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Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne
Wskaźniki

2012

2013

2014

2015
2016
(prognoza) (prognoza)
207,2
b.d.
37,8
b.d.
0,5
0,7
-2,7
-2,5
63,1
65,2
-0,2
0,0
9,4
9,4
55,2
b.d.
52,7
b.d.

PKB (mld EUR )
199,8 203,3
205,3
PKB na 1 mieszkańca (tys. EUR)
36,9
37,4
37,6
PKB (wzrost w %)
-1,4
-0,8
-0,7
Deficyt budżetowy (% PKB)
-2,2
-2,6
-3,2
Dług publiczny (% PKB)
52,9
55,5
59,3
Inflacja (w %)
3,2
2,2
1,2
Bezrobocie (w %)
7,7
8,2
8,7
Eksport towarów (w mld EUR)
56,6
56,7
56,9
Import towarów (w mld EUR)
57,3
56,6
56,0
Bezp. inwestycje zagr. w Finlandii
103,9
95,2
108,4
124,9
(w mld EUR)*
Inwestycje bezp. Finlandii za granicą
145,4 136,2
127,7
129,6
(w mld EUR)*
Źródło: EUROSTAT, prognoza: European Economic Forecast Spring 2016
* Bank of Finland

b.d.
b.d.

1. Podstawowe informacje, sytuacja gospodarcza
Finlandia jest republiką pół-prezydencką. Głową państwa jest prezydent, wybierany
w bezpośrednich wyborach na sześcioletnią kadencję. W kompetencjach prezydenta zawiera
się, między innymi, mianowanie premiera i na jego wniosek ministrów. Posiada możliwość
rozwiązania parlamentu, prawo kontroli administracji, prawo inicjatywy ustawodawczej i veta
ustawodawczego. Jest również najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych.
Parlament (Eduskunta) jest wybierany na czteroletnią kadencję i liczy 200 osób.
Ludność Finlandii w ponad 93 % stanowią Finowie (Suomi) oraz w 6% społeczność
szwedzkojęzyczna. Szwedzki, obok fińskiego, jest także drugim językiem oficjalnym. Kraj ten
odzyskał niepodległość w grudniu 1917 r. po wielowiekowej zależności, najpierw od Szwecji,
potem od Rosji. Od roku 1955 jest członkiem Rady Nordyckiej.
Stolicą Finlandii są Helsinki liczące ok. 600 tys. mieszkańców. Walutą Finlandii od 1 stycznia
2002 r. jest euro (t.j. z chwilą wprowadzenia wspólnej waluty w UE).
Struktura PKB Finlandii: rolnictwo – 2,9 %, przemysł – 25,1% usługi – 71,9 %.
Finlandia jest członkiem UE i WTO od 1.01.1995r., członkiem OECD od 28.01.1969 r.
Finlandia zaliczana jest do bogatszych państw UE. Jej dochód na mieszkańca liczony wg siły
nabywczej w 2014 r. wynosił 30 300 EUR stanowi 110% średniej wartości dla UE 28.
Najwyższa w świecie konkurencyjność oraz najmniej uciążliwe bariery biurokratyczne
i regulacje administracyjne dla nowozakładanych przedsiębiorstw cechowały do niedawna
gospodarkę fińską. Jednak w związku z kryzysową sytuacją na rynkach światowych w roku
2009 nastąpiła redukcja PKB o ponad 8%. Nastąpił znaczny wzrost bezrobocia, które zbliżyło
się do 10 % oraz wzrost długu publicznego na skutek planowanego finansowania
przedsięwzięć antykryzysowych do 45% PKB. Deficyt finansów publicznych i tendencja
wzrostu zadłużenia publicznego utrzymuje się nadal – w 2014 r. dług ten zbliżył się do
poziomu 60%. Ocenia się, że słaba sytuacja gospodarcza Finlandii utrzyma się jeszcze przez
wiele lat.
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Agencja ratingowa Standard & Poor’s w październiku 2014 r. obniżyła rating kredytowy
Finlandii do poziomu AA+. W uzasadnieniu oceny S&P przyznała, że decyzję oparto o słabą
perspektywę rozwoju ekonomicznego kraju. Fińskiej gospodarce grozi długoterminowa
stagnacja spowodowana m.in. starzeniem się społeczeństwa, kurczącą się siłą roboczą,
nieelastycznym rynkiem pracy oraz spadkiem w sektorze IT i leśnictwa.
Z raportu opracowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne WEF Global Competitiveness
Report 2015-2016 wynika jednak, że Finlandia nadal zajmuje bardzo wysoką 8 pozycję na
świecie w rankingu konkurencyjności krajów. W rankingu Banku Światowego Doing Business
2016 krajów, w których najłatwiej prowadzić działalność gospodarczą Finlandia zajęła także
wysokie 10 miejsce.
Najważniejsze gałęzie fińskiej gospodarki to przemysł technologiczny (elektroniczny,
mechaniczny i branża metalowa), przemysł drzewny i przemysł chemiczny. Finlandia jest
zaliczana do liderów technologii informatycznych, choć w ostatnich latach odnotowała
pogorszenie pozycji w tej dziedzinie. Polityka rządu ma orientację prosocjalną, a pozycja
związków zawodowych jest bardzo silna.
Finowie eksportują przede wszystkim towary przemysłowe, meble, maszyny, urządzenia
