkach finansowych. Jest to jednak
mo˝liwe tylko wtedy, gdy kraj jest postrzegany
jako wiarygodny po˝yczkobiorca. 
WiarygodnoÊç oceniajà wyspecjalizowane
agencje, które przyznajà krajom ratingi
(oceny zdolnoÊci kraju do spłaty długów). 
Oceny wiarygodnoÊci paƒstw Europy 
Ârodkowej i Wschodniej sà doÊç 
zró˝nicowane. Kraje Europy Ârodkowej 
(z wyjàtkiem W´gier) oraz Estonia cieszà si´
pełnym zaufaniem rynku, co podkreÊlajà
wysokie ratingi kredytowe. Oznacza to, 
˝e te paƒstwa nie powinny mieç powa˝nych
problemów z finansowaniem swoich potrzeb
na rynku. Ratingi kredytowe innych paƒstw
sà ograniczone lub niskie, co oznacza 
trudnoÊci ze znalezieniem kapitału i wysokie
koszty jego pozyskania. WiarygodnoÊç 
jest szczególnie niska w przypadku Ukrainy
i Białorusi. Nale˝y podkreÊliç, ˝e ratingi 
dla Białorusi mogà zostaç jeszcze bardziej
obni˝one ze wzgl´du na niewystarczajàcy
poziom rezerw walutowych.
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Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego
i deficytu obrotów bie˝àcych, 2009

èródło: MFW, EBOR
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WiarygodnoÊç kredytowa kraju, sierpieƒ 2010
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Nale˝y przypomnieç, ˝e czynnikami, które
spowodowały najpowa˝niejsze problemy
paƒstw Europy Ârodkowej i Wschodniej 
w czasie pierwszej fazy kryzysu 
finansowego były: z jednej strony szybka
ekspansja kredytowa i wzrost zadłu˝enia
gospodarstw domowych oraz 
przedsi´biorstw w okresie poprzedzajàcym
kryzys, z drugiej zaÊ znaczny udział
kredytów w walutach obcych, zwi´kszajàcy
wra˝liwoÊç sektora bankowego na zmiany
kursów walut. 

Obecny poziom zadłu˝enia gospodarstw
domowych oraz przedsi´biorstw w stosunku
do PKB oceniç mo˝na jako wysoki 
na Łotwie, Estonii, Słowenii, Ukrainie, 
Bułgarii i Chorwacji. Bardziej niebezpieczny
jest jednak du˝y udział kredytów 
w walutach obcych w krajach bałtyckich, 
a w mniejszym zakresie w Bułgarii,
Chorwacji, na Ukrainie i W´grzech.
Du˝y udział kredytów w walutach obcych
mo˝e byç groêny w przypadku znacznej
dewaluacji waluty krajowej. 

W takim przypadku zobowiàzania
zadłu˝onych instytucji, wyra˝one 
w walucie krajowej, powa˝nie rosnà. 
Istnieje ryzyko, ˝e znaczna cz´Êç długów
mo˝e staç si´ wtedy trudna do spłaty, 
co mo˝e byç groêne dla rentownoÊci 
i stabilnoÊci całego sektora bankowego. 
Z drugiej strony trzeba pami´taç, 
˝e dewaluacja waluty mo˝e równie˝ 
odegraç w czasie recesji rol´ pozytywnà,
łagodzàc skutki malejàcego eksportu 
i przyczyniajàc si´ do redukcji skali
bezrobocia. Dlatego te˝ łàczne 
potencjalne skutki osłabienia waluty 
sà uzale˝nione od bilansu pomi´dzy 
pozytywnymi skutkami dla realnej 
gospodarki, a negatywnymi skutkami 
dla sektora finansowego.

Obecnie kraje Europy Ârodkowej 
i Wschodniej dzielà si´ na dwie kategorie.
Jednà stanowià kraje albo stosujàce 
sztywny kurs wymiany niepozwalajàcy 
na dewaluacj´ waluty (paƒstwa bałtyckie,
Bułgaria), albo u˝ywajàce euro. 

Gwarancj´ utrzymania stabilnego kursu
majà jednak tylko kraje nale˝àce do strefy
euro (Słowenia, Słowacja i od 2011 r. 
Estonia). Pozostałe paƒstwa bałtyckie, 
a tak˝e Bułgaria, desperacko próbujà
utrzymaç stały kurs wymiany, bo du˝y
udział kredytów w walutach obcych czyni
ich banki bardzo wra˝liwymi na skutki 
dewaluacji. Druga kategoria to kraje 
stosujàce zmienny kurs wymiany, 
co pozwala na osłabienie waluty. 
Ze wzgl´du na znaczny udział kredytów 
w walutach obcych taka polityka mo˝e
byç niebezpieczna dla Ukrainy, W´gier 
i paƒstw bałkaƒskich, podczas gdy 
w Czechach, Polsce, Rosji i na Białorusi
ryzyko zwiàzane z osłabieniem waluty 
jest niewielkie.

Sektor bankowy
Relacja zadłu˝enia podmiotów krajowych do PKB, 2009

èródło: MFW, EBOR, banki centralne

Spowolnienie gospodarcze
oraz problemy 
z finansowaniem zewn´trznym
wywołane przed drugà 
fal´ kryzysu mogà szybko
przeło˝yç si´ na problemy
krajowych sektorów
bankowych. 
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Poza podatnoÊcià na fluktuacje 
kursów wymiany, wa˝nym czynnikiem 
determinujàcym stabilnoÊç sektora
bankowego sà zdrowe proporcje kredytów
do depozytów. Ogólnie, jeÊli proporcja
wynosi poni˝ej 100% oznacza to, ˝e kredyty
sà finansowane przede wszystkim 
z oszcz´dnoÊci krajowych. Proporcja
powy˝ej 100% oznacza, ˝e banki finansujà
kredyty głównie poprzez po˝yczki z zagranicy.
Czyni je to niezwykle wra˝liwymi na sytuacj´
na globalnych rynkach finansowych, 
a w przypadku zawirowaƒ stwarza du˝e
zagro˝enie dla krajowych sektorów
bankowych.

Sytuacj´ sektora bankowego mo˝na uznaç
za bezpiecznà z tego punktu widzenia 
tylko w przypadku Europy Ârodkowej, 
z wyłàczeniem W´gier. W innych krajach
proporcje kredytów do depozytów
przekraczajà 100%, a w krajach bałtyckich,
na Ukrainie i Białorusi wskaêniki osiàgajà
niebezpiecznie wysoki poziom. Innymi
słowy, sektory bankowe w tych krajach 
sà nara˝one na powa˝ne ryzyko, które
mo˝e si´ urzeczywistniç, gdyby druga fala 
Êwiatowego kryzysu uderzyła z pełnà siłà.
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Zmiana wartoÊci waluty krajowej wobec euro w %, 2 kw. 2010/4 kw. 2008

èródło: MFW, EBOR
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Relacja kredytów do depozytów w sektorze bankowym, 2009
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EUROPA ÂRODKOWA I WSCHODNIA W OBLICZU KRYZYSU ZADŁU˚ENIOWEGO • TWARDE LÑDOWANIE 2 13

Ostatnia uwaga co do sytuacji sektora
bankowego w paƒstwach Europy Ârodkowej
i Wschodniej dotyczy jego struktury. 
Z jednej strony niebezpieczna sytuacja
mo˝e byç wynikiem du˝ego udziału banków
paƒstwowych w rynku. Choç niektóre 
z banków paƒstwowych prowadzà 
działalnoÊç w taki sam sposób jak banki
prywatne, w niektórych przypadkach mo˝na
spodziewaç si´ problemów, głównie
zwiàzanych z pokusà nadu˝ycia. 
Dotyczy to szczególnie Białorusi, a w nieco
mniejszym stopniu Rosji i Ukrainy. 
Problemy z sektorem bankowym Europy
Ârodkowej i Wschodniej mogà wynikaç 
z niewystarczajàcego nadzoru i słaboÊci
strukturalnych, wywołanych przez niejasne
powiàzania mi´dzy bankami a du˝ymi
spółkami z sektora niefinansowego.

Z drugiej strony, nale˝y te˝ zauwa˝yç 
problem wspólny dla wszystkich pozostałych
krajów regionu, poza Słowenià. Jest 
to problem wynikajàcy z bardzo du˝ego 
udziału banków z kapitałem zagranicznym.
Niebezpieczeƒstwo, które ju˝ dostrze˝ono
w trakcie pierwszej fali kryzysu, polega 
na tym, ˝e banki krajowe mogà „zaraziç
si´” problemami swoich banków-matek 
w Europie Zachodniej i USA. 
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Najwa˝niejsze zagro˝enia dla sytuacji
gospodarczej w krajach Europy Ârodkowej
i Wschodniej zwiàzane z kryzysem 
kredytowym mo˝na podzieliç 
na trzy obszary. 

1. Potencjalne problemy z długiem publicznym
mogà wystàpiç we wszystkich krajach 
Europy Ârodkowej i Wschodniej poza Estonià,
Słowacjà i Rosjà. Szczególnie nara˝one 
sà W´gry, Litwa i Rumunia. Najbardziej 
zagro˝ona jest jednak Łotwa, ze wzgl´du 
na błyskawiczny wzrost poziomu zadłu˝enia
i kiepskie perspektywy powrotu tendencji 
wzrostowych w gospodarce.

2. Problemy z zadłu˝eniem zagranicznym mogà
pojawiç si´ przede wszystkim na Białorusi,
która jest powa˝nie zagro˝ona 
niewypłacalnoÊcià. Równie˝ sytuacj´ 
na Litwie, Łotwie i w Bułgarii mo˝na oceniç
jako niebezpiecznà. Za bezpiecznà mo˝na
uznaç tylko sytuacj´ w krajach Europy 
Ârodkowej, z wyjàtkiem W´gier, a tak˝e 
w Rosji.

3. Potencjalne problemy w sektorze bankowym
mogà mieç wpływ na wszystkie paƒstwa 
bałtyckie, bałkaƒskie i Europ´ Wschodnià
(szczególnie BiałoruÊ i Ukrain´). Sytuacj´ 
na Łotwie nale˝y uznaç za najbardziej
powa˝nà. 

CałoÊciowa ocena zagro˝eƒ, jakie stojà 
przez paƒstwami Europy Ârodkowej 
i Wschodniej w wyniku drugiej fali kryzysu
pokazała, ˝e kraje najbardziej podatne 
na kryzys zadłu˝enia to Łotwa i Litwa. Bardzo
powa˝ne zagro˝enia mogà zahamowaç
rozwój Białorusi, Ukrainy i w mniejszym stopniu
Bułgarii. Szczególnej uwagi wymagajà tak˝e
W´gry, Chorwacja i Rumunia. Łatwiejsza, 
choç nadal potencjalnie niebezpieczna, 
jest sytuacja w Estonii i Serbii. W porównaniu
z tymi krajami problemy Słowacji, Czech,
Rosji, a tak˝e Polski i Słowenii wydajà si´
mniej groêne.

Paƒstwa Europy Ârodkowej i Wschodniej
muszà byç przygotowane na długi okres
ograniczonej dynamiki wzrostu połàczony 
z zaburzeniami rynków finansowych. 
Czas szybkiego wzrostu w koƒcu powróci, 
ale trudno stwierdziç, kiedy nastàpi poprawa.
Rozwa˝na polityka gospodarcza, wspierana
przez energiczne reformy strukturalne, 
to najlepszy przepis na przetrwanie trudnego
okresu w dobrej kondycji.

Podsumowanie zagro˝eƒ

Niska podatność na kryzys

Wysoka podatność�na kryzys

Słowacja Czechy Rosja
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Legenda:
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Podstawowe informacje (2009)

Czechy Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 10,2 324 3,1

PKB, mld USD 192 2 672 7,2

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 25,1 16,3 154,0

Eksport w procentach PKB 58,7 39,4 149,0

Wzrost PKB, 2009 -4,3 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 2,2 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 1,8 2,9 x

Mocne strony:

• Umiarkowany dług publiczny

• Wysoka wiarygodnoÊç

• Umiarkowany dług zagraniczny

• Mocny sektor bankowy

• Członkostwo w UE

Słabe strony:

• Zbyt du˝y deficyt bud˝etowy

• Słabe prognozy wzrostowe

• Silne uzale˝nienie od eksportu 
do Europy Zachodniej

Czechy

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

* Wg parytetu siły nabywczej èródła: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Czechy podnoszà si´ 
z gł´bokiej recesji z 2009 r.,
spowodowanej przede 
wszystkim połàczeniem
spadku eksportu i inwestycji. 

Ogólna ocena sytuacji ekonomicznej
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Prognozy wzrostowe na lata 2010-11
poprawiajà si´ – przewidywany 
jest umiarkowany wzrost PKB wynoszàcy
ponad 2%. Czechy sà jednak jednym 
z najbardziej uzale˝nionych od eksportu
paƒstw w regionie, a ich gospodarka jest
ÊciÊle powiàzana z zachodnià cz´Êcià UE
– w zwiàzku z tym wi´ksze spowolnienie 
w Europie Zachodniej mo˝e mieç 
negatywny wpływ na perspektywy wzrostu.

Sytuacj´ w Czechach ratujà mocne 
podstawy makroekonomiczne 
i rozbudowany sektor finansowy. 
Tempo wzrostu jest wprawdzie nieco
rozczarowujàce, ale kraj cieszy si´ 
reputacjà jednej z najbardziej stabilnych 
i wiarygodnych gospodarek w regionie.
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Od poczàtku procesu transformacji Czechy
prowadzà doÊç rozwa˝nà polityk´ fiskalnà.
Dzi´ki temu dług publiczny jest nadal doÊç
niski, na poziomie 35% PKB. 

Niestety kryzys globalny i krajowa recesja
doprowadziły do szybkiego pogorszenia
si´ sytuacji bud˝etowej. Deficyt sektora
publicznego pogł´bił si´ z mniej ni˝ -3%
PKB w latach 2006-2008 to -5,9% PKB 
w 2010 r. W zwiàzku z brakiem radykalnej
reakcji politycznej, Komisja Europejska 
zakłada, ˝e wysoki deficyt b´dzie si´
utrzymywał przez kilka lat, a poziom długu
publicznego si´gnie w 2011 r. 44%.

Finanse publiczne
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Sytuacja zewn´trzna Czech wydaje 
si´ doÊç komfortowa. Poziom zadłu˝enia
zagranicznego jest doÊç niski i si´ga 41%
PKB. W przeciwieƒstwie do wi´kszoÊci
paƒstw Europy Ârodkowej i Wschodniej,
gospodarka Czech charakteryzuje si´ 
stosunkowo wysokimi oszcz´dnoÊciami.
Dzi´ki temu Czechy nie sà tak bardzo, 
jak inne kraje uzale˝nione od po˝yczania

kapitału zagranicznego w celu 
sfinansowania swoich potrzeb 
inwestycyjnych. Obecny deficyt bie˝àcy
utrzymywał si´ na bezpiecznym poziomie
ok. -3% PKB, nawet w okresie 
poprzedzajàcym kryzys. W czasie kryzysu
deficyt zmalał do -1% PKB ze wzgl´du 
na mniejsze zapotrzebowanie na import 
i osłabienie waluty.

Bilans zewn´trzny
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Czechy stosujà zmienny 
kurs waluty, co pozwala 
na fluktuacje wartoÊci korony. 

W czasie kryzysu czeska waluta straciła
ok. 10% swojej poczàtkowej wartoÊci 
w stosunku do euro, co pomogło 
eksporterom zmagajàcym si´ ze znacznym
spadkiem popytu zagranicznego.
Niezwykle niski poziom krajowego
zadłu˝enia w walutach obcych – b´dàcy
przynajmniej cz´Êciowo skutkiem bardzo
niskich krajowych stóp procentowych 
– oznacza, ˝e elastyczna polityka kursowa
jest całkowicie bezpieczna. 
Stopa inflacji w Czechach pozostaje 
na niskim poziomie, poni˝ej 2%.

StabilnoÊç waluty
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Obcià˝enia podatkowe w Czechach 
w ostatnim zostały obni˝one (za wyjàtkiem
VAT), jednak bariery biurokratyczne nadal
powodujà, ˝e prowadzenie działalnoÊci
gospodarczej w tym kraju jest stosunkowo
trudne. 

Zmiany w przepisach podatkowych:

• Stawka podatku dochodowego od osób
prawnych spadła o 1% w 2010 r. wynosi
obecnie 19%;

• Nowelizacja ustawy o podatkach 
dochodowych przeprowadzona 
w 2009 r. wprowadziła przepisy 
dopuszczajàce, pod pewnymi 
warunkami, szybszà amortyzacje 
nowo nabywanych aktywów;

• W 2009 r. zatwierdzono zmian´ ustawy
o składkach na ubezpieczenia społeczne
wprowadzajàcà zni˝ki dla pracodawców
w składkach na ubezpieczenia społeczne
oraz paƒstwowy program obejmujàcy
polityk´ zatrudnienia;

• Od dnia 1 stycznia 2010 r. przejÊciowo
podniesiono stawki VAT o jeden punkt
procentowy. Podstawowa stawka 

VAT wynosi 20%, natomiast stawka 
obni˝ona to 10%;

• Podatek dochodowy od osób fizycznych
nie uległ zmianie, a jego stawka wynosi
15%.

Zmiany w prawie obejmujà nast´pujàce
obszary:

• Od 2008 r. obowiàzuje w Czechach
nowatorska ustawa o niewypłacalnoÊci,
która rozszerzyła gam´ mo˝liwych
sposobów przeprowadzenia upadłoÊci 
i wprowadziła rejestr niewypłacalnoÊci;

• Ustawa o znaczàcej sile rynkowej 
uregulowała sytuacj´ silnych 
nabywców na rynkach produktów 
rolnych i spo˝ywczych;

• W 2010 r. wprowadzono znacznie
bardziej surowe kryteria dla producentów
energii słonecznej i obni˝ono stop´
zwrotu z inwestycji w ten dynamicznie
rozwijajàcy si´ sekto;

• Wprowadzono zmiany dotyczàce
egzekucji nale˝noÊci publicznych, 
w tym obowiàzek ró˝nicujàcy

post´powania w zale˝noÊci 
od wysokoÊci egzekwowanej kwoty;

• W listopadzie 2009 r. wprowadzono 
system informatyczny umo˝liwiajàcy
wysyłanie i odbiór oficjalnych 
dokumentów do i od organów
administracji publicznej w formie 
elektronicznej. 
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Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Czechy Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -5,9 -6,1

Dług publiczny w % PKB 35,4 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 57,9 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 13% 51%

Relacja kredytów do depozytów 77% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -1,0 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 41,0 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 42% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 102% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) A 

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne

Czechy nale˝à do grupy
paƒstw Europy Ârodkowej 
i Wschodniej, które 
sà najmniej podatne 
na zagro˝enia kryzysu 
kredytowego. 

Choç deficyt bud˝etowy jest wysoki 
i nie sà aktualnie proponowane radykalne
działania, aby go zmniejszyç, niski dług
publiczny zmniejsza prawdopodobieƒstwo
powa˝nego kryzysu fiskalnego.

Czeski sektor bankowy jest niezwykle 
stabilny ze wzgl´du na umiarkowany
poziom zadłu˝enia przedsi´biorstw 
i gospodarstw domowych oraz bardzo
niski udział kredytów w walutach obcych,
a tak˝e korzystny stosunek kredytów 
do depozytów na poziomie znacznie
poni˝ej 100%. Zewn´trzna pozycja Czech
tak˝e wyglàda na solidnà. Ani deficyt
bie˝àcy ani dług zagraniczny nie sà 
na niebezpiecznym poziomie. Rezerwy
walutowe sà wystarczajàce, wiarygodnoÊç
na zewnàtrz (mierzona na podstawie 
ratingów kredytowych) pozostaje wysoka. 

