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Rośnie import rosyjskiego LNG w UE

 ▶ Aż 16 proc. unijnego importu LNG pochodziło w 2022 r. z Rosji (21 proc. w 2021 r.)1. Mimo 

agresji na Ukrainę, rosyjski gaz ziemny, zarówno eksportowany gazociągami, jak i w postaci 

skroplonej, nie jest przedmiotem sankcji2. Państwa Unii Europejskiej dopiero 19.12.2022 r. 

zgodziły się co do wysokości (180 EUR/MWh) i zasad uruchamiania efektywnego maksy-

malnego progu cenowego (price cap)3. Import rosyjskiego LNG w 2022 r. był o 29 proc. 

wyższy niż w 2021 r. i wynosił 13,3 mln ton (17,3 mld m3 gazu)4. 

Wykres 1. Wielkość importu rosyjskiego LNG w latach 2021-2022  

(w mld m3 w  stanie gazowym)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Bloomberg Terminal (z dn. 19.12.2022 r.).

 ▶ Państwa UE były w 2022 r. największym importerem LNG z Rosji i sprowadzały 

aż 42 proc. tego surowca. Istotną rolę w imporcie LNG z Rosji odgrywała też Japonia 

(21 proc., 6,4 mln ton, 8,3 mld m3 gazu), która utrzymała import na poziomie zbliżonym 

do poprzedniego roku (wzrost importu o 1,5 proc. r/r). Z kolei Chiny zwiększyły w tym 

roku import skroplonego gazu z Rosji o 27 proc., co przełożyło się na 20-proc. udział 

LNG z tego kierunku (6,1 mln ton, 7,9 mld m3 gazu). Zachętą dla azjatyckich importerów 

mają być proponowane przez Rosjan obniżki cen LNG5. Według Gazpromu, Chiny w 2022 r. 

1  Obliczenia PIE na podstawie danych ENTSOG i Bloomberg Terminal.
2 https://sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType 
%22:%7B%7D%7D [dostęp: 20.12.2022].
3  https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-seals-deal-on-gas-price-cap-after- 
months-of-wrangling/ [dostęp: 20.12.2022].
4  Obliczenia PIE na podstawie: https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/ 
[dostęp: 19.12.2022].
5  https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-10/russia-lng-discount-disappears-in-asia-as- 
sanction-fears-subside [dostęp: 20.12.2022].

o 29 proc. 
wzrósł import LNG z Rosji do UE 

w 2022 r.

16 proc. 
LNG sprowadzanego przez kraje UE  

pochodziło w tym roku z Rosji

42 proc. 
eksportowanego przez Rosję LNG 

trafiło w 2022 r. do UE 

https://sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D
https://sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-seals-deal-on-gas-price-cap-after-months-of-wrangling/
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eu-seals-deal-on-gas-price-cap-after-months-of-wrangling/
https://www.bloomberg.com/professional/solution/bloomberg-terminal/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-10/russia-lng-discount-disappears-in-asia-as-sanction-fears-subside
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-11-10/russia-lng-discount-disappears-in-asia-as-sanction-fears-subside
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sprowadzą także gazociągami około 15 mld m3 gazu6, co oznacza łączny import gazu  

(gazociągami i LNG) na poziomie 22,9 mld m3. To ponad 7-krotnie mniej niż import krajów 

UE w 2021 r. (155 mld m3 gazu)7, co pokazuje, że Rosja w krótkiej perspektywie nie jest 

w stanie zastąpić rynku europejskiego dostawami do Azji.

 ▶ Państwami dysponującymi terminalami LNG, które nie sprowadzały w 2022 r. rosyj-

skiego LNG, były tylko Polska i Chorwacja. W UE największymi importerami rosyjskiego 

LNG były: Francja (6,8 mld m3 gazu, 38 proc. unijnego importu), Hiszpania (4,6 mld m3 

gazu, 26 proc.), Holandia (2,7 mld m3 gazu, 15 proc.) i Belgia (2,5 mld m3 gazu, 14 proc.). 

Belgia była też państwem o najbardziej dynamicznym wzroście importu rosyjskiego LNG 

r/r (95 proc.). Innym istotnym europejskim importerem była w przeszłości Wielka Brytania, 

która w 2021 r. sprowadzała z Rosji 3,1 mld m3 gazu w postaci LNG , co stanowiło 22 proc. 

importu LNG. Wielkiej Brytanii udało się jednak stopniowo, po rosyjskiej agresji, ograniczyć 

import LNG z Rosji8. Ostatni rosyjski transport LNG został odebrany przez Wielką Brytanię 

w marcu 2022 r., a rosyjskie dostawy stanowią tylko 2 proc. całości brytyjskiego importu 

LNG w 2022 r. 

Wykres 2. Rosyjski gaz sprowadzany rurociągami i w postaci LNG do UE i Ukrainy 

w okresie styczeń 2021 r. – listopad 2022 r. (w mld m3)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Bloomberg Terminal i ENTSOG.

