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Udział w wymianie międzynarodowej jest jednym z istotnych czynników rozwoju
gospodarczego. Pozwala na wykorzystanie przewag komparatywnych, specjalizację
i czerpanie korzyści z efektu skali prowadzonej działalności. Przeobrażenia zachodzące w relacjach ekonomicznych między państwami oddziałują na możliwości wzrostu
i utrzymania pozycji w światowej gospodarce. Skutkuje to nie tylko szansami rozwojowymi, lecz także szeregiem zagrożeń dla gospodarek i operujących w ich ramach
przedsiębiorstw.
Atrakcyjność obszaru badawczego obejmującego problematykę międzynarodowych stosunków gospodarczych stale rośnie. Dzieje się tak w rezultacie internacjonalizacji procesów ekonomicznych, które w coraz szerszym zakresie wykraczają poza
granice państw. Obserwowane w gospodarce światowej zjawiska sprzyjające globalizacji, liberalizacji oraz integracji w ramach porozumień regionalnych sprawiają, iż
bariery w dostępie do rynków zagranicznych ulegają stopniowej eliminacji. W konsekwencji proces umiędzynaradawiania realizuje się nie tylko w zakresie przedmiotowym, obejmując kolejne aspekty aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, lecz
także w zakresie podmiotowym, co znajduje wyraz w rosnącej liczbie firm zainteresowanych obecnością na rynku światowym, w czym dostrzegają zarówno szanse, jak
i warunek rozwoju oraz sukcesu.
Międzynarodowe stosunki gospodarcze stanowią dziedzinę ekonomii, której
obszar badawczy, podobnie jak w wypadku innych dyscyplin ekonomicznych, koncentruje się na wymianie towarów i usług, przepływach finansowych i mobilności
czynników wytwórczych. Problematyka ta jest jednak wzbogacona o uwzględnienie specyfiki stosunków gospodarczych pomiędzy partnerami zlokalizowanymi
w różnych krajach. Wymaga to odniesienia się do barier, ryzyka i wyzwań, inaczej niż
w działalności ograniczonej do rynku lokalnego. Należy je wkalkulować w rachunek
opłacalności wejścia na rynki zagraniczne. Aktywność gospodarcza uwarunkowana
jest dodatkowo czynnikami geograficznymi, politycznymi i kulturowymi, co skutkuje właściwymi wyłącznie dla obrotów z zagranicą determinantami wyboru rynków
i kontrahentów. Wysoki poziom konkurencji i dynamika zmian otoczenia wymagają
analizy szerokiego spektrum czynników i adekwatnych decyzji oraz rozwiązań. Nie-
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zbędna jest umiejętność oceny międzynarodowej sytuacji gospodarczej i politycznej
oraz jej wpływu na warunki wymiany. Uwzględnić należy różnorodność poziomu rozwoju i przepisów prawnych w poszczególnych krajach, a także mentalność kontrahentów i preferencje konsumentów na wybranych rynkach zbytu.
Opracowania zawarte w publikacji stanowią przegląd bardzo szerokiego obszaru
badawczego, jakim są międzynarodowe stosunki gospodarcze. Uwagę poświęcono
w nich determinantom wielkości i charakteru wymiany handlowej oraz konkurencyjności gospodarek narodowych. Przedstawiono współczesne polityczne uwarunkowania procesów integracyjnych i liberalizacyjnych w gospodarce światowej. Zwrócono
uwagę na aspekt innowacyjności i znaczenie rozwoju technologicznego w stosunkach międzynarodowych. Podkreślono wagę międzynarodowych przepływów finansowych, zwłaszcza w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych i stabilności równowagi zewnętrznej państw.
Marek Maciejewski
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Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Obecność handlowa (GATS-3) jako forma wymiany
usług Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi1
Commercial Presence (GATS-3) as a Mode of Service Supply
between the European Union and the United States
Abstract: The goal of the article is to evaluate the role of GATS-3 mode of service supply
in the trade between the European Union and the US in the years 2010-2014. The research
period was determined by the availability of foreign affiliates statistics. The analysis covers
all GATS’ modes of service supply except from the mode 4th. The research findings show
that commercial presence plays a major or even – in a case of the US – the dominant role
in the export of services of the researched countries. In contrast to the service flows which
are covered by the balance of payment statistics (GATS-1 and GATS-2), the US reveal large
advantage over the EU in trade under GATS-3 mode of supply. The analysis shows that
the research on trade in services should not be solely based on the balance of payments
statistics, as it could lead to faulty conclusions.
Key words: trade in services, transatlantic cooperation, GATS, foreign affiliates, European
Union

Wprowadzenie
Usługi stały się w ciągu ostatnich kilku dekad ważnym przedmiotem międzynarodowej wymiany handlowej, co wpłynęło na intensyfikację badań poświęconych tej
wymianie. Towarzyszył im rozwój metodologii pomiaru międzynarodowych obrotów
1

 ublikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków MiędzynaP
rodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.

* bombinse@uek.krakow.pl

11

Elżbieta Bombińska

usługowych. Przeważająca część dotychczasowych analiz była – i jest nadal – prowadzona na podstawie statystyki bilansu płatniczego, głównie danych ujmowanych
na rachunku „Usługi”. Stanowi to istotne ograniczenie poznawcze z uwagi na fakt, iż
rachunek ten nie uwzględnia wszystkich modeli świadczenia usług wymienianych
przez Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (General Agreement on Trade in Services, GATS), w tym – modelu obecności handlowej (GATS-4).
Celem artykułu jest analiza znaczenia GATS-3 we wzajemnej wymianie handlowej
partnerów, którzy odgrywają główną rolę w światowym handlu usługami – Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Na proces badawczy złożyły się studia literatury
przedmiotu, w szczególności „Manual on Statistics of International Trade in Services,
MSIST 2010” [UN, EUROSTAT, IMF i in. 2012], a także wskaźnikowa analiza danych statystycznych dotyczących handlu usługami, które zostały zaczerpnięte z bazy Eurostatu.
Dostępność danych statystycznych oraz względy metodologiczne (jednolitość szeregów statystycznych – NACE Rev.2 oraz EBOPS 2010) zdeterminowały dobór okresu
badawczego – lata 2010–2014. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej
z nich, o charakterze teoretycznym, przedstawiono podstawowe uregulowania dotyczące modelu obecności handlowej zawarte w Układzie Ogólnym w sprawie Handlu
Usługami, a także scharakteryzowano źródło statystyk dotyczących handlu w trybie
GATS-3, jakim są statystyki zagranicznych jednostek zależnych. W części empirycznej
natomiast skoncentrowano się na analizie danych statystycznych obrazujących rozmiary i strukturę handlu w trybie GATS-3 na tle form świadczenia usług ujmowanych
w bilansie płatniczym na rachunku „Usługi” (GATS-1 i GATS-2)2. Z uwagi na niewielką
rolę w wymianie usługowej [Kruszka 2009, s. 181], a także ze względu na ograniczone
ramy objętościowe opracowania w analizie pominięto tryb GATS-4.

2

12

 a rachunku „Usługi” nie są ujmowane przepływy usług świadczonych w trybie GATS-4. Źródłem danych
N
na temat tej formy świadczenia usług są – w pewnym przybliżeniu – dwie inne pozycje rachunku bieżącego. Są to – obejmujące przekazy rezydentów/nierezydentów z tytułu wynagrodzeń za pracę – rachunki:
„Dochody pierwotne” oraz „Dochody wtórne” [Bombińska 2017, ss. 122–123]. Należy podkreślić, iż utożsamianie danych z rachunku „Usługi” ze świadczeniem usług w trybach GATS-1 i GATS-2 stanowi pewne
uproszczenie ze względu na liczne wyjątki wskazywane w MSITS [UN, Eurostat, IMF i in. 2012, s. 32].

Obecność handlowa (GATS-3) jako forma wymiany usług Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi

Zagraniczna obecność handlowa jako forma
świadczenia usług w świetle regulacji GATS
Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami zawiera bardzo szerokie ujęcie międzynarodowego handlu usługami. Nie precyzując definicji tej wymiany, wyróżnia on cztery modele świadczenia usług, do których należą: handel transgraniczny (cross-border supply, GATS-1), zagraniczna konsumpcja usług (consumption abroad, GATS-2),
obecność handlowa w kraju świadczenia usługi (commercial presence, GATS-3) oraz
obecność osób fizycznych świadczących usługi (presence of natural persons, GATS-4)
[Układ Ogólny 1998]. Istotę – stanowiącego przedmiot badań – modelu GATS-3 stanowi powiązanie go z przepływami kapitału w formie bezpośrednich inwestycji zagranicznych. O ile bowiem w innych formach handlu usługami wymienianymi przez
Układ Ogólny ich świadczenie polega na transgranicznym przepływie usługi (GATS-1)
lub związane jest z przepływem osób (usługobiorcy – w GATS-2 lub usługodawcy
będącego osobą fizyczną bądź jego pracownika – w GATS-4), o tyle wykonanie usługi w trybie GATS-3 wymaga od usługodawcy wcześniejszego dokonania inwestycji
bezpośredniej, prowadzącej do ustanowienia jego obecności handlowej w kraju
usługobiorcy.
Definiując obecność handlową, Układ Ogólny stwierdza (art. XXVIII lit. d), iż może
być ona realizowana albo poprzez osobę prawną, utworzoną przez usługodawcę
w kraju usługobiorcy, albo też poprzez działający w tym kraju oddział lub przedstawicielstwo usługodawcy. Z kolei pod pojęciem „osoby prawnej” GATS rozumie wyłącznie osobę, która (GATS art. XXVIII, lit. n):
•

jest własnością usługodawcy, czyli w sytuacji, gdy dysponuje on w niej udziałami powyżej 50%, bądź też

•

znajduje się pod kontrolą usługodawcy, czyli wówczas, gdy jest on uprawniony do powołania większości zarządu bądź też jest w stanie w inny uprawniony sposób kierować działaniami danego podmiotu.

Przyjęcie bardzo szerokiej definicji międzynarodowego handlu usługami przez
GATS zrodziło istotne problemy związane z pomiarem jego obrotów, który w większości prowadzonych badań był – i jest nadal – oparty na statystykach pochodzących
z bilansu płatniczego. Zgodnie z metodologią MFW płatności z tytułu świadczenia
usług są ujmowane na rachunku obrotów bieżących w pozycji „Usługi”, przy czym, co
istotne, obejmują one wyłącznie transakcje dokonywane między rezydentami i nierezydentami danego terytorium ekonomicznego. Taki przebieg transakcji charakte-
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ryzuje świadczenie usług w trybach 1., 2. oraz 4. wyróżnionych w Układzie Ogólnym
w sprawie Handlu Usługami; nie występuje on natomiast w trybie 3. W tym modelu świadczenia usług są one bowiem nabywane przez usługobiorcę od podmiotu,
który wprawdzie jest zależny od zagranicznego usługodawcy (jako jego filia, oddział czy przedstawicielstwo), jednak działa w obrębie tego samego terytorium ekonomicznego, na którym znajduje się konsument usługi. Mówiąc inaczej, w GATS-3
zarówno usługodawca, jak i usługobiorca są rezydentami tego samego terytorium
ekonomicznego, zatem płatności realizowane między nimi nie mogą być ujęte w bilansie płatniczym.
Wobec braku możliwości gromadzenia danych na temat GATS-3 z bilansu płatniczego powołany jeszcze w 1994 r. pod auspicjami ONZ i wspierany przez Eurostat,
OECD oraz wyspecjalizowane agendy ONZ zespół ekspertów opracowujący zbiór
rekomendacji dla służb statystycznych – Manual on Statistics of International Trade in
Services (MSITS)3 – zalecił utworzenie nowego źródła danych na temat handlu usługami w trybie GATS-3 – Foreign Affiliates Trade In Services Statistics (FATS), czyli statystyki
zagranicznych jednostek zależnych. Standardy zawarte w MSITS dotyczące FATS były
wdrażane stopniowo i pomimo wysiłków podejmowanych na forum międzynarodowym, w szczególności przez UE4, dostępność pełnych statystyk dotyczących działalności zagranicznych jednostek zależnych jest nadal bardzo ograniczona, stanowiąc
poważną barierę badań nad przepływami usług w skali międzynarodowej.

Wielkość i struktura obrotów usługowych UE ze Stanami
Zjednoczonymi w przekroju modeli świadczenia usług
Ograniczona dostępność statystyk FATS spowodowała, że analiza wymiany usługowej
pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi została ograniczona do lat 2010–2014, dla
których udało się zgromadzić w miarę kompletne szeregi statystyczne. Jako wskaź biór ten umożliwia identyfikację handlu usługami według sposobów ich świadczenia według zasad GATS,
Z
przy czym przyjęto w nim za punkt wyjścia informacje o wymianie usługowej pochodzące z bilansu płatniczego. MSITS został ogłoszony w 2002 r., obecnie obowiązuje jego zrewidowana wersja z 2010 r.
4
W wypadku krajów członkowskich UE, zgodnie z regulacjami przyjętymi w 2007 r. [Parlament Europejski
i Rada 2007], rok ten był pierwszym okresem obligatoryjnego raportowania, przy czym część krajów została
zwolniona z tego obowiązku w latach 2007–2008. W praktyce oznacza to dostępność FATS dla wszystkich
krajów członkowskich UE dopiero od 2009 r. Wdrażanie regulacji napotykało jednak szereg trudności, na
które wskazywała KE w swoim sprawozdaniu z 2012 r. [Komisja 2012].
3
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nik eksportu i importu usług świadczonych w drodze obecności handlowej została
przyjęta wartość sprzedaży (turnover) zrealizowanej przez jednostkę zależną działającą w sektorze usług. Sektor ten, zgodnie z NACE Rev. 2 obejmuje sekcje F–S, jednak
zważywszy na specyfikę regulacji GATS, analiza została zawężona do grupy usług rynkowych – pominięto w niej sekcje związane z administracją i obroną narodową, edukacją, ochroną zdrowia, kulturą, rozrywką i rekreacją oraz tzw. pozostałą działalnością
usługową (sekcje O–S). Dodatkowo w badaniach pominięto przedsiębiorstwa działające w sekcjach: „handel i naprawy” (sekcja G) oraz „działalność finansowa i ubezpieczeniowa” (sekcja K). W wypadku pierwszej z tych sekcji było to podyktowane
faktem, iż – jak można przypuszczać – wartość sprzedaży działających w niej podmiotów stanowią głównie przychody ze sprzedaży towarów. Z kolei nieuwzględnienie
podmiotów zajmujących się pośrednictwem finansowym związane jest ze specyfiką
ich sprawozdawczości statystycznej – w Stanach Zjednoczonych nie składają one raportów instytucjom statystycznym, natomiast w UE podlegają odrębnemu reżimowi
informacyjnemu. Bazując na statystykach bilansu płatniczego oraz statystykach FATS,
na rysunkach 1 i 2 oraz w tabeli 1 przedstawiono wartość obrotów usługami między
UE a USA z uwzględnieniem form ich świadczenia.
Rysunek 1. Eksport usług UE do Stanów Zjednoczonych w latach 2010–2014 według modelu świadczenia GATS (w mln euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [2017a; 2017b].
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Rysunek 2. Import usług UE ze Stanów Zjednoczonych w latach 2010–2014 według modelu świadczenia GATS (w mln euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [2017a; 2017b].

