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POLITYKA ANTYKRYZYSOWA NIEMIEC
A INTEGRACJA EUROPEJSKA
Streszczenie: Niemcy pełnią ważną funkcję w procesie integracji europejskiej. Z ogromnym
zaangażowaniem uczestniczą w pogłębianiu integracji ekonomicznej, przemianach instytucjonalnych oraz w kolejnych etapach rozszerzania europejskiej integracji. Czy ekonomiści
i firmy niemieckie oraz decydenci polityczni w Niemczech spodziewali się światowego kryzysu finansowego, a nawet ekonomicznego? Jak dużym zaskoczeniem był dla gospodarki
niemieckiej światowy kryzys gospodarczy oraz w jakim stopniu została nim dotknięta gospodarka niemiecka? Jakie działania antykryzysowe zostały zastosowane, aby dokonać sanacji
gospodarki niemieckiej? Czy konsekwencje kryzysu dla gospodarki niemieckiej są aż tak
dotkliwe, że wymagają istotnych korekt w dotychczasowym modelu społecznej gospodarki
rynkowej. To zasadnicze pytania badawcze, na które zostaje podjęta próba odpowiedzi.
Słowa kluczowe: gospodarka Niemiec, integracja europejska, kryzys ekonomiczny, pakiety
antykryzysowe.

1. Wstęp
Niemcy pełnią ważną funkcję w procesie integracji europejskiej. Często dla podkreślenia roli Niemiec używa się określenia, że są siłą napędową europejskiej integracji
ekonomicznej. Polityka europejska dla wszystkich partii politycznych w Niemczech
odgrywa rolę kluczową. Niemcy z ogromnym zaangażowaniem uczestniczą w pogłębianiu integracji ekonomicznej, przemianach instytucjonalnych oraz w kolejnych
etapach rozszerzania europejskiej integracji o nowe państwa członkowskie.
Jak dużym zaskoczeniem był dla gospodarki niemieckiej światowy kryzys gospodarczy oraz w jakim stopniu została nim dotknięta gospodarka niemiecka? Jakie
działania antykryzysowe zostały zastosowane, aby dokonać sanacji gospodarki niemieckiej? Czy konsekwencje kryzysu dla gospodarki niemieckiej są aż tak dotkliwe,
że wymagają istotnych korekt w dotychczasowym modelu społecznej gospodarki
rynkowej. To zasadnicze pytania, na które zostaje podjęta próba odpowiedzi. Skłania
to do przeprowadzenia analizy zmian, które dokonują się w gospodarce Niemiec.
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2. Gospodarka Niemiec przed kryzysem
Gospodarka Niemiec, mimo osłabienia tempa wzrostu w ostatnich kilkunastu latach,
jest nadal jedną z przodujących w świecie. Pod względem wytwarzanego produktu
krajowego Niemcy zajmują czwarte miejsce za Stanami Zjednoczonymi, Chinami
i Japonią1.
Jeszcze większa jest rola Niemiec w międzynarodowym podziale pracy. Pod
względem wielkości eksportu Niemcy zajmują obecnie trzecie miejsce za Chinami
i Stanami Zjednoczonymi. Nadal jednak zajmują pierwsze miejsce pod względem
osiąganych nadwyżek eksportu nad importem, czyli dodatniego salda w handlu zagranicznym. Towary niemieckie tradycyjnie cieszą się dużym prestiżem i zaufaniem
co do ich jakości.
O roli Niemiec w procesie integracji europejskiej świadczy m.in. niemiecki
udział w budżecie Unii Europejskiej, który jest największy, i do tego Niemcy są
płatnikiem netto. Uważa się zatem, że Niemcy są tradycyjnie motorem integracji
europejskiej co do zarówno jej dalszego pogłębiania, jak i poszerzania. Niemcy były
konsekwentnym zwolennikiem wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty, przez
co stały się jeszcze ważniejszym filarem gospodarczym jednoczącej się Europy.
Bardzo nowoczesna, odpowiadająca najwyżej rozwiniętym gospodarczo państwom świata, jest struktura wytwarzanego produktu krajowego w Niemczech.
W 2011 r. produkt krajowy brutto został wytworzony w Niemczech w 68,9% w usługach, w 30,1% w przemyśle i w 1 % w rolnictwie. Odpowiadała temu struktura zatrudnienia w wytwarzanym PKB: w 73,8% w usługach, w 24,6% w przemyśle, 1,6%
w rolnictwie2.
Realne zmiany rok do roku w procentach w wytworzonym PKB w poszczególnych latach w okresie 2002-2011 wynosiły: 2002 – 0,0; 2003 – –0,4; 2004 – 0,7;
2005 – 0,8; 2006 – 3,9; 2007 – 3,4; 2008 – 0,8; 2009 – -5,1; 2010 – 3,6; 2011 – 3,03.