 ▶ Import gazu z Rosji do UE, Mołdawii i Ukrainy gazociągami był w listopadzie 2022 r. 

o 86 proc. niższy m/m niż w 2021 r., podczas gdy import LNG był wyższy o 59 proc. Trans-

port gazu rosyjskimi gazociągami zaczyna być na tym rynku stopniowo zastępowany przez 

LNG, w tym z Rosji. Znajduje to także odbicie we wpływach do rosyjskiego budżetu. Eks-

port LNG, zdominowany przez rosyjski Novatek, w odróżnieniu od kontrolowanego przez 

6  https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/763396-gazprom-obnovil-istoricheskiy-rekord 
-sutochnykh-postavok-rossiyskogo-gaza-v-kitay-po-mgp-sila-sibiri/ [dostęp: 19.12.2022].
7  https://commission.europa.eu/news/focus-reducing-eus-dependence-imported-fossil-fuels 
-2022-04-20_en [dostęp: 19.12.2022].
8  https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9523/ [dostęp: 21.12.2022].

https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/763396-gazprom-obnovil-istoricheskiy-rekord-sutochnykh-postavok-rossiyskogo-gaza-v-kitay-po-mgp-sila-sibiri/
https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/763396-gazprom-obnovil-istoricheskiy-rekord-sutochnykh-postavok-rossiyskogo-gaza-v-kitay-po-mgp-sila-sibiri/
https://commission.europa.eu/news/focus-reducing-eus-dependence-imported-fossil-fuels-2022-04-20_en
https://commission.europa.eu/news/focus-reducing-eus-dependence-imported-fossil-fuels-2022-04-20_en
https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-9523/
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Gazprom eksportu gazu rurociągami, jest zwolniony z cła eksportowego9. Według danych 

rosyjskiego Ministerstwa Finansów, wzrosło znaczenie dochodów z podatku wydobywcze-

go, które dla gazu w przeszłości było nieco niższe od dochodów z cła10. W październiku 

i listopadzie 2022 r. podatek wydobywczy dostarczył 11 razy więcej dochodów z gazu niż 

cło eksportowe na ten towar. Przy utrzymaniu się tego trendu, taka sytuacja w przyszłości 

może doprowadzić do osłabienia pozycji Gazpromu na rosyjskim rynku gazu i wzmocnienia 

pozycji przedsiębiorstwa Novatek. 

(KL)

Rosyjska gospodarka w recesji

 ▶ Rosyjska gospodarka znajduje się w długotrwałej recesji. OECD prognozuje, że PKB Ro-

sji spadnie w przyszłym roku o 5,6 proc. – wyniki gospodarcze będą wielokrotnie słabsze 

niż w Europie i Stanach Zjednoczonych. Spadek PKB w przyszłym roku prognozują nawet 

rosyjskie ośrodki analityczne oraz organizacje rządowe. Załamanie gospodarcze nie będzie 

krótkotrwałe i utrzyma się również w kolejnych latach. To m.in. efekt sankcji nakładanych 

przez Zachód na Rosję – mocno uderzają one w rosyjską aktywność gospodarczą. Wpro-

wadzony górny pułap ceny na ropę oraz embargo morskie już spowodowały spadek do-

chodów z tego tytułu dla Rosji. Z kolei odcinanie Rosji od zachodnich technologii uderzy 

w podstawy rosyjskiego wzrostu gospodarczego.

Wykres 3. Prognozy MFW dla gospodarki rosyjskiej
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych MFW, WEO October 2022.

9  https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/07/05/929823-gazprom-predlozhil-spg [dostęp: 
20.12.2022].
10  Obliczenia PIE na podstawie danych dot. dochodów budżetowych z ropy naftowej, gazu i produktów ro-
popochodnych, pobranych ze strony Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej; https://minfin.gov.ru/ru/ 
statistics/fedbud/oil/?id_65=122094-svedeniya_o_formirovanii_i_ispolzovanii_dopolnitelnykh_neftegazovykh 
_dokhodov_federalnogo_byudzheta_v_2018-2022_godu [dostęp: 19.12.2022].

5,6 proc. PKB
– tak dużej recesji gospodarczej 

w Rosji w 2023 r. spodziewa się 

OECD

z 3,1 proc.  
do 2,6 proc. 
zmniejszy się udział Rosji 

w światowym PKB do 2025 r.  

– według MFW

o 1 proc. 
spadnie PKB w 2023 r.  

– jak oczekuje Izba  

Obrachunkowa Rosji

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/07/05/929823-gazprom-predlozhil-spg
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/oil/?id_65=122094-svedeniya_o_formirovanii_i_ispolzovanii_dopolnitelnykh_neftegazovykh_dokhodov_federalnogo_byudzheta_v_2018-2022_godu
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/oil/?id_65=122094-svedeniya_o_formirovanii_i_ispolzovanii_dopolnitelnykh_neftegazovykh_dokhodov_federalnogo_byudzheta_v_2018-2022_godu
https://minfin.gov.ru/ru/statistics/fedbud/oil/?id_65=122094-svedeniya_o_formirovanii_i_ispolzovanii_dopolnitelnykh_neftegazovykh_dokhodov_federalnogo_byudzheta_v_2018-2022_godu
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 ▶ Rola Rosji w gospodarce globalnej będzie spadać. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

(MFW) prognozuje, że udział Rosji w globalnej gospodarce spadnie do 2025 r. z 3,1 proc. 

do 2,6 proc. Spadać będzie także udział przemysłu w eksporcie Rosji – na spadki szcze-

gólnie narażony jest przemysł o wysokim zaawansowaniu technologicznym. Będzie to 

efekt odcięcia Rosji od technologii i komponentów z Zachodu. Dalsze zaostrzanie sankcji 

dodatkowo osłabi rosyjską gospodarkę.