O˝ywienie w Czechach zale˝y 
w znacznym stopniu od wyników
naszych zachodnich sàsiadów, 
gdzie dostrzegamy wiele pozytywnych 
sygnałów, takich jak wi´ksze 
oczekiwania wzrostu zarówno ze strony
sektora przedsi´biorstw prywatnych,
jak i paƒstwowych, od koƒca 
pierwszego półrocza 2010 r. 

Tak˝e ostro˝ny optymizm czeskich
prezesów oraz właÊcicieli lokalnych
przedsi´biorstw wyra˝ony w sonda˝ach
PwC pozwala oczekiwaç wzrostu 
przychodów w wi´kszoÊci 
przedsi´biorstw w 2010 r. i 2011 r.

Jifií Moser 

Partner Zarzàdzajàcy
PricewaterhouseCoopers Czechy



Podstawowe informacje (2009)

Polska Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 38.4 324 11.9

PKB, mld USD 428 2 672 16.0

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 17.9 16.3 109.8

Eksport w procentach PKB 32.6 39.4 82.8

Wzrost PKB, 2009 1.7 -7.4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 3.0 2.2 x

Prognoza inflacji 2010-12 2.4 2.9 x

Mocne strony:

• DoÊç dynamiczny wzrost PKB 

• Wysoka wiarygodnoÊç

• Umiarkowany dług zagraniczny 

• Silny sektor bankowy 

• Członkostwo w UE 

Słabe strony:

• Zbyt wysoki deficyt fiskalny 

• Szybko rosnàcy dług publiczny

Polska

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy 
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Od poczàtku kryzysu Polska
osiàga najlepsze wyniki 
w regionie (oraz w Europie)
pod wzgl´dem tempa
wzrostu gospodarczego.

W 2009 roku była jedynym krajem w UE,
który utrzymał dodatni wskaênik wzrostu
PKB na poziomie 1,7% w wyniku 
nieznacznego spadku popytu
wewn´trznego oraz istotnego ograniczenia
deficytu handlu zagranicznego. Ponadto
perspektywy na lata 2010–11 równie˝
nale˝à do najlepszych w regionie. 
W najbli˝szym okresie kraj nie osiàgnie
ponownie dynamiki obserwowanej 
przed kryzysem, jednak MFW prognozuje
kontynuacj´ solidnego wzrostu PKB 
na poziomie 3%. 

Nawet je˝eli poprawa sytuacji w Europie
Zachodniej nie oka˝e si´ spektakularna za
sprawà nowej fali kryzysu, to i tak 
stosunkowo du˝y rynek wewn´trzny 
i umiarkowane uzale˝nienie od eksportu
powinny umo˝liwiç Polsce kontynuacj´
Êcie˝ki wzrostu. Sytuacja Polski poprawiła
si´ dzi´ki doÊç solidnym podstawom
makroekonomicznym oraz silnemu 
sektorowi finansowemu. Pomimo 
problemów fiskalnych kraj jest nadal 
uznawany za jednà z najbardziej stabilnych
i wiarygodnych gospodarek w regionie.

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej
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Stan polskich finansów publicznych budzi
pewne obawy. Dług publiczny kształtuje
si´ na umiarkowanym według standardów
zachodnioeuropejskich poziomie 51% PKB,
jednak˝e ryzyko osiàgni´cia w ciàgu 
kolejnych 2–3 lat progu z Maastricht,
wynoszàcego 60% (zgodnie z polskà 
konstytucjà to nieprzekraczalna granica),
jest doÊç wysokie, je˝eli rzàd nie podejmie
bardziej zdecydowanych działaƒ. 

Kryzys globalny oraz recesja w kraju 
doprowadziły do gwałtownego pogorszenia
sytuacji fiskalnej Polski. Deficyt 
sektora publicznego wzrósł z poziomu
wynoszàcego mniej ni˝ -2% PKB 
w roku 2007 do -7,1% PKB w roku 2010. 
W sytuacji braku radykalnych reform,
Komisja Europejska przewiduje, 
˝e przez kilka nadchodzàcych lat deficyt
utrzyma si´ na wysokim poziomie,
powodujàc wzrost długu publicznego 
do 59% PKB do roku 2011.

Sektor finansów publicznych 
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Saldo obrotów z zagranicà

Sytuacja zewn´trzna Polski nie wyglàda
groênie. Dług zagraniczny si´ga 65% PKB,
jednak kraj nie ma problemów z jego 
obsługà dzi´ki wysokiej wiarygodnoÊci 
finansowej i utrzymujàcym si´ na wysokim
poziomie – pomimo globalnego kryzysu 
– wpływom z bezpoÊrednich inwestycji 
zagranicznych. Ograniczony popyt
wewn´trzny, w połàczeniu ze słabszym
kursem złotego dopomógł w ograniczeniu
deficytu na rachunku wewn´trznym 
do poziomu poni˝ej -2% PKB, przy czym
stopniowe pogł´bienie przewidywane 
jest w kolejnych dwóch latach. 
Dysponujàc odpowiednim poziomem 
rezerw walutowych, Polska jest dobrze
przygotowana, aby radziç sobie 
z ewentualnymi problemami 
na globalnych rynkach finansowych.
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Polska stosuje polityk´ 
płynnego kursu i dopuszcza
wahania wartoÊci złotego.

Podczas kryzysu złoty stracił prawie 30%
poczàtkowej wartoÊci w stosunku do euro
i było to najwi´ksze osłabienie waluty 
w regionie. Niemniej jednak, wi´ksza ni˝ 
w przypadku innych walut skala dewaluacji
wynika w wi´kszym stopniu z wielkoÊci
polskiego rynku walutowego – to tutaj 
ma miejsce najwi´ksza w regionie liczba
krótkoterminowych transakcji o charakterze
spekulacyjnym –  ni˝ z czynników
makroekonomicznych. Polska okazała 
si´ jednym z krajów najmniej podatnych
na zawirowania, a dzi´ki słabszej walucie
eksporterzy byli w stanie poradziç 
sobie ze znacznym spadkiem popytu 
zagranicznego. Umiarkowany poziom
zadłu˝enia wewn´trznego w walutach 
obcych sprawia, ˝e polityka kursu 
zmiennego jest bezpieczna dla sektora
bankowego. Wskaênik inflacji w Polsce
pozostaje na niskim i stabilnym poziomie
poni˝ej 3%.
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Polska oferuje firmom stosunkowo trudne
warunki prowadzenia biznesu, z licznymi
barierami biurokratycznymi i stosunkowo
wysokimi obcià˝eniami podatkowymi. 

Ostatnie zmiany istotne 
dla prowadzàcych działalnoÊç 
gospodarczà:

• W 2009 roku wprowadzono mo˝liwoÊç
rejestracji działalnoÊci gospodarczej 
w uproszczonym trybie „jednego 
okienka”;

• Od dnia 8 stycznia 2009 roku obowiàzujà
obni˝one minimalne kwoty kapitału 
zakładowego dla spółek akcyjnych 
oraz spółek z ograniczonà
odpowiedzialnoÊcià;

• Od dnia 24 stycznia 2009 roku 
rozliczenia pieni´˝ne mogà byç 
dokonywane w walucie obcej;

• Z dniem 1 stycznia 2009 roku obni˝ono 
i spłaszczono stawki PIT; dzi´ki 
temu wynoszà one 18% i 32%;

• Z poczàtkiem 2010 roku weszła w ˝ycie
nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzajàca
trzy unijne dyrektywy (tzw. „pakiet VAT”).
Ustalono nowe zasady w obszarze
miejsca Êwiadczenia usług, zwrotu 
podatku VAT oraz wymogów 
sprawozdawczoÊci w celu zapobiegania
oszustwom podatkowym;

• Stale ulepszane sà przepisy dotyczàce
składania deklaracji podatkowych 
za pomocà Êrodków komunikacji 
elektronicznej.

W poszukiwaniu dochodów, które 
umo˝liwiłyby zmniejszenie deficytu finansów
publicznych, rzàd zaproponował zmiany 
w zakresie podatku VAT, które miałyby

wejÊç w ˝ycie najprawdopodobniej 
z dniem 1 stycznia 2011 roku. Obejmujà
one m.in. podwy˝szenie stawek VAT 
o 1%, wprowadzenie nowej 5% stawki 
na niektóre produkty, obj´cie podatkiem
VAT nieodpłatnego wydania towarów 
i nieodpłatnego Êwiadczenia usług,
wprowadzone zostałyby nowe zasady 
dotyczàce odliczania cz´Êciowego 
VAT na podstawie proporcji. Przewiduje 
si´ te˝ obowiàzek rozliczenia podatku 
VAT przez nabywc´ towarów lub usług 
dostarczanych przez podatników 
nieposiadajàcych siedziby, stałego 
miejsca zamieszkania lub stałego 
miejsca prowadzenia działalnoÊci 
na terytorium Polski.
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Polska nale˝y do grupy krajów,
które sà najmniej podatne 
na zagro˝enia zwiàzane 
z kryzysem zadłu˝eniowym.

Deficyt fiskalny jest zbyt wysoki, 
a przewidywany wzrost długu publicznego
do progu 60% PKB budzi zaniepokojenie,
jednak nie istnieje powa˝ne zagro˝enie
kryzysem fiskalnym. Niemniej jednak
agencje ratingowe i uczestnicy rynków
niecierpliwie czekajà na podj´cie 
przez rzàd radykalnych kroków majàcych
na celu ograniczenie deficytu, a brak tych
działaƒ mo˝e doprowadziç do powa˝nego
zachwiania wiarygodnoÊcià kraju. 

Polski sektor bankowy jest stabilny:
charakteryzuje si´ umiarkowanym
poziomem zadłu˝enia firm i gospodarstw
domowych, bezpiecznym udziałem
zadłu˝enia denominowanego w walutach
obcych oraz korzystnym – ni˝szym ni˝ 100%
– stosunkiem kredytów do depozytów.

Zewn´trzna sytuacji Polski jest równie˝ 
korzystna. Ani deficyt na rachunku 
bie˝àcym, ani dług zagraniczny 
nie osiàgajà niebezpiecznych rozmiarów.
WielkoÊç rezerw walutowych jest całkowicie
wystarczajàca, a zewn´trzna wiarygodnoÊç
(mierzona za pomocà ratingu kredytowego)
jest nadal mocna.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Polska Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -7.1 -6.1

Dług publiczny w % PKB 51.0 32.6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 46.2 62.3

Udział kredytów w walutach obcych 33% 51%

Relacja kredytów do depozytów 95% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -1.6 -1.6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 65.0 86.9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 32% 37%

Pokrycie zobowiàzan rezerwami* 84% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) A-

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne

“

Jak wynika z licznych rankingów, 
Polska nale˝y do najbardziej 
atrakcyjnych lokalizacji inwestycyjnych
na Êwiecie. StabilnoÊç, dost´p 
do du˝ego rynku wewn´trznego 
i rynków UE, zaawansowana 
liberalizacja i deregulacja gospodarki
to główne czynniki, które decydujà 
o takim postrzeganiu Polski.

Polska oferuje przedsi´biorcom 
tak˝e łatwo dost´pne, lokalne zasoby:
wykwalifikowanych pracowników 
i szeroki wybór podwykonawców.
Pami´tajmy tak˝e, ˝e koszt pracy 
jest w Polsce wcià˝ znaczàco ni˝szy,
ni˝ w Niemczech czy w Wielkiej 
Brytanii, przy podobnej, a cz´sto wy˝szej
wydajnoÊci. Dodatkowym czynnikiem
przyciàgajàcym biznes do Polski 
sà liczne zach´ty inwestycyjne.
Nie bez znaczenia jest tak˝e dobra
sytuacja makroekonomiczna kraju,
stanowiàca dobrà podstaw´ 
dla sprawnej realizacji przedsi´wzi´ç 
w ró˝nych gał´ziach gospodarki.
Gdyby dodatkowo Polska zadbała 
o rozwój infrastruktury i ograniczyła
bariery biurokratyczne, inwestycje 
zagraniczne płyn´łyby do kraju 
jeszcze szerszym strumieniem. 

Olga Grygier-Siddons

Partner Zarzàdzajàcy 
PricewaterhouseCoopers Polska



Podstawowe informacje (2009)

Slovakia CEE Region Region=100

LudnoÊç, mln 5,5 324 1,7

PKB, mld USD 89 2 672 3,3

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD 21,2 16,3 130,1

Eksport, % PKB 61,9 39,4 157,2

Wzrost PKB, 2009 -4,7 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 4,3 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 1,4 2,9 x

Mocne strony:

• Umiarkowany dług publiczny 

• Wysoka wiarygodnoÊç

• Silny sektor bankowy 

• Członkostwo w strefie euro 

Słabe strony:

• Zbyt wysoki deficyt fiskalny

• Mały rynek wewn´trzny

• Znaczne uzale˝nienie od eksportu 
przemysłu motoryzacyjnego

Słowacja

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy
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Kryzys stanowił powa˝ne
wyzwanie dla Słowacji, 
która była wczeÊniej 
jednym z liderów wzrostu 
gospodarczego w regionie. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej
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èródło: MFW, EBOR, krajowy urzàd statystyczny

W 2009 PKB obni˝ył si´ a˝ o -4,7%, głównie
w wyniku gł´bokiego spadku eksportu,
zwłaszcza w przemyÊle motoryzacyjnym,
który odgrywa dominujàcà rol´ 
w gospodarce kraju. Niemniej jednak
gospodarka ponownie przyspiesza, gdy˝
lepsze perspektywy dla producentów
samochodów przeło˝yły si´ bezpoÊrednio
na lepsze wyniki gospodarki słowackiej. 

Je˝eli nowa fala recesji nie zaatakuje 
Europy Zachodniej, Słowacja powinna
rozwijaç si´ w umiarkowanym tempie 
w najbli˝szych latach.

Według prognoz MFW gospodarka
powinna rozwijaç si´ w tempie 4% 
w latach 2010–11, ponownie obejmujàc
przywództwo wÊród nowych krajów
członkowskich UE w regionie.
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Deficyt fiskalny Słowacji znacznie wzrósł 
w dobie kryzysu. Deficyt sektora 
publicznego wyniósł -6,8% w roku 2009, 
a zgodnie z prognozà wysoki poziom 
deficytu utrzyma si´ w latach 2010–11.
Niemniej jednak sytuacja nie stwarza 
zagro˝enia, gdy˝ dług publiczny utrzymuje
si´ na umiarkowanym poziomie 36% PKB.
Przewiduje si´, ˝e do roku 2011 dług
wzroÊnie do 45% PKB.

Sektor finansów publicznych
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Zewn´trzna sytuacja Słowacja jest doÊç
komfortowa, bioràc pod uwag´ fakt, 
˝e kraj wprowadził euro. Udział długu
zewn´trznego w PKB Słowacji nie jest 
alarmujàcy – wynosi obecnie 72% PKB. 
W latach poprzedzajàcych kryzys kapitał
zagraniczny był wykorzystywany 
do finansowania wydatków kapitałowych,
gdy˝ – w przeciwieƒstwie do ich czeskich
sàsiadów – Słowacy wykazujà ni˝szà
skłonnoÊç do oszcz´dzania. 

Niemniej jednak udział zadłu˝enia
krótkoterminowego (z terminem spłaty
krótszym ni˝ 12 miesi´cy) jest znacznie
mniej korzystny, powy˝ej 50% zadłu˝enia
ogółem. Deficyt na rachunku bie˝àcym
pozostawał na doÊç wysokim poziomie 
-6% PKB przed wybuchem kryzysu. 
Podczas kryzysu deficyt został obni˝ony
do -3% PKB, ze wzgl´du na mniejszy
popyt importowy.

Saldo obrotów z zagranicà 
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Słowacja nale˝y do strefy
euro, a zatem kurs walutowy
utrzymywał si´ na stabilnym
poziomie w okresie 
spowolnienia gospodarczego. 

Z jednej strony, nie wyst´powało ryzyko
kursowe. Natomiast z drugiej strony, silna
waluta nie pomaga Słowacji w o˝ywieniu
słabego popytu zewn´trznego.
Wskaênik inflacji na Słowacji wynosi 
obecnie 1,4%, co wynika z deflacyjnej
presji spowodowanej przez ujemnà 
luk´ produkcji przemysłowej kraju. 
Prognozuje si´, ˝e inflacja osiàgnie
poziom bliski 2% w latach 2010–2011 
– znacznie poni˝ej Êredniego wskaênika
EÂW na poziomie 3%.

StabilnoÊç waluty 
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èródło: MFW

Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Słowacja pozostaje Êrodowiskiem 
stosunkowo przychylnym inwestorom.
Nastàpiło znaczàce obni˝enie obcià˝eƒ
podatkowych, wkrótce majà tak˝e zostaç
wprowadzone istotne reformy ułatwiajàce
działalnoÊç przedsi´biorstw.

W ostatnim czasie złagodzono ogólne
wymagania oraz kryteria ubiegania si´ 
o pomoc publicznà. Minimalna kwota 
inwestycyjna w przypadku projektów 
dotyczàcych produkcji przemysłowej
została obni˝ona o 50%. 

Słowacki rzàd zatwierdził równie˝ poprawk´
do Ustawy o usługach w zakresie 
zatrudnienia, która okreÊla nowe składki
dla pracodawców i pracowników w celu
zniwelowania skutków kryzysu finansowego
na rynku pracy. Zmiany przewidujà 
wsparcie przedsi´biorstw w utrzymaniu 
zatrudnienia, subwencje na tworzenie
nowych miejsc pracy, współfinansowanie
planów edukacyjnych i przygotowanie 
pracowników do wejÊcia na rynek pracy
– pracodawca zostanie zwolniony 
z kosztów szkolenia pracowników.

Zatwierdzono poprawk´ dotyczàcà zwrotu
podatku VAT, m.in. zwrotu nadpłaconego
podatku VAT w ciàgu 30 dni od zło˝enia
wniosku, jeÊli spełniono okreÊlone warunki.
Działanie to mo˝e w znaczàcy sposób
poprawiç stan finansowy przedsi´biorstw.
JednoczeÊnie rozwa˝ane jest jednak 
podniesienie stawki VAT z 19% do 22%.

Oczekuje si´, ˝e znaczàce zmiany majàce
wpływ na warunki prowadzenia biznesu
zostanà wprowadzone w drugiej połowie
2010 roku i w ciàgu roku 2011. WÊród 
nich znajdà si´ zmiany w kodeksie 
pracy dotyczàce obni˝enia wysokoÊci
odszkodowaƒ z tytułu zwolnienia z pracy.
System składek na ubezpieczenia
społeczne, zdrowotne i podatek 
dochodowy ma zostaç znormalizowany 
i połàczony w jednà platform´ w celu 
obni˝enia nakładów administracyjnych 
i ograniczenia kosztów. 
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Dzi´ki silnym fundamentom,
jakimi sà wysoka 
produktywnoÊç 
i konkurencyjnoÊç przemysłu,
oraz silnemu sektorowi
bankowemu, gospodarka
słowacka szybko 
wychodzi z recesji. 

Głównymi czynnikami wzrostu sà m.in.
rosnàca produkcja przemysłowa i eksport.
Niemniej jednak poprawa sytuacji 
gospodarczej innych krajów strefy euro
stanowi warunek wzrostu w perspektywie
długoterminowej, gdy˝ Słowacja jest 
nadal w znacznym stopniu uzale˝niona 
od eksportu. PodatnoÊç Słowacji 
na zawirowania na rynkach finansowych
jest doÊç du˝a. 