Przemysł niemiecki tworzy 6 mln miejsc pracy, a w 2011 r. wartość sprzedaży
wyniosła 1,5 bln euro. To dowodzi, że w przemyśle niemieckim, mimo zagranicznych inwestycji bezpośrednich, liczba miejsc pracy ulega nadal zwiększeniu oraz
wzrasta wydajność pracy.
Wyroby przemysłu niemieckiego cieszą się wysokim uznaniem klientów na całym świecie ze względu na ich nowoczesność i jakość oraz gwarancje usług serwisowych. Są to wyroby konkurencyjne i mające duży popyt, mimo że nie są tanie.
Szczególnie Niemcy są dumni ze swego przemysłu motoryzacyjnego. Samochody
koncernu Volkswagena, Daimlera czy BMW należą do najbardziej rozpoznawalnych marek. Uzupełniają je wyroby innych koncernów, takich jak Siemens, TyssenInternational Monetary Fund 2013: PKB w 2011 r. w mld USD: USA 17.578, Chiny 7.298, Japonia 5.869, Niemcy 3.577.
2
Statistisches Bundesamt Deutschland 2012.
3
Tamże.
1
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-Krupp, Bayern, BASF, Bosch. Utrzymują one swoją innowacyjność i skutecznie
konkurują z innymi międzynarodowymi koncernami. Kluczową rolę odgrywają
w nich inwestycje na badania i rozwój. Warto zwrócić uwagę, że jedynie w koncernie Siemensa roczne wydatki na badania i rozwój przewyższają wydatki na badania
i rozwój w Polsce.

3. Skutki światowego kryzysu gospodarczego
dla gospodarki Niemiec
Światowy kryzys gospodarczy wywołał w Niemczech ogromny niepokój: Niemcy
jako czołowe państwo w światowym eksporcie są bardzo wrażliwe na światową koniunkturę. W tym państwie, w którym eksport ma tak duży udział w wytwarzanym
produkcie krajowym, negatywne zmiany w gospodarce światowej wręcz wymuszają
konieczność szybkiej reakcji.
Nasilający się szczególnie od połowy 2008 r. spadek popytu zagranicznego spowodował załamanie eksportu niemieckiego, które silnie przyczyniło się do pojawienia się recesji w Niemczech. Eksport, który od 2005 r. zwiększał się średniorocznie
o ponad 7% w porównaniu z rokiem poprzednim, w 2008 r. wzrósł tylko o 2,7%,
a w 2009 r. zanotował bezwzględny spadek o 16%. Nadwyżka w bilansie handlowym Niemiec z 7,5% PKB w 2008 r. spadła w 2009 r. do 4,8 %. Rosnące niewykorzystane moce przerobowe i ograniczenia kredytowania ograniczyły inwestycje
o 20% w 2009 r. w porównaniu z rokiem poprzednim
Silne uzależnienie wzrostu gospodarczego Niemiec od eksportu, w tym szczególnie wrażliwych na wahania koniunktury dóbr inwestycyjnych, spowodowało, że
w 2008 r. roczne tempo wzrostu PKB Niemiec zmniejszyło się do 0,8%, a w 2009 r.
spadek PKB Niemiec wyniósł -5,1%. Wraz z nim w 2008 r. zmniejszyła się konsumpcja indywidualna o -0,1%, a w 2009 r. stopa bezrobocia wzrosła do 8,6%.
W 2008 r. wzrosło też zadłużenie publiczne – do 65,9% PKB, a w 2009 r. wystąpił dalszy wzrost zadłużenia publicznego – do 73,4% PKB, oraz deficytu budżetowego – do -3,9% PKB, co oznacza w obu wypadkach przekroczenie kryteriów
stabilności finansowej określonych w Pakcie Stabilności i Wzrostu i w traktacie
z Maastricht.
Jako najważniejszy problem społeczny w Niemczech, ze względu na skalę tego
zjawiska i jego konsekwencje ekonomiczne, społeczne i polityczne, traktowane jest
bezrobocie. Dynamiczny wzrost bezrobocia rozpoczął się zwłaszcza od chwili zjednoczenia Niemiec: w 1993 r. bezrobocie przekroczyło liczbę 3 mln, w 1997 r. 4 mln4.
Najwyższy poziom bezrobocie osiągnęło w Niemczech w 2004 r., kiedy przekroczyło poziom 5 mln bezrobotnych. Od tego czasu nastąpiło poprawienie tempa
Por.: T. Budnikowski, Reforma niemieckiego rynku pracy, [w:] Dokąd zmierzają Niemcy. Reformy polityczne, gospodarcze i społeczne, red. B. Brocka-Palacz, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna
Handlowa, Warszawa 2008, s. 214-228.