 ▶ Rosja pozostanie istotnym dostawcą zboża na rynki światowe. Wojna w Ukrainie oraz 

blokada ukraińskich portów przez siły zbrojne Rosji doprowadziły do historycznego wzro-

stu cen na światowych rynkach żywności. ONZ szacuje11, że wojna wywołana przez Rosję 

spowodowała głód ponad 70 mln osób – przede wszystkim w uboższych krajach Afryki 

i Azji. Tzw. „umowa zbożowa” pozwoliła częściowo odblokować eksport z Ukrainy i Rosji. 

Kraje te odpowiadają łącznie za ponad 30 proc. światowego eksportu pszenicy. Przedłu-

żenie porozumienia oraz zabezpieczenie dostaw żywności jest kluczowe dla światowego 

bezpieczeństwa żywnościowego. 

(SD)

Wyroby z Polski umilają święta na wszystkich kontynentach

 ▶ Polska jest ważnym światowym eksporterem produktów, których znaczenie zwięk-

sza się w okresie bożonarodzeniowym, tj. wyrobów czekoladowych, zabawek i bombek. 

Polska jest 4. pod względem wartości światowym eksporterem wyrobów czekoladowych 

(CN 1806) z udziałem równym 7,1 proc. w 2021 r.12. Za granicą sprzedano wtedy czekola-

dy, czekoladki i in. wyroby czekoladowe pochodzące z Polski o wartości 1980 mln EUR, 

tj. o 7,7 proc. więcej niż w 2020 r.13. Największym odbiorcą tych produktów są Niemcy, 

dokąd w 2021 r. trafiło ponad 22,5 proc. eksportu. Duże znaczenie miała też Wielka Bryta-

nia, jednakże jej udział w latach 2020-2021 zmalał z 17 proc. do 14,9 proc., co może mieć 

związek z opuszczeniem przez nią jednolitego rynku europejskiego na początku 2021 r. Na 

znaczeniu zyskały natomiast: Francja, Holandia, Stany Zjednoczone, Belgia i Dania. 

 ▶ Polska jest także 8. światowym eksporterem zabawek klasycznych (CN 9503) z udzia-

łem 1,7 proc. w światowym eksporcie tej grupy towarowej w 2021 r. Liderem na liście są 

Chiny, zaś z krajów unijnych wyprzedzają nas tylko Czechy, Niemcy i Holandia. W latach 

2019-2021 wartość polskiego eksportu zabawek zwiększyła się aż o 54 proc., do 1062 mln 

EUR. W Polsce wciąż produkowane są m.in. zestawy i zabawki konstrukcyjne (np. klocki), 

modele redukcyjne (kopie rzeczywistych obiektów), pluszaki, układanki (z drewna i innych 

materiałów), samochodziki i podobne zabawki poruszane pedałami oraz lalki. Największym 

odbiorcą polskich zabawek są: Niemcy (42,5 proc. w 2021 r.), Czechy (9,8 proc.), Węgry, 

Francja i Austria (po około 5 proc.), a także USA i Włochy.

 ▶ Okres pandemii COVID-19 był trudny dla polskich eksporterów ozdób bożonarodzenio-

wych (CN 950510). W 2021 r. wartość ich eksportu wyniosła 60,6 mln EUR i była o blisko 

25 proc. niższa niż w 2019 r. Polska zaś zajęła 5. miejsce wśród największych świato-

wych eksporterów bombek, ustępując miejsca Niemcom i Indiom. Od 2021 r. największym 

11  https://www.aljazeera.com/news/2022/9/16/un-warns-up-to-345-million-people-marching-towards 
-starvation [dostęp: 21.12.2022].
12  https://www.trademap.org/ [dostęp: 19.12.2022].
13  http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx [dostęp: 19.12.2022].

2 mld EUR 
przekroczy w 2022 r. wartość 

polskiego eksportu wyrobów 

czekoladowych

60,6 mln EUR 
wynosiła wartość eksportu 

polskich ozdób świątecznych 

w 2021 r.

42,5 proc. 
polskiego eksportu zabawek 

w 2021 r. trafiło do Niemiec

https://www.aljazeera.com/news/2022/9/16/un-warns-up-to-345-million-people-marching-towards-starvation
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/16/un-warns-up-to-345-million-people-marching-towards-starvation
https://www.trademap.org/
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx
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odbiorcą tych produktów są USA – trafiło tam 27 proc. polskiego eksportu bombek. Wzro-

sło też znaczenie Francji, Słowacji, Wielkiej Brytanii, Holandii i Czech. Podczas pandemii 

COVID-19 załamała się natomiast sprzedaż w Niemczech – ich udział zmalał z 45 proc. 

w 2019 r. do 24 proc. w 2021 r. 

Wykres 4. Udział Polski w światowym eksporcie wybranych produktów (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Intracen.

 ▶ Wartość eksportu wyrobów czekoladowych w 2022 r. przekroczy zapewne 2 mld EUR. 

Wstępne dane handlowe za 10 miesięcy br. wskazują na wyraźny wzrost eksportu tych 

wyrobów (o 14,6 proc. r/r). Blisko 40-proc. wzrost eksportu bombek po 10 miesiącach tego 

roku sugeruje, że w całym roku wartość sprzedaży za granicą może przekroczyć 80 mln 

EUR, czyli poziom z 2019 r. Najgorsze perspektywy rysują się dla eksporterów zabawek. 