Finanse publiczne ucierpiały wskutek
kryzysu i poprawa w tym obszarze nale˝y
do głównych priorytetów rzàdu, lecz ryzyko
kryzysu zadłu˝enia w ciàgu kolejnych kilku
lat jest niewielkie. Jako członek strefy euro
Słowacja nie ma ˝adnych problemów 
z hipotetycznà niestabilnoÊcià waluty,
zwłaszcza w Êwietle umiarkowanego
poziomu zadłu˝enia publicznego 
i prywatnego.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Słowacja Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -6,8 -6,1

Dług publiczny w % PKB 35,7 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 45,3 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 35% 51%

Relacja kredytów do depozytów 70% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -3,2 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 72,2 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 57% 37%

Pokrycie zobowiàzan rezerwami* 0% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) A+

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne



Podstawowe informacje (2009)

Słowenia Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 2,0 324 0,6

PKB, mld USD 50 2 672 1,9

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 27,9 16,3 171,2

Eksport, % PKB 45,1 39,4 114,5

Wzrost PKB, 2009 -7,3 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 1,6 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 1,9 2,9 x

Mocne strony:

• Wysoka wiarygodnoÊç finansowa

• Umiarkowany dług publiczny

• Wysoki poziom stabilnoÊci 
makroekonomicznej

• Członkostwo w strefie euro

Słabe strony:

• Du˝e uzale˝nienie od eksportu 
do Europy Zachodniej

• Zbyt wysoki dług zagraniczny

Słowenia

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR 

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy
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W okresie przed kryzysem
gospodarczym gospodarka
Słowenii osiàgała 
gwałtowny, ale doÊç dobrze
zrównowa˝ony wzrost, 
zabezpieczony przez du˝e
oszcz´dnoÊci krajowe. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej 
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Podczas pierwszej fali globalnego kryzysu
sytuacja w Słowenii była typowa dla krajów
regionu Europy Ârodkowo-Wschodniej.
Wzrost zatrzymał si´ gwałtownie 
w ostatnim kwartale 2008 r., a w 2009 r.
kraj prze˝ył gł´bokà recesj´. Spadek PKB
został wywołany przede wszystkim przez
załamanie eksportu. Poprawa sytuacji
gospodarczej w Europie Zachodniej 
na poczàtku 2010 r. doprowadziła zatem
równie˝ do poprawy sytuacji Słowenii.

Prognozy dla gospodarki słoweƒskiej sà
stosunkowo dobre. W warunkach ciàgłej
poprawy sytuacji gospodarczej w Europie
Zachodniej, wzrost PKB Słowenii w 2011 r.
prawdopodobnie osiàgnie poziom 1,5-2%.
OczywiÊcie spadek tempa wzrostu 
w Europie Zachodniej jest powa˝nym
czynnikiem ryzyka dla tego kraju.
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Podczas pierwszej fali Êwiatowego kryzysu
gospodarczego sytuacja finansów 
publicznych w Słowenii powa˝nie si´
pogorszyła. W efekcie deficyt sektora 
publicznego spadł do -5,5% PKB. Spadek
wywołał zarówno antykryzysowy pakiet
stymulacyjny, jak i podwy˝ka płac 
w sektorze publicznym (cz´Êç reformy
płac w sektorze publicznym z 2008 r.)

Prognozy na przyszłoÊç dla Słowenii 
nie sà optymistyczne. Zarówno w 2010,
jak i w 2011 r. deficyt prawdopodobnie
utrzyma si´ na stosunkowo wysokim
poziomie. Na dłu˝szà met´ nieunikniona
wydaje si´ gł´boka reforma fiskalna, 
mimo ˝e mo˝e byç ona niepopularna 
w społeczeƒstwie.

Finanse publiczne
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Âwiatowy kryzys spowodował spadek
popytu krajowego, co doprowadziło 
do ograniczenia importu. W efekcie deficyt
na rachunku bie˝àcym zmniejszył si´ 
do zera, z mo˝liwoÊcià niewielkiego
wzrostu w nadchodzàcych latach.

Problemem kraju jest oczywiÊcie wysoki
dług zagraniczny (znacznie przekraczajàcy
100% PKB w 2009 r.). 

Ze wzgl´du na du˝à wiarygodnoÊç
Słowenii oraz długoterminowy charakter
wi´kszoÊci długu, kraj mo˝e łatwo radziç
sobie z tym problemem w krótkim okresie.
Jednak w perspektywie długoterminowej
problem wysokiego zadłu˝enia musi
zostaç rozwiàzany.

Bilans zewn´trzny
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Poniewa˝ Słowenia 
jest członkiem strefy euro,
kurs walut był stabilny 
w okresie spowolnienia
gospodarczego. 

Z jednej strony, nie istnieje ryzyko walutowe.
Z drugiej jednak, silna waluta nie pomaga
Słowenii radziç sobie ze słabym popytem
zewn´trznym. Stopa inflacji w Słowenii
wynosi obecnie 0,9%, co wià˝e si´ 
z presjà deflacyjnà wynikajàcà z ujemnej
luki produktowej kraju. Szacuje si´, 
˝e inflacja wyniesie około 2% w latach
2010-2011 – znacznie poni˝ej Êredniej 
dla Europy Ârodkowo-Wschodniej 
(prawie 3%).
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Na tle innych paƒstw Słowenia, 
mimo najni˝szej w regionie korupcji, 
to stosunkowo trudne Êrodowisko 
dla działalnoÊci przedsi´biorstw. 
Problemem sà liczne bariery biurokratyczne.
Obcià˝enia podatkowe sà jednak 
umiarkowanie wysokie.

W odpowiedzi na kryzys gospodarczy,
Słowenia wprowadziła szereg działaƒ 
majàcych poprawiç sytuacj´ 
przedsi´biorców, w tym m.in. skrócenie
okresu zwrotu podatku VAT, wi´ksze
odliczenia podatkowe z tytułu inwestycji
czy mo˝liwoÊç ratalnej spłaty zobowiàzaƒ
podatkowych.

Stawki podatku dochodowego od osób
fizycznych wynoszà 16, 27 i 41%.
JednoczeÊnie kontynuowany jest,
rozpocz´ty jeszcze przed kryzysem,
rozło˝ony na cztery lata proces niewielkiej
obni˝ki stawek liniowego podatku CIT: 
od 2010 roku została zredukowana 
z 21 do 20%. 

Nie podj´to natomiast istotnych działaƒ,
których celem byłoby zmniejszenie kosztów
prowadzenia działalnoÊci gospodarczej.
Sà dost´pne narz´dzia finansowe, majàce
na celu stymulowanie biznesu (gwarancje
kredytowe, ulgi inwestycyjne). 
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Gospodarka słoweƒska
powoli wychodzi z kryzysu,
jednak poprawa nie jest 
tak du˝a, jak mo˝na 
by si´ spodziewaç.

Mimo ˝e członkostwo w strefie euro
ogranicza ryzyko powa˝niejszych 
zawirowaƒ finansowych, dług publiczny 
i deficyt sektora publicznego nale˝y
ograniczyç w ramach wszechstronnego
programu reform fiskalnych. Nale˝y te˝
rozsàdnie rozwiàzaç problem nadmiernego
długu zagranicznego, aby zagwarantowaç

długoterminowy wzrost. Słoweƒski sektor
bankowy wydaje si´ wystarczajàco silny,
aby poradziç sobie ze stopniowym 
wycofywaniem gwarancji rzàdowych. 
Podczas pierwszej fali kryzysu gwarancje
pomogły ograniczyç zagro˝enie
dla banków. 

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Słowenia Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -5,5 -6,1

Dług publiczny w % PKB 35,9 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 85,0 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 6% 51%

Relacja kredytów do depozytów 70% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -0,3 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 116,7 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 19% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 0% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) AA

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne



Podstawowe informacje (2009)

W´gry Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 9,9 324 3,1

PKB, mld USD 126 2 672 4,7

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 18,6 16,3 114,1

Eksport, % PKB 65,6 39,4 166,6

Wzrost PKB, 2009 -6,3 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 1,5 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 3,4 2,9 x

Mocne strony:

• Poprawa sytuacji fiskalnej

• Zrównowa˝one saldo rachunku
bie˝àcego

• Relatywnie niski udział zadłu˝enia
krótkoterminowego 

Słabe strony:

• Bardzo wysoki dług publiczny

• Wysokie zadłu˝enie zagraniczne 

• Znaczne uzale˝nienie od eksportu

• PodatnoÊç sektora bankowego 
na wahania kursów walutowych

W´gry

* Według parytetu siły nabywcze èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy
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Ze wzgl´du na utrat´ kontroli
nad sytuacjà fiskalnà kraju 
w latach 2005–06 W´gry 
– w przeciwieƒstwie 
do innych krajów Europy
Ârodkowej i Wschodniej 
– zostały zmuszone 
do wdro˝enia programu
znaczàcych oszcz´dnoÊci
fiskalnych jeszcze 
przed wybuchem kryzysu. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej
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Dynamika PKB na tle regionu

èródło: MFW, EBOR, krajowy urzàd statystyczny

Po okresie umiarkowanego wzrostu, 
na poziomie 1–1,5% w latach przed 
kryzysem, silna recesja w roku 2009 była
prawdziwym szokiem. Pomimo pomocy
otrzymanej z MFW oraz UE, sytuacja 
finansowa kraju jest nadal doÊç trudna.
Ponadto gospodarka w´gierska jest 
w znacznym stopniu uzale˝niona 

od eksportu, głównie do Niemiec, 
co mo˝e uniemo˝liwiç jej szybszy wzrost,
je˝eli opóêni si´ poprawa sytuacji 
gospodarczej w Europie Zachodniej.
Według prognoz MFW W´gry nie odnotujà
istotnego wzrostu dynamiki PKB 
przed rokiem 2011.
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Obserwowane w ostatnim czasie trendy 
w gospodarce w´gierskiej majà głównie
uwarunkowanie polityczne. Wybory 
parlamentarne (kwiecieƒ 2010 r.) wygrała
partia Fidesz, która obwinia poprzedni rzàd
o zły stan finansów kraju. Obecnie nowa
ekipa rzàdzàca stoi w obliczu podobnych
wyzwaƒ gospodarczych, jak jej poprzednicy.
Najwy˝szy w regionie poziom długu 
publicznego, wynoszàcy 78% PKB, stanowi
kamieƒ młyƒski na szyi kraju. Jakkolwiek
W´gry zdobyły si´ na ogromny wysiłek 
i ograniczyły deficyt sektora publicznego
do -4% PKB w latach 2008–09, dalsze
post´py mogà zostaç zniweczone 
przez słabe tempo wzrostu gospodarczego.
Bioràc pod uwag´ nadmierne zadłu˝enie 
i poziom deficytu, kluczowe znaczenie 
ma przeprowadzenie dalszych bolesnych
reform strukturalnych dla osiàgni´cia trwałej
poprawy sytuacji finansów publicznych.

Sektor finansów publicznych 
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Sytuacja finansowa W´gier jest nadal
doÊç trudna. Pomimo ˝e saldo na rachunku
bie˝àcym kraju wykazało niewielkà 
nadwy˝k´ 0,4% PKB w roku 2009, sukces
ten osiàgni´to bardzo wysokim kosztem
znacznego ograniczenia popytu krajowego.
Według prognoz MFW, saldo mo˝e ulec
pogorszeniu w kolejnych latach, pomimo
wysiłków rzàdu zmierzajàcych 
do ograniczenia wydatków fiskalnych. 
Zasadniczà przyczynà tego problemu 
jest bardzo wysoki poziom zadłu˝enia 
zagranicznego, si´gajàcy 133% PKB 
– zdecydowanie najwy˝szy wskaênik 
w regionie. Chocia˝ udział zobowiàzaƒ
krótkoterminowych w zadłu˝eniu 
zagranicznym jest umiarkowany, 
to w´gierska polityka gospodarcza 
powinna byç bardzo ostro˝na, 
zwłaszcza w zakresie współpracy 
kraju z zagranicznymi wierzycielami. 
Jakakolwiek analogia do sytuacji Grecji
mo˝e sprowokowaç nerwowà reakcj´ 
ze strony wierzycieli zagranicznych. 
Z tego punktu widzenia podj´ta 
niedawno decyzja rzàdu o zaj´ciu
bardziej zdecydowanego stanowiska 
w negocjacjach z MFW mo˝e byç uznana
za doÊç ryzykowne posuni´cie.

Saldo obrotów z zagranicà 
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

W´gry oferujà stosunkowo korzystne
warunki przeprowadzania operacji 
biznesowych. 1 stycznia oraz na przestrzeni
całego roku 2010 weszło w ˝ycie 
kilka zmian w systemie podatkowym. 

• WysokoÊç podatku dochodowego 
od osób prawnych wzrosła z 16% 
do 19%, 1 stycznia 2010 roku zniesiono
jednak specjalny podatek od zysku 
w wysokoÊci 4%;

• 1 stycznia 2010 roku wprowadzono 
75% zwolnienie w CIT dla przychodów 
z tytułu odsetek;

• Zredukowano o 10% wysokoÊç podatku
dochodowego od osób prawnych. 
Obni˝ona stawka CIT b´dzie mieç 
zastosowanie do dochodów
nieprzekraczajàcych 500 milionów 
HUF, bez dodatkowych warunków;

• Progi podatku dochodowego od osób
fizycznych zostały obni˝one z 18 i 36%
do 17 i 32%, a 1 stycznia 2010 roku
została podniesiona górna granica 
dolnego przedziału podatkowego;

• 1 stycznia 2010 roku zniesiono podatek
kulturowy;

• Wprowadzony zostanie specjalny 
podatek bankowy.

W ciàgu ostatnich kilku
kwartałów forint wykazywał
tendencje obserwowane 
w innych krajach regionu,
które stosujà polityk´ 
zmiennego kursu. 

Jakkolwiek dewaluacja forinta była gł´bsza,
ni˝ Êrednia w regionie, nie była wy˝sza 
ni˝ w Polsce lub Republice Czeskiej, 
tzn. w krajach, którym udało si´ osiàgnàç 
lepszà sytuacj´ finansowà i gospodarczà.
Rynki nadal udzielajà W´grom kredytu 
zaufania. Niemniej jednak niekorzystne
prognozy dla ratingu oznaczajà, ˝e polityka

gospodarcza nowego rzàdu jest pod Êcisłà
obserwacjà. W przypadku niepodj´cia 
dalszych oszcz´dnoÊci fiskalnych 
lub wycofania si´ z ju˝ wdro˝onych reform,
mo˝e nastàpiç obni˝enie ratingu i forint
mo˝e odnotowaç znacznie silniejszy spadek.
Z jednej strony, silniejsza dewaluacja mo˝e
byç korzystna dla gospodarki nap´dzanej

przez eksport. Jednak˝e z drugiej strony,
lokalni dłu˝nicy mogà doznaç ponownie
szoku w wyniku gwałtownego spadku
kursu forinta. Udział kredytów walutowych
wynosi 61% zadłu˝enia ogółem, a zatem
dalsze powa˝ne osłabienie waluty mo˝e
stanowiç zagro˝enie dla stabilnoÊci 
sektora bankowego.  

StabilnoÊç waluty 
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SłaboÊç sektora finansów
publicznych na W´grzech
oraz zagro˝enie zewn´trzne,
których przyczynà był zbyt
wysoki poziom zadłu˝enia,
zostały bezlitoÊnie obna˝one
przez Êwiatowy kryzys. 

Dług publiczny, si´gajàcy poziomu blisko
80% PKB kraju, wraz z towarzyszàcym 
mu utrzymujàcym si´ wysokim deficytem
bud˝etowym nie znajdujà aprobaty 
na rynkach finansowych. Równie˝ bardzo
wysokie zadłu˝enie zagraniczne 
– w przypadku nieprawidłowego 
zarzàdzania – mo˝e prowadziç do utraty
zaufania przez inwestorów do wiarygodnoÊci
finansowej W´gier i do ˝àdania znacznie
wy˝szych stóp procentowych. Dodatkowo
sytuacj´ pogarsza fakt, ˝e sektor bankowy 
na W´grzech jest w dalszym ciàgu bardzo
podatny na ewentualne zawirowania, które
mogà zostaç wywołane przez osłabienie
forinta w połàczeniu z niskim tempem
wzrostu gospodarczego.

Aby uniknàç takiego pesymistycznego
scenariusza, koniecznoÊcià dla nowego
rzàdu jest kontynuacja bolesnych 
oszcz´dnoÊci fiskalnych. Ponadto, 
aby gospodarka mogła uniknàç kryzysu
gospodarczego, konieczne b´dzie 
zapewnienie szerokiego poparcia 
politycznego dla reform. Nadchodzàce
miesiàce – poczàwszy od wyborów
lokalnych zaplanowanych na jesieƒ 
– b´dà dla W´gier prawdziwym
sprawdzianem.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

W´gry Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -4,0 -6,1

Dług publiczny w % PKB 78,3 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 59,1 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 61% 51%

Relacja kredytów do depozytów 104% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB 0,4 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 133,0 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 26% 37%

Pokrycie zobowiàzan rezerwami* 103% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) BBB-

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne



Basic information

Estonia CEE Region Region=100

Population in millions (2008) 1.3 324 0.4

GDP, in USD billions (2008) 23 4,394 0.5

GDP per capita, in USD ‘000 (2008)* 20.3 14.9 136

Exports, % GDP (2008) 57 45 126

Average GDP growth, 2005-08 5.6 6.0 x 

2009 Growth Forecast -10.0 -5.0 x 

Strengths:

• High credit rating

• Good business climate

• Advanced economy modernization
processes

• European Union membership

Weaknesses:

• Excessive private debt

• Strong exposure to exchange rate risks

• Small internal market

Strengths and weaknesses of the economy

Estonia

* According to purchasing power parity Source: IMF, CIA World Factbook, EBRD

Podstawowe informacje (2009)

Estonia Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 1,3 324 0,4

PKB, mld USD 18 2 672 0,7

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 18,7 16,3 114,7

Eksport, % PKB 49,8 39,4 126,5

Wzrost PKB, 2009 -14,1 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 2,2 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 1,0 2,9 x

Mocne strony:

• Dodatnie saldo na rachunku obrotów
bie˝àcych

• Członkostwo w strefie euro 
(od roku 2011) 

• Niski poziom deficytu bud˝etowego 
i długu publicznego

Słabe strony:

• Gł´boka recesja

• Nadmierne zadłu˝enie zagraniczne

• Nadmierne zadłu˝enie sektora 
prywatnego

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

Estonia

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Estonia, podobnie jak inne
kraje nadbałtyckie, boleÊnie
odczuła skutki globalnego
kryzysu. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej
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èródło: MFW, EBOR, krajowy urzàd statystyczny

Po gwałtownym wzroÊcie PKB na poziomie
10% rocznie w okresie poprzedzajàcym
kryzys, cykliczne obni˝enie tempa wzrostu
w połàczeniu z globalnym zawirowaniem
finansowym doprowadziło do znacznego
spadku dynamiki PKB, który wyniósł -14%
w roku 2009. Niektóre oznaki kryzysu były
podobne do obserwowanych na Łotwie 
i na Litwie. Ograniczony dost´p 
do zewn´trznych êródeł finansowania
spowodował gwałtowne zacieÊnienie 
polityki gospodarczej. P´kni´cie baƒki
spekulacyjnej na rynkach finansowych 
i rynkach nieruchomoÊci doprowadziło 
do szybkiego spadku popytu wewn´trznego,
wymuszajàc wprowadzenie radykalnego
programu oszcz´dnoÊciowego. 