4
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wzrostu gospodarczego i wzrostu miejsc pracy, które doprowadziło do zmniejszania
stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych. We wrześniu 2008 r. stopa bezrobocia spadła do poziomu 7,4%, czyli 3 mln bezrobotnych. Oznacza to, że bezrobocie w ciągu
niespełna czterech lat zmniejszyło się o 2 mln. Nadal jednak bezrobocie w Niemczech traktowane jest jako jeden z najważniejszych problemów społecznych.
W przeciwieństwie do USA stosunkowo ograniczony był wpływ kryzysu na
sektor bankowy. Pierwsze objawy kryzysu finansowego w niemieckim systemie
bankowym odnotowano w 2007 r. w Deutsche Industriebank AG (Banku Przemysłowym SA) w wyniku zbyt ryzykownych operacji na amerykańskim rynku hipotecznym. Pomoc głównego akcjonariusza, państwowego banku Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), w wysokości 8,1 mld euro oraz 200 mln euro ze strony niemieckich
Sparkassen (kas oszczędnościowych), uchroniła bank przed bankructwem. W sierpniu 2008 r. bank został kupiony przez fundusz inwestycyjny Lone Star z Düsseldorfu.
Drugim bankiem niemieckim, w którym wystąpiły problemy finansowe, był
Sachsen Landesbank ( Bank Krajowy Saksonii). W tym przypadku pomoc udzielona
przez Kreditanstalt für Wiederaufbau w wysokości 17,3 mld euro nie wystarczyła,
aby uchronić bank przed sprzedażą. Sachsen Landesbank został kupiony przez
Baden-Württemberg Landesbank (Bank Krajowy Badenii-Wirtembergii) z długami
w wysokości 364 mln euro. Następstwem upadku w USA banku Lehman Brothers
były straty finansowe odnotowane przez dwa kolejne banki krajowe: Bayern Landes
Bank i West Landesbank. Oba banki zostały uratowane dzięki pomocy rządów krajowych Bawarii i Nadrenii Westfalii oraz niemieckich Sparkassen.
Za punkt przełomowy kryzysu finansowego w gospodarce niemieckiej uważa
się ogłoszenie niewypłacalności przez fundusz inwestycyjny Hypo Real Estate, który udzielał kredytów hipotecznych na niemieckim rynku nieruchomości. Spółka-córka Depfa, działająca w Irlandii, odnotowała tak duże straty finansowe, że nie
mogła ich pokryć spółka-matka, czyli Hypo Real Estate. Rząd federalny Niemiec
podjął 29.09.2008 r. decyzję o pomocy dla Hypo Real Estate. Zgromadzony fundusz
rządowo-bankowy wyniósł 35 mld euro, z czego 26,6 mld euro było gwarantowanych przez państwo niemieckie. Była to największa pomoc państwowa udzielona
bankowi w historii Republiki Federalnej Niemiec. Problemy finansowe banków
niemieckich miały wpływ na obniżenie notowań na giełdzie. Niemiecki indeks
giełdowy DAX odnotował najniższy poziom od 2006 r. Największe straty odnotowały akcje Hypo Real Esate (o 74 %), a także akcje Commerzbank i Dresdner Bank
(o 24 %), w związku z planowaną fuzją obu banków.
Kryzys w sektorze finansowym miał wpływ na inne działy gospodarki niemieckiej. Ograniczenie konsumpcji dotknęło zwłaszcza przemysł samochodowy. Szczególnie spektakularnym przypadkiem, wynikającym z ekonomicznych powiązań gospodarek USA i Niemiec, był kryzys jednego z największych producentów
samochodów Opel GM. Na skutek kryzysu firmy-matki – General Motors w USA,
wstrzymana została produkcja w zakładach Opel GM w Niemczech i w niektórych
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państwach europejskich: Belgii i Wielkiej Brytanii. Bankructwo firmy Opel GM
oznaczałoby utratę ponad 100 000 miejsc pracy w Niemczech, ze względu na rozbudowaną sieć dostawców i partnerów Opla. Rząd niemiecki, z osobistym zaangażowaniem kanclerz Angeli Merkel, intensywnie poszukiwał rozwiązania, aby nie doprowadzić do bankructwa Opla AG, deklarując gwarantowaną pomoc finansową
i sprawdzając potencjalnych nabywców. 10.09.2009 r. ogłoszono, że nowym właścicielem Opla zostanie konsorcjum z międzynarodowym kapitałem, w tym rosyjskim.
Jednak 3.11.2009 r. zarząd GM ogłosił rezygnację ze sprzedaży Opla i pozostawienie go w strukturze koncernu. Oznaczało to podtrzymanie zamiaru redukcji zatrudnienia w niektórych europejskich fabrykach Opla GM.
Skutki kryzysu gospodarczego dotknęły w Niemczech również działu usług.
W czerwcu 2009 r. niewypłacalność ogłosiła grupa Arcandor, do której należy sieć
domów towarowych Karstadt, dom sprzedaży wysyłkowej Quelle oraz biura podróży Neckermann, Bucher Last Minute i Condor.