i sprzęt transportowy, łącznie sprzedano ich za 34,1 mld EUR (61,3% eksportu) oraz
chemikalia – sprzedano za 5,93 mld EUR (11% eksportu), paliwa, smary i materiały pochodne
oraz surowce – sprzedaż za 8,45 mld EUR (15,7% eksportu). Importowali głównie maszyny,
urządzenia i sprzęt transportowy (za 15,6 mld EUR, 27,1% importu) paliwa mineralne (za 7,5
mld EUR, co stanowiło 13,8 udziału w imporcie), chemikalia (6,7 mld EUR, 12,4 % importu) i
pozostałe towary przemysłowe (11,9 mld EUR, 21,9 % importu).
Najważniejszymi partnerem Finlandii tak w imporcie jak i w eksporcie są: Niemcy (13,2%
importu i 15,2% eksportu), Szwecja (11,4% importu, 10,3% eksportu), Rosja (5,9% importu,
11% eksportu) oraz Chiny (import 7,3%, eksport 4,7%). W 2015 r. największym rynkiem
eksportowym pozostały Niemcy przed Szwecją oraz Rosją, która do tej pory dominowała
w statystykach. Fiński eksport do Niemiec zwiększył się o 12 % w stosunku do 2014 r.
Również Niemcy są największym partnerem w imporcie, natomiast Rosja, która przez lata była
największym rynkiem spadła na 5. miejsce za sprawą dużego zmniejszenia importu m.in. ropy
naftowej i spadku cen.
2. Polityka gospodarcza
Finlandia jest krajem o liberalnym podejściu do polityki handlowej. Główne cele polityki
gospodarczej to sprostanie wyzwaniom płynącym z globalizacji, starzenia się społeczeństwa
i zmian klimatycznych oraz poprawa sytuacji na rynku pracy. Rząd zamierza osiągnąć cele
gospodarcze poprzez wzmocnienie sektora nauki, politykę innowacyjności oraz poprawę
współpracy pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami. Największe wyzwania dla fińskiej
gospodarki w latach 2015-2016 to: zwiększenie konkurencyjności, kontynuacja reform
strukturalnych, konsolidacja finansów publicznych, pobudzanie wzrostu gospodarczego oraz
zmniejszanie bezrobocia przy zaplanowanych cięciach i pakiecie oszczędnościowym,
zwiększanie eksportu w sytuacji słabego popytu oraz poszukiwanie nowych rynków.
3. Stanowisko w sprawach europejskich
Finlandia popiera ambitne podejście do polityki klimatycznej, przy czum postuluje ustalenia
dotyczące lasów jako pochłaniaczy dwutlenku węgla. Razem z innymi państwami nordyckimi
ma najbardziej zliberalizowany rynek energii, choć w kwestii rozdzielenia operatorów sieci
przesyłowych i dostawców energii (unbundling) reprezentuje stanowisko kompromisowe. Jest
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krajem o liberalnym podejściu do polityki handlowej. Popiera stworzenie silniejszego
wewnętrznego rynku transakcji „on-line” dla towarów, usług i informacji (cyfrowy rynek
wewnętrzny). Jest za bardziej przejrzystym i opartym na PKB państw członkowskich system
finansowym UE. Stoi na stanowisku, aby w budżecie UE po stronie wydatków budżetowych
uwzględnić tzw. nowe wyzwania (polityka konkurencji, polityka innowacyjna zakładająca
znaczne środki na badania i rozwój, sprawy wewnętrzne i wymiar sprawiedliwości, polityka
klimatyczno-energetyczna, stosunki zewnętrzne).
Priorytety fińskie w zakresie polityki europejskiej na rok 2015 to:
- konkurencyjność,
- poprawa regulacji,
- UE jako mocny aktor globalny.
4. Ramy prawno-traktatowe współpracy gospodarczej
Polsko-fińskie stosunki gospodarcze regulują postanowienia dorobku prawnego Unii
Europejskiej na podstawie podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach i obowiązującego od
1 maja 2004 roku Traktatu dotyczącego przystąpienia Polski i 9 innych krajów do Unii
Europejskiej (Dz.U. 2004 nr 90, poz. 864).
Ponadto obowiązują umowy i porozumienia dwustronne w zakresie nie objętym
uregulowaniami UE, wśród których najważniejsze, to:
− Umowa w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji z 25 listopada 1996 r.,
weszła w życie 13 marca 1998 r. (Dz.U. 1998 nr 54 poz. 342),
− Umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu z 26 października 1977 r.
obowiązująca od 4 kwietnia 1979 r., zmieniona protokołem z 28 kwietnia 1994 r.
obowiązującym od 21 stycznia 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 106 poz. 517).
− W 19 grudnia 2011 r. został podpisany przez premierów obydwu państw Wspólny
komunikat w sprawie wzmocnionej współpracy między Polską a Finlandią.
5. Wymiana handlowa z Polską
w mln EUR