Niemniej jednak, kondycja gospodarcza
Estonii ró˝ni si´ w zasadniczy sposób 
od sytuacji jej bałtyckich sàsiadów. 
Kraj utrzymał pełnà kontrol´ nad swojà 
finansami publicznymi i spełnił kryteria
przyj´cia do strefy euro, eliminujàc w ten
sposób ryzyko powa˝nych zawirowaƒ 
finansowych na rynku wewn´trznym.
Tempo wzrostu jest równie˝ wy˝sze ni˝ 
w pozostałych dwóch krajach. Według
prognoz MFW, mo˝na si´ spodziewaç
umiarkowanego wzrostu PKB w roku 2010
oraz znacznej poprawy sytuacji w roku 2011.
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Przed globalnym kryzysem Estonia była
jednym z niewielu paƒstw Europy 
Ârodkowej i Wschodniej, których finanse
publiczne wykazywały nie deficyt, 
a nadwy˝k´. W dobie kryzysu sytuacja
uległa jednak pogorszeniu – deficyt w 2009
roku wyniósł -2,7% PKB. Niemniej jednak,
utrzymanie kontroli nad skalà deficytu
umo˝liwiło Estonii spełnienie kryterium 
z Maastricht oraz ubieganie si´, 
zakoƒczone sukcesem, o przyj´cie 
do strefy euro. Na kolejne lata przewidywany
jest równie˝ deficyt finansów publicznych 
– ma nie przekroczyç progu 3%.

Dzi´ki ostro˝nej polityce fiskalnej, 
zadłu˝enie Estonii wynosi zaledwie 7,2%
PKB, dzi´ki czemu kraj ten pełni rol´ lidera
ostro˝noÊciowej polityki gospodarczej 
i fiskalnej w Europie. 

Sektor finansów publicznych
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Znaczny spadek importu, spowodowany
obni˝eniem popytu krajowego, pomógł 
w przekształceniu salda na rachunku 
bie˝àcym Estonii z -18% PKB w roku 2007
na nadwy˝k´ na rachunku obrotów 
bie˝àcych, wynoszàcà 4,6% PKB w roku

2009. Dług zagraniczny na poziomie 
131% PKB jest zbyt wysoki, jednak kraj 
nie jest nara˝ony na wi´ksze ryzyko 
utraty płynnoÊci zewn´trznej ze wzgl´du 
na wprowadzenie euro. Jednak˝e 
w perspektywie długoterminowej, problem

zadłu˝enia zagranicznego wymaga
rozwiàzania za pomocà odpowiedniej 
polityki gospodarczej.

Saldo obrotów z zagranicà 
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Estonia stosowała sztywny kurs walutowy,
nie obserwowano wi´c ˝adnych 
wahaƒ kursowych w czasie kryzysu 
gospodarczego. Estoƒska korona
zostanie zastàpiona przez euro 
z dniem 1 stycznia 2011 roku, a zatem
stabilnoÊç kursu walutowego powinna
zostaç zabezpieczona przez wejÊcie 
do strefy euro.

StabilnoÊç waluty 
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èródło: MFW

Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Estoni´ postrzega si´ jako kraj oferujàcy
korzystne warunki biznesowe dla firm,
m.in. ze wzgl´du na fakt, ˝e niepodzielony
zysk w całoÊci podlega zwolnieniu 
z podatku dochodowego. Zwolnienie 
obejmuje zarówno dochód aktywny 
(np. z operacji), jak i pasywny (np. z tytułu
dywidendy, odsetek, tantiem), a tak˝e
zyski kapitałowe ze sprzeda˝y wszelkiego
rodzaju aktywów, z udziałami, papierami
wartoÊciowymi i majàtkiem nieruchomym
włàcznie. Opodatkowanie przychodów 
z działalnoÊci gospodarczej jest przesuni´te
do czasu faktycznego lub domniemanego
podziału zysków w formie dywidendy.

Zyski podzielone podlegajà zazwyczaj
opodatkowaniu stawkà 21% podatku 
dochodowego od osób prawnych. 

Poniewa˝ przepisy prawa podatkowego
skutkujàce dalszà obni˝kà podatku 
dochodowego od osób prawnych zostały
zniesione w 2009 roku, w 2010 roku dalej
w mocy pozostaje 21-procentowa stawka
podatku dochodowego od osób prawnych.
Poprzednie przepisy prawa stopniowo 
obni˝ały ten podatek rokrocznie o 1 punkt
procentowy w celu osiàgni´cia poziomu
18% w 2012 roku. 

Dochód osób fizycznych podlega 
w dalszym ciàgu opodatkowaniu liniowym
podatkiem w wysokoÊci 21%.

Od 1 lipca 2009 roku wzrosła standardowa
stawka VAT z 18% do 20%, dodatkowo, 
z dniem 1 czerwca 2010 roku w Tallinie,
stolicy Estonii, wprowadzono podatek 
od sprzeda˝y w wysokoÊci 1%.
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Gospodarka estoƒska, która
powa˝nie ucierpiała wskutek
kryzysu, jest na dobrej drodze
do trwałej poprawy sytuacji.

RównoczeÊnie ostro˝na polityka
makroekonomiczna, majàca na celu
spełnienie kryteriów wejÊcia do strefy
euro, umo˝liwiła wyeliminowanie 
ryzyka braku stabilnoÊci finansowej 
i wzmocnienie wiarygodnoÊci kraju. 
Sytuacja fiskalna kraju nie stwarza 
˝adnych zagro˝eƒ w postaci braku 
stabilnoÊci. Nadal istnieje problem
znacznego zadłu˝enia zagranicznego,

lecz wprowadzenie euro obni˝y koszty
zaciàgania po˝yczek zagranicznych. 
Zapewniona stabilnoÊç waluty pomo˝e
Estonii w uporaniu si´ z problemami 
sektora bankowego, który – podobnie 
jak w innych krajach nadbałtyckich 
– przed kryzysem rozwijał si´ w zbyt 
szybki, niezrównowa˝ony i nadmiernie
ryzykowny sposób.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Estonia Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -1,7 -6,1

Dług publiczny w % PKB 7,2 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 105,2 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 88% 51%

Relacja kredytów do depozytów 175% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB 4,6 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 131,4 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 47% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 0% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) A

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne 



Podstawowe informacje (2009)

Litwa Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 3,5 324 1,1

PKB, mld USD 36 2 672 1,4

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 15,4 16,3 94,5

Eksport, % PKB 45,1 39,4 114,4

Wzrost PKB, 2009 -15 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 0,8 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 -1,1 2,9 x

Mocne strony:

• Nadwy˝ka na rachunku bie˝àcym

• Umiarkowany dług publiczny

• Członkostwo w UE

Słabe strony:

• Gł´boka recesja

• Wysoki deficyt sektora publicznego

• Zbyt wysokie zadłu˝enie zagraniczne

• Niewystarczajàce rezerwy walutowe

• Nadmierne zadłu˝enie sektora 
prywatnego

• Sektor bankowy jest nara˝ony 
na mo˝liwe wahania kursu walut

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

Litwa

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Sytuacja gospodarcza Litwy,
podobnie jak sàsiedniej
Łotwy, jest bardzo trudna.
Kraj ucierpiał w wyniku
ogromnych wahaƒ tempa
wzrostu PKB. 

Z bardzo wysokiego poziomu wzrostu
PKB który  w roku przed kryzysem wyniósł
9%, osiàgni´ty w 2009 r. wynik -15% 
był prawdziwà katastrofà. Poniewa˝ 
gospodarka litewska przez wiele lat 
przed Êwiatowym kryzysem była 
przegrzana, kraj był zagro˝ony powa˝nym
spowolnieniem wzrostu z powodu 
narastajàcego braku równowagi
wewn´trznej i zewn´trznej. To zjawisko
nało˝yło si´ na efekty Êwiatowego 
kryzysu finansowego, który drastycznie
pogorszył sytuacj´. 

Ograniczony dost´p do zewn´trznych
êródeł finansowania wymagał gwałtownego
zaostrzenia polityki gospodarczej. P´kni´cie
baƒki spekulacyjnej na rynku finansowym 
i rynku nieruchomoÊci spowodowało 
gwałtowne załamanie popytu krajowego.

Uwzgl´dniajàc wag´ czynników le˝àcych
u podło˝a recesji, perspektywy wzrostu
dla Litwy pozostajà nienajlepsze. 
Według prognoz Mi´dzynarodowego 
Funduszu Walutowego mo˝na spodziewaç
si´ dalszego spadku PKB w 2010 r. 
i niewielkiego wzrostu w 2011 r.

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej 
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Litewski sektor publiczny prze˝ył du˝y
wstrzàs w wyniku ogromnej recesji. 
Przychody z podatków gwałtownie 
zmalały, w wyniku czego deficyt 
sektora publicznego zwi´kszył si´ 
do niebezpiecznego poziomu -9% PKB.
Mimo radykalnych działaƒ podj´tych 
w 2009 r., problem wysokich deficytów
prawdopodobnie utrzyma si´ 
w nadchodzàcych latach.

Niezwykle szybkie tempo wzrostu długu
publicznego na Litwie jest kolejnym 
czynnikiem ryzyka. Poziom zadłu˝enia
wzrósł z 16% PKB w 2008 r. (do tego 
momentu był to jeden z najni˝szych
poziomów zadłu˝enia w regionie) 
do 30% PKB w 2009 r. Według prognoz, 
zadłu˝enie do 2011 r. wzroÊnie do 45%.

Finanse publiczne
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Bilans zewn´trzny

Mimo ˝e Litwie udało si´ szybko przejÊç 
z deficytu na rachunku bie˝àcym 
na poziomie -12% PKB w 2008 r. 
do nadwy˝ki na poziomie 4% PKB w 2009 r.,
istniejà inne problemy, które znacznie
pogarszajà obraz sytuacji. Po pierwsze,
dług zagraniczny wynosi niemal 90% PKB,
co znaczàco przekracza próg 
bezpieczeƒstwa. 

Po drugie, nale˝noÊci krótkoterminowe
stanowià ponad połow´ tego zadłu˝enia.
Te czynniki, w połàczeniu ze stosunkiem
rezerw walutowych do krótkoterminowych
potrzeb finansowych (suma zadłu˝enia
krótkoterminowego i salda na rachunku
bie˝àcym) na poziomie zaledwie 30%
sprawia, ˝e sytuacja Litwy przedstawia 
si´ bardzo êle. 

Aby uniknàç ryzyka niewypłacalnoÊci,
konieczne jest prowadzenie bardzo 
ostro˝nej i umiej´tnej polityki.
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Poniewa˝ litewski lit ma stały
kurs wymiany, podczas
kryzysu finansowego 
nie zaobserwowano wahaƒ
kursu litewskiej waluty. 

Jednak nadal nie wiadomo, czy krajowi 
uda si´ utrzymaç kurs w stosunku do euro.
Litwa desperacko próbuje utrzymaç stały
kurs wymiany, poniewa˝ jest on podstawà
jej stabilnoÊci makroekonomicznej.
RównoczeÊnie wysoki udział kredytów 
walutowych sprawia, ˝e litewskie banki 
sà bardzo wra˝liwe na efekty dewaluacji. 
Niestety, Litwie odmówiono przyj´cia 
do strefy euro w 2010 r. Obecnie, z uwagi
na wysoki deficyt finansów publicznych,
wprowadzenie euro nie wydaje si´ 
prawdopodobne.
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Zaawansowane reformy sprawiły, 
˝e Litwa oferuje firmom jedne 
z najkorzystniejszych warunków
prowadzenia działalnoÊci gospodarczej
w regionie. W ostatnim czasie
wprowadzono nast´pujàce zmiany 
w zakresie podatków: 

• Standardowa stawka CIT została 
obni˝ona z 20% do 15%. Stawka CIT
dla małych i Êrednich przedsi´biorstw
(MSP) została obni˝ona z 13% do 5%;

• Stawka VAT wzrosła z 19% do 21%;

• Standardowa stawka VAT wynosi 21%
(obowiàzuje od 1 wrzeÊnia 2009 r.); 

• Podmioty zatrudniajàce mniej ni˝ 10
pracowników i uzyskujàce roczne 
przychody na okreÊlonym poziomie
mogà skorzystaç z obni˝onej stawki 
podatku dochodowego od osób
prawnych 5% (standardowa stawka
wynosi 15%). 

Podmioty realizujàce projekty inwestycyjne
mogà obni˝yç zyski podlegajàce 
opodatkowaniu do 50% o kwot´ faktycznie
poniesionych kosztów nabycia Êrodków 
trwałych spełniajàcych okreÊlone wymogi.
Zyski podlegajàce opodatkowaniu mo˝na
obni˝yç o koszty poniesione w latach
2009 – 2013. Koszty powy˝ej limitu 50%
mogà zostaç przeniesione na lata nast´pne. 

Podmioty inwestujàce w wolnych strefach
gospodarczych na Litwie mogà skorzystaç
z cz´Êciowego lub całkowitego zwolnienia
m.in. z CIT (w zale˝noÊci od kwoty 
inwestycji), zwolnienia z podatku 
od nieruchomoÊci i 50% ulgi w opłacie 
za dzier˝aw´ gruntu.

Z dniem 1 stycznia 2010 r. wprowadzono
zmiany do obowiàzujàcej na Litwie ustawy
o PIT, uwzgl´dniajàce Êwiadczenia 
niepieni´˝ne. 

Od roku 2010 wprowadzono zmiany 
do podatku zdrowotnego (wynosi on 6%).
Podatek ten nie jest ju˝ naliczany 
od dochodu niezwiàzanego z zatrudnieniem. 
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Po dramatycznej recesji 
i powa˝nym zagro˝eniu 
kryzysem finansowym 
w sektorze bankowym, 
sytuacja gospodarcza 
na Litwie pozostaje trudna. 

Kraj jest nadal bardzo nara˝ony na wpływy
z zewnàtrz, podczas gdy stabilnoÊç
wewn´trznà mo˝na łatwo zakłóciç, 
o ile nie uda si´ utrzymaç stałego kursu 
wymiany. Poniewa˝ rezerwy walutowe
mogà byç zbyt niskie, aby pokryç 
potrzeby finansowe, Litwa musi 
natychmiast podjàç odpowiednie 
działania pozwalajàce na ograniczenie
ryzyka wymuszonej dewaluacji. 

Nale˝y wdro˝yç dalsze Êrodki 
dyscyplinujàce bud˝et paƒstwa, a deficyt
sektora publicznego nale˝y znacznie
ograniczyç. Do rozwiàzania tych problemów
konieczna jest Êcisła współpraca 
z Mi´dzynarodowym Funduszem 
Walutowym i UE. Poniewa˝ kraj b´dzie
musiał zmierzyç si´ z ekstremalnà presjà
gospodarczà, im szybciej wdro˝y si´
skuteczne Êrodki zaradcze, tym bardziej
prawdopodobne, ˝e Litwa przetrwa drugà
fal´ kryzysu bez wielkich strat.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Litwa Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -8,9 -6,1

Dług publiczny w % PKB 29,3 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 65,1 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 74% 51%

Relacja kredytów do depozytów 153% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB 3,8 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 89,1 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 52% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 39% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) BBB

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne



Podstawowe informacje (2009)

Łotwa Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 2,2 324 0,7

PKB, mld USD 25 2 672 0,9

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 14,5 16,3 89,0

Eksport, % PKB 29,4 39,4 74,6

Wzrost PKB, 2009 -18 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 -0,7 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 -3,1 2,9 x

Mocne strony:

• Nadwy˝ka na rachunku obrotów 
bie˝àcych

• Członkostwo w UE 

Słabe strony:

• Gł´boka recesja

• Wysoki poziom deficytu sektora 
publicznego 

• Zbyt wysoki dług zagraniczny 

• Zbyt niski poziom rezerw walutowych 

• Zbyt wysokie zadłu˝enie sektora 
prywatnego 

• Znaczny stopieƒ podatnoÊci sektora
bankowego na ewentualnie wahania
kursów walutowych

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

Łotwa

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Gospodarka łotewska 
– podobnie jak litewska 
– popada w skrajnoÊci.
Łotwa, która kiedyÊ była 
jednym z „tygrysów 
nadbałtyckich”, nale˝y 
obecnie do krajów 
znajdujàcych si´ 
w najtrudniejszej sytuacji 
w regionie oraz w skali 
globalnej. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej
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W okresie poprzedzajàcym kryzys 
gospodarka była przegrzana i rozwijała 
si´ w niezwykle szybkim tempie, 
wynoszàcym ponad 10% rocznie. 
Cykliczny spadek zbiegł si´ w czasie 
z globalnym zawirowaniem finansowym,
co doprowadziło do znacznego spadku
PKB, który wyniósł -18% w roku 2009 
(najgł´bsza recesja na Êwiecie). 
Ograniczony dost´p do zewn´trznych
êródeł finansowania spowodował 
gwałtowne zacieÊnienie polityki 
gospodarczej. P´kni´cie baƒki 
spekulacyjnej na rynkach finansowych 
i rynkach nieruchomoÊci doprowadziło 
do szybkiego spadku popytu wewn´trznego. 

Ze wzgl´du na to, ˝e zacieÊnienie polityki
gospodarczej i drastyczne ci´cia 
bud˝etowe nie wystarczyły, aby uporaç 
si´ z tà sytuacjà, kraj musiał zwróciç si´ 
z proÊbà o udzielenie pomocy finansowej
do MFW i Unii Europejskiej. 

Perspektywy wzrostu dla Łotwy sà doÊç
pesymistyczne, bioràc pod uwag´ 
czynniki stanowiàce przyczyny recesji.
Według prognoz MFW mo˝na spodziewaç
si´ dalszego spadku dynamiki PKB 
w roku 2010 i umiarkowanej poprawy 
sytuacji w roku 2011.
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Sektor publiczny na Łotwie doznał 
gł´bokiego szoku w wyniku ogromnej 
recesji. Przychody podatkowe uległy 
dramatycznemu obni˝eniu, co zaowocowało
pogł´bieniem si´ deficytu sektora 
publicznego do niebezpiecznego poziomu 
-9% PKB. Pomimo radykalnych Êrodków 
oszcz´dnoÊciowych podj´tych w roku
2009, problem wysokiego deficytu b´dzie
si´ utrzymywał w nadchodzàcych latach.
Niezb´dne jest przeprowadzenie
odwa˝nych reform strukturalnych, 
aby uzyskaç zdrowy poziom deficytu.

Wyjàtkowo szybki wzrost długu publicznego
na Łotwie stanowi kolejny czynnik ryzyka.
Jego poziom wzrósł z 9% PKB w roku 2007
(w owym czasie był to jeden z najni˝szych
poziomów zadłu˝enia w regionie) do 36%
PKB w roku 2009. Według prognoz ci´˝ar
zadłu˝enia ma si´ zwi´kszyç do 57% PKB
do roku 2011, niemal˝e osiàgajàc limit 
z Maastricht, wynoszàcy 60%.