Warto jeszcze wymienić bankructwa takich znanych firm, jak: producent porcelany Rosenthal, prywatny bank Weserbank, sieć domów towarowych Hertie czy firma z branży modelarstwa kolejowego Märklin. Jedynie w pierwszym kwartale 2009 r.
według danych niemieckiego urzędu statystycznego niewypłacalność ogłosiło 39 004
podmioty gospodarcze.

4. Działania antykryzysowe w gospodarce Niemiec
W związku z pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, rosnącym bezrobociem w warunkach rozwijającego się światowego kryzysu rząd Republiki Federalnej Niemiec
przygotował w latach 2008-2009 trzy pakiety antykryzysowe wspomagające koniunkturę.
4.1. Pakiet zerowy wspomagający koniunkturę
Przyjęty 14.10.2008 r. przez rząd federalny Pakiet „0” (Konjunkturpaket „0”) o nazwie „Pakiet działań na rzecz obniżenia obciążeń podatkowych, stabilizacji kosztów
ubezpieczenia społecznego i inwestycji w rodzinę” był sfinansowany w latach 2009-2010 przez budżet federalny w łącznej wysokości 28,4 mld euro. Na pakiet ten
składały się „Inwestycje w rodzinę” – zwiększenie od 1.01.2009 r. ulgi podatkowej
na dziecko o 200 euro – do 6024 euro kwoty wolnej od podatku (Kinderfreibetrag),
i wysokości zasiłków na dzieci o 10 euro miesięcznie – do 164 euro, a od trzeciego
dziecka do 195 euro (Kindergeld). Ponadto do 4000 euro zwiększono możliwość
odpisów od podatku wydatków remontowych gospodarstw domowych.
1. Zmniejszenie stawki ubezpieczenia społecznego z tytułu bezrobocia do 2,8%
od 1.01.2009 do 30.06.2010 r.
2. Umożliwienie od 2010 r. odpisów od podatku limitowanych wydatków z tytułu ubezpieczeń chorobowych u prywatnych ubezpieczycieli.
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3. Zasiłki dla uczniów w wysokości 100 euro z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (Schulstarterpaket) dla dzieci kwalifikujących się do udzielenia pomocy.
4. Przywrócenie ryczałtu odpisu podatkowego z tytułu dojazdów do pracy.
W kwocie 28,4 mld euro dodatkowych wydatków budżetowych na ww. cele
ponad 16 mld euro przypadało po połowie na działania opisane w punktach 3 i 5, ok.
7 mld i 4 mld euro dotyczyło odpowiednio punktów 2 i 1, a ok. ¼ mld euro wydatkowane zostało na zasiłki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
4.2. Pierwszy pakiet wspomagający koniunkturę
Pierwszy pakiet wspomagający koniunkturę „Konjunkturpaket I” (Konjunkturpaket
I, 2009) o nazwie „Utrzymanie zatrudnienia przez wzmocnienie wzrostu” został
przyjęty przez rząd federalny 5 listopada 2008 r.
Głównym celem tego pakietu było utrzymanie zatrudnienia za pomocą działań
prowzrostowych, w tym wspierania inwestycji, przedsięwzięć pobudzających popyt
przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i samorządów na łączną kwotę 50 mld
euro w latach 2009-2010. Ponadto przeznaczono dodatkowo 20 mld euro na zapewnienie finansowania inwestycji i płynności przedsiębiorstw.
Konkretnie pierwszy pakiet wspomagający koniunkturę przewidywał 13 kierunków działań:
1. Wspieranie energooszczędnego budownictwa, w tym remontów budynków,
w latach 2009-2011 w łącznej kwocie 3 mld euro. Program zarządzany przez Kredytowy Bank Odbudowy (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau) został sfinansowany
za pomocą preferencyjnych kredytów przez niego udzielanych. Spodziewanym
skutkiem programu było zwiększenie zatrudnienia w tym sektorze oraz zmniejszenie zużycia energii.
2. Podwojenie od 1.01.2009 r. ulg podatkowych z tytułu remontów w podatku
dochodowym dla gospodarstw domowych, które przewidywały możliwość odliczenia od podatku 20% od 6000 euro za zapłacone usługi remontowo-modernizacyjne
wykonywane przez rzemieślników. W rezultacie szacuje się, że koszty usług dla
gospodarstw domowych zmniejszyły się o 1,5 mld euro rocznie, co doprowadziło do
wzrostu popytu na tego rodzaju usługi. Jednocześnie obroty w rzemiośle wzrosły o
10 mld euro, tj. o 2% w skali roku. Ograniczeniu uległa też szara strefa.