W okresie styczeń-październik 2022 r. ich eksport był zaledwie o 3 proc. wyższy niż rok 

wcześniej. Rok 2022 jest wyjątkowo trudny dla wszystkich producentów, gdyż borykają 

się z silnie rosnącymi cenami materiałów, energii i usług oraz wynagrodzeniami. To obniża 

przewagi kosztowo-cenowe, które jak dotąd były najważniejszą strategią konkurowania na 

rynkach zagranicznych.

(ŁA)

W jakich warunkach funkcjonowały firmy w 2022 r.?

 ▶ W opinii przedstawicieli badanych firm, w 2022 r. znacząco pogorszyły się warunki 

funkcjonowania przedsiębiorstw14. Nastąpił wzrost kosztów, w tym kosztów zatrudnie-

nia, na które wskazało aż 80 proc. firm. Ponad 70 proc. przedsiębiorstw odnotowało 

wzrost cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, a 67 proc. dostrzegło wzrost ryzyka 

14  Badanie PIE przeprowadzone na przełomie listopada i grudnia na reprezentatywnej próbie 1000 firm, 
metodą CATI.
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działalności gospodarczej. Blisko co trzecia firma w 2022 r. zauważyła wzrost zatorów 

płatniczych. Z deklaracji 39 proc. przedsiębiorców wynika, że zmniejszył się popyt na 

produkty i usługi ich firm, a według 18 proc. przedsiębiorstw nastąpił spadek sprawności 

funkcjonowania łańcuchów dostaw. Zdaniem 23 proc. przedsiębiorców w 2022 r. spadła 

dostępność pracowników. 

Wykres 5. Zmiany warunków funkcjonowania firmy w 2022 r. (w proc.)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania PIE.

 ▶ Wskazania przedsiębiorców na wzrost kosztów zatrudnienia są znacznie wyższe 

w 2022 r. w porównaniu do 2021 r. (odpowiednio: 80 proc. i 64 proc. wskazań), podobnie 

jak wzrost cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych (71 proc. i 49 proc.) oraz wzrost 

ryzyka działalności gospodarczej (67 proc. i 41 proc.). Zwiększenie, w opinii przedsiębior-

ców, kosztów funkcjonowania firm spowodowało, że w 2022 r. aż 74 proc. przedsiębiorstw 

zdecydowało się podnieść ceny swoich produktów i usług wobec 44 proc. firm w 2021 r.

 ▶ Pogorszenie warunków funkcjonowania w 2022 r. silniej odczuły firmy duże niż mniej-

sze. Na wzrost cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych wskazało aż 77 proc. firm za-

trudniających więcej niż 250 osób wobec 70 proc. wskazań w grupie mikrofirm. Duże 

przedsiębiorstwa, częściej niż pozostałe, odczuły też spadek sprawności funkcjonowania 

łańcuchów dostaw (26 proc. wobec 15 proc. w mikrofirmach) oraz zmniejszenie popytu 

na produkty i usługi własnej firmy (55 proc. wobec 36-37 proc. w pozostałych firmach), 

a także pogorszenie dostępności pracowników (32 proc. wobec 19 proc. w mikrofirmach). 

 ▶ Silniejsze postrzeganie pogorszenia warunków prowadzenia działalności gospodarczej 

przez firmy największe wynika często z ich zdywersyfikowanej oferty asortymentowo-

-usługowej i znacznie większej skali działania, obejmującej nie tylko rynek krajowy. Dlatego 

nie dziwi, że w reakcji na wzrost kosztów funkcjonowania biznesu, to przedsiębiorstwa 

największe najczęściej deklarowały podniesienie ceny swoich produktów i usług (81 proc. 

wskazań firm największych wobec 72 proc. mikrofirm). Natomiast pogorszenie w 2022 r. 

sytuacji w zakresie zatorów płatniczych oraz dostępności kredytów i innych zewnętrz-

nych form finansowania jest silniej odczuwane przez firmy małe i średniej wielkości. Wy-

nika to z ich słabszej pozycji na rynku wobec partnerów biznesowych.

80 proc. 
firm wskazało na wzrost kosztów 

zatrudnienia w 2022 r.

67 proc. 
firm dostrzegło wzrost ryzyka 

działalności gospodarczej 

w 2022 r.

39 proc. 
firm odnotowało spadek w 2022 r. 

popytu na produkty/usługi swojej 

firmy

74 proc. 
firm podniosło w 2022 r. ceny 

swoich produktów i usług wobec 

44 proc. 
firm w 2021 r.
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 ▶ Są różnice w postrzeganiu zmian warunków funkcjonowania biznesu przez firmy na-

leżące do różnych branż. Wzrost cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych najsilniej do-

strzegły firmy z sekcji Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (81 proc. wska-

zań), a najsłabiej przedsiębiorstwa z pozostałej działalności usługowej (48 proc.). Z kolei 

wzrost kosztów zatrudnienia dostrzegły przede wszystkim firmy związane z kulturą, roz-

rywką i rekreacją (92 proc.), a najsłabiej z sekcji Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 

(63 proc.). Na pogorszenie dostępności pracowników najczęściej wskazywały przedsię-

biorstwa z sekcji Transport i gospodarka magazynowa (39 proc.), ponieważ po agresji Ro-

sji wielu kierowców z Ukrainy, pracujących w polskich firmach, pojechało bronić swojego 

kraju, a najmniej firm z sekcji Pozostała działalność usługowa (12 proc.), które zostały 

zasilone przez pracowników-kobiety, przybyłe do naszego kraju z Ukrainy. 