Z zaprezentowanych danych wynika, że w latach 2010–2014 wolumen wymiany
usługowej UE ze Stanami Zjednoczonymi systematycznie wzrastał. Tendencja ta była
widoczna w eksporcie i imporcie – zarówno w handlu realizowanym w trybach GATS-1
i GATS-2, jak i w wymianie odbywającej się w formie GATS-3. Wartość usług sprzedanych przez unijne przedsiębiorstwa w USA w drodze obecności handlowej zwiększyła się w badanym okresie o 22%, osiągając w 2014 r. poziom ponad 198,3 mld euro.
Była to więc wartość bardzo zbliżona do – wzrastającego w większym tempie (42%)
wolumenu usług świadczonych w ramach modeli GATS-1 i GATS-2 (199,1 mld euro).
Po stronie importu sytuacja kształtowała się odmiennie: dynamika sprzedaży usług
świadczonych w trybie obecności handlowej (48%) była wyższa od tej, którą wykazywały przepływy transgraniczne (33%), a przede wszystkim wolumen importu realizowanego w ramach modelu GATS-3 (347,5 mld euro) zdecydowanie przewyższał
wartość usług nabytych w trybach GATS-1 i GATS-2 (189,2 mld euro) (tabela 1 oraz
rysunki 1 i 2).
Można zatem stwierdzić, iż – w odróżnieniu od przedsiębiorstw unijnych wykorzystujących w bardzo zbliżonym stopniu przepływy transgraniczne oraz model GATS-3
w swym eksporcie usług do USA – dla firm usługowych ze Stanów Zjednoczonych
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tetyczny sposób wyraża to relacja wolumenu obrotów usługowych realizowanych
w trybach GATS-1 i GATS-2 oraz wymiany w formie GATS-3: w unijnym eksporcie zbliżała się ona w badanych latach do poziomu 100%, podczas gdy dla importu wskaźnik
ten wynosił (z wyjątkiem 2010 r.) mniej więcej 55% (tabela 1).
Tabela 1. Obroty usługowe UE z USA w latach 2010–2014 według modelu świadczenia GATS (w mln EUR)
Wyszczególnienie
GATS-1 i GATS-2
GATS-3
GATS-1 i GATS-2
GATS-3
GATS-1 i GATS-2
GATS-3
GATS-1 i GATS-2
GATS-3
Eksport
Import

2010

2011

2012

2013

2014

Eksport (w mln euro)
152229
174318
183503
199186
147635
163524
182772
198397
Import (w mln euro)
142329 145126
160010
165962
189291
234998 265263
293443
302259
347546
Saldo (w mln euro)
−2359
7103
14308
17541
9894
−72711 −117628 −129919 −119487 −149149
Saldo/Eksport (w %)
−2
5
8
10
5
−45
−80
−79
−65
−75
GATS-1i GATS-2/GATS-3 (w %)
86
103
107
100
100
61
55
55
55
54
139970
162287

2014
2010=100

142
122
133
148
−419
205
−295
168
116
90

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [2017a; 2017b].

Analizując wolumen obrotów usługowych UE ze Stanami Zjednoczonymi, warto
również zauważyć, że jakkolwiek w przepływach transgranicznych ujmowanych w bilansie płatniczym UE uzyskiwała nad USA przewagę mierzoną nadwyżką handlową,
o tyle w odniesieniu do trybu obecności handlowej wymiana ta zamykała się dla UE
deficytem. Co istotne, w ujęciu absolutnym jego rozmiary (149 mld euro w 2014 r.)
były zdecydowanie większe od nadwyżki generowanej w przepływach transgranicznych (9,9 mld euro). Dodatkowo wskaźniki salda wymiany w ujęciu względnym (w relacji do wartości eksportu) dowodzą, że w wymianie realizowanej w trybie GATS-3
skala obciążenia eksportu deficytem była w badanych latach bardzo wysoka (przyjmowała wartości pomiędzy 45% a 80%), podczas gdy rozmiary nadwyżki handlowej
uzyskiwanej przez UE w przepływach transgranicznych nie przekraczały 10% wartości
eksportu (tabela 1).

17

Elżbieta Bombińska

Obroty usługowe UE ze Stanami Zjednoczonymi cechował w badanym okresie
bardzo wysoki stopień koncentracji geograficznej. Był on widoczny zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, niezależnie od modelu świadczenia usług. Charakterystyczne
jest to, że w gronie państw mających największe udziały w transatlantyckim eksporcie i imporcie usług realizowanych w różnych trybach świadczenia GATS znajdują się
dokładnie te same kraje. Są to przede wszystkim europejskie potęgi gospodarcze takie jak: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, a także Holandia i Irlandia (tabela 2).
Tabela 2. Struktura geograficzna obrotów usługami UE ze Stanami Zjednoczonymi
w 2014 r. według modelu świadczenia GATS (w %)
GATS-1 i GATS-2
Eksport
Kraj
Wielka Brytania
Niemcy
Francja
Holandia
Irlandia
Pozostałe kraje UE
Eksport
Kraj
Niemcy
Wielka Brytania
Francja

Pozostałe kraje UE

Import
Udział (w %)
Kraj
31,5
Niemcy
15,7
Wielka Brytania
10,7
Holandia
9,6
Irlandia
4,6
Francja
27,9
Pozostałe kraje UE
GATS-3
Import
Udział (w %)
Kraj
26,3
Wielka Brytania
18,9
Irlandia
17,2
Niemcy
Francja
Holandia
37,6
Pozostałe kraje UE

Udział (w %)
17,2
15,4
14,8
14,0
10,3
28,3

Udział (w %)
26,0
20,2
10,8
9,3
5,7
28,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [2017a; 2017b].

Ponieważ statystyki handlu usługami pochodzące z bilansu płatniczego są – zgodnie z wytycznymi MFW [IMF 2009] – gromadzone zgodnie z Rozszerzoną Klasyfikacją Usług w Bilansie Płatniczym (Extended Balance of Payments Services Classification,
EBOPS), a dane dotyczące zagranicznych jednostek zależnych (FATS) są prezentowane w układzie Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Działalności (International
Standard Industrial Classification, ISIC) lub Nomenklatury Działalności we Wspólnocie
Europejskiej (Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté
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nych nie ma możliwości dokonania porównania struktury gałęziowej wymiany usług
dla poszczególnych form świadczenia usług GATS. Dlatego ocena tej struktury w obrotach UE z USA zostanie ograniczona wyłącznie do modelu obecności handlowej,
który stanowi główny przedmiot prowadzonej analizy (tabela 3).
Zaprezentowane statystyki wskazują, że we wzajemnych obrotach – zarówno
w eksporcie, jak i w imporcie – największą rolę odgrywały dwie sekcje, a mianowicie „Informacja i komunikacja” oraz „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”. Udział pierwszej z nich był szczególnie wysoki, gdyż w 2014 r. przypadała na nią
ponad połowa unijnego importu z USA i około 1/3 eksportu kierowanego na rynek
amerykański. Warto przy tym odnotować, że w handlu usługowym w ramach sekcji
„Informacja i komunikacja” oraz „Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna”
UE uzyskiwała bardzo niskie wartości wskaźników pokrycia TC (odpowiednio 37 i 54
w 2014 r.), co oznacza, iż w grupach usług odgrywających największą rolę we wzajemnej wymianie bardzo dużą przewagą konkurencyjną miały Stany Zjednoczone. Wśród
pozostałych sekcji wysokimi udziałami w obrotach odznaczały się również „Transport
i gospodarka magazynowa” (w eksporcie do USA) oraz „Administrowanie i działalność
wspierająca” (w imporcie z USA).

Zakończenie
Z przeprowadzonych badań wynika, że obecność handlowa stanowi dominujący model wymiany usług między UE a Stanami Zjednoczonymi. Dla Unii Europejskiej przepływy transgraniczne są nadal ważną, porównywalną z GATS-3 formą eksportu usług
do USA, natomiast w ekspansji handlowej Stanów Zjednoczonych na rynku europejskim niezaprzeczalnie dominuje tryb obecności handlowej. W ramach tego modelu
Stany Zjednoczone – w odróżnieniu od przepływów usługowych ujmowanych w bilansie płatniczym – mają bardzo dużą przewagę konkurencyjną nad UE.
Analiza wyraźnie dowodzi, że opieranie badań nad handlem usługowym wyłącznie na statystykach bilansu płatniczego stanowi ogromne uproszczenie, prowadząc
do zafałszowania obrazu wymiany handlowej: jej rozmiarów, salda i przewag konkurencyjnych. Należy podkreślić, iż ograniczona dostępność statystyk dotyczących
zagranicznych jednostek zależnych stanowi nadal – pomimo wysiłków podejmowanych na forum międzynarodowym od blisko dwóch dekad – poważną barierę dla rozwoju badań nad międzynarodowymi przepływami usług.
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51202
18499
66492
6808
39016
16380
198397

26661

21233

65843
4742

28197

15611

162287

234998

34539

58148

4463

110392

7842

19615

347546

48952

72733

5395

181352

14472

24642

2010
2014
Import
(w mln euro)

100,0

100,0

8,3

19,7

17,4
9,6

3,4

33,5

40,6
2,9

9,3

25,8

13,1

16,4

2010
2014
Eksport
(w %)

69

100,0

100,0

45

14,1

14,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [2017b].

57

33

54

126

106
48

37

128

271
60

208

TC*

2014

136

20,9

1,6

52,2

4,2

7,1

2010

24,7

1,9

47,0

3,3

8,3

2010
2014
Import
(w %)

Uwagi: * – wskaźniki pokrycia TC (Trade Coverage) zostały wyznaczone według formuły: TC=(wartość eksportu/wartość importu)×100

Transport i gospodarka
magazynowa
Zakwaterowanie
i gastronomia
Informacja i komunikacja
Obsługa rynku
nieruchomości
Działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna
Administrowanie
i działalność wspierająca
Ogółem

Wyszczególnienie

2010
2014
Eksport
(w mln euro)

Tabela 3. Struktura gałęziowa obrotów usługowych w trybie GATS-3 UE ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2010–2014 wg sekcji
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Determinants of Poland’s Bilateral Foreign Trade Volume: Does
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Abstract: The goal of this article is to investigate determinants of Poland’s bilateral trade
volumes with 100 partner countries during the 1992-2015 period with the special focus
on the role of European integration using panel data econometric techniques. Estimation
results show that European integration positively affected the volume of Poland’s
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size of trading countries and geographic distance between them but also by relative
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Wprowadzenie
Według najnowszych dostępnych danych statystycznych obroty handlu zagranicznego Polski w roku 2016 wyniosły 405720,1 mln dol. amerykańskich i były ponad dwukrotnie większe w porównaniu z rokiem 2004, gdy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej [GUS 2017]. Obecnie ponad 70% całości obrotów handlowych Polski przypada
na kraje członkowskie Unii Europejskiej, spośród których głównym partnerem handlowym są Niemcy, na które przypada ponad 1/3 całości obrotów.