3. Wprowadzenie specjalnych odpisów amortyzacyjnych dla MŚP w latach
2009-2010 od podwyższonej wartości majątku przedsiębiorstwa, zróżnicowanego
według zasad rozliczeń firmy – od 175 000 do 335 000 euro. Możliwy odpis to 20%
rocznie na 5 lat lub nawet do 45% w pierwszym roku w połączeniu z poniższą ulgą
degresywnego odpisu amortyzacyjnego. Specjalne odpisy umożliwiły zmniejszenie
obciążeń podatkowych i w rezultacie zwiększyły płynność, skalę inwestycji i tworzenia kapitału własnego przez MŚP. Sprzyjało to rozwojowi sektora MŚP w warunkach kryzysu.
4. Wprowadzenie degresywnych odpisów amortyzacyjnych do 25% w sektorze
MŚP na ruchome środki majątkowe w ramach podejmowanych inwestycji w latach
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2009-2010. Wartość tych odpisów (traktowanych jako łączne odciążenie podatkowe) wyniosła 2,5 mld euro. W ten sposób stworzone zostały warunki przeciwdziałające ograniczaniu inwestycji i zwiększające skuteczność specjalnych odpisów amortyzacyjnych w tym sektorze (opisanych w pkt 3).
5. Utworzenie 1000 dodatkowych stanowisk pracy w urzędach pracy (według
nowego nazewnictwa w agencjach pracy) w celu zintensyfikowania pomocy dla
osób znajdujących się jeszcze w okresie wypowiedzenia i znalezienia im nowego
zatrudnienia. Działanie to miało ograniczyć wzrost bezrobocia w warunkach kryzysu i przyspieszyć znalezienie nowego miejsca pracy dla pracobiorców w okresie
przed utratą dotychczasowego zatrudnienia.
6. Wydłużenie w 2009 r. okresu pobierania dopłat dla przedsiębiorców z tytułu
uwarunkowanych kryzysem przestojów w pracy z 12 do 18 miesięcy. Działanie to
zapobiegało zwolnieniom pracowników w sytuacjach przestojów wywołanych załamaniem koniunktury i związanym z tym brakiem zamówień. Dopłaty do 67% wynagrodzenia pracowniczego mogą być uruchamiane, gdy przestoje obejmą 1/3 zatrudnionych pracowników i ich dochody spadną powyżej 10%.
7. Realizacja zadania wspólnotowego „Poprawa regionalnych struktur gospodarczych”, którego celem w 2009 r. było dofinansowanie ze środków rządowych
w kwocie 200 mld euro inwestycji przemysłowych w słabiej rozwiniętych regionach
oraz służących gospodarce inwestycji podejmowanych przez samorządy.
8. Wdrażanie programu „Innowacje i inwestycje w komunikacji”, na który przeznaczono po 1 mld euro w 2009 i 2010 r., miało na celu przyspieszenie inwestycji
komunikacyjnych. Dotyczyło to inwestycji, które umożliwiały likwidację zatorów
w infrastrukturze komunikacyjnej, głównie na szlakach drogowych, a następnie na
kolejowych i wodnych. Inwestycje te pozwoliły na zmniejszenie opóźnień w prowadzonych na tych szlakach pracach remontowych. W rezultacie doprowadziły do
zmniejszenia kosztów zatorów dla obywateli, gospodarki i środowiska oraz zwiększyły liczbę zleceń dla budownictwa, w tym dla sektora MŚP.
9. Rozszerzenie specjalnych programów dokształcania dla starszych i mniej wykwalifikowanych pracobiorców miało na celu ograniczenie liczby ich zwolnień
z pracy i wzrostu bezrobocia. Program przewidywał dopłaty dla pracodawców, którzy wspierać będą dokształcanie pracowników, oraz zasiłki dla starszych pracowników na kształcenie zawodowe.
10. Wspieranie innowacji, w tym fundusze startowe dla początkujących na rynku przedsiębiorstw, i innowacje w zakresie oszczędzania energii miały na celu
wspierać transfer innowacji i ich wdrożenia produktowe. Uruchomione były przez
KfW oferty finansowania projektów innowacyjnych, w tym w zakresie produkcji
energii z surowców kopalnych oraz technologii solarnych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
11. Uruchomienie przez KfW w 2009 r. puli kredytowej w wysokości 15 mld
euro miało na celu poprawę poziomu kredytowania w gospodarce, szczególnie w
sektorze MŚP. KfW udzielał przedsiębiorstwom, których obroty nie przekraczają
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500 mln euro rocznie, poręczeń do 90% zaciągniętych średnio- i długoterminowych
kredytów w prywatnych bankach oraz gwarancji finansowania do 50% środków
przedsiębiorstw. W program włączona została Komisja Europejska.
12. Zwiększenie przez KfW o 3 mld euro funduszu kredytowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. W programie chodziło o wsparcie kredytowe na preferencyjnych warunkach ważnych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez organy samorządowe.