Eksport
Import
Obroty
Saldo

Dynamika
2013=100

2015

Dynamika
2014=100

I-VI
2016

Dynamika
I-VI
2015=100

2012

2013

2014

1076,5
1 347,
2
2 423,
7
-270,7

1 192,7

1 402,7

117,6

1 363,0

97,2

736,6

102,7

1 286,1

1 545,2

120,1

1 498,7

97,0

723,5

96,0

2 478,8

2 948,0

118,9

2 867,1

97,1

1 460,1

99,3

-93,5

-142,5

-135,7

13,1

Źródło: GUS,
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W roku 2015 Finlandia była 25. partnerem Polski w świecie pod względem wielkości obrotów
z udziałem 0,79%, zajmuje 23. pozycję jeśli chodzi o import Polski– z udziałem ok. 0,83%
i 24. pozycję jeśli chodzi o eksport – udział wynosi 0,75%.
Polska zajmowała w 2015 r. 12. miejsce jako partner importowy Finlandii z udziałem 2,6% i
11. miejsce jako partner eksportowy, także z udziałem 2,6%.
Na obroty z Finlandią, począwszy od 2004 r. rzutują dostawy transporterów opancerzonych dla
polskiej armii przez fiński państwowy Koncern Patria Industries OY, który wygrał przetarg
Polskich Sił Zbrojnych na dostawy transporterów AMV. 1 lipca 2003 r. została podpisana
umowa offsetowa o wartości offsetowej 482 mln EUR, która została zrealizowana do połowy
2013 r.
Od początku dekady w polskim eksporcie do Finlandii obserwuje się wzrost znaczenia
wyrobów przemysłu elektromaszynowego, wyrobów metalurgicznych oraz artykułów rolnospożywczych. Obecnie dominują: wyroby przemysłu elektromaszynowego – ich udział
w eksporcie Polski do Finlandii w 2015 r. wynosił ok. 36,2%, metale nieszlachetne i wyroby
z nich – udział ok. 16,2%, wyroby przemysłu chemicznego 13,8% oraz produkty rolnospożywcze – ok. 9,9%. Znaczącą i dynamicznie rosnącą pozycje w eksporcie stanowią także
wyroby przemysłu lekkiego – 7,3%, a także drzewno-papierniczego – ok.3,4%.
W imporcie główną rolę odgrywają wyroby przemysłu drzewno-papierniczego (31% importu),
elektromaszynowego – 25,6%, ale ich udział obniża się wyraźnie (z 51,5% polskiego importu
z Finlandii w 2000 r.), wyroby przemysłu chemicznego, w tym tworzywa sztuczne (razem
ok.17,9%, również z tendencją spadkową) oraz metale nieszlachetne i wyroby z nich (ok.
17,8% importu).
6. Współpraca inwestycyjno-kapitałowa
Według NBP Finlandia zainwestowała w Polsce do końca 2014 r. 1 w formie inwestycji
bezpośrednich 1,532 mld EUR. Zajmuje 16 pozycję wśród krajów inwestujących w Polsce
z udziałem ok.0,89% w inwestycjach bezpośrednich ogółem. W 2014 r. odpłynęło 10,1 mln
EUR.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, pod koniec 2014 r. w Polsce
zarejestrowano 2018 podmiotów z udziałem kapitału fińskiego. Podstawowy kapitał
zagraniczny spółek z udziałem kapitału fińskiego wyniósł 1 678 mln PLN, co stanowiło 0,86%
podstawowego kapitału zagranicznego ogółem. Kapitał fiński w 46 spółkach przekraczał 1 mln
USD.
Pod koniec 2014r. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych odnotowała 58
dużych inwestorów fińskich. W Polsce jest obecnych ponadto szereg znaczących spółek
fińskich nieujętych na tej liście, m.in. Eltel Network – koncern międzynarodowy z siedzibą w
Finlandii, przewodzi w budowie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, kontroluje 20
procent rynku instalacji sieci telekomunikacyjnych, czy Huhtamäki – koncern działający w
branży opakowań, posiada na Śląsku 2 fabryki.
W maju 2013 r. fińsko-szwedzki koncern Stora Enso otworzył w Ostrołęce nowoczesny zakład
produkcyjny papieru opakowaniowego za 420 mln EUR. W październiku 2013 r. uruchomiono