 ▶ Wzrost ryzyka działalności najsilniej odczuły przedsiębiorstwa z działalności związanej 

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (87 proc.). One też najbardziej dotkliwie 

odczuły spadek popytu na produkty i usługi swojej firmy (58 proc.), gdyż najpierw silnie 

dotknął je lockdown, a następnie inflacja i ograniczanie wydatków przez gospodarstwa 

domowe na dobra i usługi wyższego rzędu. W rezultacie najwięcej firm, które w 2022 r. 

podniosły ceny swoich produktów, pochodziło z sekcji Działalność związana z zakwa-

terowaniem i usługami gastronomicznymi oraz Przetwórstwo przemysłowe (po 88 proc. 

wskazań), a najmniej z sekcji Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (59 proc.).

 ▶ Rok 2022, a w szczególności jego druga połowa, cechuje odczuwalne spowolnienie go-

spodarcze przekładające się na kondycję firm i nastroje przedsiębiorców. Comiesięczne 

badania firm w ramach Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK)15 prowadzone przez PIE 

i BGK, wyraźnie pokazują, że w ostatnich pięciu miesiącach przeważają wśród przedsię-

biorców nastroje negatywne, a towarzysząca firmom duża niepewność sytuacji gospodar-

czej powoduje, że w 2023 r. nie należy spodziewać się raptownej zmiany nastrojów firm. 

(KD, UK-G)

Polska jest liderem w biznesie aplikacji mobilnych w UE

 ▶ Cały sektor aplikacji mobilnych w 2021 r. w Unii Europejskiej wygenerował przychód 

w wysokości 210 mld EUR w skali całej gospodarki. Tak wynika z raportu pt. The App 

Economy in Europe opracowanego przez firmę Deloitte16. Bezpośrednie wpływy wyniosły 

95,7 mld EUR na co składały się głównie: produkcja aplikacji dla zewnętrznego zamawiają-

cego (podwykonawstwo, 66,4 mld EUR), przychody z reklam (19,2 mld EUR), zakupy w apli-

kacji, płatne pobrania i subskrypcje (6,5 mld EUR) oraz handel mobilny (3,6 mld EUR). Do 

tych wartości należy dodać wpływ pośredni i indukowany wygenerowany przez sektor apli-

kacji, czyli wpływ na sektory, w których zaopatrują się twórcy aplikacji oraz wpływ środków 

wydanych przez zatrudnionych w sektorze aplikacji. Te wpływy wyniosły ok. 114 mld EUR. 

Całkowity wpływ ekonomiczny sektora aplikacji mobilnych w 2021 r. stanowił 0,7 proc. 

całego PKB UE. 

15  Wskaźnik stworzony przez PIE i BGK badający koniunkturę polskich przedsiębiorstw. Badanie jest 
przeprowadzane na początku każdego miesiąca na reprezentatywnej próbie 500 firm, metodą CATI.
16  https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2a 
[…]220912_ACT-App-EU-Report.pdf&usg=AOvVaw2LereowNGvgXYzXDQoY1RJ [dostęp: 21.12.2022].

644 firmy 
tworzą aplikacje mobilne 

w Polsce, czyli 14 proc. wszystkich 

firm europejskich z tej branży

210 mld EUR 
przychodu wygenerował cały 

sektor aplikacji mobilnych  

w Unii Europejskiej w 2021 r.

1,4 mln 
miejsc pracy stwarza sektor 

aplikacji mobilnych w UE

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2a%5b…%5d220912_ACT-App-EU-Report.pdf&usg=AOvVaw2LereowNGvgXYzXDQoY1RJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2a%5b…%5d220912_ACT-App-EU-Report.pdf&usg=AOvVaw2LereowNGvgXYzXDQoY1RJ
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Wykres 6. Podział przychodów w branży tworzenia aplikacji w Unii Europejskiej 

w 2021 r. (w mld EUR)
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(indirect impact)

Handel mobilny

Zakupy w aplikacji,
płatne pobrania i subskrypcje

Przychody z reklam

Podwykonawstwo

Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie raportu pt. The App Economy in Europe.

 ▶ Wartość towarów i usług zakupionych za pośrednictwem aplikacji mobilnych (biletów, 

ubrań, sprzętu elektronicznego, książek itp.) wyniosła w 2021 r. ok. 499 mld EUR. Z tego 

na sam sektor aplikacji przypada tylko 3,6 mld EUR. Pozostała wartość to przychody dla 

sprzedawców towarów i usług, którzy zyskali możliwość dotarcia do konsumentów za 

pomocą aplikacji. 

 ▶ Wśród państw UE Polska jest liderem w liczbie firm tworzących i obsługujących apli-

kacje mobilne. W 2021 r. w naszym kraju działały 644 firmy tworzące i obsługujące apli-

kacje mobilne, co stanowiło 14 proc. wszystkich firm tego sektora na rynku europejskim. 

Pierwsze miejsce w Europie zajmuje Wielka Brytania, w której w 2021 r. działało 1121 firm – 

27 proc. wszystkich firm europejskich. W Europie Wschodniej funkcjonuje łącznie 1209 firm 

– 29 proc. wszystkich firm europejskich. Liczba firm w Polsce rośnie – obecnie branżowy 

serwis clutch.co wskazuje już na 724 firmy zajmujące się rozwojem aplikacji mobilnych17.