4.3. Drugi pakiet wspomagający koniunkturę
Drugi pakiet wspomagający koniunkturę (Konjunkturpaket II, 2009), zwany także
paktem na rzecz zatrudnienia i stabilności, w łącznej kwocie 50 mld euro został zaakceptowany przez rząd federalny 14.01.2009 r. W dniach 5.-6.03.2009 r. ten pięciopunktowy pakiet przeszedł pomyślnie proces legislacyjny w Bundestagu i Bundesracie. Kontynuowano w nim założenia poprzednich pakietów i wprowadzono do
realizacji nowe zadania:
1. Poprawa sytuacji obywateli – odciążenia podatkowe gospodarstw domowych
i MŚP. W programie tym przewidziano na czas nieokreślony obniżkę stawki pierwszego progu dla podatku dochodowego od osób fizycznych z 15 na 14% oraz zwiększenie kwoty wolnej od podatku o 170 euro od 1.01.2009 r. Odciążenia te w latach
2009-2010 wyniosły 9 mld euro. Ponadto ustawowe składki ubezpieczenia zdrowotnego dla pracobiorców i pracodawców zmniejszono każdą po 0,6 punktu procentowego i wprowadzono jednorazowy zasiłek na każde dziecko w wysokości 100 euro.
Działania te miały doprowadzić do wzrostu popytu wewnętrznego, w tym szczególnie wśród grup obywateli o niskich i średnich dochodach.
2. Zapewnienie zatrudnienia w warunkach kryzysu było głównym celem rządu
federalnego. Jednym z instrumentów były dopłaty dla przedsiębiorców z tytułu uwarunkowanych kryzysem przestojów w pracy. Działanie to miało zapobiegać zwolnieniom pracowników w sytuacjach przestojów wywołanych załamaniem koniunktury
i związanych z tym brakiem zamówień. Kolejnym instrumentem przeciwdziałającym zwolnieniom była intensyfikacja działań wspierających podnoszenie kwalifikacji pracowników i aktywizację zawodową. Na te cele zostało przeznaczonych
w budżecie federalnym w latach 2009-2010 ponad 2 mld euro, przy czym w urzędach zatrudnienia liczba etatów zwiększona została o 5000.
3. Zmniejszanie zadłużenia publicznego – długookresowa polityka zrównoważonego budżetu. Wzrastające zadłużenie publiczne w Niemczech stwarza zagrożenie, że przyszłe pokolenia, szczególnie w związku ze starzeniem się społeczeństwa,
będą nadmiernie obciążone spłatą narastających długów. Byłoby to sprzeczne z zasadą sprawiedliwego podziału obciążeń pomiędzy obecnymi i przyszłymi pokoleniami i zagrażałoby sprawności systemu opieki społecznej w przyszłości.
4. Program przyszłych inwestycji w sferze budżetowej miał na celu jeszcze
w fazie recesji stworzenie podstaw dla nowych miejsc pracy, rozwoju innowacji
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i poprawy infrastruktury społecznej. Dotyczyło to inwestycji w oświacie i szkolnictwie wyższym, infrastruktury miejskiej (komunikacja, szpitalnictwo) oraz w zakresie technologii informatycznych. Na potrzeby finansowania utworzony został fundusz umorzeniowy, w którym między innymi przewidziano 4 mld euro na te cele.
Z niego także w dodatkowej łącznej kwocie 1,5 mld euro wypłacana była premia
ekologiczna w związku z zakupem nowego samochodu.
5. Program kredytowo-poręczeniowy – wspieranie inwestycji, innowacji i popytu w gospodarce (oprócz puli kredytowej KfW w wysokości 15 mld euro dla małych
i średnich przedsiębiorstw uruchomiony został fundusz poręczeniowy w wysokości
100 mld euro). Na program ten składało się wiele działań wspierających finansowanie: inwestycji, eksportu, wynalazczości w sektorze MŚP (finansowanej w ramach
zwiększonego Centralnego Programu Innowacyjnego dla MŚP – do 250 zatrudnionych) oraz w większych przedsiębiorstwach, a także rozwój szerokopasmowego Internetu.
Ponadto w ramach tego programu w 2009 r. z Funduszu Umorzeniowego wypłacana była premia środowiskowa w wysokości 2500 euro dla posiadaczy starszych
niż dziewięcioletnie samochody. Aby otrzymać tę premię, posiadacz starego samochodu zobowiązany był do przekazania go do złomowania przy jednoczesnym zakupie nowego lub rocznego samochodu spełniającego co najmniej normę emisji spalin
Euro-4. W ten sposób realizowano kilka celów: zmniejszano liczbę pojazdów bardziej obciążających środowisko i wprowadzano nowe o mniejszej emisji spalin. Jednocześnie łączna wartość wypłacanych premii w 2009 r. w wysokości 1,5 mld euro
miała przyczynić się do intensyfikacji zakupów samochodów, szczególnie kupowanych przez grupy mniej zamożnych użytkowników. W powiązaniu ze zmianami podatku od pojazdów silnikowych, wprowadzonymi w „Konjunkturpaket I”, miało to
przyczynić się do utrzymania produkcji i zatrudnienia w branży samochodowej oraz
w sektorach z nią współpracujących.