Sektor finansów publicznych 
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Dramatyczny spadek importu w wyniku
zmniejszenia si´ popytu wewn´trznego,
dopomógł w przekształceniu salda 
na rachunku bie˝àcym Łotwy z -22% PKB
w roku 2007 w nadwy˝k´ na poziomie 9%
PKB w roku 2009. Obserwuje si´ tak˝e
inne powa˝ne problemy. Przede wszystkim
poziom długu zagranicznego Łotwy 
jest zbyt wysoki – si´ga 160% PKB kraju.
Po drugie, zobowiàzania krótkoterminowe
stanowià 34% tego zadłu˝enia. Po trzecie,
poziom rezerw walutowych jest zbyt niski,
aby pokryç zapotrzebowanie 
na finansowanie krótkoterminowe (suma
zadłu˝enia krótkoterminowego i salda 
na rachunku bie˝àcym). Aby uniknàç
ryzyka niewypłacalnoÊci, konieczne 
jest prowadzenie niezwykle ostro˝nej 
i umiej´tnej polityki gospodarczej. 

Saldo obrotów z zagranicà 
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Kurs łata łotewskiego jest sztywny, 
a zatem nie zaobserwowano ˝adnych
wahaƒ kursowych w okresie kryzysu 
finansowego. Problem w tym, czy kraj zdoła
utrzymaç stały kurs w stosunku do euro.
Łotwa usilnie stara si´ kontynuowaç 
polityk´ sztywnego kursu, gdy˝ jest 
to podstawa stabilnoÊci makroekonomicznej
paƒstwa. RównoczeÊnie, znaczny udział
zadłu˝enia denominowanego w walutach
obcych sprawia, ˝e banki łotewskie 
sà bardzo podatne na skutki dewaluacji. 

Bioràc pod uwag´ skal´ obecnych 
problemów fiskalnych, niewielkie 
jest prawdopodobieƒstwo spełnienia
przez Łotw´ kryteriów umo˝liwiajàcych
wprowadzenie euro w mo˝liwej 
do przewidzenia perspektywie. 

StabilnoÊç waluty 

80

90

100

110

120

Przeciętnie w regionie EŚW Łotwa

In
de

ks
 k

ur
su

 E
U

R
/w

al
ut

a 
kr

aj
ow

a
po

zi
om

 z
 II

 k
w

ar
ta

łu
 2

00
8 

ró
w

ny
 1

00
IV kw.
 2008

I kw.
 2009

II kw.
2009

III kw.
 2009

IV kw.
2009

I kw.
 2010

II kw.
2010

W
zm

oc
ni

en
ie

w
al

ut
y

O
sł

ab
ie

ni
e

w
al

ut
y

Zmiany kursu waluty na tle regionu

èródło: MFW

Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Równolegle do działaƒ na rzecz
ograniczenia biurokratycznych przeszkód
w prowadzeniu działalnoÊci gospodarczej,
rzàd Łotwy, zmuszony do szukania êródeł
domkni´cia deficytu bud˝etowego, 
podniósł obcià˝enia podatkowe. 
Łotwa nadal oferuje jedne z najlepszych
warunków prowadzenia działalnoÊci 
gospodarczej w regionie, ale niestabilna
gospodarka zniech´ca nowych inwestorów.
Od dnia 1 stycznia 2010 r. obowiàzujà
nast´pujàce stawki podatkowe:

Podatek dochodowy

• 10% od dochodów kapitałowych
(odsetki i dywidendy);

• 15% od zysków kapitałowych;

• 26% od pozostałych rodzajów 
dochodów, w tym zatrudnienia 
o charakterze płatnym;

• 26% od dochodów z handlu;

• 40% kosztów reprezentacji mo˝na
odliczyç od dochodu do opodatkowania
– wczeÊniej było to 60%.

Podatek od nieruchomoÊci

• Wzrost stawki dla gruntów i budynków
komercyjnych do 1,5%;

• Podwy˝szona stawka 3% 
od nieuprawianych gruntów rolnych; 

• Poszerzenie bazy podatkowej poprzez
obcià˝enie budynków mieszkalnych 
podatkiem katastralnym w wysokoÊci
od 0,1% do 0,3%;

• Podatek od obiektów in˝ynieryjnych.

VAT

• Podniesiono standardowà stawk´ VAT 
z 18% do 21%, a obni˝onà stawk´
zwi´kszono z 5% do 10% 
(od 1 stycznia 2009 r.);

• Pod koniec 2009 r. wprowadzono kilka
ró˝nych opcjonalnych norm w zakresie
VAT (grupy podatkowe dla celów VAT,
odroczenie VAT od importu, zwrot VAT
od nale˝noÊci straconych).



“
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Łotwa stoi bez wàtpienia 
w obliczu najwi´kszego 
zagro˝enia zwiàzanego 
z kryzysem spoÊród 
wszystkich krajów EÂW. 
Obserwuje si´ gwałtowny
wzrost poziomu zadłu˝enia,
doÊç pesymistyczne prognozy
wzrostu oraz niskà 
wiarygodnoÊç finansowà. 

Po okresie dramatycznej recesji takie
czynniki, jak zagra˝ajàcy kryzys finansowy
w sektorze bankowym i ryzyko zewn´trznej
niewypłacalnoÊci sprawiajà, ˝e sytuacja
Łotwy jest bardzo jeszcze trudniejsza. 
Kraj jest nadal w znacznym stopniu 
podatny na wpływ wstrzàsów
zewn´trznych, podczas gdy wewn´trzna
stabilnoÊç mo˝e łatwo si´ załamaç, 
je˝eli nie b´dzie mo˝liwoÊci utrzymania
re˝imu sztywnego kursu.

Łotewski sektor bankowy jest nara˝ony 
na niebezpieczeƒstwo ze wzgl´du 
na wysoki poziom zadłu˝enia firm 
i gospodarstw domowych, znaczny 
udział kredytów w walutach obcych 
oraz wyjàtkowo niekorzystny wskaênik
kredytów do depozytów (na poziomie
222%). Rezerwy walutowe mogà si´
okazaç zbyt małe na pokrycie potrzeb 
finansowych kraju, a zatem Łotwa
powinna podjàç natychmiastowe działania
w celu ograniczenia ryzyka wymuszonej 
dewaluacji. Nale˝y wprowadziç dalsze
Êrodki dyscyplinujàce bud˝et kraju oraz
ograniczajàce w widocznym stopniu 
deficyt sektora publicznego. 
Podstawowym warunkiem rozwiàzania
problemów jest Êcisła współpraca 
z MFW oraz UE. 

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Łotwa Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -9,0 -6,1

Dług publiczny w % PKB 36,1 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 93,0 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 92% 51%

Relacja kredytów do depozytów 222% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB 9,4 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 160,0 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 34% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 62% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) BB

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne

“

Rzàd Łotwy ogranicza biurokratyczne
przeszkody poprzez zwi´kszanie 
przejrzystoÊci systemu prawnego 
i sàdowniczego, a tak˝e tworzy 
przyjazne Êrodowisko gospodarcze 
w celu przyciàgni´cia bezpoÊrednich 
inwestycji zagranicznych, co jest niezwykle
wa˝ne dla rozwoju gospodarki. 
Aby wspomóc nowych inwestorów 
i ułatwiç im procesy inwestycyjne, 
utworzono Łotewskà Agencj´ Inwestycji 
i Rozwoju.

Łotwa, oprócz doskonałego poło˝enia
strategicznego, dysponuje bardzo 
dobrà infrastrukturà transportowà 
(kolejowà, morskà, drogowà, lotniczà),
która stanowi baz´ ułatwiajàcà wymian´ 
handlowà pomi´dzy UE i WNP. 

Łotysze sà dobrze wykształceni 
i majà wysokie kwalifikacje, zwłaszcza 
w takich bran˝ach jak informatyka, 
przemysł wytwórczy i usługi. 

Ahmed Sharkh

Partner Zarzàdzajàcy
PricewaterhouseCoopers Łotwa



Podstawowe informacje (2009)

Bułgaria Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 7,1 324 2,2

PKB, mld USD 45 2 672 1,7

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 12,6 16,3 77,3

Eksport, % PKB 36,2 39,4 91,9

Wzrost PKB, 2009 -5.0 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 1,1 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 2,5 2,9 x

Mocne strony:

• Niski poziom długu publicznego

• Członkostwo w UE

Słabe strony:

• Wysokie zadłu˝enie zagraniczne

• Wysoki deficyt na rachunku bie˝àcym

• Zbyt małe rezerwy walutowe

• Sektor bankowy jest nara˝ony na mo˝liwe
wahania kursu walut 

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

Bułgaria

*Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Ogólna ocena sytuacji gospodarczej 
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Dynamika PKB na tle regionu

èródło: MFW, EBOR, krajowy urzàd statystyczny

Mi´dzynarodowy Fundusz Walutowy
przewiduje zerowy wzrost PKB w 2010 r. 
i umiarkowany wzrost PKB w 2011 r. 
na poziomie 2%. Poza tym istnieje wiele
czynników wewn´trznych i zewn´trznych 
– w tym zbyt wysoki dług zagraniczny 
i słaby sektor bankowy – które mogà
spowalniaç wzrost.

Bułgaria wydaje si´ wychodziç
z recesji wywołanej przez
Êwiatowy kryzys gospodarczy,
lecz post´p ten jest znacznie
wolniejszy ni˝ w innych 
krajach regionu.
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W porównaniu z innym krajami Europy
Ârodkowo-Wschodniej, Bułgaria znajduje
si´ w stosunkowo dobrej sytuacji 
w zakresie finansów publicznych. 
Dobra polityka fiskalna i reforma podatkowa
wdro˝ona przed kryzysem zaowocowały
niskim poziomem długu publicznego 
i niewielkim wzrostem deficytu sektora
publicznego, mimo silnej recesji w 2009 r.

Deficyt sektora publicznego w 2009 r.
wyniósł -3,9% PKB i szacuje si´, ˝e spadnie
do 2,2% w 2011 r. Stawia to Bułgari´ 
wÊród wiodàcych krajów Europy 
Ârodkowo-Wschodniej pod wzgl´dem
kontroli deficytu sektora publicznego. 
Równie˝ dług publiczny kraju w 2009 r.
utrzymał si´ na niskim poziomie 14,8% PKB.

Finanse publiczne
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W odró˝nieniu od zadowalajàcych
wskaêników dla finansów publicznych 
Bułgarii, bilans zewn´trzny kraju 
jest niepokojàcy. Przed wybuchem
kryzysu, kraj utrzymywał wysokie deficyty
na rachunku bie˝àcym (do -26% PKB).
Mimo ˝e deficyt na rachunku bie˝àcym
znaczàco zmniejszył si´ do -9,5% 
w 2009 r., jego poziom jest nadal 
niebezpiecznie wysoki. Według prognoz 
Mi´dzynarodowego Funduszu Walutowego,
kraj pozostanie w du˝ej cz´Êci zale˝ny 
od zewn´trznych êródeł finansowania
równie˝ w 2010 i 2011 r.

Kolejnà niepokojàcà cechà bilansu
zewn´trznego Bułgarii jest wysoki dług 
zagraniczny, który wynosi 103,5% PKB. 
Co wi´cej, udział zobowiàzaƒ 
krótkoterminowych w długu zagranicznym
si´ga niemal 50%. W przypadku 
jakichkolwiek problemów z uzyskaniem
niezb´dnego finansowania, Bułgaria 
mo˝e doÊwiadczyç szybkiego wzrostu
stóp procentowych wymaganych 
przez inwestorów, oraz spadku 
wiarygodnoÊci kredytowej.

Bilans zewn´trzny
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Bułgarska lewa pozostaje powiàzana 
z euro według stałego kursu wymiany. 
Do ograniczenia ryzyka powa˝nej 
niestabilnoÊci niezb´dne jest utrzymanie
mechanizmu izby walutowej. Z powodu
wysokiego udziału kredytów walutowych
(59%), znaczàce wahania kursów walut
mogà powa˝nie naruszyç stabilnoÊç 
bułgarskiego sektora bankowego. 
Sytuacj´ utrudnia dodatkowo fakt, 
˝e w kwietniu 2010 r. Bułgaria została 
zmuszona do porzucenia planów szybkiego
wejÊcia do strefy euro z powodu 
nadmiernego deficytu bud˝etowego.

Według Mi´dzynarodowego Funduszu
Walutowego, do roku 2012 stopa inflacji 
w Bułgarii osiàgnie 2,5%, co jest wynikiem
nieco poni˝ej Êredniej dla Europy 
Ârodkowo-Wschodniej (2,9%).
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Choç radykalne reformy skutkujà poprawà
warunków prowadzenia działalnoÊci
gospodarczej, powszechna korupcja 
pozostaje jednym z głównych problemów
dla przedsi´biorstw. Widoczne działania
podejmowane w tym obszarze od poczàtku
roku 2010 rokujà jednak ostatecznà
poprawà skutecznoÊci w walce z tym
zjawiskiem. Przykładem takich działaƒ 
sà błyskawicznie przeprowadzane
post´powania dyscyplinarne i karne, 
dotyczàce domniemanego nadu˝ycia
władzy przez przedstawicieli magistratu,
wywierania nacisków itp.

Obecnie Bułgaria stosuje liniowà stawk´ 
w podatku dochodowym od osób 
fizycznych w wysokoÊci 10%, podobnie
jak stawka podatku dochodowego 
od osób prawnych. Podstawowa 
stawka VAT to 20 proc., zaÊ obni˝ona 7%.
Ostatnie zmiany podatkowe utrzymały
trend redukowania obcià˝eƒ fiskalnych 
w Bułgarii.

• Z dniem 1 stycznia 2010 roku okres
odzyskiwania podatku VAT z zasady
uległ skróceniu o około 45 dni;

• Z dniem 1 stycznia 2010 roku okres,
przez jaki osoba prawna mo˝e dokonaç
odliczenia podatku naliczonego VAT
zwiàzanego z zakupami, dla których
VAT podlega odliczeniu, został wydłu˝ony
z 3 do 12 miesi´cy po miesiàcu, 
w którym powstało prawo do odliczenia;

• Podstawowe zmiany bułgarskiej ustawy
o podatku VAT z dnia 1 stycznia 2010
roku wprowadziły przepisy Dyrektywy
2008/8/WE (tzw. „Pakiet VAT”);

• Z dniem 1 stycznia 2010 roku 
nieznacznie obni˝one zostały składki 
na ubezpieczenie emerytalne płacone
zarówno przez pracodawc´, jak 
i przez pracownika;

• Zmiany przepisów prawa dotyczà
wprowadzenia ró˝nych unijnych aktów
legislacyjnych, takich jak nowe przepisy
prawa dotyczàce udzielania kredytów
konsumenckich, przepisy z zakresu 
obsługi płatnoÊci, okreÊlone 
usprawnienia w prawie spółek oraz 
debaty na temat przepisów prawa 
dotyczàcych niewypłacalnoÊci, a tak˝e
– co nie mniej istotne – dalszà popraw´
funkcjonowania elektronicznego rejestru
on-line spółek i innych jednostek.
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Głównym problemem 
Bułgarii jest zbyt wysoki 
dług zagraniczny i deficyt 
na rachunku bie˝àcym. 

W nieprzyjaznych warunkach wywołanych
przez kryzys zadłu˝eniowy w Grecji,
powa˝nym zagro˝eniem dla gospodarki
jest du˝a zale˝noÊç od krótkoterminowych
zagranicznych êródeł finansowania.
Równie˝ iloÊç rezerw walutowych 
mo˝e byç zbyt mała, aby zabezpieczyç 
mechanizm stałego kursu walut. 
Je˝eli kraj zostanie zmuszony do dewaluacji
lewy, w sektorze bankowym mogà pojawiç
si´ powa˝ne problemy. 

Zarówno udział kredytów walutowych, 
jak i stosunek kredytów do depozytów 
sà doÊç wysokie, co sprawia, ˝e sektor
bankowy jest podatny na wstrzàsy.
Z drugiej strony, dług publiczny jest niski,
a deficyt sektora publicznego pozostajà
pod kontrolà. Sytuacja finansów 
publicznych nie powinna powa˝nie 
zagroziç rozwojowi gospodarki Bułgarii. 

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Bułgaria Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -3,9 -6,1

Dług publiczny w % PKB 14,8 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 75,2 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 59% 51%

Relacja kredytów do depozytów 132% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -9,5 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 103,5 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 48% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 54% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating BBB

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor's, banki centralne 



Mocne strony:

• Niski poziom zadłu˝enia zagranicznego 

• Umiarkowany dług publiczny 

• Członkostwo w UE 

Słabe strony:

• Wysoki deficyt finansów publicznych 

• Wysoki deficyt na rachunku obrotów
bie˝àcych

• Niska wiarygodnoÊç finansowa 

• Znaczna podatnoÊç sektora bankowego
na wahania kursów walutowych

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy 

Rumunia

Podstawowe informacje (2009)

Rumunia Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 22,2 324 6,9

PKB, mld USD 163 2 672 6,1

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 11,5 16,3 70,6

Eksport, % PKB 24,8 39,4 63,1

Wzrost PKB, 2009 -7,1 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 3,0 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 3,6 2,9 x

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Ogólna ocena sytuacji gospodarczej
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Dynamika PKB na tle regionu

èródło: MFW, EBOR, krajowy urzàd statystyczny

Niestety, nie ochroniło to Rumunii 
przed znacznym spadkiem. Po wzroÊcie
na poziomie 9,6% w roku 2008, rumuƒski
PKB odnotował w roku 2009 spadek 
o -7%, ze wzgl´du na zmniejszenie 
przychodów z bezpoÊrednich inwestycji
zagranicznych, eksportu i ni˝szy popyt
krajowy. Cenà za obni˝enie tempa rozwoju
gospodarczego po wejÊciu do UE w roku
2007 była koniecznoÊç przeprowadzenia
reform strukturalnych, majàcych na celu
popraw´ konkurencyjnoÊci gospodarki. 

MFW prognozuje obni˝enie tempa
wzrostu w roku 2010 oraz powrót 
do szybkiego tempa wzrostu PKB 
na poziomie 5% w roku 2011. 
Istnieje jednak powa˝ne zagro˝enie 
dla realizacji tej prognozy, zwiàzane
zarówno z otoczeniem zewn´trznym, 
jak i ewentualnym brakiem stabilnoÊci
wewn´trznej.

Rumunia jest jednym z krajów,
które kryzys zaskoczył doÊç
niespodziewanie: jej ogólna
atrakcyjnoÊç inwestycyjna 
i umiarkowane uzale˝nienie
od eksportu stanowiły 
solidnà podstaw´ 
dla długoterminowego
wzrostu. 
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Deficyt sektora publicznego wzrósł w dobie
kryzysu do ponad -8% PKB i przewiduje
si´, ˝e przez najbli˝sze lata utrzyma si´ 
na zbli˝onym, zbyt wysokim poziomie. 
Na szcz´Êcie dług publiczny Rumunii
wynosił 24% PKB w roku 2009 i zgodnie 
z przewidywaniami, ˝e wzroÊnie do 
– nadal umiarkowanego – poziomu 36%
PKB do roku 2011. Nie istnieje powa˝ne
zagro˝enie kryzysem fiskalnym, jednak
sektor publiczny Rumunii wymaga
przeprowadzenia reform. Jest on zbyt
du˝y – przekracza mo˝liwoÊci finansowe
kraju. Sytuacja uległa znacznemu
pogorszeniu w latach 2007–2009, 
gdy˝ trwajàce trzy lata intensywne walki
polityczne osłabiły finanse publiczne, 
politycy oferowali wyborcom ró˝nego
rodzaju Êwiadczenia finansowe. 
Zgodnie z pakietem pomocowym MFW,
rzàd b´dzie musiał ograniczyç wydatki
bud˝etowe i zainicjowaç reformy systemu
bud˝etowego dla poprawy długoterminowej
równowagi fiskalnej. 