*cieslik@wne.uw.edu.pl
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Z tego względu celem niniejszego artykułu jest zbadanie czynników określających
wielkość bilateralnej wymiany handlowej Polski ze szczególnym uwzględnieniem roli
integracji europejskiej przy użyciu technik ekonometrii danych panelowych. Badanie
to jest prowadzone w odniesieniu do tzw. nowej teorii handlu międzynarodowego,
która służy do wyprowadzenia na jej podstawie szeregu empirycznie testowalnych
hipotez badawczych dotyczących między innymi roli relatywnej oraz absolutnej wielkości ekonomicznej partnerów handlowych, relatywnego wyposażenia w zasoby
czynników produkcji, a także kosztów transakcyjnych związanych z handlem zagranicznym. Hipotezy te testowane będą przy użyciu uogólnionego modelu grawitacyjnego, wyprowadzonego bezpośrednio z teorii, w którym zagnieżdżone będą różne
modele handlu.
Jak dotąd nie ma bowiem jednej, powszechnie akceptowanej, teorii handlu zagranicznego, która miałaby zastosowanie do wszystkich krajów, sektorów oraz okresów. Zamiast tego mamy do czynienia raczej z grupą różnych modeli teoretycznych
podkreślających znaczenie różnych czynników mogących mieć wpływ na wielkość
międzynarodowej wymiany handlowej. Z tego względu ważne staje się określenie,
które z tych teorii są w stanie w możliwie najlepszy sposób wytłumaczyć wymianę
handlową Polski z zagranicą.
Zastosowanie modeli grawitacyjnych do empirycznej analizy przepływów handlu
zagranicznego ma długą historię w literaturze przedmiotu. Jednak początkowo analizy te nie nawiązywały w sposób bezpośredni do teorii, a raczej miały charakter tworzonych ad hoc. W przypadku Polski tego typu modele wykorzystywane były między
innymi w pracach: Jakab i in. [2001], Cieślik [2007], Czarny i Śledziewska [2009], Cieślik
i Hagemejer [2011], a ostatnio także Brodzicki i Śledziewska [2016]. W większości przypadków prace te pośrednio przyjmowały założenie o pełnej specjalizacji w produkcji
i nie uwzględniały roli relatywnego wyposażenia w zasoby czynników produkcji.
Niniejsze badanie pozwoli zatem na lepsze zrozumienie czynników determinujących obroty handlu zagranicznego Polski i rozróżnienia między czynnikami mającymi wpływ na handel międzygałęziowy oraz wewnątrzgałęziowy. Badanie to pozwoli
również na weryfikację hipotezy o istotnym wpływie przystąpienia Polski do UE na
wielkość bilateralnych obrotów polskiego handlu zagranicznego.
Struktura pracy jest następująca: omówione zostaną kolejno ramy teoretyczne,
metoda badawcza i dane statystyczne, a także uzyskane wyniki badań empirycznych.
Wnioski końcowe oraz potencjalnie owocne kierunki przyszłych badań omówione
24
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Ramy teoretyczne
Współczesne teorie handlu zagranicznego koncentrują się na różnicach istniejących
między krajami po stronie podażowej. W szczególności teorie neoklasyczne tłumaczą
występowanie zjawiska handlu zagranicznego poprzez odwołanie się do koncepcji
przewag komparatywnych. Przewagi te mogą wynikać z istnienia różnic w technologiach produkcji, zgodnie z pierwotnym podejściem ricardiańskim, bądź też być rezultatem różnic w relatywnym wyposażeniu w czynniki produkcji pomiędzy krajami,
zgodnie z późniejszym podejściem Heckschera-Ohlina-Samuelsona. Różnice występujące między krajami po stronie podażowej powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w kosztach produkcji oraz relatywnych cenach dóbr w warunkach autarkii, a w rezultacie w charakterze specjalizacji w produkcji oraz handlu zagranicznym.
Z kolei nowsze teorie handlu zagranicznego, powstałe na przełomie lat 70. i 80.
XX w., podkreślają znaczenie konkurencji niedoskonałej, korzyści skali w produkcji
oraz zróżnicowania produktów [Cieślik 2000, ss. 15–28]. W sytuacji istnienia korzyści
skali każda z odmian produktu zróżnicowanego może być wytwarzana tylko w jednym kraju, co w rezultacie skutkuje powstaniem zjawiska handlu międzynarodowego, nawet gdy technologie i koszty produkcji są takie same między poszczególnymi
krajami. Tego typu handel, który ma charakter wewnątrzgałęziowy, nie jest jednak
związany z przewagą komparatywną, ale raczej z kombinacją istnienia korzyści skali
na poziomie firmy oraz popytu na zróżnicowane dobra w wielu krajach.
Tradycyjne podejście oparte na przewadze komparatywnej związanej z różnicami w relatywnym wyposażeniu w czynniki produkcji, reprezentowane przez neoklasyczny model Heckschera-Ohlina-Samuelsona (HOS), w połowie lat 80. XX w. zostało
zintegrowane w przełomowej monografii autorstwa Helpmana i Krugmana [1985]
z podejściem opartym na konkurencji monopolistycznej, dając tym samym impuls
do rozwoju tzw. nowej teorii handlu międzynarodowego. W powstałym w ten sposób uogólnionym modelu, znanym w literaturze przedmiotu jako model Chamberlina-Heckschera-Ohlina (CHO), wyposażenie w zasoby czynników produkcji określa
strukturę gospodarczą krajów, natomiast korzyści skali na poziomie firmy tłumaczą
występowanie wewnątrzgałęziowej specjalizacji i handlu między krajami.
Pod względem metodologicznym model CHO stanowił ważny przełom w teorii handlu, pozwalając jednocześnie na zachowanie tradycyjnego modelu HOS oraz
modelu konkurencji monopolistycznej jako dwóch jego szczególnych przypadków
jednolitych ram teoretycznych. Zwłaszcza w sytuacji, gdy wszystkie dobra są jedno-
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rodne, a na poziomie krajów nie występuje pełna specjalizacja w produkcji, mamy do
czynienia wyłącznie z wymianą międzygałęziową, której wielkość zależy od tego, jak
duże są różnice w relatywnym wyposażeniu w zasoby czynników produkcji handlujących ze sobą krajów. Z kolei gdy dobra są jednorodne, ale mamy do czynienia z pełną
specjalizacją w produkcji na poziomie krajów, relatywne wyposażenie w zasoby nie
ma wpływu na wielkość wymiany handlowej. Podobnie relatywne wyposażenie w zasoby nie ma wpływu na wielkość wymiany handlowej w sytuacji, w której wszystkie
dobra są zróżnicowane, czyli gdy doszło do pełnej specjalizacji w produkcji na poziomie firm.
Według przewidywań modelu CHO różnice w relatywnym wyposażeniu w zasoby powinny wpływać na wielkość bilateralnej wymiany handlowej wówczas, gdy występuje niepełna specjalizacja w produkcji, tzn. gdy w handlujących ze sobą krajach
wytwarzane są dobra jednorodne, podczas gdy nie powinny one odgrywać roli w warunkach pełnej specjalizacji w produkcji, tzn. gdy w obu krajach wytwarzane są tylko
dobra zróżnicowane bądź też każdy z krajów specjalizuje się w produkcji danego dobra jednorodnego [Cieślik 2009, 2015].
Rozróżnienie między poszczególnymi modelami handlu zakładającymi istnienie niepełnej specjalizacji w produkcji może być dokonane za pomocą procedury
empirycznej na podstawie znaku oszacowanego parametru towarzyszącego sumie
stosunków relatywnego wyposażenia w zasoby w handlujących ze sobą krajach [Cieślik 2009, ss. 57–59]. Zwłaszcza gdy oszacowany parametr towarzyszący tej zmiennej
jest ujemny, mamy do czynienia z tradycyjnym modelem HOS, natomiast w sytuacji,
gdy jest on dodatni, mamy do czynienia z modelem CHO. Wobec braku statystycznej
istotności parametrów towarzyszących miarom relatywnego wyposażenia w czynniki produkcji rozróżnienie między poszczególnymi modelami zakładającymi istnienie
pełnej specjalizacji w produkcji może być dokonane na podstawie udziału handlu
wewnątrzgałęziowego w całości wzajemnych obrotów handlowych. W sytuacji, gdy
handel wewnątrzgałęziowy w ogóle nie występuje, mamy do czynienia z modelem
HOS zakładającym pełną specjalizację na poziomie krajów w produkcji poszczególnych dóbr. Jeżeli natomiast handel wewnątrzgałęziowy występuje, to mamy do czynienia z modelem konkurencji monopolistycznej i pełną specjalizacją w produkcji na
poziomie firmy.
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Metoda badawcza i dane statystyczne
Do zbadania empirycznej zależności między wielkością bilateralnej wymiany handlowej Polski a efektami integracji europejskiej wykorzystane zostanie uogólnione
równanie grawitacji, które wyprowadzone zostało bezpośrednio z modeli nowej
teorii handlu zagranicznego. W równaniu tym oprócz tradycyjnych zmiennych grawitacyjnych, takich jak wielkości PKB partnerów handlowych czy też odległość między nimi, znajdują się również miary relatywnego wyposażenia w zasoby czynników
produkcji: kapitału fizycznego oraz ludzkiego. Wykorzystane w niniejszym badaniu
równanie estymacyjne, które oszacowane zostało w postaci logarytmicznej, można
zapisać następująco:

gdzie: VTijt to wielkość bilateralnych obrotów handlowych między krajem i-tym a krajem j-tym w roku t, Yit oraz Yjt to odpowiednio wielkości PKB kraju i-tego i kraju j-tego
w roku t, sit oraz sjt to odpowiednio udziały PKB kraju i-tego i kraju j-tego w łącznym
PKB pary krajów w roku t, Kit/Lit oraz Kjt/Ljt to odpowiednio stosunki kapitału fizycznego na zatrudnionego kraju i-tego i kraju j-tego w roku t, Hit/Lit oraz Hjt/Ljt to odpowiednio stosunki kapitału ludzkiego na zatrudnionego kraju i-tego i kraju j-tego w roku t,
odległość ij to zmienna mierząca odległość między krajem i-tym a krajem j-tym, UEit
oraz UEjt to zmienne wskaźnikowe mierzące członkostwo kraju i-tego i kraju j-tego
w Unii Europejskiej w roku t, vij to indywidualny efekt dla danej pary krajów, natomiast εijt to składnik losowy, dla i=Polska, j=1,…, 100 partnerów handlowych Polski,
t=1992,…, 2015, z kolei α’y to parametry, które należy oszacować.
Zmienną zależną w powyższym równaniu estymacyjnym jest wielkość bilateralnych obrotów handlowych Polski z j-tym partnerem handlowym wyrażona w tysiącach dolarów USA w cenach bieżących. Wielkość obrotów handlowych zdefiniowana
została jako suma bilateralnego eksportu i importu Polski z jej poszczególnymi partnerami handlowymi. Dane dotyczące wielkości bilateralnych obrotów handlowych
Polski pochodzą z „Roczników Statystycznych Handlu Zagranicznego” wydawanych
przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w Warszawie. Dane te dostępne są od roku
1992, który stanowi pierwszy rok próby. Wybór partnerów handlowych determinowany był dostępnością danych statystycznych.
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Zmienne objaśniające wykorzystane w powyższym równaniu estymacyjnym należą do następujących kategorii: zmiennych mierzących wielkość ekonomiczną Polski
i jej partnerów handlowych, zmiennych mierzących relatywne wyposażenie w zasoby
czynników produkcji Polski i jej partnerów, a także pozostałych zmiennych geograficznych oraz instytucjonalnych opisujących członkostwo Polski i jej partnerów w Unii
Europejskiej. W celu uniknięcia potencjalnego problemu endogeniczności dwie
pierwsze kategorie zmiennych zostały opóźnione o jeden okres.
Wielkość ekonomiczna mierzona jest za pomocą dwóch zmiennych: absolutnej
oraz relatywnej wielkości PKB handlujących ze sobą krajów. Wielkość absolutna mierzona jest jako suma łącznego PKB Polski i jej partnerów handlowych, natomiast wielkość relatywna – za pomocą bilateralnego indeksu dyspersji Helpmana [1987]. Do
obliczenia relatywnej oraz absolutnej wielkości ekonomicznej krajów wykorzystane
zostały dane dotyczące PKB wyrażonego w milionach dolarów amerykańskich. Dane
dotyczące wielkości PKB pochodzą z najnowszej bazy PennWorld Table (PWT) 9.0 dostępnej online na stronie www.ggdc.net/pwt.
Można oczekiwać, że zarówno relatywna, jak i absolutna wielkość ekonomiczna
będzie pozytywnie związana z wielkością bilateralnych obrotów handlowych. Z tego
względu oszacowane parametry towarzyszące obu zmiennym powinny posiadać dodatnie znaki.
Relatywne wyposażenie w czynniki produkcji mierzone jest za pomocą czterech
zmiennych objaśniających: wartości bezwzględnej różnicy stosunków kapitału fizycznego do liczby zatrudnionych między krajami oraz sumy tych stosunków, a także wartości bezwzględnej różnicy kapitału ludzkiego na zatrudnionego między krajami oraz
ich sumy. Dane dotyczące relatywnego wyposażenia w kapitał fizyczny i ludzki również
pochodzą z bazy PennWorld Table. W szczególności można oczekiwać, że gdy relatywne wyposażenie w zasoby różnego typu kapitału miałoby znaczenie w kształtowaniu
wielkości bilateralnych obrotów handlowych Polski, to oszacowane parametry towarzyszące tym zmiennym powinny być statystycznie istotne. Zgodnie z przewidywaniami
teorii parametr towarzyszący zmiennej mierzącej różnice stosunków powinien się charakteryzować dodatnim znakiem, natomiast znak zmiennej mierzącej ich sumy może
być zarówno dodatni, jak i ujemny w zależności od założeń modelu teoretycznego.
Pozostałe zmienne objaśniające obejmują odległość geograficzną pomiędzy
krajami oraz członkostwo Polski i jej partnerów handlowych w Unii Europejskiej. Odległość geograficzna mierzona jest w kilometrach pomiędzy Warszawą a stolicami
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ficznej dostępne są w internecie i pochodzą z kalkulatora odległości znajdującego
się na stronie www.indo.com/distance. Odległość geograficzna stanowi przybliżenie
wielkości kosztów transportu pomiędzy krajami. Z tego względu należy oczekiwać,
że oszacowany parametr towarzyszący tej zmiennej będzie ujemny.
Ponadto w szacowanym równaniu regresji uwzględnione zostaną również efekty
integracji europejskiej za pomocą dwóch zmiennych wskaźnikowych dla Polski i jej
partnerów handlowych, które przyjmują wartości równe 1 (członkowie Unii Europejskiej) lub 0 (pozostałe kraje). Jeżeli integracja europejska w istotny sposób przekłada
się na zwiększenie obrotów handlu zagranicznego Polski, to oszacowany parametr
towarzyszący tym zmiennym powinien być dodatni i statystycznie istotny.
Oprócz zmiennych objaśniających wielkość bilateralnych obrotów handlowych,
które nawiązują w bezpośredni sposób do teorii, w rzeczywistości może istnieć również cały szereg innych czynników mających wpływ na wielkość bilateralnej wymiany
handlowej, które mogą być specyficzne dla poszczególnych par krajów. W szczególności chodzi o: istnienie wspólnej granicy, więzi historyczne i kulturowe czy też podobieństwo języka. Mogą one wpływać na wielkość bilateralnych obrotów handlowych.
Z tych względów modele teoretyczne nie zawsze mogą dobrze pasować do danych
statystycznych. Wpływ indywidualnych dla par krajów czynników może jednak zostać
uwzględniony dzięki zastosowaniu technik estymacji wykorzystujących własności
danych panelowych. Stąd też równanie estymacyjne oszacowane przy użyciu estymatorów efektów stałych oraz losowych.