5. Ocena skuteczności działań antykryzysowych w Niemczech
Do najbardziej skutecznych instrumentów działań antykryzysowych należy subsydiowanie inwestycji i zwiększenie inwestycji rządowych oraz konsumpcji rządowej,
w dalszej kolejności – redukcja opodatkowania konsumpcji i obciążeń kosztów pracy oraz transfery budżetowe, najsłabiej zaś działającym instrumentem jest redukcja
opodatkowania przedsiębiorstw.
Analizując instrumenty przewidziane w opisanych niemieckich pakietach wspierających koniunkturę, wskazać należy, że duża ich część dotyczyła wspierania działalności inwestycyjnej w gospodarce, głównie za pomocą preferencyjnych kredytów
i inwestycji rządowych. Na kredyty te zarządzane przez KfW składało się: 15 mld
euro na poprawę poziomu kredytowania w gospodarce, szczególnie w sektorze MŚP,
w tym na udzielanie poręczeń do 90% zaciągniętych średnio- i długoterminowych
kredytów w prywatnych bankach oraz 100 mld euro w ramach poręczonego fundu-
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szu wspierającego finansowanie innowacji, inwestycji i popytu w gospodarce, 3 mld
euro na preferencyjne kredyty na cele energooszczędnego budownictwa, 3 mld euro
na kredytowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminach o słabo rozwiniętej infrastrukturze. Łączna pula kredytów i poręczeń KfW w ramach obu pakietów wynosiła
121 mld euro.
Realizacja tych nakładów w latach 2009-2010 oznaczała, iż ok. 2% PKB Niemiec przeznaczano rocznie na stymulowanie koniunktury za pomocą subsydiowania
inwestycji. Przeznaczenie 1% PKB Niemiec na ten cel spowodowało roczny wzrost
PKB od 1,37% do 2,19% w warunkach sprzyjającej polityki pieniężnej.
Z kolei w ramach inwestycji rządowych przeznaczono 200 mld euro na inwestycje przemysłowe w słabiej rozwiniętych regionach Niemiec, 2 mld euro na program
„Innowacje i inwestycje w komunikacji” oraz 4 mld euro na fundusz umorzeniowy,
z którego sfinansowane zostały inwestycje w oświacie, infrastrukturze, lecznictwie
i informatyce. Łącznie na inwestycje rządowe przeznaczono 206 mld euro.
Zrealizowanie tych nakładów w latach 2009-2010 oznaczało, iż nakłady odpowiadające ok. 4% PKB Niemiec przeznaczano rocznie na stymulowanie koniunktury za pomocą inwestycji rządowych. Przeznaczenie 1% PKB Niemiec na ten cel
umożliwiło wzrost PKB od 1,07% do 1,4% w warunkach sprzyjającej polityki pieniężnej.
Na trzecim miejscu pod względem skuteczności obu pakietów plasowało się:
zmniejszenie opodatkowania konsumpcji, w tym zwolnienia podatkowe przy zakupie nowych samochodów spełniających normy emisji spalin Euro-5 i Euro-6, jak
i premia środowiskowa 2500 euro przy zakupie nowego lub rocznego samochodu
spełniającego co najmniej normę Euro-4, powiązana z obowiązkiem złomowania
ponad 9-letniego pojazdu. Choć na ten cel przeznaczono na początku 1,5 mld euro,
to efekt pobudzenia popytu i produkcji w branży motoryzacyjnej okazał się bardzo
efektywny. Już w drugim półroczu 2009 r. zanotowano wzrost sprzedaży samochodów i zahamowana została tendencja spadkowa ich produkcji. Powodzenie premii
środowiskowej wśród kupujących samochody skłoniło rząd federalny do zwiększenia środków na ten cel do 5 mld euro. Wyczerpanie tych środków spowodowało, że
zawieszono jej wypłaty 31.08.2009 r.5
Pobudzeniu popytu sprzyjało też obniżenie o 1% pierwszego progu podatkowego – z 15% na 14%, o szacowanym odciążeniu ok. 9 mld euro, podwojenie ulg podatkowych w rzemiośle o szacowanym odciążeniu w latach 2009-2010 3 mld euro
oraz odciążenie z tytułu degresywnych odpisów amortyzacyjnych szacowane na
2,5 mld euro. Łącznie odciążenia te wyniosły w latach 2009-2010 ponad 16 mld
euro, tj. ok. 0,6% PKB Niemiec.