 ▶ W UE sektor aplikacji mobilnych stwarza we wszystkich sektorach gospodarki 

ok. 1,4 mln miejsc pracy. Duża liczba firm w Polsce wynika z relatywnie niższych kosztów 

wynagrodzenia programistów i twórców aplikacji, a także z wysokiej renomy polskich de-

weloperów. W krajach Europy Środkowo-Wschodniej stawka godzinowa dla programisty 

za opracowanie aplikacji na iOS lub Androida wynosi ok. 30 EUR, w Europie Zachodniej 

należy zapłacić ok. 64 EUR. Kolejnym atutem Polski jest bliskość geograficzna i kulturowa 

– sprzyja to nearshoringowi procesu tworzenia aplikacji. Czynniki te stwarzają dogodne 

warunki do rozwijania sektora aplikacji wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 

które świadczą usługi dla większych podmiotów gospodarczych z krajów Europy Północnej 

i Zachodniej. 

17  Clutch.co [dostęp: 20.12.2022].

http://Clutch.co
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 ▶ Autorzy raportu szacują, że sektor aplikacji mobilnych będzie w najbliższych latach 

zyskiwał na znaczeniu, dzięki szerszemu zastosowaniu rozwiązań mobilnych w edukacji, 

wydarzeniach hybrydowych czy opiece zdrowotnej. Jednocześnie w UE zostały przyjęte 

nowe rozwiązania prawne, jak np. Akt o rynkach cyfrowych, które mają zwiększyć kon-

kurencję na rynku i ułatwić twórcom aplikacji dotarcie do klientów końcowych. Przepisy 

zapewniają m.in. zniesienie ograniczeń w korzystaniu z alternatywnych sklepów, co może 

przynieść obniżenie marży, którą trzeba zapłacić za umieszczenie aplikacji w sklepie. Bę-

dzie to oznaczało wyższy przychód dla właściciela aplikacji, a być może również niższą 

cenę dla użytkownika końcowego. Przepisy zawarte w Akcie o rynkach cyfrowych będą 

również gwarantowały działanie aplikacji w różnych systemach oraz urządzeniach, co nie 

pozwoli pośrednikom na podpisywanie umów wyłączności z twórcą danej aplikacji. Wy-

daje się, że zarówno czynniki ekonomiczne, jak i regulacyjne sprzyjają rozwojowi rynku 

aplikacji mobilnych w Europie, a wpływ ekonomiczny tego sektora w najbliższych latach 

będzie znacząco większy. 

(WN)

Młodych ludzi nie stać na wyprowadzkę od rodziców

 ▶ Według danych ostatniego spisu powszechnego, 48 proc. młodych dorosłych Amery-

kanów w wieku 18-29 lat mieszka z rodzicami18. Jest to najwyższy odsetek od pokryzy-

sowych lat 40. XX wieku. Tak zwani millenialsi i młodsze od nich pokolenie Z opóźniają 

swoje decyzje o ustatkowaniu się (w tym o zawarciu związku małżeńskiego i posiadaniu 

dzieci) do czasu, w którym osiągną stabilną sytuację finansową. 37 proc. młodych Amery-

kanów przyznało w jednym z ostatnich badań, że wstrzymują decyzję o małżeństwie do 

czasu spłaty długów, a 29 proc. z tego samego powodu opóźnia decyzję o zakupie domu19. 

 ▶ Zadłużenie Amerykanów w wieku 18-29 lat szacuje się na ponad 1 bln USD i oprócz ty-

powych dla USA kredytów studenckich na pokrycie uniwersyteckiego czesnego uwzględ-

nia ono pożyczki na zakup samochodu, zadłużenie na kartach kredytowych, hipoteki i inne 

formy długu konsumenckiego20. Taką skalę zadłużenia młodych ostatnio zanotowano 

w IV kwartale 2007 r., tuż przed kryzysem finansowym. Samodzielności nie ułatwiają też 

rosnące koszy najmu.

 ▶ Najnowszy raport banku Morgan Stanley pokazuje, że oszczędności, które młodzi są 

w stanie wygenerować dzięki mieszkaniu z rodzicami w dużym stopniu nakręcają globalny 

rynek dóbr luksusowych21. Podobny trend ma miejsce w Wielkiej Brytanii, w której odse-

tek młodych dorosłych mieszkających z rodzicami wzrósł z 35 proc. w 1996 r. do 42 proc. 

Według analityków Morgan Stanley, jest to jeden z czynników (obok popularności mediów 

społecznościowych w tej grupie wiekowej) wzrostu odsetka młodych wśród konsumen-

tów dóbr luksusowych. Autorzy najnowszego raportu firmy Bain & Company dotyczącego 

globalnego rynku dóbr luksusowych szacują, że do końca 2022 r. wzrośnie on o 21 proc. 

18  https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/families/adults.html [dostęp: 20.12.2022].
19  https://nypost.com/2020/02/11/this-is-why-so-many-young-americans-put-off-marriage/ [dostęp: 
20.12.2022].
20  https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2019/02/27/young-americans-owe-1-trillion-of-debt/ 
[dostęp: 20.12.2022].
21  https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-12/young-adults-living-with-parents-fuel-luxury 
-boom-says-bank?leadSource=uverify%20wall [dostęp: 20.12.2022].