Wyniki estymacji
Wyniki estymacji uogólnionego równania grawitacji dla bilateralnych obrotów handlowych Polski przedstawione zostały w tabeli 1. W kolumnie 1 przedstawione zostały bazowe oszacowania uogólnionego równania grawitacji uzyskane za pomocą estymatora efektów stałych bez uwzględnienia efektów integracji europejskiej. W tym
wypadku można zauważyć, że nie wszystkie zmienne objaśniające są statystycznie
istotne. Oszacowany parametr towarzyszący zmiennej mierzącej absolutną wielkość
ekonomiczną handlujących ze sobą krajów posiada oczekiwany dodatni znak i jest statystycznie istotny już na poziomie 1%. Wynik ten jest zgodny z wynikami wielu wcześniejszych badań empirycznych przeprowadzonych zarówno dla Polski, jak i innych
krajów podkreślających rolę PKB w determinowaniu wielkości obrotów handlowych.
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30
α0
α1
α2
α3
α4
α5
α6
α7
α8
α9

Stała

ln(Yit+Yjt)

ln(1-sit2-sjt2)

ln(Kit/Lit + Kjt/Ljt)

ln|Kit/Lit – Kjt/Ljt|

ln(Hit/Lit + Hjt/Ljt)

ln|Hit/Lit – Hjt/Ljt|

lnodległośćij

UEit

UEjt

(1)
-19,271
(26,80)***
1,350
(9,58)***
0,064
(0,91)
0,456
(4,03)***
0,009
(0,42)
4,282
(5,67)***
0,066
(2,26)**

(2)
-11,572
(11,62)***
1,525
(14,95)***
0,268
(4,57)***
0,364
(3,52)***
0,009
(0,44)
3,751
(6,32)***
0,049
(1,71)*
-0,954
(9,68)***
0,574
(13,59)***
0,611
(8,67)***
57,38
(0,000)

(3)
-8,937
(9,59)***
1,183
(8,87)***
0,350
(0,52)
-0,026
(0,24)
-0,008
(0,40)
2,857
(3,93)***
0,087
(3,15)***

(4)
-2,345
(1,98)**
1,329
(13,41)***
0,291
(5,17) ***
-0,076
(0,74)
-0,010
(0,51)
2,934
(5,07)***
0,057
(2,11)**
-0,944
(9,69)***
0,492
(12,03)***
0,671
(9,62)***

Źródło: opracowanie własne.

Test F
53,90
(wartość p)
(0,000)
Test LM
12467,31
12383,38
(wartość p)
(0,000)
(0,000)
test Hausmana
31,47
70,76
(wartość p)
(0,000)
(0,000)
R2 wewnątrzobiektowe
0,658
0,656
0,696
0,694
R2 międzyobiektowe
0,648
0,813
0,661
0,806
R2 całościowe
0,632
0,785
0,605
0,782
*** – statystyczna istotność na poziomie 1%, statystyczna istotność na poziomie 5%, statystyczna istotność na poziomie 1%. N = 2400 we wszystkich specyfikacjach.

Parametr

Zmienna

Tabela 1. Wyniki estymacji
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Z kolei oszacowany parametr towarzyszący zmiennej mierzącej relatywną wielkość krajów jest co prawda dodatni, ale statystycznie nieistotny. Oszacowany parametr towarzyszący zmiennej mierzącej sumę kapitału fizycznego na zatrudnionego
Polski i jej partnera handlowego posiada dodatni znak i jest statystycznie istotny już
na poziomie 1%. Jednak parametr towarzyszący różnicy tych wielkości jest co prawda dodatni, ale statystycznie nieistotny. Z kolei obie zmienne mierzące sumę oraz
różnicę relatywnego wyposażenia w kapitał ludzki mają znaki zgodne z oczekiwaniami i są statystycznie istotne, chociaż na różnych poziomach istotności, odpowiednio: 1% i 5%.
W kolumnie 2 zamieszczone zostały bazowe oszacowania uogólnionego równania grawitacji uzyskane za pomocą estymatora efektów losowych bez uwzględnienia efektów integracji europejskiej. Uzyskane oszacowania są podobne w sensie jakościowym do oszacowań z kolumny 1 uzyskanych przy użyciu estymatora efektów
stałych. Najbardziej istotną różnicą w stosunku do oszacowań z kolumny 1 jest statystyczna istotność już na poziomie 1% parametru towarzyszącego zmiennej mierzącej
relatywną wielkość ekonomiczną partnerów handlowych.
Zdecydowaną zaletą zastosowania estymatora efektów losowych jest możliwość
bezpośredniego uzyskania oszacowania parametru towarzyszącego odległości geograficznej między partnerami handlowymi, która jest stała w czasie i stanowi część indywidualnego efektu stałego w estymacji dokonanej przy użyciu estymatora efektów
stałych. Parametr ten jest bliski jedności i posiada oczekiwany ujemny znak oraz jest
statystycznie istotny już na poziomie 1%, co pozostaje zgodne z większością wcześniejszych badań empirycznych dla strumieni handlowych Polski oraz innych krajów.
W kolumnie 3 przedstawione zostały oszacowania uzyskane przy użyciu estymatora efektów stałych i jednoczesnym uwzględnieniu efektów członkostwa w Unii
Europejskiej dla Polski oraz jej partnerów handlowych. Okazuje się, że obie te zmienne są statystycznie istotne na poziomie 1% i mają zgodne z oczekiwaniami dodatnie
znaki. Oznacza to, że integracja europejska zarówno po stronie Polski, jak i jej partnera handlowego przyczyniła się w istotny sposób do zwiększenia bilateralnych obrotów handlowych Polski.
Uwzględnienie efektów integracji europejskiej sprawiło, że statystyczną istotność stracił parametr towarzyszący zmiennej mierzącej sumę kapitału fizycznego na
zatrudnionego Polski i jej partnera handlowego. Natomiast parametry towarzyszące
sumie oraz różnicy w relatywnym wyposażeniu w kapitał ludzki nadal mają znaki
zgodne z oczekiwaniami i są teraz obie statystycznie istotne na poziomie 1%. Ozna-

31

Andrzej Cieślik

cza to, że handel zagraniczny Polski jest nadal w dużej mierze powodowany tradycyjnymi czynnikami podażowymi określającymi jej przewagę komparatywną. Jednak podstawę tej przewagi stanowi relatywne wyposażenie w kapitał ludzki, a nie
w kapitał fizyczny.
W kolumnie 4 zamieszczone zostały oszacowania uzyskane przy użyciu estymatora efektów losowych oraz uwzględnieniu efektów członkostwa w Unii Europejskiej
dla Polski oraz jej partnerów handlowych. Jednak podobnie jak w przypadku oszacowań uzyskanych przy użyciu estymatora efektów stałych obie zmienne mierzące
efekty integracji europejskiej są statystycznie istotne już na poziomie 1% i mają zgodne z oczekiwaniami dodatnie znaki.
Podobnie jak w wypadku oszacowań bazowych zamieszczonych w kolumnie 2
najbardziej istotną różnicą w stosunku do oszacowań z kolumny 3 jest statystyczna
istotność parametru towarzyszącego zmiennej mierzącej relatywną wielkość ekonomiczną partnerów handlowych na poziomie 1%. Podobnie jak w wypadku estymacji
dokonanych przy użyciu estymatora efektów stałych statystycznie istotne na poziomie 1% pozostają parametry towarzyszące sumie oraz różnicy w relatywnym wyposażeniu w kapitał ludzki, które nadal mają znaki zgodne z oczekiwaniami.
Zarówno test F dla indywidualnych efektów stałych, jak i test LM Breuscha-Pagana
dla efektów losowych potwierdzają zasadność zastosowania technik estymacji wykorzystujących własności danych panelowych i w regresjach bazowych, i w regresjach
uwzględniających efekty integracji europejskiej. Jednak w obu wypadkach test Hausmana preferuje zastosowanie estymatora efektów stałych.

Zakończenie
Celem pracy było zbadanie czynników określających wielkość bilateralnej wymiany
handlowej Polski z setką partnerów handlowych w okresie 1992–2015 ze szczególnym uwzględnieniem roli integracji europejskiej przy użyciu technik ekonometrii
danych panelowych. Z przeprowadzonych badań empirycznych wynika, że w okresie
badania integracja europejska dodatnio wpłynęła na wielkość bilateralnych obrotów
handlowych Polski. Efekty integracji są związane z członkostwem zarówno Polski, jak
i jej partnerów handlowych w Unii Europejskiej.
Ponadto uzyskane wyniki empiryczne pokazują, że obroty handlowe Polski deter32
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ficzną między nimi, tak jak przewidują to proste modele grawitacji, lecz także przez
relatywne wyposażenie w zasoby czynników produkcji, a w szczególności kapitał
ludzki. Wyniki te nie potwierdzają zatem założenia o pełnej specjalizacji w produkcji
często przyjmowanego w uproszczonych modelach grawitacji. Oznacza to, że w wypadku Polski nadal istotną rolę odgrywa handel międzygałęziowy oparty na przewadze komparatywnej wynikającej przede wszystkim z różnic w relatywnym wyposażeniu w kapitał ludzki. Potencjalnie owocnym kierunkiem przyszłych badań byłoby
ustalenie, czy i w jaki sposób determinanty handlu zagranicznego Polski zmieniały się
wraz z upływem czasu. W szczególności istotne byłoby ustalenie, czy wzrostowi znaczenia wymiany wewnątrzgałęziowej towarzyszyło zmniejszenie znaczenia roli różnic
w relatywnym wyposażeniu w zasoby czynników.
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Wprowadzenie
W artykule1 analizujemy zmiany konkurencyjności eksportu z Polski, Bułgarii oraz
Rumunii. Ewolucję eksportu w kierunku specjalizacji opartej na wiedzy traktujemy jako przejaw doganiania państwa wysoko rozwiniętego, jakim są Niemcy. Badanie obejmuje lata 2000–2014 (od dostosowań przedakcesyjnych w Polsce i procesu transformacji systemowej w trzech badanych państwach do ostatniego roku
z dostępnymi interesującymi nas danymi statystycznymi). Badanie obejmuje okres
15-letni, który – jak sądzimy – wystarczy do obserwacji zmian długookresowych.
Żeby zarazem podkreślić istotne momenty, jakie nastąpiły w trakcie badania (przystąpienie Polski do UE oraz zapaść światowego handlu), dzielimy analizowany okres
na dwa podokresy, wyróżniając lata 2004 i 2009. Przedstawiamy zmiany pozycji
konkurencyjnej badanych państw w eksporcie grup towarowych różniących się
intensywnością wykorzystania czynników produkcji, a w konsekwencji zaawansowaniem technologicznym. Wyróżniamy produkty: surowco-, praco-, kapitało- oraz
technologiochłonne. Dwie pierwsze grupy towarowe traktujemy jak niezaawansowane, dwie ostatnie zaś jak zaawansowane technologicznie. Grupę produktów
technologiochłonnych dzielimy dodatkowo na łatwe i trudne do imitacji, uznając te
ostatnie za najbardziej zaawansowane technologicznie. Analizę wyników badania
empirycznego poprzedzamy wprowadzeniem dotyczącym pojęcia konkurencyjności oraz metodyki badania.