nową linię produkcyjną koncernu papierniczego Metsä Tissue w Krapkowicach, wartość tej
inwestycji wyniosła ok. 60 mln EUR.
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W 2013 r. nastąpiła zmiana metodyki obliczania bezpośrednich inwestycji zagranicznych przez NBP, w związku
z czym dane NBP za rok 2012 nie są porównywalne z danymi za rok 2013.
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Dotychczas niewielkie polskie inwestycje bezpośrednie w Finlandii zostały znacząco
powiększone w roku 2011 do kwoty 162 mln EUR przez inwestycję polskiej firmy Can-Pack
S.A. w miejscowości Hämeenlinna (ok.100 km na północ od Helsinek). Fabryka
w Hämeenlinna, o docelowej zdolności produkcyjnej 1,8 mld puszek do napojów podjęła
produkcję pod koniec marca 2012 r. W 2014 r. stan polskich inwestycji bezpośrednich
w Finlandii wynosił 1,6 mln EUR.
7. Dostęp do rynku
Od 1 maja 2006 r. Finlandia otworzyła swój rynek pracy dla obywateli 10 nowych państw
członkowskich, w tym Polski. Barierą utrudniającą podejmowanie pracy jest na ogół
wymaganie przez pracodawców znajomości języka fińskiego. Polscy przedsiębiorcy nie
sygnalizowali barier w dostępie do rynku tego kraju.
8. Działania na rzecz rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej
11 czerwca 2012 r. odbyła się wizyta w Helsinkach Podsekretarz Stanu Ilony Antoniszyn-Klik
w związku z seminarium „Klastry jako narzędzie w innowacyjnej Europie” oraz rozmowami
dwustronnymi z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Zatrudnienia i Gospodarki panem Juoni
Hakala.
12-13 maja 2014 r. gościł w Polsce wraz z misją gospodarczą Team Finland Podsekretarz
Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Matti Anttonen. Odbyło się spotkanie
z przedsiębiorcami i p. M.Anttonenem w Ministerstwie Gospodarki bez udziału
przedstawiciela Kierownictwa MG.
31 marca 2015 r. odbyła się wizyta oficjalna Prezydenta Finlandii Sauli Niinistö. Prezydentowi
towarzyszyła delegacja gospodarcza z Ministrem Gospodarki Janem Vaapavuori, która
spotkała się w MG z Sekretarzem Stanu Jerzym Pietrewiczem oraz uczestniczyła w PolskoFińskim Forum Gospodarczym z udziałem prezydentów Polski i Finlandii oraz Wicepremiera
J.Piechocińskiego.
2 lutego 2016 r. odbyło się w Warszawie Polsko-Fińskie seminarium nt. innowacyjności
z udziałem Podsekretarz Stanu Jadwigi Emilewicz, Zastępcy Dyrektora Generalnego w fińskim
Ministerstwie Zatrudnienia i Gospodarki Antti Valle, Wiceprezesa VTT Jouko Suokasa oraz
kilkudziesięciu firm i instytucji polskich i fińskich.
9. Potencjalne dziedziny współpracy
Energetyka jądrowa, w tym składowanie odpadów jądrowych, technologie informatyczne,
innowacyjność, przemysł drzewny i papierniczy.
10. Placówka dyplomatyczna Rzeczypospolitej Polskiej obejmująca właściwością
terytorialną Finlandię
Ambasada RP w Helsinkach
Armas Lindgrenin tie 21
00 570 Helsinki, Finlandia
tel.: + 358 9 618 280
faks: + 358 9 684 74 77
e-mail: helsinki.amb.info@msz.gov.pl
strona internetowa: http://finlandia.msz.gov.pl/pl
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Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP
Risto Rytin tie 7
00 570 Helsinki, Finlandia
tel.: + 358 9 686 00 60
faks:+ 358 9 686 00 610
e-mail: helsinki@trade.gov.pl
strona internetowa: https://finland.trade.gov.pl/pl/

Notatkę przygotował:
Departament Współpracy Międzynarodowej
Ministerstwo Rozwoju
Kwiecień 2016
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