Sektor finansów publicznych 
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Saldo na rachunku obrotów bie˝àcych 
Rumunii jest obecnie pod kontrolà. 
Ze wzgl´du na słabszy import i osłabienie
waluty w roku 2009 uległo ono obni˝eniu
do -4,4% PKB (to znaczny spadek 
w porównaniu z -12,8% rok wczeÊniej) 
i nie powinno przekroczyç poziomu -6% 
w latach 2010–2011. 

Dług zagraniczny Rumunii kształtuje si´ 
na umiarkowanym poziomie -49% PKB, 
co stanowi jeden z najni˝szych wyników 
w regionie. Niemniej jednak sytuacja nie
jest całkowicie komfortowa, gdy˝ udział
zadłu˝enia krótkoterminowego 
(z terminem spłaty do 12 miesi´cy) wynosi
57% zadłu˝enia ogółem. Jakiekolwiek
problemy z obsługà lub odnowieniem
zadłu˝enia mogà spowodowaç powa˝ne
zagro˝enie dla stabilnoÊci rumuƒskiej
gospodarki, szczególnie w obliczu niskiej
wiarygodnoÊci finansowej kraju. 

Saldo obrotów z zagranicà 
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Rumunia stosuje polityk´ płynnego kursu
walutowego i dopuszcza wahania wartoÊci
lei. W okresie kryzysu leja straciła około
15% poczàtkowej wartoÊci w stosunku 
do euro. Brak powa˝nych wahaƒ 
kursowych był bardzo korzystny 
dla rumuƒskich dłu˝ników – zarówno firm,
jak i osób fizycznych. W innym przypadku
mogliby wpaÊç w pułapk´, bioràc 
pod uwag´, ˝e 60% wszystkich kredytów
jest denominowanych w walutach obcych.
Niemniej jednak ryzyko dalszego 
osłabienia lei jest wysokie.

Podwy˝ka VAT z 18 do 23% od 1 lipca
2010 r. wpłynie negatywnie na inflacj´,
powodujàc jej wzrost na koniec roku
znacznie powy˝ej docelowego poziomu
3,5%. Nacisk na lej´, wynikajàcy ze spadku
zaufania rynku, mo˝e spowodowaç dalsze
naciski inflacyjne poprzez wzrost cen 
importowanej energii i surowców. 
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Rumunia zapewnia doÊç korzystne warunki
prowadzenia działalnoÊci gospodarczej,
mimo to, jednym z najwi´kszych 
problemów stanowi szara strefa. Zmiany
wprowadzone w ostatnim okresie obejmujà
podwy˝ki obcià˝eƒ podatkowych.
Rzàd podwy˝szył stawk´ podatku VAT 
z 19% na 24% (od 1 lipca 2010) w celu
uzyskania wystarczajàcych przychodów
koniecznych do osiàgni´cia zało˝onego
deficytu bud˝etowego.

Podstawowa stawka podatku CIT wynosi
16%. W 2010 roku małe firmy w dalszym
ciàgu płacà podatek ryczałtowy 
na minimalnym poziomie (takie rozwiàzanie
wprowadzono w 2009 r.). Stawka podatku
dochodowego osób fizycznych wynosi
obecnie równie˝ 16%. 

Rzàd proponuje tak˝e szeroki wachlarz
pomniejszych Êrodków, majàcych na celu
poszerzenie podstawy opodatkowania,
zredukowanie liczby ulg i podwy˝szenie
stawek podatków:

• W zakresie walki z unikaniem płacenia
podatku władze koncentrujà si´ 
na wprowadzeniu mechanizmu 
odwrotnego obcià˝enia (reverse charge)
dla operacji krajowych obejmujàcych
takie kategorie, jak zbo˝e, kwiaty, warzywa
i owoce, mi´so, ryby i cukier. 
Nie b´dzie wymagane prefinansowanie
VAT w całym łaƒcuchu sprzeda˝y 
obejmujàcym kilka przedsi´biorstw, gdzie
VAT tak naprawd´ zostaje zapłacony
przez ostatecznego konsumenta;

• Władze fiskalne chcà poszerzyç 
podstaw´ opodatkowania podatkiem
PIT o takie kategorie, jak zyski 
z odsetek, zyski kapitałowe, bony 
˝ywieniowe i odszkodowania;

• Planuje si´ wprowadzenie akcyzy 
na wyroby inne ni˝ wyroby akcyzowe
zharmonizowane;

• Planowana ustawa regulujàca kwestie
przenoszenia udziałów w spółkach 
z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià 
lub akcji w spółkach akcyjnych wpłynie
negatywnie na działalnoÊç biznesowà,
zwłaszcza na rynku fuzji i przej´ç (M&A).
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Poprawa sytuacji 
gospodarczej w Rumunii 
jest doÊç nietrwała, 
kraj jest bardzo podatny 
na wpływ ró˝norodnych 
czynników. 

Jednym z najwi´kszych problemów 
Rumunii pozostaje szara strefa. Szacuje
si´, ˝e nieopodatkowana gospodarka
stanowi 20–25% PKB, czego êródło tkwi
głównie w niemo˝noÊci wyegzekwowania
przez paƒstwo własnych przepisów prawa. 

Dług publiczny utrzymuje si´ 
na umiarkowanym poziomie, a zatem 
nie wyst´puje du˝e ryzyko kryzysu
fiskalnego – nawet je˝eli deficyt 
jest zbyt wysoki. Wi´ksze ryzyko wià˝e 
si´ z długiem zagranicznym, gdy˝ 
zobowiàzania krótkoterminowe stanowià
jego znacznà cz´Êç. Bioràc pod uwag´
niskà wiarygodnoÊç finansowà kraju, 
dalsza pomoc ze strony MFW i UE 
ma istotne znaczenie dla unikni´cia 
problemów. Ponadto powa˝ne ryzyko 
wyst´puje w sektorze bankowym. 
Wysoki stopieƒ podatnoÊci sektora
bankowego na ewentualne wahania 
kursowe, wynikajàcy z du˝ego udziału
kredytów w walutach obcych 
oraz wysokiego wskaênika kredytów 
do depozytów, mo˝e doprowadziç 
do znacznej niestabilnoÊci wewn´trznej,
je˝eli nie zostanie zatrzymany proces 
dalszego osłabiania si´ lei.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Rumunia Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -8,3 -6,1

Dług publiczny w % PKB 23,7 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 39,8 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 60% 51%

Relacja kredytów do depozytów 118% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -4,4 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 49,1 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 56% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 86% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) BB+

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor's, banki centralne

Rumunia powinna dà˝yç do utrzymania
obcià˝eƒ podatkowych w rozsàdnych
granicach. Jest to nieodzowne 
dla realizacji celu, jakim jest zachowanie
atrakcyjnoÊci kraju dla inwestorów 
w porównaniu z innymi krajami w regionie.
W tym kontekÊcie niedawna podwy˝ka
VAT-u o 5% jest zbyt wysoka, aby mogła
zostaç przyj´ta przez Êrodowisko 
biznesowe. Firmy powinny mieç 
mo˝liwoÊç przeniesienia dodatkowych
kosztów na konsumentów bez znacznego
wpływu na konsumpcj´ prywatnà 
lub inflacj´. 

Znacznie lepszym rozwiàzaniem 
byłoby usprawnienie procesu Êciàgania
podatków. Wskaênik ÊciàgalnoÊci 
podatków jest doÊç niski w Rumunii 
w porównaniu z krajami zachodnimi,
jeden z najni˝szych w Europie.
RównoczeÊnie, ustalanie limitów 
i ograniczanie składek na ubezpieczenie
społeczne mogłoby umo˝liwiç Rumunii
stymulowanie działalnoÊci gospodarczej.
Doceniamy inicjatywy podejmowane
przez władze w celu zwalczania zjawiska
unikania płacenia podatków i obni˝ania
wydatków bud˝etowych. Niemniej 
jednak władze powinny zapewniç, 
˝e powy˝sze działania nie nara˝à 
Rumunii na krytyk´ ze strony UE 
w zwiàzku z naruszeniem przepisów
obowiàzujàcych na wspólnym rynku. 

Peter de Ruiter

Partner Zarzàdzajàcy, 
dział doradztwa podatkowego
PricewaterhouseCoopers Rumunia



Podstawowe informacje (2009)

Chorwacja Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 4,5 324 1,4

PKB, mld USD 63 2 672 2,3

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 17,6 16,3 108,0

Eksport, % PKB 16,5 39,4 41,8

Wzrost PKB, 2009 -5,8 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 1,4 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 2,5 2,9 x

Mocne strony:

• Umiarkowany poziom długu publicznego

• Perspektywy członkostwa w UE 

Słabe strony:

• Znaczne zadłu˝enie zagraniczne

• Nadmierny deficyt na rachunku bie˝àcym

• Niewystarczajàce rezerwy walutowe 

• Wysoki stopieƒ wra˝liwoÊci sektora
bankowego na ewentualne wahania
kursów walutowych

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

Chorwacja

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Chorwacja ucierpiała 
w wyniku gł´bokiej recesji
spowodowanej Êwiatowym
kryzysem i kraj nadal 
nie odnotowuje wzrostu PKB. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej
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Dynamika PKB na tle regionu

èródło: MFW, EBOR, krajowy urzàd statystyczny

W ubiegłych latach warunki wzrostu
gospodarczego w Chorwacji były znacznie
trudniejsze, ni˝ w Rumunii i Bułgarii, 
ze wzgl´du na kontynuowany proces
przystàpienia do UE. Doprowadziło to 
do pogorszenia finansowej wiarygodnoÊci
Chorwacji i obni˝enia atrakcyjnoÊci 
inwestycji, które stanowià kluczowe 
czynniki w dobie ograniczonego dost´pu
do finansowania ze êródeł zewn´trznych.
Miało to tak˝e dobre strony: kraj był 
zmuszony do prowadzenia ostro˝niejszej
polityki makroekonomicznej w okresie
poprzedzajàcym kryzys. 

Niekorzystny wpływ na gospodark´
Chorwacji ma niewielki rynek wewn´trzny 
i znaczne uzale˝nienie od eksportu
(zwłaszcza usług turystycznych). 
Zaobserwowano ju˝ pierwsze oznaki
poprawy sytuacji gospodarczej: turystyka
wykazuje ponownie tendencje zwy˝kowe,
a prognoza MFW przewiduje umiarkowany
wzrost w roku 2011.
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Chorwacja borykała si´ ju˝ od pewnego
czasu z trudnoÊciami w sektorze finansów
publicznych. Podczas gdy w całym regionie
EÂW obserwowano znaczne spowolnienie
gospodarcze i pogł´bienie deficytu 
sektora finansów publicznych, Chorwacja
wykorzystała wczeÊniej podj´te wysiłki 
i zdołała utrzymaç kontrol´ nad sytuacjà
fiskalnà dzi´ki wprowadzeniu nowych,
surowych działaƒ oszcz´dnoÊciowych.
Niemniej jednak, deficyt sektora finansów
publicznych kraju pogł´bił si´ do -4,1%,
podczas gdy dług publiczny pozostaje 
na umiarkowanym poziomie poni˝ej 40%
PKB. Według prognoz MFW deficyt 
pozostanie problemem Chorwacji 
przez wiele lat. 

Sektor finansów publicznych 
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Chorwacka gospodarka dêwiga znaczny
ci´˝ar długu zagranicznego. 
Bioràc pod uwag´ ograniczonà 
wiarygodnoÊç finansowà kraju, zapewnienie
finansowania zagranicznego stanowi
jeden z podstawowych czynników 
warunkujàcych wzrost PKB. Uwzgl´dniajàc
aktualne warunki, deficyt na rachunku
bie˝àcym kraju na poziomie -5,6% PKB
nale˝y oceniaç jako zbyt wysoki. 

Ponadto MFW przewiduje, ˝e deficyt 
na rachunku bie˝àcym Chorwacji
przekroczy 6% PKB w latach 2010–11.
Chorwacja musi równie˝ uporaç si´ 
z innym problemem zwiàzanym 
z jej saldem obrotów z zagranicà: 
niewystarczajàcym pokryciem 
zapotrzebowania kraju na finansowanie
przez rezerwy walutowe. Je˝eli globalne
nastroje ulegnà pogorszeniu, mo˝e 

to doprowadziç do powa˝nego 
zagro˝enia dla rozwoju gospodarki kraju
w perspektywie krótkoterminowej.

Saldo obrotów z zagranicà
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W okresie niepokojów
spowodowanych 
przez kryzys gospodarczy
chorwacka kuna utrzymywała
si´ na stosunkowo 
stabilnym poziomie. 

Brak znacznych wahaƒ kursu walutowego
był zbawienny dla chorwackich dłu˝ników –
zarówno dla firm, jak i dla osób fizycznych.
W przeciwnym wypadku mogliby oni
wpaÊç w pułapk´, bioràc pod uwag´ fakt,
˝e 73% wszystkich kredytów stanowià
kredyty w walutach obcych. Niemniej 
jednak, ryzyko dalszego osłabienia
chorwackiej kury jest wcià˝ znaczne.

StabilnoÊç waluty
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Zmiany kursu waluty na tle regionu

èródło: MFW

Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Ogólnie rzecz ujmujàc, Chorwacja 
oferuje firmom stosunkowo trudne warunki
prowadzenia działalnoÊci gospodarczej,
czemu towarzyszà wysokie obcià˝enia 
podatkowe i korupcja.

Trudna sytuacja finansów publicznych
zmusiła paƒstwo do podj´cia działaƒ 
o charakterze podatkowym. W połowie
2009 r. wzrosła o jeden punkt procentowy
podstawowa stawka VAT (wynosi obecnie
23%). Temu posuni´ciu towarzyszyła 
podwy˝ka stawek akcyzy na towary 
o charakterze luksusowym (łodzie, 
samochody, samoloty). Wprowadzono
tak˝e dodatkowy podatek od sprzeda˝y
niektórych usług telefonii komórkowej. 

Choç stawki PIT pozostajà na
niezmienionym poziomie (15, 25, 35, 45%),
na lata 2009 i 2010 wprowadzono 
specjalny podatek kryzysowy, wynoszàcy,
w zale˝noÊci od dochodów, 2 – 4%. 
Podstawowa stawka podatku 
dochodowego od osób prawnych 
pozostaje na poziomie 20%.

Nie podj´to innych szczególnych 
działaƒ majàcych usprawniç prawne 
ramy działalnoÊci przedsi´biorstw 
czy ograniczyç biurokracj´. 
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Gospodarka chorwacka 
boryka si´ ze skutkami 
globalnego kryzysu: spadkiem
PKB, wzrostem bezrobocia 
i gwałtownym spadek 
handlu zagranicznego. 

Jakkolwiek sytuacja finansów publicznych
nie jest dramatyczna, niezb´dne 
jest podj´cie dalszych działaƒ w celu
utrzymania wiarygodnoÊci kraju. 
Zadłu˝enie zagraniczne i deficyt 
na rachunku bie˝àcym stanowià najwi´ksze
zagro˝enie dla kraju, zwłaszcza bioràc 
pod uwag´ stosunkowo niski poziom 

rezerw walutowych i znaczny udział
kredytów w walutach obcych w portfelu
sektora bankowego. Ewentualnie obni˝enie
ratingu równie˝ nie b´dzie pomocne.
Krótko mówiàc, ryzyko, z jakim musi 
si´ zmierzyç Chorwacja jest doÊç wysokie
i wymaga podj´cia przemyÊlanych działaƒ.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Chorwacja Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -4,1 -6,1

Dług publiczny w % PKB 38,5 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 67,3 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 73% 51%

Relacja kredytów do depozytów 100% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -5,6 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 87,8 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 33% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 62% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) BBB
* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych

èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne 



Podstawowe informacje (2009)

Serbia Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 7,4 324 2,3

PKB, mld USD 43 2 672 1,6

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 10,4 16,3 63,8

Eksport, % PKB 19,6 39,4 49,7

Wzrost PKB, 2009 -2,9 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 2,5 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 4,8 2,9 x

Mocne strony:

• Umiarkowany poziom długu publicznego

• Umiarkowany deficyt fiskalny 

Słabe strony:

• Znaczne zadłu˝enie zagraniczne 

• Zbyt wysoki deficyt na rachunku 
bie˝àcym 

• Niska wiarygodnoÊç finansowa

• Znaczne nara˝enie sektora bankowego
na ewentualne wahania kursów 
walutowych 

• Brak jasnych perspektyw 
członkostwa w UE 

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

Serbia

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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W porównaniu z innymi
gospodarkami bałkaƒskimi,
recesja w Serbii w roku 2009
była stosunkowo płytka. 
PKB obni˝ył si´ o 2,9%,
głównie w wyniku znacznego
spadku eksportu 
do Europy Zachodniej. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej
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èródło: MFW, EBOR, krajowy urzàd statystyczny

W poprzednich latach warunki wzrostu
gospodarczego w Serbii były trudniejsze
ni˝ w Rumunii oraz Bułgarii ze wzgl´du 
na niejasne i odległe perspektywy akcesji
do UE (Serbia ubiegała si´ o akcesj´ 
w roku 2009). Wskutek tego obni˝yła si´
wiarygodnoÊç finansowa paƒstwa i jego
atrakcyjnoÊç dla inwestorów, zatem 
te czynniki, które majà zasadnicze 
znaczenie w czasach ograniczonego
dost´pu do zewn´trznych êródeł 
finansowania. 

Jednak˝e zmusiło to równie˝ kraj 
do prowadzenia rozwa˝nej polityki
makroekonomicznej przed wybuchem
kryzysu. MFW prognozuje wzrost PKB 
o 2–3% w latach 2010–11. Wyst´puje
wiele czynników wewn´trznych 
i zewn´trznych – w tym zbyt wysokie
zadłu˝enie zagraniczne i słaby sektor
bankowy – które mogà osłabiç tempo
wychodzenia z kryzysu.
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Przed kryzysem, ze wzgl´du 
na ÊwiadomoÊç znacznego uzale˝nienia
od zewn´trznego finansowania i niskiej
wiarygodnoÊci kredytowej, Serbia
prowadziła ostro˝nà polityk´ 
makroekonomicznà. Niemniej jednak
kryzys spowodował powa˝nie pogorszenie
sytuacji. Deficyt sektora publicznego kraju
pogł´bił si´ do -4,5%; przewiduje si´, 
˝e pozostanie na zbli˝onym poziomie 
w kolejnych latach.

Dzi´ki temu, ˝e Serbia wykorzystała
przeprowadzone wczeÊniej działania, 
a tak˝e w wyniku podj´cia nowych, surowych
Êrodków oszcz´dnoÊciowych, kraj zdołał
utrzymaç kontrol´ nad sytuacjà fiskalnà.
Dług publiczny pozostaje 
na umiarkowanym poziomie poni˝ej 36%
PKB. Według prognoz MFW, wzroÊnie 
on do 41% PKB do roku 2011. 

Sektor finansów publicznych 
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Saldo obrotów z zagranicà 

Gospodarka Serbii dêwiga znaczny ci´˝ar
długu zagranicznego. Bioràc pod uwag´
ograniczonà wiarygodnoÊç finansowà
kraju, zapewnienie finansowania 
zagranicznego stanowi jeden 
z podstawowych czynników warunkujàcych
wzrost PKB. W takiej sytuacji deficyt 
na rachunku bie˝àcym kraju na poziomie
– 5,7% PKB nale˝y oceniaç jako zbyt
wysoki. Ponadto MFW przewiduje, 
˝e deficyt na rachunku bie˝àcym Serbii
przekroczy 8% PKB w latach 2010-11.