Konkurencyjność jako przedmiot badania
ekonomicznego2
Konkurencyjność gospodarki bada się zwykle na jednym z trzech poziomów agregacji: mikro- (firma/produkt), mezo- (branża/klaster) oraz makro- (cała gospodarka).
Osobno analizuje się ponadto ujęcia: statyczne (pozycja konkurencyjna w danym
momencie) oraz dynamiczne (zdolność konkurencyjna w badanym okresie) – szerzej:
rojekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (numer rejestracyjny projektu:
P
2015/17/B/HS4/02075).
2
W tej części opracowania wykorzystujemy rozważania na temat taksonomii konkurencyjności, zawarte w:
Żmuda [2017]; szerzej o pojęciu konkurencyjności i jej mierzeniu za pomocą ujawnionych korzyści komparatywnych piszemy w: Czarny, Żmuda [2017a i 2018].
1
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Żmuda, Molendowski [2016, s. 328]. W artykule koncentrujemy uwagę na konkurencyjności w ujęciach makro- i mezoekonomicznym.
Konkurencyjność jest pojęciem względnym, bowiem zarówno pozycję, jak i zdolność konkurencyjną bada się na tle innych podmiotów. W tym kontekście konkurencyjność można uznać za zdolność do osiągania celów rozwojowych, co czyni ją nie
celem, lecz sposobem jego osiągnięcia.
Badając konkurencyjność gospodarek narodowych na poziomie makroekonomicznym, zazwyczaj zestawia się badany kraj z jego partnerami handlowymi lub państwami o podobnym/odmiennym poziomie rozwoju, utożsamianym z produktywnością [Krugman 1996] lub innowacyjnością [np. Fagerberg 1988; Pelagidis, Mitsopoulos
2014]. W badaniach na poziomie makro, zgodnie z postulatami ekonomii ewolucyjnej, konkurencyjność gospodarki traktuje się jak zdolność do dostosowania struktury
eksportu do zmian w światowym handlu, w tym zwłaszcza w produkcji dóbr opartych
na wiedzy i innowacji [Castellacci 2008; Wysokińska 2012]. Takie podejście pozwala
wskazywać związki między narodową zdolnością do innowacji oraz produktywnością
i ewolucją struktury handlu.
Różnice poziomów produktywności branż i regionów skłaniają do zainteresowania się konkurencyjnością na poziomie mezoekonomicznym. W tym wypadku porównuje się sektory z różnych państw lub branże z jednej gospodarki narodowej [Johnston, Chinn 1996].
W ostatnich dekadach konkurencyjność modeluje się, pokazując źródła jej pochodzenia. W ujęciu tradycyjnym o międzynarodowym sukcesie gospodarki decyduje
posiadanie zasobów (siły roboczej, kapitału rzeczowego oraz surowców). Także dziś
krótkookresowa konkurencyjność cenowa jest funkcją kosztu i dostępności siły roboczej oraz surowców [Huggins, Izushi 2015]. Aby jednak być konkurencyjnym w długim okresie, nie wystarczy utrzymanie niskich kosztów bez wzrostu produktywności
i innowacyjności. Właśnie dlatego analizy oraz strategie budowania konkurencyjności
koncentrują uwagę na czynnikach, które można kształtować. Chodzi zwłaszcza o inwestycje w kapitał ludzki [Erickson, Rothberg 2000; Herciu, Ogrean 2015] oraz technologiczne zaawansowanie lokalnych przedsiębiorstw [Ciocanel, Pavelescu 2015;
Cohen, Zysman 1988]. Postępująca globalizacja i intensyfikacja przepływu czynników
produkcji powodują, że konkurencyjność gospodarki narodowej może również wynikać z udziału w międzynarodowym podziale pracy.
Analiza empiryczna zmian pozycji konkurencyjnej wybranych nowych państw
członkowskich UE (Polski, Bułgarii i Rumunii) wpisuje się w ten nurt badań, szukając
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w ewolucji specjalizacji eksportowej w kierunku specjalizacji zaawansowanych technologicznie potwierdzenia tezy o konwergencji i doganianiu państwa wysoko rozwiniętego (Niemiec).
Konkurencyjność badamy na poziomie lokującym się między makro- a mezoekonomicznym. Wykorzystujemy dane z bazy UN Trade statistics, podzielone według
Standard International Trade Classification (SITC), Rev. 3. Grupy towarowe (w tekście:
branże lub po prostu dobra) dzielimy ze względu na intensywność wykorzystania
czynników produkcji oraz zaawansowanie technologiczne, tak jak to robi Wysokińska [1997, s. 18] (podział grup towarowych na produkty – zob. Czarny, Żmuda [2018,
tabela 1]). Grupy towarowe dzielimy na: surowco-, praco-, kapitało- i technologiochłonne. Technologię traktujemy zatem jak swoisty czynnik produkcji, wyróżniając
dwa typy branż technologiochłonnych: wytwarzające dobra łatwe oraz trudne do
imitacji (naśladowania). Produkty surowco- i pracochłonne uznajemy za najmniej zaawansowane technologicznie (piszemy o nich także jako o „mniej zaawansowanych”).
Pozostałe grupy uważamy za zaawansowane technologicznie, przy czym najbardziej
zaawansowane są produkty trudne do imitacji.
Konkurencyjność mierzymy za pomocą ujawnionych przewag komparatywnych
(RCA, revealed comparative advantage) Balassy, pozwalających stwierdzić, czy i na ile
udział eksportu grupy towarowej j z kraju i w całym eksporcie z tego kraju różni się
od udziału grupy towarowej j w całkowitym eksporcie światowym. Aby obliczyć RCA,
posługujemy się wzorem [Balassa 1965]:
RCA = Eij/Eit / (Enj/Ent)
gdzie:
E – eksport; i – kraj; n – grupa analizowanych krajów; j – grupa towarowa; t – grupa
analizowanych towarów.
Gdy wartość wskaźnika RCA przewyższa 1, wówczas mówimy o istnieniu przewagi komparatywnej kraju i w eksporcie dóbr z grupy towarowej j. Pośrednio – poprzez
analizę przewag komparatywnych, a więc i specjalizacji eksportowej – takie badanie
pokazuje mocne i słabe strony badanych gospodarek.
Wadą RCA jest względna statyczność. Istniejące warunki także w długim okresie decydują bowiem o mocnych i słabych stronach gospodarek, a w konsekwencji
o przewagach i niedostatkach poszczególnych sektorów. Cechy gospodarek bywają
38
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nie przeszkadzają nam wykorzystywać RCA w ujęciu dynamicznym do badania zmian
w eksporcie.
Początek badania przypada na rok 2000, w którym następowały dostosowania
przedakcesyjne w Polsce, a we wszystkich trzech badanych nowych państwach
członkowskich (NMS, New Member States) postępowała – różnie zaawansowana –
transformacja systemowa. Badanie kończymy w ostatnim roku, za który są dostępne
interesujące nas informacje statystyczne (2014). Nie porównujemy osiągnięć Polski
z wynikami Czech, Słowacji i Węgier (czyli pozostałych państw założycielskich Grupy Wyszehradzkiej), gdyż już dowiodłyśmy, że Polska była od nich słabsza [Czarny,
Żmuda 2017a i 2017b]. Koncentrujemy natomiast uwagę na zestawieniu dokonań
Polski oraz Bułgarii i Rumunii, które – po pierwsze – w potocznej opinii są uważane za rozwinięte słabiej od Polski i – po drugie – później (w 2007 r.) weszły do UE.
To badanie pokaże, czy Polska poprawiła pozycję konkurencyjną wobec względnie
słabszych partnerów.
Uważamy, że 15 lat wystarczy do ujawnienia zmian długookresowych. Oczekujemy, że w miarę upływu czasu eksport badanych NMS będzie ewoluował w kierunku
specjalizacji opartej na wiedzy i innowacjach, zbliżając się do wzorca, jakim jest specjalizacja eksportowa Niemiec. Obok badania zmian długookresowych analizujemy
też ewolucję przewag komparatywnych w okresach pięcioletnich. I tak sprawdzamy,
czy i na ile na przewagi komparatywne Polski i pozostałych badanych NMS wpłynęła
akcesja tej pierwszej do UE (2004 r.) oraz kryzys gospodarczy, który w 2009 r. spowodował zapaść w światowym handlu.
Punktem odniesienia czynimy Niemcy, które są ekonomicznym liderem UE. Dodatkowym powodem przyznania Niemcom tytułu swoistego wzorca konkurencyjności jest to, że przez lata były one największym światowym eksporterem, a dziś rywalizują o prymat z Chinami. Oczekujemy, że przewagi komparatywne Niemiec będą
skoncentrowane na produktach zaawansowanych technologicznie.
Badamy zmiany pozycji konkurencyjnej w eksporcie dóbr z każdej grupy towarowej osobno, zaczynając od dóbr surowcochłonnych i przechodząc do coraz bardziej
zaawansowanych technologicznie. Wnioski ujawniają ewolucję przewag komparatywnych badanych państw.
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Zmiany przewag komparatywnych Polski, Bułgarii,
Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów
surowcochłonnych w latach 2000–2014
Produkty surowcochłonne uważamy za najmniej zaawansowane technologicznie.
Eksport surowców pozostaje bowiem domeną państw słabo rozwiniętych, podczas
gdy specjalizacja państw uprzemysłowionych koncentruje się na produktach zaawansowanych technologicznie [zob. np. Czarny, Śledziewska 2012, s. 144]. Opartą na
wiedzy specjalizację państw uprzemysłowionych pośrednio potwierdzają duże niekorzyści Niemiec w eksporcie dóbr surowcochłonnych (RCA=0,3 we wszystkich latach
badania – wykres 1).
Spośród badanych NMS tylko Bułgaria notuje korzyści komparatywne w eksporcie dóbr surowcochłonnych. Utrzymują się one przez cały okres badania, chociaż po
2000 r. nie wróciły do poziomu maksymalnego (odpowiednie wskaźniki RCA były
równe: rok 2000 – 1,3, lata 2004 i 2009 – 1,1, rok 2014 – 1,2). W 2000 r. bliska osiągnięcia korzyści była Rumunia z RCA=1, jednak później jej korzyści komparatywne malały
do 2009 r., po czym w 2014 r. nieco wzrosły (do poziomu 0,7). Podobną tendencję
zanotowała Polska, lecz jej wskaźnik RCA był niższy niż rumuński w 2000 r., po czym
oba wskaźniki się zrównały.
Wykres 1. RCA Polski, Bułgarii, Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów surowcochłonnych w latach 2000–2014
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Źródło: obliczenia własne na podstawie UN Comtrade data.
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Zmiany przewag komparatywnych Polski, Bułgarii,
Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów
pracochłonnych w latach 2000–2014
W latach 2000 i 2004 największe przewagi komparatywne w eksporcie dóbr pracochłonnych miała Rumunia ze wskaźnikami RCA równymi – odpowiednio – 2,4 i 2,3
(wykres 2). W 2000 r. dalej w rankingu była Polska z RCA=1,8 i Bułgaria (RCA=1,5). Kraje te w 2004 r. zamieniły się miejscami, gdyż przewagi Bułgarii wzrosły, Polski zaś spadły (RCA odpowiednio 1,9 i 1,6).
W 2009 r. wszystkie badane NMS zmniejszyły korzyści komparatywne w eksporcie dóbr pracochłonnych. Największy spadek zanotowała Rumunia, której wskaźnik
RCA obniżył się do poziomu notowanego przez pozostałe NMS (1,4). W 2014 r. Polska
utrzymała wskaźnik RCA z 2009 r., a pozostałe dwa państwa straciły część przewag,
gdyż ich wskaźniki RCA zmniejszyły się do 1,2.
W całym badanym okresie Bułgaria i Rumunia systematycznie traciły przewagi
komparatywne w eksporcie dóbr pracochłonnych, co mogło zwiastować ich przejście do specjalizacji o większym zaawansowaniu technologicznym. Było to tym bardziej prawdopodobne, gdyż Bułgaria straciła też część przewag w eksporcie surowcochłonnym.
Wykres 2. RCA Polski, Bułgarii, Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów pracochłonnych w latach 2000–2014

Źródło: obliczenia własne na podstawie UN Comtrade.
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W badanych latach Niemcy nie odnotowały korzyści komparatywnych w eksporcie dóbr pracochłonnych, chociaż ich niekorzyści były znacznie mniejsze niż w eksporcie surowcochłonnym (RCA oscylował między 0,8 a 0,9).

Zmiany przewag komparatywnych Polski, Bułgarii,
Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów
kapitałochłonnych w latach 2000–2014
Produkty kapitałochłonne są pierwszą grupą dóbr zaawansowanych technologicznie,
którą analizujemy. Zgodnie z oczekiwaniami Niemcy mają trwałą przewagę komparatywną w ich eksporcie (wykres 3). Ich wskaźnik RCA w trzech pierwszych latach badania był równy 1,4, po czym w 2014 r. wzrósł do 1,6.
Także Polska i Bułgaria odnotowały we wszystkich badanych latach przewagi
komparatywne w eksporcie kapitałochłonnym, Rumunia zaś zyskała je w 2009 r. Co
więcej, badane NMS miały w 2009 r. wyższe wskaźniki RCA niż Niemcy. Nie sądzimy,
że zadecydował o tym skok technologiczny. Chodziło raczej o wysoką relację jakości
ich produktów kapitałochłonnych do cen, szczególnie istotną w czasie kryzysu gospodarczego.
Interesujące jest to, że w 2014 r. Rumunia miała taką samą przewagę komparatywną w eksporcie kapitałochłonnym jak Niemcy, a RCA Polski i Bułgarii utrzymały się
na poziomie osiąganym przez Niemcy w poprzednich latach. W sumie wielkość polskich i bułgarskich przewag zmieniała się w czasie i w całym piętnastoleciu wskaźnik
RCA Polski wzrósł z 1,3 do 1,4, Bułgarii zaś utrzymał się na poziomie 1,4. Tak więc te
dwa państwa nie osiągnęły tak dużego postępu w kierunku specjalizacji w eksporcie
kapitałochłonnym mierzonej wskaźnikami RCA jak Rumunia, chociaż na początku badanego okresu miały nad nią przewagę. W ogóle produkty kapitałochłonne są jedyną
grupą towarową, w której eksporcie wszystkie badane państwa nie tylko notują przewagi komparatywne, lecz także osiągają podobne poziomy RCA.
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Wykres 3. RCA Polski, Bułgarii, Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów kapitałochłonnych w latach 2000–2014

Źródło: obliczenia własne na podstawie UN Comtrade data.

Zmiany przewag komparatywnych Polski, Bułgarii,
Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów
technologiochłonnych łatwych do imitacji w latach
2000–2014
W eksporcie produktów technologiochłonnych łatwych do imitacji żadne z analizowanych państw nie notowało przewag komparatywnych. Oczywiście Niemcy miały
trwale wyższe wskaźniki RCA (rok 2000: 0,8; pozostałe lata: 0,9 – wykres 4) niż NMS.
W latach 2000–2014 największy postęp osiągnęła Polska, której wskaźnik RCA się podwoił (rok 2000: RCA=0,4; rok 2014: RCA=0,8), co jednak nie wystarczyło do osiągnięcia przewagi. Wskaźnik bułgarski wzrósł z 0,3 w 2000 r. do 0,5 w 2014 r., rumuński zaś
pozostał najniższy i niezmienny (RCA=0,4).
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Wykres 4. RCA Polski, Bułgarii, Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów zaawansowanych technologicznie łatwych do imitacji w latach 2000–2014

Źródło: obliczenia własne na podstawie UN Comtrade.

Zmiany przewag komparatywnych Polski, Bułgarii
i Niemiec w eksporcie produktów technologiochłonnych
trudnych do imitacji w latach 2000–2014
Wykres 5. RCA Polski, Bułgarii, Rumunii i Niemiec w eksporcie produktów zaawansowanych technologicznie trudnych do imitacji w latach 2000–2014
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Źródło: obliczenia własne na podstawie UN Comtrade.
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W eksporcie dóbr technologiochłonnych trudnych do imitacji przez cały okres
badania Niemcy zwiększają przewagi komparatywne (rok 2000: RCA=1,2; rok 2014:
RCA=1,3). To potwierdza tezę o ich zaawansowaniu technologicznym i innowacyjności.
Spośród badanych NMS tylko Rumunia zdołała osiągnąć przewagi w eksporcie tych
dóbr (lata 2009 i 2014 RCA=1,1). Polska wydawała się bliska ich uzyskania w 2004 r.
(RCA=1), jednak potem jej wskaźnik RCA obniżył się w 2014 r. do poziomu 0,9.