Na czwartym miejscu pod względem skuteczności działania dyskrecjonalnej polityki fiskalnej uszeregować można obniżenie opodatkowania przedsiębiorstw sektora MŚP za pomocą przyspieszonej amortyzacji środków trwałych w przedsiębior5

Bundesamt für Wirtschftskontrolle, Pressemitteilungen, 2009.
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stwach do 20% rocznie z możliwością degresywnego odpisu nawet do 45%
w pierwszym roku, wydłużenie okresu pobierania dopłat z tytułu przestojów do 18
miesięcy i fundusze startowe dla początkujących przedsiębiorstw.
Jednym z najpoważniejszych problemów były nadal trudny dostęp do kredytów
oraz budzące obawy, szybko powiększające się zadłużenie publiczne sektora rządowego i samorządowego w Niemczech. Kolejne pakiety wspierające koniunkturę
miały w tym następujące udziały: pakiet „0” zwiększył je o 28 mld euro, pakiet I
o 10,5 mld euro, a pakiet II o ok. 43,8 mld euro, tj. łącznie o 82,3 mld euro (o ok. 3%
PKB).
Oceniając skuteczność pakietów antykryzysowych rządu niemieckiego, należy
podkreślić, że zostały one szybko wprowadzone w życie. Jednocześnie największe
kwoty w latach 2009-2010 przeznaczono na instrumenty o największej skuteczności
(dodatkowe pule kredytów i poręczeń oraz inwestycje rządowe), stanowiące ok. 6%
PKB Niemiec rocznie. Na pozostałe instrumenty, tj. premię środowiskową i odciążenia podatkowe i aktywizację zawodową, przeznaczono środki stanowiące ok.
0,6% PKB Niemiec. Łącznie interwencja antykryzysowa rządu niemieckiego szacowana na ok. 6,6% PKB rocznie odwróciła tendencję spadku (-5,4%) PKB Niemiec
w 2009 r. i doprowadziła do jego wzrostu (3,6%) w 2010 r.6

6. Podsumowanie
Światowy kryzys gospodarczy wywołał bardzo duże zaniepokojenie w Niemczech i
szybką, zdecydowaną reakcję czynników decyzyjnych. Program rządu niemieckiego
przewidujący ogromną i przemyślaną pomoc finansową dla gospodarki zyskał niezbędną akceptację parlamentu niemieckiego (Bundestagu i Bundesratu). Niewątpliwie dzięki tym konkretnym programom sanacyjnym negatywny wpływ światowego
kryzysu gospodarczego na gospodarkę niemiecką okazał się mniejszy, a jego przezwyciężenie stosunkowo szybkie.
Gospodarka Niemiec, mimo widocznego regresu produktu krajowego w 2009 r.,
pozostaje nadal jedną z przodujących w świecie. Wytwarzany produkt krajowy należy do największych, szczególnie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Jeszcze
większa rola Niemiec pozostanie w międzynarodowym podziale pracy. Wartość niemieckiego eksportu jest jedynie mniejsza od chińskiego i amerykańskiego. Natomiast pod względem wielkości nadwyżek eksportu nad importem Niemcy są nadal
liderem w gospodarce światowej. Towary niemieckie cieszą się dużym prestiżem
i zaufaniem co do ich jakości.
Niemcy nadal pełnią ważną funkcję w procesie integracji europejskiej. Niemiecki udział w budżecie Unii Europejskiej jest największy i do tego Niemcy są płatnikiem netto. Uważa się zatem, że Niemcy są tradycyjnie motorem integracji europejskiej, zarówno w sensie jej dalszego pogłębiania, jak i poszerzania. Niemcy były
6

Statistisches Bundesamt Deutschland, 2009.
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konsekwentnym zwolennikiem wprowadzenia wspólnej europejskiej waluty, przez
co stały się jeszcze ważniejszym filarem gospodarczym jednoczącej się Europy. Na
Niemczech spoczywa obecnie tym większa odpowiedzialność, aby przezwyciężyć
zaistniałą sytuację kryzysową w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej
i wypracować skuteczne i właściwe mechanizmy zapewniające kontynuację procesu
integracji europejskiej.
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ANTI-CRISIS POLICY
OF GERMANY AND EUROPEAN INTEGRATION
Summary: Germany plays a leading role in the process of European integration. Germany is
actively involved in the development of the institutional European Union, deepening and
expanding economic integration of the new Member States. The economy of Germany is one
of the leaders in the world. In terms of gross domestic product Germany ranks fourth in the
world after the U.S., China and Japan. In terms of exports Germany is third in the world after
China and the United States. What negative consequences did the global economic crisis have
for the economy of Germany? What was anti-crisis policy of Germany? What were the effects
of anti-crisis policy for the German economy? These are the main research questions. In
conclusion, the author states that the anti-crisis policy in Germany has been successful.
Germany is still the driving force of the European economic integration
Keywords: European integration, economy of Germany, global economic crisis, anti-crisis
policy.
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