48 proc. 
Amerykanów w wieku 18-29 lat 

mieszka z rodzicami

73 proc. 
Greków w wieku 18-34 lata 

mieszka z rodzicami

1 bln USD 
wynosi zadłużenie Amerykanów 

w wieku 18-29 lat

https://www.census.gov/data/tables/time-series/demo/families/adults.html
https://nypost.com/2020/02/11/this-is-why-so-many-young-americans-put-off-marriage/
https://www.forbes.com/sites/zackfriedman/2019/02/27/young-americans-owe-1-trillion-of-debt/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-12/young-adults-living-with-parents-fuel-luxury-boom-says-bank?leadSource=uverify%20wall
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-12/young-adults-living-with-parents-fuel-luxury-boom-says-bank?leadSource=uverify%20wall
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w porównaniu z 2021 r. osiągając wartość 1,4 bln EUR, właśnie dzięki zakupom osób uro-

dzonych po 1995 r. Pokolenie Z do 2035 r. ma stanowić 40 proc. ogółu nabywców dóbr 

luksusowych22.

 ▶ W UE występuje dość wyraźne zróżnicowanie geograficzne odsetków dorosłych dzieci 

mieszkających z rodzicami. Determinuje je co najmniej kilka czynników: normy kulturowe, 

sytuacja mieszkaniowa, gospodarcza, a nawet religia. Model mieszkania z rodzicami jest 

najmniej popularny w krajach skandynawskich (w Danii w 2021 r. praktykowało go tylko 

16 proc. młodych dorosłych), najbardziej zaś w krajach Południa na czele z Grecją, w której 

w 2021 r. blisko 73 proc. osób w wieku 18-34 lata mieszkało z rodzicami. W wielu krajach, 

w tym w Polsce, wzrostowy trend w tym zakresie nastąpił w latach pandemii (w Polsce 

w 2018 r. 59,6 proc., 3 lata później już 64,2 proc.). Są jednak kraje, w których w tym samym 

czasie nastąpiła odwrotna zmiana: w Niemczech w 2018 r. z rodzicami mieszkało ponad 

40 proc. dorosłych dzieci wobec niespełna 30 proc. w ubiegłym roku.

Wykres 7. Odsetek dorosłych dzieci w wieku 18-34 lata mieszkających z rodzicami 

w wybranych krajach UE (dane za 2021 r.)
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych Eurostatu: https://ec.europa.eu/eurostat/ 
databrowser/view/ilc_lvps08/default/table?lang=en [dostęp: 20.12.2022].

 ▶ Dane Eurostatu pokazują, że w krajach UE, w których znaczna część młodych doro-

słych mieszka z rodzicami wielu młodych ludzi pozostaje nieaktywnych zawodowo. O ile 

w Szwecji w 2021 r. blisko 70 proc. młodych w wieku 15-29 lat pracowało, w Portugalii było 

to już niespełna 50 proc., a we Włoszech tylko 40 proc. (w Polsce 52 proc.)23.

(AW-P)

22  https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/2022/global-luxury-goods-market-takes 
-2022-leap-forward-and-remains-poised--for-further-growth-despite-economic-turbulence/ [dostęp: 
20.12.2022].
23  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=494351#Correlation_with_the_labour 
_force_participation_rate [dostęp: 20.12.2022].

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvps08/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvps08/default/table?lang=en
https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/2022/global-luxury-goods-market-takes-2022-leap-forward-and-remains-poised--for-further-growth-despite-economic-turbulence/
https://www.bain.com/about/media-center/press-releases/2022/global-luxury-goods-market-takes-2022-leap-forward-and-remains-poised--for-further-growth-despite-economic-turbulence/
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=494351#Correlation_with_the_labour_force_participation_rate
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=494351#Correlation_with_the_labour_force_participation_rate
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Bariery francuskiego rynku pracy zniechęcają osoby 
powyżej 60 lat do aktywności zawodowej 

 ▶ Francuskie władze kontynuują reformę systemu emerytalnego. Według wstępnych zapo-

wiedzi, propozycje zmian miały być ogłoszone przed świętami Bożego Narodzenia24. Ich klu-

czowym elementem ma być podniesienie wieku przechodzenia na emeryturę z 62 do 65 lat. 

Jednak w związku z protestami społecznymi, m.in. ze strony związków zawodowych, oraz 

niewystarczającym poparciem dla reform, termin przedstawienia ostatecznych propozy-

cji przesunięto na styczeń 2023 r.25. Obecne regulacje oznaczają, że Francuzi opuszczają 

rynek pracy relatywnie wcześnie, a współczynnik aktywności zawodowej wśród osób 

w wieku 60-64 lata wynosi 38,2 proc. i jest jednym z niższych wśród krajów OECD.

Wykres 8. Współczynnik aktywności zawodowej wśród osób w wieku 60-64 lata 

w 2021 r. w wybranych krajach OECD
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Źródło: opracowanie własne PIE na podstawie danych OECD.

 ▶ Na rzecz reform przemawiają zarówno poziom skomplikowania istniejących regulacji, 

jak i rosnące wydatki publiczne przeznaczone na emerytury26. W relacji do PKB, wzro-

sły one z 11,7 proc. w 2002 r. do 14,7 proc. w rekordowym 2020 r. (w 2021 r. spadły do 

24  https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-wants-pension-reform-bill-drafted-by- 
christmas-source-2022-09-29/ [dostęp: 16.12.2022].
25  https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-delays-divisive-pension-reform-plans-until 
-january-2022-12-12/ [dostęp: 21.12.2022].
26  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5a476f15-en.pdf?expires=1671200897&id=id&accname=guest 
&checksum=3D511641DE5B1A3090154B8AACC1CDE3 [dostęp: 16.12.2022].