Zakończenie
W 2000 r., czyli na początku okresu objętego badaniem, Niemcy miały odmienną
strukturę przewag komparatywnych niż pozostałe analizowane państwa. Wówczas,
jak również w pozostałych badanych latach, najwyższe wskaźniki RCA Niemiec dotyczyły dóbr kapitałochłonnych. Drugą grupą dóbr z niemieckimi przewagami komparatywnymi były produkty zaawansowane technologicznie trudne do imitacji. A zatem
ich przewagi skupione były w eksporcie grup towarowych o wysokim zaawansowaniu technologicznym.
W 2000 r. Polska, podobnie jak Bułgaria, notowała przewagi komparatywne
w eksporcie dóbr praco- i kapitałochłonnych. Jednak z RCA=2,4 to Rumunia była rekordzistką w eksporcie pracochłonnym. Bułgaria, jako jedyna z próby, miała przewagę w eksporcie surowcochłonnym.
W latach 2000–2004 żadne z badanych państw nie zyskało nowej przewagi, ale
też nie straciło posiadanej. W 2004 r. bliska uzyskania nowej przewagi była Polska, i to
w najbardziej zaawansowanym technologicznie sektorze dóbr trudnych do imitacji.
W 2009 r., mimo pogłębiania się kryzysu gospodarczego i zapaści w handlu międzynarodowym, eksport NMS kontynuował technologiczną ewolucję. Największy postęp
poczyniła Rumunia, która uzyskała przewagi komparatywne w eksporcie dwóch zaawansowanych technologicznie grup towarowych (kapitałochłonnych oraz zaawansowanych technologicznie trudnych do imitacji). Polska zwiększyła przewagę w eksporcie kapitałochłonnym do poziomu, który wówczas czynił ją rekordzistką.
Po 2009 r. Polska cofnęła się w rozwoju. Jej zastój najwyraźniej widać na tle Rumunii, która w latach 2009–2014 zwiększyła przewagę w eksporcie dóbr kapitałochłonnych i utrzymała ją w eksporcie towarów trudnych do imitacji. A zatem w tych latach
Rumunia miała przewagi komparatywne w eksporcie tych samych grup towarowych
co Niemcy. Tymczasem przewaga komparatywna Polski w eksporcie dóbr kapitało-
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chłonnych zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2009, a jej przewaga w eksporcie
dóbr pracochłonnych pozostała niezmienna po spadku w latach 2000–2009 (co nie
dziwi, zważywszy na postęp techniczny w gospodarce oraz ciągły odpływ ludzi z polskiego rynku pracy w następstwie emigracji). W dodatku Polska nie zdobyła przewagi
komparatywnej w żadnym z segmentów technologiochłonnych. A zatem zmiany, jakie zaszły w polskim eksporcie w latach 2009–2014, były przeciwne do pozytywnych
zmian z poprzedniego podokresu.
Z naszej analizy wynika, że przed rokiem 2004 badane NMS mogły być uznane
za gospodarki doganiające, znacznie słabiej rozwinięte niż Niemcy. Świadczy o tym
wielkość i struktura ich specjalizacji eksportowej w 2000 r. Wyróżniały je przewagi
w eksporcie dóbr względnie słabo zaawansowanych technologicznie, zwłaszcza
pracochłonnych (Bułgarię również surowcochłonnych). Właśnie zasobność w pracę
lub surowce była wówczas mocną stroną ich gospodarek; inaczej niż gospodarki niemieckiej, w której brak surowców i droga siła robocza były (i pozostają) słabymi stronami. Z kolei mocnymi stronami gospodarki niemieckiej były i są zasobność w kapitał ludzki i rzeczowy oraz innowacyjność i zaawansowanie technologiczne, których
nowym państwom członkowskim wówczas brakowało. W późniejszych latach NMS
kontynuowały proces doganiania gospodarki niemieckiej, jednak o sukcesie można
mówić tylko w odniesieniu do Rumunii, która zdołała znacznie poprawić strukturę
swego eksportu mimo gorszych warunków początkowych niż Polska i Bułgaria.
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ANEKS: RCA według grup towarowych
Surowcochłonne
2000
2004
2009
2014

Niemcy
0,3
0,3
0,3
0,3

Polska
0,8
0,8
0,6
0,7

Bułgaria
1,3
1,1
1,1
1,2

Rumunia
1,0
0,8
0,6
0,7

Bułgaria
1,5
1,9
1,4
1,2

Rumunia
2,4
2,3
1,4
1,2

Bułgaria
1,4
1,3
1,5
1,4

Rumunia
0,9
1,0
1,5
1,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UN Comtrade.

Pracochłonne
2000
2004
2009
2014

Niemcy
0,8
0,8
0,9
0,8

Polska
1,8
1,6
1,4
1,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UN Comtrade.

Kapitałochłonne
2000
2004
2009
2014

Niemcy
1,4
1,4
1,4
1,6

Polska
1,3
1,3
1,7
1,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UN Comtrade.

Zaawansowane
technologicznie,
łatwe do imitacji
2000
2004
2009
2014

Niemcy

Polska

Bułgaria

Rumunia

0,8
0,9
0,9
0,9

0,4
0,4
0,8
0,8

0,3
0,3
0,5
0,5

0,4
0,3
0,6
0,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UN Comtrade.

Zaawansowane
technologicznie,
trudne do imitacji
2000
2004
2009
2014

Niemcy

Polska

Bułgaria

Rumunia

1,2
1,2
1,3
1,3

0,8
1,0
0,9
0,9

0,4
0,5
0,7
0,7

0,5
0,7
1,1
1,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UN Comtrade.
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Wpływ zmian kursu walutowego na wartość eksportu
towarowego wybranych krajów
The Influence of Currency Rate Changes on the Value of
Merchandise Exports of Selected Countries
Abstract: The article’s goal is to verify the assumption of declining influence of currency
rate changes on selected countries’ merchandise export value. Statistical data from
period 1995-2016 published by UNCTAD, OECD, World Bank and BIS have been utilized.
In research selected descriptive statistical methods (i.e. composition, trend and dynamics
analyses) have been used, as well as the merchandise trade specialization index.
Conducted research has brought the main conclusion that in 1995-2016 merchandise
export value of the countries under scrutiny did not follow neither NEER nor REER changes
expected in theory.
Key words: exchange rate, merchandise export, export specialization

Wprowadzenie
We współczesnej gospodarce światowej handel międzynarodowy jest jednym
z najważniejszych ogniw scalających gospodarki narodowe w ramach gospodarki
światowej. Celem artykułu jest zweryfikowanie wpływu zmian kursu walutowego na wyniki eksportowe wybranych krajów, a w szczególności sprawdzenie, czy
zgodnie z teorią deprecjacja/aprecjacja waluty krajowej przekłada się odpowiednio
na wzrost/spadek wartości eksportu towarowego danego kraju. Przeprowadzone
analizy oparto na danych statystycznych z lat 1995–2016 publikowanych przez
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UNCTAD, OECD, Bank Światowy i BIS. Wykorzystano wybrane metody statystyki opisowej (analizy struktury, trendu i dynamiki), a także analizę wskaźnika specjalizacji
międzynarodowej.
Związek między zmianami kursu walutowego a wynikami handlu zagranicznego
jest jedną z podstawowych relacji ekonomicznych, której poświęcono bardzo wiele
publikacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych [Peree i Steinherr 1989, ss. 1241–
–1264; Dell’Ariccia 1999, ss. 315–334; Michalczyk 2009, ss. 117–126; Dudziński 2010,
ss. 150–169; Auboin i Ruta 2011; Kang 2016]. Rosnące znaczenie przepływów o charakterze spekulacyjnym na rynkach towarowo-pieniężnych pozwala jednak przypuszczać, że tradycyjnie pojmowane związki przyczynowo-skutkowe „deprecjacja
waluty krajowej – wzrost wartości eksportu” oraz „aprecjacja waluty krajowej – spadek wartości eksportu” mogą nie odgrywać współcześnie takiej roli, jak jeszcze kilka
dekad temu. Należy przy tym pamiętać, że wyniki uzyskiwane przez dany kraj w eksporcie towarowym są pochodną wielu czynników, a nie tylko zmian kursu walutowego (m.in. zmian wolumenu wywozu i poziomu cen dewizowych, wahań koniunktury
u najważniejszych partnerów handlowych czy występowania barier krępujących wymianę międzynarodową) [Dudziński 1998, ss. 113–174, Nicita 2013]. Ich uwzględnienie było utrudnione ze względu na brak wystarczającego materiału statystycznego,
a także specyfikę poszczególnych krajów.

Kierunki specjalizacji eksportowej wybranych krajów
w latach 1995–2016
Na potrzeby dalszych rozważań wyodrębniono cztery grupy krajów, na które łącznie przypada prawie dwie trzecie światowego eksportu – największe gospodarki wysoko rozwinięte, kraje BRICS, największe gospodarki z Europy Środkowej oraz
kraje Azji Południowo-Wschodniej. Trzeba przy tym zaznaczyć, że w latach 1995–
–2016 łączny udział tych krajów w eksporcie światowym prawie się nie zmienił, a największą zmianą jakościową było wysforowanie się Chin na pozycję największego eksportera przy jednoczesnym wyraźnym spadku udziału krajów Złotej Triady (por. rysunek 1).
W celu potwierdzenia trafności tego wyboru przeanalizowano także zmiany wartości wskaźnika specjalizacji w handlu towarowym wybranych krajów w ciągu ostatnich dwóch dekad. Dane te zaprezentowano w tabeli 1, przy czym specjalizację eks52
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badanych krajów) zaznaczono kolorem szarym. W roku 1995 kraje wysoko rozwinięte
specjalizowały się przede wszystkim w eksporcie towarów przetworzonych o średnim
i wysokim poziomie zawansowania technicznego. Wyjątek stanowiły Włochy specjalizujące się przede wszystkim w eksporcie towarów praco- i materiałochłonnych, a także Stany Zjednoczone, które jedynie w grupie towarów o wysokim stopniu zaawansowania technicznego odnotowały wskaźnik specjalizacji eksportowej nieznacznie
przekraczający in plus graniczny poziom zerowy.
W krajach Europy Środkowej dostrzegalna była specjalizacja eksportowa przede
wszystkim w grupie towarów przetworzonych i nisko zaawansowanych technicznie.
Z kolei kraje BRICS oraz tzw. „azjatyckie tygrysy” opierały swoją specjalizację eksportową przede wszystkim na towarach praco- i materiałochłonnych (Indie, Chiny, Indonezja, Tajlandia i Korea Południowa) oraz towarach przetworzonych nisko zaawansowanych technicznie (Brazylia i RPA). W tej grupie tylko Rosję i Malezję można uznać
za kraje specjalizujące się w eksporcie artykułów surowcowo-rolnych, chociaż w przypadku pierwszego z nich stosunkowo wysoki był także wskaźnik specjalizacji w eksporcie towarów przetworzonych o niskim stopniu zaawansowania technicznego.
Po upływie niespełna dwóch dekad nie wystąpiły bardzo istotne zmiany dotyczące wskaźnika specjalizacji eksportowej analizowanych grup krajów. Za największą należy uznać pogłębienie się specjalizacji eksportowej krajów Europy
Środkowej, tj. wzrost znaczenia w ich eksporcie towarów o średnim poziomie zaawansowania technicznego. Dotyczy to także Polski, z tym jednak zastrzeżeniem,
że największa wartość analizowanego wskaźnika wystąpiła w grupie towarów praco- i materiałochłonnych. Dodatkowo należy podkreślić fakt, że w wypadku naszego kraju wyraźnie poprawił się wskaźnik specjalizacji dotyczący grupy towarów wysoko zaawansowanych technicznie.
Jeśli chodzi o pozostałe grupy krajów, to należy stwierdzić, że struktura specjalizacji eksportowej zmieniła się w znacznie mniejszym stopniu. W krajach wysoko
uprzemysłowionych wyraźna jest specjalizacja przede wszystkim w grupie artykułów
przetworzonych o średnim poziomie zaawansowania technicznego. Wyjątek stanowią Włochy, które w 2012 r. charakteryzowały się dodatnim wskaźnikiem specjalizacji
w grupach towarów praco- i surowcochłonnych oraz towarów przetworzonych o niskim i średnim poziomie zaawansowania technicznego. Z kolei Stany Zjednoczone
miały ujemny wskaźnik specjalizacji we wszystkich analizowanych grupach towarowych, trzeba jednak przyznać, że poprawiał się on wraz ze wzrostem stopnia zaawansowania technicznego.
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Rysunek 1. Udział wybranych krajów w światowym eksporcie towarów w latach
1995 i 2016 (%)

Źródło: opracowanie własne.
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W krajach BRICS nastąpiło pogłębienie specjalizacji surowcowej Rosji (z 0,49 do
0,76) oraz rosnące uzależnienie tego kraju od importu towarów przetworzonych
o średnim i wysokim poziomie techniki. W przypadku Chin rekordowo wzrosła specjalizacja w grupie towarów przetworzonych praco- i materiałochłonnych, przy jednoczesnej jego poprawie w pozostałych grupach towarów przetworzonych. Dodatkowo gospodarka chińska wykazywała rosnące uzależnienie od importu towarów
surowcowo-rolnych, o czym świadczy spadek wskaźnika specjalizacji handlowej w tej
grupie towarowej z −0,07 do −0,7.
W krajach Azji Południowo-Wschodniej wystąpiła z kolei tendencja do zwiększania specjalizacji w towarach przetworzonych o wyższym stopniu zaawansowania.
Najlepszym tego przykładem jest Korea Południowa – w 2012 r. największą wartość
wskaźnika specjalizacji odnotowała w grupie towarów przetworzonych nisko zaawansowanych technicznie. Wskaźnik ten w pozostałych grupach towarów przetworzonych był jedynie nieznacznie niższy.

Wpływ zmian kursu walutowego na wartość eksportu
towarowego
Jak wspomniano, poza kursem walutowym na wyniki handlu zagranicznego danego kraju oddziałuje szereg różnorodnych czynników, w tym instytucjonalnych czy politycznych.
Na potrzeby niniejszego badania przeprowadzono analizę wpływu zmian kursu walutowego na wartość eksportu towarowego. W tabeli 2 przedstawiono reakcje eksportu towarów wybranych krajów na wzrost/spadek kursu walutowego w latach 1996–2016, przy
czym wyniki odbiegające od wynikających z teorii zaznaczono odcieniami szarości.
W grupie krajów wysoko rozwiniętych kierunek zmian wartości eksportu odbiegał
zazwyczaj od oczekiwanego, tzn. deprecjacji waluty towarzyszył często spadek wywozu,
a aprecjacji – jego wzrost. Podobieństwa w przypadku krajów strefy euro mogą wynikać
z posługiwania się wspólną walutą (na co wskazują również reakcje wartości eksportu
Słowacji po roku 2009). Znacznie mniej odbiegające od teorii reakcje wartości eksportu Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii mogą być związane z posiadaniem własnej
waluty oraz możliwością w miarę aktywnego oddziaływania na poziom i kierunki zmian
jej kursu. Dolar amerykański jako najważniejsza waluta rezerwowa i transakcyjna we
współczesnej gospodarce światowej jest ponadto znacznie mniej podatny na ataki spekulacyjne niż waluty krajów zaliczanych do rynków wschodzących.
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Towary
surowcowo-rolne
(z paliwami)
-0,06
-0,35
-0,11
-0,44
-0,86
-0,13
-0,19
-0,06
-0,25
-0,01
0,15
-0,07
-0,17
0,49
0,27
-0,31
0,40
-0,68
0,34
-0,09
0,07

Kraje

Francja
Niemcy
Wlk. Brytania
Włochy
Japonia
USA
Czechy
Polska
Słowacja
Węgry
Brazylia
Chiny
Indie
Rosja
RPA
Filipiny
Indonezja
Korea Płd.
Malezja
Singapur
Tajlandia

Towary przetworzone
nisko zaawansowane średnio zaawansowane wysoko zaawansowane
pracotechnicznie
technicznie
techniczne
i materiałochłonne
1995
-0,13
0,02
0,05
0,02
-0,17
0,12
0,32
0,10
-0,28
0,02
-0,06
0,03
0,46
0,21
0,27
-0,09
-0,45
0,56
0,65
0,35
-0,50
-0,27
-0,17
0,01
0,17
0,18
-0,11
-0,30
0,15
0,26
-0,33
-0,48
0,38
0,43
-0,09
-0,18
-0,07
-0,17
-0,07
-0,26
0,24
0,50
-0,35
-0,54
0,50
0,22
-0,22
-0,11
0,78
-0,11
-0,55
-0,41
-0,48
0,34
-0,46
-0,21
-0,10
0,42
-0,25
-0,54
0,08
-0,72
-0,63
-0,34
0,66
-0,48
-0,75
-0,35
0,40
0,23
-0,02
0,08
0,26
-0,51
-0,48
0,08
-0,24
-0,36
-0,21
0,09
0,56
-0,58
-0,44
-0,12

Tabela 1. Wskaźniki specjalizacji w handlu towarowym wybranych krajów w latach 1995 i 2012
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Źródło: opracowanie własne.