Zapewnienie finansowania zagranicznego
stanowi czynnik o kluczowym znaczeniu
dla Serbii, zwłaszcza w Êwietle jej niskiej
wiarygodnoÊci kredytowej. Pierwsza fala
kryzysu finansowego znacznie utrudniła
pozyskanie kapitału z rynku, a zatem
pomoc MFW była praktycznie jedynà
nadziejà dla serbskiej gospodarki. 
W kolejnych latach ryzyko wystàpienia
powa˝nych problemów zwiàzanych 
z finansowaniem zewn´trznym b´dzie
nadal doÊç wysokie.
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Silny dinar, dzi´ki przypływowi
zagranicznych inwestycji
bezpoÊrednich i wysokiemu
popytowi krajowemu, nale˝y
ju˝ do historii. 

Podczas zawirowaƒ powstałych w wyniku
kryzysu gospodarczego waluta utrzymała
stosunkowo stabilnà pozycj´. 
Brak znacznych wahaƒ kursu był korzystny
dla dłu˝ników w Serbii – zarówno firm, 
jak i osób fizycznych. W innym przypadku
mogliby wpaÊç w pułapk´, bioràc 
pod uwag´, ˝e 72% wszystkich kredytów 
jest denominowanych w walutach obcych.
Niemniej jednak, ryzyko dalszego 
osłabienia dinara, które miałoby 
destrukcyjny wpływ na sektor bankowy,
jest doÊç wysokie.
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èródło: MFW

Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Warunki prowadzenia działalnoÊci 
gospodarczej sà nadal trudne, choç 
Serbia jest w trakcie przeprowadzania
gruntownych reform regulacyjnych 
w ramach staraƒ o akcesj´ do UE.

Do najwa˝niejszych zmian w tym 
zakresie nale˝à:

• Działania na rzecz ograniczenia obcià˝eƒ
biurokratycznych dla przedsi´biorstw;

• Została podpisana i ju˝ obowiàzuje 
tymczasowa umowa o wolnym handlu 
z UE; funkcjonujà umowy o wolnym
handlu z Rosja, Białorusià, Turcjà, 
Serbia jest członkiem w CEFTA i EFTA;

• Nowe prawo celne majàce na celu 
dostosowanie przepisów krajowych 
do zasad UE, dalsza harmonizacja 
systemu taryf celnych ze Scalonà
Nomenklaturà UE;

• Rozszerzenie sieci traktatów o unikaniu
podwójnego opodatkowania, która
obecnie obejmuje ponad 30 paƒstw;

• Nowelizacje ustawy o post´powaniu 
administracyjnym, ustawy o sporach
administracyjnych oraz kodeksu
post´powania podatkowego;

• Nowelizacja ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych 
– utrzymano niska stawk´ 

opodatkowania, ograniczono 
lub zlikwidowano niektóre zach´ty, 
dostosowano ustaw´ do postanowieƒ
MSSF;

• Wprowadzenie nowych przepisów 
o ochronie Êrodowiska oraz opłatach
ekologicznych;

• Działania zach´cajàce dla inwestorów
zagranicznych, zró˝nicowane 
zach´ty, w tym wakacje podatkowe,
subsydiowanie nowych miejsc pracy;

• Nowa ustawa o planowaniu 
przestrzennym i budownictwie, która 
ma na celu prywatyzacj´ gruntów
paƒstwowych;

• Nowe ustawy o handlu zagranicznym 
i konkurencji, dalsza harmonizacja 
z przepisami unijnymi;

• Przyj´to zestaw nowych ustaw 
o własnoÊci intelektualnej 
dostosowany do przepisów unijnych 
i innych odnoÊnych przepisów 
mi´dzynarodowych.
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Serbia nale˝y do grupy krajów,
które sà w umiarkowanym
stopniu nara˝one na ryzyko
kryzysu. Gospodarka
wychodzi z recesji, lecz
tempo poprawy jest osłabione
wskutek utrudnionego
dost´pu do êródeł 
finansowania oraz du˝ej
liczby upadłoÊci firm, które
podlegajà niekorzystnym
wpływom wahaƒ kursowych 
i majà problemy 
z zachowaniem płynnoÊci. 

Poprawa sytuacji gospodarczej Serbii
b´dzie w znacznym stopniu uzale˝niona
od wzrostu w krajach sàsiadujàcych, 
a tak˝e tempa integracji z Unià Europejskà.
Niemniej jednak istniejà wa˝ne obszary,
wymagajàce opracowania dobrze 
przemyÊlanych planów i ich skutecznej 
realizacji. Jakkolwiek sytuacja finansów
publicznych nie jest dramatyczna,
niezb´dne sà dalsze działania 
dla zachowania wiarygodnoÊci kraju. 
Dług zagraniczny i deficyt na rachunku
obrotów bie˝àcych stanowià najwi´ksze
zagro˝enia dla kraju. Bioràc pod uwag´
niskà wiarygodnoÊç finansowà, 
zapewnienie pomocy z MFW ma nadal
kluczowe znaczenie dla unikni´cia 
dalszych problemów.

Ponadto powa˝ne ryzyko wyst´puje 
w sektorze bankowym. Wysoki stopieƒ 
podatnoÊci tego sektora na ewentualne
wahania kursowe, wynikajàcy z du˝ego
udziału kredytów w walutach obcych 
oraz wysokiego wskaênika kredytów 
do depozytów, mo˝e doprowadziç 
do znacznej niestabilnoÊci wewn´trznej,
je˝eli nie zostanie zatrzymany proces 
dalszego osłabiania si´ dinara.

Przyciàganie inwestycji bezpoÊrednich
pozostaje priorytetem dla Serbii 
i aby osiàgnàç ten cel, wprowadzono 
liczne zach´ty dla przedsi´biorców. 
Siła robocza w Serbii jest dobrze 
wykształcona i stosunkowo niedroga, 
w dodatku obecne działania rzàdowe
obejmujà dotacje do tworzonych
miejsc pracy – rzàd pokrywa cz´Êç
kosztów zatrudnienia. Duzi inwestorzy
mogà otrzymaç za darmo działki 
pod nowe inwestycje typu greenfield, 
a tak˝e wakacje podatkowe w zakresie
podatków paƒstwowych, jak i gminnych.
Wraz ze wczeÊniejszymi rozwiàzaniami
i z jednà z najni˝szych w Europie 
stóp opodatkowania CIT (w wysokoÊci
10%), Serbia oferuje inwestorom 
atrakcyjne mo˝liwoÊci.Usuwane 
sà bariery w handlu zagranicznym,
poprzez harmonizacj´ przepisów 
z prawodawstwem unijnym 
i mi´dzynarodowym. Podpisana została
m.in. tymczasowa umowa handlowa 
z Unià Europejskà, obustronnie
przestrzegana od 1 stycznia 2010 r.
Serbia pracuje równie˝ 
nad maksymalnym wykorzystaniem
mo˝liwoÊci płynàcych ze swojego 
korzystnego poło˝enia geograficznego.
Kraj podejmuje liczne kroki majàce 
na celu zmniejszenie obcià˝eƒ 
biurokratycznych oraz koƒczy 
opracowywaç ramy prawne 
dla powstania konkurencyjnej i otwartej
gospodarki na wzór rozwini´tych
paƒstw Unii Europejskiej.

Dragan Draca

Manager
PricewaterhouseCoopers Serbia 

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Serbia Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -4,5 -6,1

Dług publiczny w % PKB 35,6 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 41,8 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 72% 51%

Relacja kredytów do depozytów 112% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -5,7 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 79,2 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 21% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 143% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) BB-

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne 



Podstawowe informacje (2009)

BiałoruÊ Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 9,6 324 3,0

PKB, mld USD 46 2 672 1,7

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 11,6 16,3 71,2

Eksport, % PKB 46,3 39,4 117,6

Wzrost PKB, 2009 0,2 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 3,5 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 6,8 2,9 x

Mocne strony:

• Umiarkowany dług publiczny i prywatny

• Niski deficyt sektora publicznego

Słabe strony:

• Mała wiarygodnoÊç

• SłaboÊç sektora bankowego

• Wysoki stosunek kredytów do depozytów

• Wysoki deficyt na rachunku bie˝àcym

• Niewystarczajàce rezerwy walutowe

• Powolne reformy strukturalne

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

BiałoruÊ

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Według oficjalnych statystyk
BiałoruÊ przetrwała Êwiatowy
kryzys gospodarczy 
w dobrym stanie, z niewielkim
spadkiem PKB. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej 
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Prognozy na 2010 r. sà coraz lepsze,
głównie za sprawà stopniowej poprawy
sytuacji gospodarczej w Rosji, która jest
kluczowym partnerem gospodarczym 
i handlowym dla Białorusi. Nale˝y jednak
pami´taç, ˝e statystyki sporzàdzane 
na Białorusi znaczàco odbiegajà 
od standardów OECD/Eurostat i dlatego
wszystkie dane nale˝y traktowaç ostro˝nie.

Mimo to gospodarka Białorusi musi 
poradziç sobie z wieloma niezwykle
powa˝nymi problemami. Jednym 
z nich jest znaczne uzale˝nienie 
od importu energii z Rosji. Kolejny 
problem to powolny proces transformacji,
który przekłada si´ na niskà wiarygodnoÊç
finansowà i wiele słaboÊci strukturalnych.
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Z pozoru stan finansów publicznych 
na Białorusi jest doÊç dobry. Dług publiczny
jest stosunkowo niski i utrzymuje si´ 
na poziomie 25% PKB, natomiast deficyt
sektora publicznego znajduje si´ znacznie
poni˝ej progu 3%. Niestety, jak wynika 
z raportów Mi´dzynarodowego Funduszu
Walutowego, rzeczywista sytuacja fiskalna
Białorusi mo˝e byç znacznie gorsza,
przede wszystkim ze wzgl´du na brak
przejrzystoÊci rachunków fiskalnych 
i istniejàcych deficytów quasi-fiskalnych
(np. deficytów ukrytych na rachunkach
spółek paƒstwowych, w rzeczywistoÊci
gwarantowanych przez bud˝et paƒstwa).

Program konsolidacji fiskalnej uzgodniony
z Mi´dzynarodowym Funduszem 
Walutowym, stanowiàcy podstaw´ wsparcia
finansowego z funduszu, wymaga 
utrzymania deficytu na niskim poziomie 
i przyspieszenia reform strukturalnych.

Finanse publiczne
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Zewn´trzna sytuacja finansowa Białorusi
jest stosunkowo niebezpieczna i wymaga
prowadzenia rozwa˝nej i odpowiedzialnej
polityki. Mimo ˝e dług zagraniczny jest
stosunkowo niewielki, osiàgajàc poziom
45% PKB, sytuacja mo˝e gwałtowanie si´
pogorszyç je˝eli warunki wymiany 
handlowej z Rosjà stanà si´ mniej korzystne
(np. w wyniku zmian w cenach energii).
RównoczeÊnie, deficyt na rachunku 
bie˝àcym ostatnio stale wzrastał a˝ 
do niebezpiecznie wysokiego poziomu 
-13% PKB. Jakiekolwiek negatywne
wydarzenie, zwłaszcza w stosunkach
gospodarczych z Rosjà, mo˝e natychmiast
przeło˝yç si´ na powa˝ny kryzys zadłu˝enia
zewn´trznego. To samo mo˝e nastàpiç 
w przypadku zerwania współpracy 
z Mi´dzynarodowym Funduszem 
Walutowym.

Bilans zewn´trzny
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BiałoruÊ korzysta z elastycznego kursu
wymiany walut i pozwala na wahania
wartoÊci waluty krajowej. Podczas 
kryzysu białoruski rubel utracił ok. 15%
poczàtkowej wartoÊci w stosunku do euro.
Z jednej strony, sektor bankowy mo˝e
bezpiecznie stosowaç takà polityk´ 
ze wzgl´du na niewielki udział kredytów
walutowych. Jednak z drugiej strony, 
walucie brakuje wewn´trznej stabilnoÊci, 
a utrata wartoÊci waluty mo˝e łatwo 
doprowadziç do ryzyka wzrostu inflacji.
Prognozowana stopa inflacji na Białorusi
jest bliska 7%, przy mo˝liwym dalszym
wzroÊcie.

StabilnoÊç waluty
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Mimo zakrojonej na szerokà skal´ reformy
podatkowej, przeprowadzonej w roku
2009, warunki prowadzenia działalnoÊci
gospodarczej na Białorusi nale˝à 
do najci´˝szych w regionie, na co majà
wpływ wysokie obcià˝enia podatkowe,
wcià˝ niejasne przepisy i rozpowszechniona
korupcja. 

Z dniem 1 stycznia 2010 r. Kodeks 
podatkowy Białorusi zastàpił wszystkie 
pozostałe przepisy podatkowe.
Poczàwszy od daty wejÊcia w ˝ycie
Kodeksu, w celu wprowadzenia nowego
podatku lub wprowadzenia zmian 
do istniejàcego podatku, Parlament b´dzie
musiał uchwaliç zmiany do Kodeksu, 
z wyjàtkiem przypadków, w których nowy
podatek paƒstwowy wprowadzany jest 
na mocy dekretu Prezydenta Białorusi.

Wprowadzono nowà zasad´ dotyczàcà
przypadków, w których brak jest pewnoÊci
lub istniejà wàtpliwoÊci odnoÊnie 
interpretacji przepisów podatkowych,
które dotyczà podatnika. W takich 
przypadkach organy podatkowe 
majà obowiàzek rozstrzygni´cia sprawy 
na korzyÊç podatnika. 

W wyniku reformy podatków, która weszła
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2010 r.,
wprowadzono kolejne zmiany, które 
polegajà na zniesieniu m.in. 
nast´pujàcych podatków: 

• 1% podatku obrotowego;  

• 3% podatku od zakupu pojazdów; 

• 5% podatku od sprzeda˝y detalicznej
(lokalny).

Podstawowa stawka VAT wzrosła 
z 18% do 20%, zaÊ podstawowa stawka
CIT wynosi 24%.
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BiałoruÊ jest jednym 
z najbardziej nara˝onych 
na kryzys zadłu˝eniowy 
krajów regionu Europy 
Ârodkowo-Wschodniej. 
Sytuacja fiskalna teoretycznie
wyglàda doÊç dobrze, 
ale brak przejrzystoÊci 
na rachunkach fiskalnych
bardzo utrudnia ocen´. 

Raporty Mi´dzynarodowego Funduszu
Walutowego wskazujà, ˝e rzeczywista
sytuacja fiskalna mo˝e byç gorsza 
ni˝ wynika to z oficjalnych statystyk.
Białoruski sektor bankowy jest doÊç chwiejny
i posiada wiele słaboÊci strukturalnych.
Wysoki stosunek kredytów do depozytów
jest jednym z najbardziej niepokojàcych
objawów. Mo˝na stwierdziç, ˝e ryzyko
powa˝nego kryzysu bankowego jest doÊç
wysokie, mimo stosunkowo niskiego
poziomu zadłu˝enia firm i gospodarstw
domowych.

Najbardziej niebezpiecznie wyglàda 
sytuacja zewn´trzna Białorusi. 
Rachunek bie˝àcy jest niepokojàco
wysoki, a rezerwy walutowe wydajà si´
niewystarczajàce. W warunkach niskiej
wiarygodnoÊci finansowej (mierzonej 
za pomocà klasyfikacji kredytowej)
jakiekolwiek powa˝ne problemy 
w stosunkach gospodarczych z Rosjà 
lub z Mi´dzynarodowym Funduszem 
Walutowym mogà natychmiast 
doprowadziç do powa˝nego kryzysu 
w zakresie zadłu˝enia zewn´trznego.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

BiałoruÊ Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -1,7 -6,1

Dług publiczny w % PKB 25,2 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 36,3 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 27% 51%

Relacja kredytów do depozytów 154% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -12,9 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 44,9 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 46% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 32% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) B+
* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych

èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne 



Podstawowe informacje (2009)

Federacja Rosyjska Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 141,4 324 43,6

PKB, mld USD 1232 2 672 46,1

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 15,1 16,3 92,6

Eksport, % PKB 24,6 39,4 62,5

Wzrost PKB, 2009 -7,9 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 3,5 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 6,3 2,9 x

Mocne strony:

• Dobre perspektywy wzrostu

• Rezerwy  zgromadzone przed kryzysem

• Umiarkowany dług zagraniczny

• Niski poziom długu publicznego

Słabe strony:

• SłaboÊç strukturalna systemu
bankowego

• Zbyt du˝e uzale˝nienie od eksportu 
zasobów energetycznych

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

Federacja
Rosyjska

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Rosja, podobnie jak inne
kraje w regionie, silnie 
odczuła skutki Êwiatowego
kryzysu gospodarczego. 
Szybkie tempo wzrostu 
PKB przed kryzysem (6-8%)
spadło gwałtownie 
do -8% w 2009 r. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej 
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Mimo ogromnego wstrzàsu, Rosja 
– w odró˝nieniu od wi´kszoÊci krajów 
Europy Ârodkowo-Wschodniej – znajdowała
si´ w stosunkowo komfortowej sytuacji.
Stosowana przed kryzysem polityka
ogromnych nadwy˝ek bud˝etowych 
i gromadzenia rezerw walutowych (zamiast
wydawania dodatkowych zysków 
z eksportu ropy i gazy) pozwoliła rzàdowi
zareagowaç na recesj´ poprzez silny pakiet
stymulacyjny. Pakiet uwzgl´dniał wsparcie
na wielkà skal´ dla rosyjskich banków 
i prywatnych przedsi´biorstw nara˝onych
na ogromne ryzyko walutowe. Mimo 
˝e takie posuni´cie mo˝e w dłu˝szej 
perspektywie wpłynàç na inflacj´, 
dobra sytuacja bud˝etowa Rosji 
przed kryzysem pozwoliła jej uniknàç
ryzyka nadmiernego zadłu˝enia.

Dzi´ki wy˝szym cenom ropy oraz polityce
stymulacji popytu oraz wsparciu 
dla banków i firm, stan gospodarki
rosyjskiej konsekwentnie si´ poprawia.
Spodziewane tempo wzrostu w 2010 r. 
to 3,7%, a według prognoz, w 2011 r.
tempo wzrostu jeszcze si´ zwi´kszy. 
Jednak˝e je˝eli gospodark´ Êwiatowà
dotknie kolejna recesja, a ceny ropy znów
spadnà, mo˝liwoÊç kolejnej stymulacji
popytu b´dzie du˝o bardziej ograniczona,
ni˝ w 2009 r.
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Ogromna iloÊç pieni´dzy wpompowana 
w gospodark´ rosyjskà w ramach 
rzàdowego pakietu stymulacyjnego 
nie pozostała bez wpływu na stan finansów
publicznych. Deficyt sektora publicznego
w 2009 r. zwi´kszył si´ do -8,8% PKB,
podczas gdy przed kryzysem odnotowywał
nadwy˝ki na poziomie 5-8% PKB. Mimo 
˝e cena, jakà rzàd rosyjski zdecydował 
si´ zapłaciç za obron´ gospodarki 
przed kryzysem, była doÊç wysoka, finanse
publiczne paƒstwa sà w stanie szybko
wyzdrowieç,  o ile ceny ropy utrzymajà 
si´ na obecnym poziomie lub wzrosnà.
Szacuje si´, ˝e w nadchodzàcych latach
deficyt sektora publicznego spadnie
poni˝ej -2% PKB. Dług publiczny Rosji
utrzymuje si´ na niskim poziomie 7,3%
PKB, co nie stanowi powa˝nego 
zagro˝enia dla kraju w perspektywie
krótkoterminowej. Jednak na dłu˝szà 
met´ konieczne sà gł´bokie reformy 
strukturalne, które pozwolà utrzymaç
zrównowa˝ony model finansów 
publicznych, mniej uzale˝niony 
od zmian cen ropy.