38,2 proc. 
Francuzów w przedziale 

wiekowym 60-64 lata jest 

aktywnych zawodowo przy 

średniej w krajach OECD 

na poziomie 54,7 proc.

60,4 lat  
oraz 60,9 lat 
wynosi efektywny wiek przejścia 

na emeryturę we Francji 

odpowiednio dla mężczyzn 

i kobiet przy średniej w krajach 

OECD na poziomie 63,8 lat dla 

mężczyzn oraz 62,4 lat dla kobiet

https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-wants-pension-reform-bill-drafted-by-christmas-source-2022-09-29/
https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-wants-pension-reform-bill-drafted-by-christmas-source-2022-09-29/
https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-delays-divisive-pension-reform-plans-until-january-2022-12-12/
https://www.reuters.com/world/europe/frances-macron-delays-divisive-pension-reform-plans-until-january-2022-12-12/
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5a476f15-en.pdf?expires=1671200897&id=id&accname=guest&checksum=3D511641DE5B1A3090154B8AACC1CDE3
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5a476f15-en.pdf?expires=1671200897&id=id&accname=guest&checksum=3D511641DE5B1A3090154B8AACC1CDE3
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13,8 proc.)27. Dla porównania, w Polsce w 2020 r. poziom wydatków publicznych na eme-

rytury wynosił 10,6 proc.28.

 ▶ Francuski system emerytalny jest znany z licznych wyjątków dotyczących różnych grup 

zawodowych. Sprawia to, że efektywny wiek przechodzenia na emeryturę wynosił w tym 

kraju w 2020 r. 60,4 lat dla mężczyzn oraz 60,9 lat dla kobiet, a zatem o ponad 1 rok krócej 

niż wynosi wiek oficjalny. Z kolei średni wiek przechodzenia na emeryturę w krajach OECD 

wynosił dla mężczyzn 63,8 lat, zaś dla kobiet 62,4 lat29.

 ▶ Jednak plany emerytalne francuskiego rządu spotykają się z oporem społecznym. 

Wśród argumentów kwestionujących sens reformy pojawiają się głównie te odnoszące się 

do sytuacji dojrzałych pracowników na rynku pracy. Wskazuje się, że są oni postrzega-

ni przez pracodawców jako nieatrakcyjni, a związki zawodowe podnoszą, że wydłużenie 

wieku emerytalnego doprowadzi raczej do wzrostu poziomu bezrobocia wśród starszych 

pracowników, a tym samym wyższych wydatków na zasiłki i inne świadczenia dla bezro-

botnych niż wzrostu aktywności zawodowej seniorów30.

 ▶ Obawy o to, czy francuski rynek pracy jest dla dojrzałych pracowników przyjaznym 

miejscem, znajdują potwierdzenie w badaniach empirycznych. Wśród problemów, z któ-

rymi stykają się osoby i pracownicy 55+ we Francji, wskazuje się m.in. faktyczną oraz po-

strzeganą dyskryminację31 oraz nieprzyjazne warunki pracy dla seniorów32. Zjawisko age-

izmu na rynku pracy występuje również w innych krajach, w tym w Polsce. Jak pokazało 

badanie eksperymentalne przeprowadzone przez PIE, 8 proc. osób w wieku 60-69 lat 

miało doświadczenie nacechowane dyskryminacją w miejscu pracy, ale problemem był 

również autoageizm, czyli przypisywanie negatywnych cech pracownikom seniorom przez 

nich samych33.

(PL)

Autorzy: Łukasz Ambroziak, Katarzyna Dębkowska, Sergiej Druchyn,  

Urszula Kłosiewicz-Górecka, Paweł Leszczyński, Kamil Lipiński,  

Wojciech Nowakowski, Agnieszka Wincewicz-Price

27  https://www.statista.com/statistics/467651/public-spending-for-pensions-forecast-france/ [dostęp: 
16.12.2022].
28  https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2021-country-profile-Poland.pdf [dostęp: 16.12.2022].
29  https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=111939 [dostęp: 16.12.2022].
30  https://www.ft.com/content/b24126e3-173d-4dac-be5a-ffc5a4957219 [dostęp: 16.12.2022].
31  Rychtaříková, J. (2019), Perception of population ageing and age discrimination across EU Countries, 
“Population and Economics”, No. 3(4).
32  https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/778c88f2-cb0a-4f14-a326-33672e238110/files/f333f2a6-5e36 
-47a5-853d-5a90cb522a7a [dostęp: 19.12.2022].
33  Baszczak, Ł., Trojanowska, M., Wincewicz-Price, A., Zyzik, R. (2021), Dyskryminacja ze względu na 
wiek na polskim rynku pracy – diagnoza, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa.

https://www.statista.com/statistics/467651/public-spending-for-pensions-forecast-france/
https://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2021-country-profile-Poland.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=111939
https://www.ft.com/content/b24126e3-173d-4dac-be5a-ffc5a4957219
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/778c88f2-cb0a-4f14-a326-33672e238110/files/f333f2a6-5e36-47a5-853d-5a90cb522a7a
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/778c88f2-cb0a-4f14-a326-33672e238110/files/f333f2a6-5e36-47a5-853d-5a90cb522a7a
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