Francja
Niemcy
Wlk. Brytania
Włochy
Japonia
USA
Czechy
Polska
Słowacja
Węgry
Brazylia
Chiny
Indie
Rosja
RPA
Filipiny
Indonezja
Korea Płd.
Malezja
Singapur
Tajlandia

-0,27
-0,32
-0,24
-0,39
-0,82
-0,27
-0,21
-0,12
-0,21
-0,11
0,44
-0,67
-0,39
0,76
0,06
-0,45
0,28
-0,52
0,18
-0,23
-0,10

-0,24
-0,04
-0,49
0,28
-0,54
-0,60
0,05
0,18
0,04
0,09
-0,12
0,81
0,52
-0,72
-0,59
0,19
0,36
-0,08
0,35
-0,32
0,25

2012
-0,09
0,12
-0,16
0,21
0,49
-0,24
0,05
0,00
0,10
-0,10
0,13
0,66
0,05
0,02
0,18
-0,10
-0,53
0,41
-0,23
-0,13
-0,35

-0,04
0,35
-0,08
0,30
0,56
-0,22
0,23
0,11
0,17
0,19
-0,34
0,22
-0,26
-0,82
-0,36
0,09
-0,48
0,37
-0,18
-0,01
0,02

0,02
0,12
-0,09
-0,09
0,04
-0,15
-0,03
-0,19
-0,05
0,08
-0,51
0,09
-0,16
-0,44
-0,54
-0,04
-0,37
0,23
0,10
0,19
0,03
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W krajach Europy Środkowej zmiany wartości eksportu zdecydowanie odbiegają
od wynikających z teorii zmian kursu walutowego. W szczególności w latach 2000–
–2008 wzrost wartości eksportu tych krajów odbywał się przy stopniowej aprecjacji
walut krajowych. W przypadku Polski mogło to także wynikać z upłynnienia kursu
złotego w 2000 roku, co w znacznej mierze utrudniało dostosowywanie poziomu kursu walutowego do bieżących celów polityki gospodarczej naszego kraju.
Jeśli zaś chodzi o kraje BRICS i gospodarki azjatyckie, to obserwowane w latach
1996–2016 reakcje wartości wywozu towarów na zmiany kursu walutowego były
znacznie mniej jednoznaczne, a ich przyczyny – trudniejsze do wyjaśnienia. Może to
być po części związane z charakterem ich specjalizacji eksportowej, zwłaszcza dużym
znaczeniem w ich wywozie artykułów surowcowo-rolnych oraz praco- i materiałochłonnych towarów przetworzonych. Ceny wielu z tych towarów są kształtowane na
giełdach i aukcjach lub rynkach oligopolistycznych. W związku z tym kraje specjalizujące się w eksporcie tych produktów mają mniejsze możliwości aktywnego oddziaływania na ich ceny dewizowe. Niektóre z tych krajów nie dysponują walutami o kursie
płynnym, co może je uodparniać na ataki spekulacyjne, lecz także utrudniać szybką
reakcję na zmiany zachodzące na rynkach międzynarodowych. Przykładem niech będzie Rosja, która dopiero w 2014 r. upłynniła kurs rubla. Chiny nadal utrzymują sztywny kurs juana względem dolara amerykańskiego [Klein i Shambaugh 2006, ss. 359––
383; Tenreyro 2007, ss. 485–508].
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Źródło: obliczenia i opracowanie własne.

wej (kolor jasnoszary)

ty krajowej; S/A — spadek wartości eksportu towarów przy aprecjacji waluty krajowej; S/D — spadek wartości eksportu towarów przy deprecjacji waluty krajo-

W/A — wzrost wartości eksportu towarów przy aprecjacji waluty krajowej (kolor ciemnoszary); W/D — wzrost wartości eksportu towarów przy deprecjacji walu-

Legenda:

Tabela 2. Zmiany wartości eksportu towarów a kierunki zmian nominalnego efektywnego kursu walutowego (NEER) wybranych
krajów w latach 1996–2016
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1

 o wyliczenia realnej wartości eksportu wykorzystano wskaźnik export unit value dla poszczególnych krajów. Różnice między realnymi kursami walutowymi krajów strefy
D
euro wynikają z kolei z metodologii obliczania kursów NEER i REER stosowanej przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych [Klau, Fung 2006, ss. 51–65].

Rysunek. 2. Zmiany realnej wartości eksportu towarowego (w dol. z 2016 r., kolor czarny) a zmiany realnego efektywnego kursu
walutowego (REER, kolor szary) wybranych krajów (2010=100)1
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Źródło: obliczenia i opracowanie własne.
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Analizując zmiany realnej wartości eksportu wybranych krajów w kontekście wahań realnego efektywnego kursu walutowego, można zauważyć, że w krajach wysoko rozwiniętych wzrost eksportu występował dość często w okresach aprecjacji
waluty krajowej, natomiast jego spadek – w okresie jej osłabienia (por. rysunek 2).
Przykładowo w latach 2010–2016 znacznej aprecjacji euro towarzyszył wzrost eksportu towarowego Francji, Niemiec i Włoch. Z kolei silnej deprecjacji funta szterlinga
w latach 2007–2009 odpowiadał równie silny spadek wartości eksportu, natomiast
aprecjacji dolara amerykańskiego w latach 1995–2002 – aż 25-proc. wzrost wywozu
w ujęciu realnym.
Do wzrostu realnej wartości eksportu krajów Europy Środkowej w latach
2000–2016 (w wypadku Czech i Węgier trzykrotnego, a Polski i Słowacji – nawet
czterokrotnego) doszło przy dużej aprecjacji kursu ich walut krajowych, co było
szczególnie widoczne w latach 2000–2008. Po wybuchu kryzysu finansowego
i przejściowym spadku wartości eksportu kraje te nadal charakteryzowały się rosnącym wywozem w ujęciu wartościowym, jednak towarzyszyła mu już niewielka
deprecjacja walut krajowych.
Spośród krajów BRICS rekordowemu wzrostowi wartości chińskiego eksportu towarowego w latach 1995–2016 towarzyszyła dość wyraźna realna aprecjacja juana.
Podobne tendencje wystąpiły w eksporcie Rosji (choć w znacznie mniejszej skali)
oraz Indii, przy czym wzrost indyjskiego eksportu nastąpił przy prawie niezmiennym
realnym kursie walutowym. Mniej jednoznaczne zjawiska charakteryzowały eksport
towarowy Brazylii i RPA, należy jednak zauważyć, że w obu tych krajach częściej występowały zgodne z teorią zmiany wartości eksportu i kursu walutowego, tj. wzrost
wartości eksportu w warunkach deprecjacji waluty krajowej.
W krajach Azji Południowo-Wschodniej wzrost wartości eksportu towarowego
w ujęciu realnym w latach 1995–2016 odbywał się przy w miarę stabilnym kursie
walutowym, o czym świadczą dane dotyczące Malezji, Korei Południowej, Singapuru
i Tajlandii. Wspierająca wzrost wartości eksportu silniejsza deprecjacja kursu ich walut
występowała zazwyczaj krótkookresowo, tj. w latach 1996–1998 (Korea Południowa
i Malezja), 2007–2009 (Korea Południowa) czy 2013–2016 (Malezja). W wypadku Filipin i Indonezji do wzrostu wartości eksportu przy deprecjacji walut doszło w okresie
1995–1998, natomiast w pozostałych latach zmiany wartości eksportu i kursu walutowego zazwyczaj odbiegały od wynikających z teorii.
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Zakończenie
Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że w latach 1995–2016
zmiany wartości eksportu towarowego analizowanych krajów nie pokrywały się
zazwyczaj z opisywanymi w teorii międzynarodowych stosunków gospodarczych
zmianami ich kursu walutowego, tj. deprecjacja waluty krajowej nie przekładała się
automatycznie na wzrost wartości eksportu, a aprecjacja – na spadek wartości wywozu. W wypadku krajów wysoko rozwiniętych słabnący wpływ deprecjacji/aprecjacji
na zmiany wartości eksportu towarowego mógł po części wynikać z ich specjalizacji
w produkcji i eksporcie towarów przetworzonych o wyższym stopniu zaawansowania
technicznego. Powiązania zmian kursu walutowego ze zmianami eksportu towarowego krajów Europy Środkowej były podobne do obserwowanych zwłaszcza w krajach „starej Unii”, co może być konsekwencją członkostwa w Unii Europejskiej oraz
rosnącego znaczenia euro dla wymiany towarowej krajów tego regionu. Z kolei kraje zaliczane do rynków wschodzących specjalizują się często w produkcji i eksporcie
dóbr surowcowo-rolnych oraz praco- i materiałochłonnych towarów przetworzonych.
Ceny tych produktów są często kształtowane na rynkach zorganizowanych, w związku z tym kraje je produkujące i eksportujące mają niewielki wpływ na poziom cen
dewizowych. Z drugiej strony waluty tych krajów są częściej niż waluty krajów wysoko rozwiniętych obiektem ataków spekulacyjnych, co może skutkować trudnymi do
przewidzenia zmianami ich kursów.
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Konkurencyjność litewskiego handlu
wewnątrzunijnego
Competitiveness of Lithuanian Intra-EU Trade
Abstract: The aim of the article was to assess the competitiveness of Lithuanian trade with
EU countries during the years 2005-2016. This assessment was based on three outcome
measures determining the position of a country in foreign trade: revealed comparative
advantages, import coverage and the intensity of intra-industry trade. Indicators were
estimated for all commodity sections. The analysis used data from the Lithuanian Statistics
Department and Eurostat. The study shows that Lithuania has the strongest competitive
position in exports to the EU market in three commodity groups - food, raw materials and
mineral fuels.
Key words: foreign trade, competitiveness indicators in foreign trade, intra-EU trade,
Lithuania

Wprowadzenie
Przystąpienie Litwy do UE istotnie zmieniło warunki prowadzenia wymiany handlowej. Z pewnością dużym plusem okazała się możliwość ekspansji litewskich firm na
duży i chłonny rynek unijny. Swobodny przepływ towarów i usług przyczynił się do
intensyfikacji obrotów handlowych Litwy z krajami UE, które w latach 2005–2016
wzrosły ponad dwukrotnie. Stało się to też nowym wyzwaniem, bowiem nie jest łatwo sprostać konkurencji. Litewscy producenci zostali zmuszeni do podjęcia walki
o utrzymanie udziału rynkowego zarówno w eksporcie na rynek UE, jak i na rynek
światowy. W konsekwencji konkurencja w handlu zagranicznym zaczęła odgrywać
*grynia@uwb.edu.pl
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zasadniczą rolę, a rynek międzynarodowy stał się miejscem rywalizacji o uzyskanie
jak największych korzyści.
Na istnienie pozytywnego i bezpośredniego związku między dwiema zmiennymi
– konkurencją i konkurencyjnością – wskazują Bank Światowy oraz MFW [Wysokińska
2002, s. 129]. Koncepcja konkurencyjności pojedynczej firmy lub całej gospodarki jest
szeroko omawiana w literaturze przedmiotu i doczekała się wielu definicji. Mniej lub
bardziej istotny wpływ handlu zagranicznego danego kraju na kształtowanie się międzynarodowej konkurencyjności gospodarki podkreślało wielu badaczy [Misala 2007,
s. 272; Radło 2008, s. 7]. W większości definicji konkurencyjności handlowej podkreśla
się zdolność firm lub sektorów gospodarki do produkowania i dostarczania towarów
i usług na rynek zagraniczny. Zdaniem L. Tyson konkurencyjność kraju oznacza zdolność do wytwarzania towarów i usług, które są w stanie sprostać międzynarodowej
konkurencji [1992, s. 317]. Tymczasem A. Nehring konkurencyjność handlową utożsamia ze zdolnością do osiągnięcia jak największych korzyści w międzynarodowym
podziale pracy [2007, s. 51]. Zróżnicowanie definicyjne zjawiska konkurencyjności determinuje metody jej pomiaru. Konkurencyjność handlową kraju najczęściej ocenia
się za pomocą wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej czy wskaźników intensywności handlu wewnątrzgałęziowego [Balassa 1965, s. 33; Molendowski, Polan
2015, s. 16].
Celem opracowania jest ocena konkurencyjności Litwy w wymianie towarowej
z krajami UE. Tak określony cel wyznaczył zakres problemowy artykułu, który składa
się z trzech części. W pierwszej została przedstawiona zastosowana metoda badawcza, kolejne dwie poświęcono analizie empirycznej. Na początku dokonano oceny litewskiego wewnątrzunijnego handlu towarami w zakresie wartości obrotów, udziału
poszczególnych państw UE w wymianie towarowej, wskaźników struktury eksportu
i importu, bilansu handlowego. W kolejnej części określono pozycję konkurencyjną
Litwy w handlu z krajami UE na podstawie obliczonych mierników ilościowych (RCA,
TC oraz IIT). Badaniem objęto lata 2005–2016, czyli okres po wejściu Litwy do UE. Do
obliczeń wykorzystano dane z Departamentu Statystyki Litwy oraz Eurostat.