Finanse publiczne
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Rosja jako jedyny kraj w Europie 
Ârodkowo-Wschodniej utrzymywała 
nadwy˝k´ na rachunku bie˝àcym 
przed i podczas kryzysu gospodarczego.
Mimo to, nadwy˝ki zostały znacznie
ograniczone podczas kryzysu Êwiatowego
i spadły z 6,2% PKB w 2008 r. do 3,6% 
w 2009 r. Ten wynik nie jest zaskakujàcy,
bioràc pod uwag´ skal´ programu 
stymulacji popytu wdro˝onego przez rzàd
w 2009 r. W najbli˝szych latach nadwy˝ka
na rachunku bie˝àcym prawdopodobnie
znów wzroÊnie.

W tej chwili dług zagraniczny Rosji 
nie jest powodem do niepokoju, poniewa˝
stanowi poni˝ej 40% PKB (wynik znacznie
poni˝ej Êredniej dla EÂW). Ryzyko zmniejsza
te˝ du˝a iloÊç rezerw walutowych w banku
centralnym. Rezerwy walutowe sà siedem
razy wi´ksze od sumy salda na rachunku
bie˝àcym i od długu krótkoterminowego.

Bilans zewn´trzny
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Rubel uległ znacznemu osłabieniu 
podczas pierwszej fali kryzysu. Przed
kryzysem silna waluta tworzyła podstaw´
stabilnoÊci makroekonomicznej kraju.
Poniewa˝ ceny ropy rosły, spodziewano
si´ znacznego wzrostu wartoÊci rubla. 
Dzi´ki temu rynki finansowe i kredytobiorcy
uznawali go za pewnà inwestycj´, 
co powodowało du˝y napływ kapitału.
Kiedy wybuchł kryzys, wielka skala
nale˝noÊci naraziła Rosj´ na ryzyko 
wycofania kapitału.

Mimo ˝e słaby rubel pomógł gospodarce
poradziç sobie z kryzysem, jego wpływ 
był ograniczony ze wzgl´du na struktur´
przepływów walutowych Rosji 
(eksport zdominowany przez surowce).
RównoczeÊnie jednak osłabienie rubla
mo˝e mieç silny wpływ na inflacj´.
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Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Minimalizowane sà ograniczenia 
dla zagranicznych inwestorów w Rosji,
poprawia si´ tak˝e Êrodowisko prawne,
niemniej jednak niektóre bran˝e pozostajà
zamkni´te dla inwestycji zagranicznych. 
W ramach rzàdowego planu uproszczenia
procesów dost´pu do sektorów 
strategicznych dla inwestorów 
zagranicznych oczekuje si´ wprowadzenia
ustawy łagodzàcej ograniczenia 
w dost´pie do strategicznych sektorów
Rosji i jej zasobów mineralnych. 

Rosyjska polityka zach´t inwestycyjnych
obejmuje ulgi podatkowe, ograniczenia
barier administracyjnych oraz rozwój 
partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Rzàd planuje inwestycje w projekty 
infrastrukturalne w celu promowania 
inwestycji i obni˝enia barier 
administracyjnych dla inwestorów 
zagranicznych. Rosja wprowadziła m.in.
nast´pujàce ułatwienia dla inwestorów:

oferuje najni˝szà stawka opodatkowania
CIT wÊród krajów G8 i BRIC; nowelizacje
przepisów dopuszczajà projekty 
realizowane na zasadzie BOT 
(build-operate-transfer); ramowe zasady
umo˝liwiajà łatwiejsze inwestowanie 
w strategicznych obszarach.

Ustawodawstwo podatkowe

Znaczàce zmiany obowiàzujàce od 2009 r.

• Z dniem 1 stycznia 2009 r. obni˝ono 
podatek od zysków z 24% do 20%;

• Stawka jednorazowej amortyzacji
kosztu nabycia Êrodków trwałych 
dla aktywów o okresie u˝ytkowania 
od 3 do 20 lat została zwi´kszona 
do 30%. Dla innych Êrodków trwałych
wynosi ona nadal 10%;

• Pewne rodzaje kosztów 
badawczo-rozwojowych podlegajà
odliczeniu według współczynnika 1,5.

Znaczàce zmiany obowiàzujàce od 2010 r.

• Z dniem 1 stycznia 2010 r. składki 
na ubezpieczenia społeczne zastàpiły
zunifikowany podatek społeczny (ZPS).
W 2010 r. obowiàzuje zryczałtowana
stawka w wysokoÊci 26%, równa
maksymalnej stawce ZPS. 
Od 2011 r. ogólna stawka naliczania
składek wyniesie 34%, a pułap 
kwoty b´dzie korygowany rocznym
wskaênikiem inflacji. 
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Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Federacja Rosyjska Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -8,8 -6,1

Dług publiczny w % PKB 7,3 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 42,0 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 24% 51%

Relacja kredytów do depozytów 103% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB 3,9 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 38,4 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 23% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 694% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) BBB

* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych
èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne 

Dzi´ki obiecujàcym wynikom
z 2010 r. i korzystnym 
prognozom na 2011 r. 
Rosja ma du˝e szans´ 
na przezwyci´˝enie 
negatywnego trendu 
w swojej gospodarce. 

Głównym wyzwaniem niezb´dnym 
do stymulowania dalszego wzrostu
gospodarczego b´dzie poprawa warunków
dla inwestycji. Polityka gospodarcza
powinna obejmowaç reformy strukturalne
w sektorze publicznym, zmiany 
w systemie emerytalnym i opieki 
zdrowotnej oraz liberalizacj´ rynku 
dla towarów, usług i Êrodków produkcji.

Mimo ˝e nie istnieje ˝adne powa˝ne
ryzyko w zakresie długu publicznego 
czy zagranicznego, sytuacja kraju nie 
jest w pełni komfortowa. Z jednej strony,
aby uniknàç powa˝nych zawirowaƒ 
finansowych, rosyjski system bankowy
powinien zostaç wzmocniony. Jest on
nadal nara˝ony na ryzyko powa˝nego
wstrzàsu w wyniku sytuacji na rynkach
globalnych. Wzmocniony nadzór 
ze strony banku centralnego 
(zrealizowano ju˝ pierwsze działania w tym
kierunku) oraz zwi´kszona przejrzystoÊç,
która wzmocni zaufanie do rosyjskiego 
systemu bankowego sà niezb´dne, 
aby zagwarantowaç długotrwały 
i zrównowa˝ony wzrost. Z drugiej strony,
kondycja finansowa Rosji jest ciàgle 
w du˝ej mierze uzale˝niona od sytuacji 
na Êwiatowym rynku ropy. Dlatego te˝
jakikolwiek spadek popytu i cen mo˝e
mieç powa˝ny wpływ na gospodark´.

Rosji udało si´ szybko podnieÊç 
z kryzysu i utrzymaç stabilnoÊç
makroekonomicznà, mimo mocnego
ciosu, jaki zadało jej Êwiatowe 
załamanie gospodarcze. Dzi´ki 
silnemu wsparciu ze strony rzàdu, 
od koƒca 2009 r. gospodarka rosyjska
stale poprawia wyniki. Klimat 
inwestycyjny dla inwestorów 
zagranicznych jest coraz korzystniejszy
i pozwala przyciàgnàç fundusze 
do głównych sektorów gospodarki. 
Co wi´cej, Rosja wybrała model wzrostu
gospodarczego oparty na innowacjach
i rozwoju. Jednym z podstawowych 
priorytetów jest stymulacja 
innowacyjnoÊci, majàca na celu 
modernizacj´ gospodarki 
i uniezale˝nienie si´ od gospodarki
surowcowej. Rzàd zatwierdził plan 
majàcy nakierowaç działania 
przedsi´biorstw w stron´ post´pu
technicznego i przyczyniç si´ 
do stymulowania innowacyjnoÊci 
w sektorze paƒstwowym. Du˝o ju˝
dokonano w tym procesie, lecz nadal
prowadzone sà działania majàce
sprzyjaç modernizacji Rosji,
nakierowane na szersze otwarcie 
jej gospodarki na inwestorów. 

Peter Gerendasi

Partner Zarzàdzajàcy
PricewaterhouseCoopers Rosja 



Podstawowe informacje (2009)

Ukraina Region EÂW Region=100

LudnoÊç, mln 45,4 324 14,0

PKB, mld USD 117 2 672 4,4

PKB na głow´ mieszkaƒca, tys.USD* 6,4 16,3 39,3

Eksport, % PKB 34,5 39,4 87,6

Wzrost PKB, 2009 -15,1 -7,4 x

Prognoza wzrostu, 2010-11 3,9 2,2 x

Prognoza inflacji 2010-12 9,0 2,9 x

Mocne strony:

• Niewielki deficyt na rachunku bie˝àcym

Słabe strony:

• Bardzo wysoki deficyt fiskalny

• Wysoki poziom długu zagranicznego 

• Niska wiarygodnoÊç finansowa

• Niskie tempo transformacji gospodarczej 

• Wysoki stopieƒ nara˝enia sektora
bankowego na ewentualne wahania
kursów walutowych 

PodatnoÊç kraju na kryzys zadłu˝eniowy

Ukraina

* Według parytetu siły nabywczej èródło: MFW, CIA World Factbook, EBOR
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Ukraina nale˝y do krajów,
które najdotkliwiej ucierpiały 
w wyniku kryzysu. 

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Przeciętnie w regionie EŚW Ukraina

Zm
ia

na
 w

 %

2007
II kw.
2008

III kw.
2008

IV kw.
2008

I kw.
2009

II kw.
2009

III kw.
2009

IV kw.
2009

I kw.
2010

-12

-14

-16

-18

-20

Dynamika PKB na tle regionu

èródło: MFW, EBOR, krajowy urzàd statystyczny

Brak dost´pu do kapitału na rynkach
mi´dzynarodowych, dramatyczny spadek
globalnego popytu na stal, nieefektywna
gospodarka, dewaluacja hrywny oraz
prawie całkowity parali˝ słabego 
strukturalnie sektora bankowego to tylko
niektóre z przyczyn spadku PKB (-15,1%)
na Ukrainie w roku 2009. Po˝yczka z MFW
na sfinansowanie deficytu fiskalnego 
i zwi´kszenie rezerw walutowych stanowiła
dla Ukrainy jedynà mo˝liwoÊç unikni´cia
sytuacji, w której paƒstwo nie byłoby 
w stanie wywiàzywaç si´ ze swoich
zobowiàzaƒ finansowych. 

Wi´kszoÊç strukturalnych niedomagaƒ
gospodarki ukraiƒskiej utrzymuje si´, 
jednak perspektywy krótkoterminowego
wzrostu ulegajà poprawie. Według 
prognozy MFW wzrost PKB w latach
2010–11 mo˝e osiàgnàç poziom około
4%. Prognoza jest oczywiÊcie uzale˝niona
od relatywnie korzystnych warunków
otoczenia gospodarczego, które mogà 
nie wystàpiç.
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Reforma finansów publicznych stanowi
obecnie najpowa˝niejszy problem 
na Ukrainie. Aby uzyskaç kolejne transze
po˝yczki z MFW, władze zobowiàzały si´
do ograniczenia deficytu fiskalnego, 
który osiàgnàł bardzo wysoki poziom 
w stosunku do PKB (-11,4%) w roku 2009
(najgorszy wynik w regionie). Zakłada si´,
˝e do roku 2011 deficyt spadnie poni˝ej 
-5% PKB. W perspektywie krótkoterminowej
rzàd w Kijowie mo˝e dà˝yç do cz´Êciowego
przeniesienia ci´˝aru na przedsi´biorstwa
paƒstwowe. Niemniej jednak w dłu˝szym
okresie nieuniknione b´dzie ograniczenie
wydatków na cele społeczne i ró˝nego
rodzaju dotacji i dopłat. 

Dług publiczny utrzymuje si´ nadal 
na stosunkowo bezpiecznym poziomie,
wynoszàcym 35% PKB, lecz przewiduje 
si´ jego wzrost do 40% do roku 2011. 

Sektor finansów publicznych 
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Deficyt na rachunku bie˝àcym na Ukrainie
pogł´biał si´ stopniowo w latach
poprzedzajàcych kryzys, lecz dewaluacja
hrywny i obni˝enie poziomu importu
sprawiły, ˝e zmniejszył si´ on si´
czterokrotnie: z poziomu -7,1% w roku
2008 do zaledwie -1,7% rok póêniej.
Ukraina charakteryzuje si´ bardzo małà

skłonnoÊcià do oszcz´dzania – udział
kredytów jest dwukrotnie wy˝szy ni˝ 
depozytów. Oznacza to, ˝e niezb´dne 
jest pozyskanie Êrodków na inwestycje 
z zagranicy w znacznie wi´kszym stopniu
ni˝ w innych krajach regionu. Dlatego, 
zadłu˝enie zagraniczne utrzymuje si´ 
na wysokim poziomie, wynoszàcym 

a˝ 91,7% PKB. Stanowi to dodatkowe 
zagro˝enie dla stabilnoÊci finansowej
kraju, zwłaszcza w Êwietle jego niskiej
wiarygodnoÊci kredytowej.

Saldo obrotów z zagranicà 
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Ukraina stosuje polityk´ płynnego kursu
walutowego. Podczas kryzysu hrywna
straciła ok. 30% poczàtkowej wartoÊci 
w stosunku do euro, co stanowiło 
najwi´ksze osłabienie waluty notowane 
w regionie. Je˝eli utrzymajà si´ problemy 
z zewn´trznà wypłacalnoÊcià, nie mo˝na
wykluczyç dalszego znacznego spadku.
Bioràc pod uwag´ znaczny udział
kredytów denominowanych w walutach 
obcych w sektorze bankowym, stwarza 
to powa˝ne ryzyko dla stabilnoÊci 
gospodarki. Kryzys doprowadził nieomal
do załamania si´ waluty ukraiƒskiej 
oraz wysokiej inflacji. W latach 2010-2012
przewiduje si´ wskaênik inflacji na poziomie
9%. Utrzymujàce si´ słabe prognozy 
dla hrywny oraz szereg ogłoszonych 
podwy˝ek cen towarów i usług, łàcznie 
z gazem ziemnym, nie wpłynà pozytywnie
na prognozy dla ukraiƒskiej waluty 
w najbli˝szej przyszłoÊci.

80

90

100

110

70

Przeciętnie w regionie EŚW Ukraina

In
de

ks
 k

ur
su

 E
U

R
/w

al
ut

a 
kr

aj
ow

a
po

zi
om

 z
 II

 k
w

ar
ta

łu
 2

00
8 

ró
w

ny
 1

00

IV kw.
 2008

I kw.
 2009

II kw.
2009

III kw.
 2009

IV kw.
2009

I kw.
 2010

II kw.
2010

W
zm

oc
ni

en
ie

w
al

ut
y

O
sł

ab
ie

ni
e

w
al

ut
y

60

StabilnoÊç waluty
Zmiany kursu waluty na tle regionu

èródło: MFW

Zmiany w zakresie podatków i warunków prowadzenia biznesu

Ukraina oferuje firmom jedne z najci´˝szych
warunków prowadzenia działalnoÊci
gospodarczej w regionie, czemu towarzyszà
wcià˝ wysokie obcià˝enia podatkowe 
i szeroko rozpowszechniona korupcja. 

Podatek dochodowy od osób prawnych
obowiàzujàcy na Ukrainie ma charakter
liniowy i wynosi 25%. Obni˝one stawki 
(0% i 3%) naliczane sà od dochodów 
towarzystw ubezpieczeniowych. 
Stosuje si´ dwie stawki VAT: 20% i 0%. 
Jest mo˝liwe uzyskanie zwrotu zapłaconego
podatku VAT, w praktyce jest to jednak
niezmiernie trudne. 

Ukraina stosuje obecnie niewiele ulg 
podatkowych. Do korzystania z nich 
majà prawo firmy z wybranych sektorów.
Generalnie, przepisy dotyczàce 
opodatkowania osób fizycznych nie uległy
istotnej zmianie od roku 2004, lecz 
administracja podatkowa zmieniła ostatnio

w drastyczny sposób interpretacj´
okreÊlonych przepisów Ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych (PIT),
dotyczàcych okreÊlania rezydencji 
podatkowej i opodatkowania dochodu
cudzoziemców. Aktualnie administracja
stoi na stanowisku, ˝e: 

• Nale˝y stosowaç podwójnà stawk´
opodatkowania (30%) dochodu z tytułu
wynagrodzenia uzyskiwanego przez
nierezydentów od spółek ukraiƒskich.
Uniewa˝niono wczeÊniejszà decyzj´
STAU, która umo˝liwiała naliczanie 
podatku według stawki 15%;

• Wszyscy cudzoziemcy majà obowiàzek
uzyskania ukraiƒskich certyfikatów 
rezydencji podatkowej od organów 
podatkowych. W przeciwnym wypadku
zostanà oni potraktowani jako 
nierezydenci i b´dà zobowiàzani 
do zapłaty podatku dochodowego
według podwójnej stawki (30%).

Z dniem 1 lipca 2010 r. został podniesiony
górny limit podstawy opodatkowania 
w przypadku składek na ubezpieczenie
społeczne.
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SpoÊród wszystkich 
gospodarek w regionie,
Ukraina jest w dalszym 
ciàgu najbardziej nara˝ona 
na ró˝nego rodzaju 
zagro˝enia. 

Wysoki deficyt fiskalny, znaczny udział
kredytów w walutach obcych, niska 
skłonnoÊç do oszcz´dzania, niestabilna
waluta oraz opóênienia w przeprowadzaniu
reform gospodarczych (zwłaszcza 
w sektorze gazu ziemnego) mogà
stanowiç łàcznie wybuchowà mieszank´,
która mo˝e zburzyç bardzo kruchà 
stabilnoÊç finansowà. 

Z drugiej strony, rzàd nie ma raczej innego
wyjÊcia ni˝ przeprowadzenie bolesnych
ci´ç socjalnych i drastyczne obni˝enie
deficytu. Władze sà tego Êwiadome, 
co potwierdza fakt przyj´cia warunków
narzuconych przez MFW i ogłoszenia
planu zakrojonych na szerokà skal´ 
reform. Problem polega na tym, ˝e 
przed dwoma laty, przed uruchomieniem 
pierwszej transzy po˝yczki udzielonej
przez MFW, czynione były podobne
deklaracje, lecz nie zostały one 
zrealizowane w wyniku gier politycznych 
i prowadzonej kampanii wyborczej.

Wskaêniki wra˝liwoÊci na kryzys zadłu˝enia

Ukraina Region EÂW

Deficyt sektora publicznego w % PKB -11,4 -6,1

Dług publiczny w % PKB 35,4 32,6

Zadłu˝enie sektora prywatnego w % PKB 74,7 62,3

Udział kredytów w walutach obcych 51% 51%

Relacja kredytów do depozytów 202% 126%

Deficyt obrotów bie˝àcych w % PKB -1,7 -1,6

Zadłu˝enie zagraniczne w % PKB 91,7 86,9

Udział zadłu˝enia krótkoterminowego 27% 37%

Pokrycie zobowiàzaƒ rezerwami* 79% 128%

WiarygodnoÊç kredytowa kraju (rating) B+
* Relacja rezerw dewizowych do sumy zadłu˝enia krótkoterminowego i deficytu obrotów bie˝àcych

èródło: MFW, EBOR, Standard & Poor’s, banki centralne 
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