Metodyka badań
Do określenia pozycji Litwy w wymianie towarowej z krajami UE wykorzystano trzy
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mierniki ilościowe: wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych (RCA), pokry-
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cia importu eksportem (TC) oraz wskaźnik intensywności handlu wewnątrzgałęziowego (ITT).
Najczęściej wykorzystywanym miernikiem jest wskaźnik RCA (Revealed Comparative Adventage), który pozwala ocenić istnienie relatywnych przewag w eksporcie.
W artykule zastosowano zmodyfikowaną wersję indeksu Balassy, obliczonego metodą logarytmiczną:

gdzie
zaś

) to eksport (import) sektora y z (do) kraju K do (z) grupy krajów j,

(

) to całkowity eksport (import) kraju K do (z) grupy krajów j.

(

Wartość wskaźnika RCA wyższa od zera wskazuje na występowanie przewagi komparatywnej względem rynku odniesienia (krajów UE). Wysokość wskaźnika
określa intensywność tej przewagi. Z kolei wartość RCA mniejsza od zera oznacza
brak przewagi względnej dla analizowanej grupy towarowej.
Kolejnym indykatorem, który może wskazać na specjalizację Litwy w eksporcie,
jest wskaźnik pokrycia importu eksportem – TC (Trade Coverage). Określa on relację
wartości eksportu do wartości importu w danej grupie towarowej:

gdzie Xij (Mij) – eksport (import) i-tej grupy towarów do (z) j-tej grupy krajów.
Wartość wskaźnika powyżej 1 oznacza specjalizację i konkurencyjność danej grupy towarowej. Tymczasem wartość TC poniżej 1 to deficyt w obrotach handlowych
i słaba pozycja konkurencyjna na rynkach zagranicznych.
Dodatkowo do określenia międzynarodowej pozycji konkurencyjnej obliczono
wskaźniki intensywności handlu wewnątrzgałęziowego IIT (Intra-Industry Trade). Indeks ten nazywany jest także indeksem Grubela-Lloyda i obliczany na podstawie bilateralnych strumieni handlu:

gdzie

(

) to eksport (import) sektora i z (do) kraju K.

IIT przyjmuje wartości z przedziału [0;1], im wyższa wartość wskaźnika (bliższa 1), tym
większe znaczenie wymiany wewnątrzgałęziowej w obrotach handlowych badanego kraju.
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Rola handlu zagranicznego z krajami UE-28 w obrotach
towarowych Litwy
Kraje członkowskie Unii Europejskiej były i pozostają dominującymi partnerami
w wymianie handlowej Litwy. Udział tej grupy krajów systematycznie wzrastał od
momentu akcesji Litwy do UE. W 2005 r. blisko 66% eksportu i ok. 60% importu przypadało na kraje wspólnotowe. W analizowanym okresie wartości te stosunkowo stabilnie wzrastały z wyjątkiem lat 2009 i 2010, co wynikało z załamania gospodarki litewskiej i jej partnerów handlowych wskutek kryzysu światowego. Wartość eksportu
wzrosła w badanym okresie o mniej więcej 7,5 mld euro, utrzymując średnioroczne
tempo wzrostu na poziomie 8,4%. Tymczasem wartość importu wzrastała bardziej
dynamicznie (około 10% w skali roku) i osiągnęła poziom 17,5 mld euro w 2016 r.
(wzrost o ponad 10 mld). Spowodowało to spadek udziału w eksporcie do około 61%
(o 5 punktów proc.) oraz wzrost udziału w imporcie – do 71% (o 11,5 punktu proc.).
Rysunek 1. Wyniki wymiany handlowej Litwy z krajami UE-28

Źródło: opracowanie własne.

Charakterystyczną cechą wymiany handlowej Litwy z krajami UE jest ujemny bi70

lans handlowy. W całym analizowanym okresie saldo wymiany przyjmowało wartości

Konkurencyjność litewskiego handlu wewnątrzunijnego

ujemne. Najwyższe wartości przypadały na 2007 r. (4,1 mld euro), 2014 r. (3,6 mld)
i 2016 r. (3,8 mld). Deficyt w wymianie handlowej z krajami UE w 2014 r. był 2,4 razy
wyższy, a w 2016 r. – 1,8 razy niż ogólnie w kraju. Do sytuacji tej doszło z powodu
spadku wartości eksportu w tych latach (mniej więcej 2%) i znacznego wzrostu importu (odpowiednio o 7,4%).
Jak wynika z informacji Departamentu Statystyki Litwy, najważniejszą rolę w litewskim handlu z UE odgrywają Łotwa, Polska oraz Niemcy. Ponad 16% litewskiego eksportu wewnątrzunijnego trafia na rynek łotewski, nieco mniej do Polski (15%)
i Niemiec (12%). Na te trzy kraje w 2016 r. przypadało blisko 44% eksportowanych towarów, co świadczy o dużej koncentracji eksportu Litwy. Poza wymienionymi krajami
do TOP-10 zaliczają się także: Estonia, Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Francja, Dania i Finlandia. Na wymienione kraje w 2016 r. przypadało 85% eksportu wspólnotowego Litwy. W latach 2005–2016 udział w eksporcie zwiększyło pięć krajów, największy wzrost zanotowały Polska (o 6 p.p.) oraz Finlandia (o 1,5 p.p.). Największy spadek
udziału wystąpił w przypadku Francji (6,1 p.p.), Danii (2,2 p.p.) oraz Niemiec (1,7 p.p.).
Rysunek 2. Najważniejsi partnerzy Litwy w wymianie towarowej wśród krajów UE
w 2016 r. (%)

Źródło: opracowanie własne.

Tymczasem największy udział w imporcie do Litwy w 2016 r. mieli Niemcy (17,3%),
Polska (15,3%) oraz Łotwa (11,3%). Podobnie jak w eksporcie Niemcy w analizowanym okresie znacząco zmniejszyły swój udział w imporcie do Litwy, o 8,2 p.p. Wzrósł
natomiast import z Łotwy (o 4,6 p.p.) oraz Włoch (2,7 p.p.). W wypadku importu rów-
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nież doszło do dużej koncentracji obrotów na kilku krajach. Blisko 44% importu do Litwy przypada na trzy wymienione kraje (Niemcy, Polskę i Łotwę), tymczasem import
z 10 najważniejszych dla Litwy rynków stanowi 82% ogólnego importu UE.

Eksport i import według grup towarowych
Towarowa wymiana z krajami UE zostanie przedstawiona według Standardowej Klasyfikacji Handlu Międzynarodowego SITC (Standard International Trade Classification),
co pozwoli określić najważniejsze działy eksportu i importu Litwy w obrębie wymiany
wewnątrzwspólnotowej oraz dynamikę ich zmian. W ramach SITC wyszczególnia się
następujące sekcje:
•

SITC 0-1 – Żywność, napoje i wyroby tytoniowe;

•

SITC 2-4 – Surowce niejadalne z wyjątkiem paliw;

•

SITC 3 – Paliwa mineralne, oleje, smary i materiały pokrewne;

•

SITC 5 – Chemikalia i produkty pokrewne;

•

SITC 6-8 – Inne towary przemysłowe;

•

SITC 7 – Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy;

•

SITC 9 – Towary gdzie indziej niewymienione.

Najważniejszą rolę w eksporcie Litwy do krajów UE mają surowce niejadalne sklasyfikowane w sekcjach 2 i 4 (SITC 2-4), których średni udział w latach 2005–2016 stanowił blisko 75%. I chociaż w analizowanym okresie wartość eksportu w tej grupie
towarów wzrosła o ponad 111%, to jej udział zmalał o 3,7 p.p. Znaczenie surowców
niejadalnych w imporcie z UE jest relatywnie nieduże (50,6%) w porównaniu z innymi
sekcjami, jednak należy odnotować, iż ich znaczenie w imporcie wzrosło w badanym
okresie o 8,5 p.p. Saldo wymiany handlowej w całym okresie pozostawało dodatnie,
z nieznaczną tendencją spadkową.
Kolejna ważna grupa towarowa w litewskim eksporcie z UE to „Chemikalia i produkty pokrewne”, których średni udział przekroczył 69%. Znaczenie tej grupy towarowej jest relatywnie wysokie również w imporcie – 83,6%. W badanym okresie zarówno wartość eksportu, jak i importu w tej grupie towarowej znacznie wzrosła. Bilans
wymiany handlowej w obrębie SITC 5 pozostaje ujemny.
„Paliwa mineralne, oleje, smary i materiały pokrewne” (SITC 3) mają podobne znaczenie co poprzednia grupa towarowa, ich średni udział wynosił mniej więcej 67%,
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warowej w imporcie z UE jest raczej marginalna (średnio 6,8%), chociaż należy odnotować wzrost jej znaczenia w analizowanym okresie o 14,5 p.p. W tej grupie towarowej Litwa notuje nadwyżkę.
W grupie towarowej „Inne towary przemysłowe” ponad 64% eksportu i blisko 79%
importu średniorocznie przypadało na kraje unijne. W analizowanym okresie wartość
eksportu i importu tej sekcji wzrosła dwukrotnie, niemniej znaczenie tej grupy zmalało. Szczególnie istotny spadek udziału odnotowano w eksporcie – o 14,5 p.p. Saldo
obrotów towarowych w sekcji SITC 6–8 w całym okresie badawczym było ujemne.
Kolejną grupą towarową w litewskim eksporcie do UE były „Żywność, napoje
i wyroby tytoniowe”, z przeciętnym udziałem ponad 60% w eksporcie i blisko 84%
w imporcie. W analizowanym okresie znaczenie tej grupy w eksporcie nieco zmalało
(ponad 5 p.p.), a w imporcie wzrosło (o 6 p.p.). W latach 2006–2015 saldo wymiany
było ujemne, tylko w dwóch latach (2005 i 2016) Litwa zanotowała nadwyżkę sekcji
SITC 0–1.
Grupa towarowa „Maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy” odgrywała istotną
rolę przede wszystkim w litewskim imporcie, gdzie ich udział średnio kształtował się
na poziomie mniej więcej 86%. W eksporcie natomiast znaczenie tej grupy jest relatywnie mniejsze (około 43%). W latach 2005–2016 waga sekcji SITC 7 wzrastała zarówno w eksporcie, jak i imporcie, bilans handlowy pozostaje jednak deficytowy.
Ostatnia sekcja – „Towary gdzie indziej niewymienione” – w litewskim eksporcie do UE miała w analizowanym okresie relatywnie małe znaczenie (średnio 9%)
z tendencją spadkową. Tymczasem w imporcie ich udział był znacznie wyższy (57%)
i wzrósł w tym okresie o 58 p.p. W analizowanych latach w handlu tymi produktami
Litwa odnotowała deficyt, który systematycznie rósł.
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SITC 7

SITC 5

SITC 3

SITC 2-4

SITC 0-1

Sekcje

Wyszczególnienie
Eksport
do UE
Import
z UE
Bilans
Eksport
do UE
Import
z UE
Bilans
Eksport
do UE
Import
z UE
Bilans
Eksport
do UE
Import
z UE
Bilans
Eksport
do UE
Import
z UE
Bilans
6089,9
-3856,7

-1992,5

2233,2

981,7
2974,2

-787,7

-595,5

2285,5

546,8
3073,2

912,3

1520,4

1142,3

695,6

1607,9

1585,2
64,8

105,7

132,2

773,1

366,1
667,4

175,2

95,3

233,9

2494,5

2669,7

830,0
734,7

2016

2005

wzrost o 407 mln, o 111,2%

dodatni, tendencja rosnąca

wzrost o 1759,8 mln, o 240%

wzrost o 1839,7 mln, o 222%

Zmiana 2005-2016

ujemny, tendencja rosnąca

wzrost o 3115,7 mln, o 104,8%

wzrost o 1251,5 mln, o 127,5%

ujemny, tendencja rosnąca

wzrost o 1930,9 mln, o 169%

wzrost o 1738,7 mln, o 318%

dodatni, tendencja spadkowa

wzrost o 630,8 mln, o 973,5%

wzrost o 22,7 mln, o 1,4%

dodatni, tendencja spadkowa

wzrost o 433,5 mln, o 185,3%

Tabela 1. Eksport i import Litwy według nomenklatury SITC ( w mln euro)

85,7 wzrost o 9,1 p.p.

42,7 wzrost o 1,8 p.p.

83,6 spadek o 0,2p.p.

69,2 spadek o 0,1p.p.

6,8 wzrost o 14,5 p.p.

66,7 spadek o 10,4 p.p.

50,6 wzrost o 8,5 p.p.

74,9 spadek o 3,7 p.p.

83,8 spadek o 6,1 p.p.

60,2 spadek o 5,3 p.p.

Średni udział 2005-2016
(%), zmiana (punkt proc.)

Alina Grynia

Źródło: opracowanie własne.

Eksport
do UE
SITC 6-8
Import
z UE
Bilans
Eksport
do UE
SITC 9
Import
z UE
Bilans
Ogółem eksport Litwy do UE
Ogółem import Litwy z UE
Bilans wymiany z krajami UE
4146,0
4504,1
-358,1
5,6
14,8
-9,2
13721,0
17539,5
-3818,5

1926,8
2283,6
-356,8
0,5
3,6
-3,1
6237,1
7437,1
-1200,0

ujemny, tendencja rosnąca
wzrost o 7483,9 mln, o 120%
wzrost o 10102,4 mln, o 135,8%
ujemny

wzrost o 11,2 mln, o 311,1%

wzrost o 5,1mln, o 1020%

ujemny

wzrost o 2220,5 mln, o 97,2%

wzrost o 2219,2 mln, o 115,2%

57,2 wzrost o 58,4 p.p.

9,3 spadek o 1,7 p.p.

78,8 spadek o 1,5 p.p.

64,2 spadek o 14,2 p.p.
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Ocena konkurencyjności Litwy w handlu
wewnątrzunijnym
Konkurencyjność litewskiej wymiany towarowej z krajami UE zostanie oceniona za
pomocą wskaźników RCA, TC oraz IIT, które charakteryzują nieco inne aspekty konkurencyjności. Wskaźnik RCA pozwoli wyodrębnić grupy towarów, w których eksporcie
Litwa posiada ujawnione przewagi komparatywne względem rynku odniesienia. Będzie to świadczyło o specjalizacji międzygałęziowej w handlu daną grupą produktów.
Tymczasem wskaźnik IIT określi specjalizację wewnątrzgałęziową, czyli zdolność Litwy do konkurowania na rynku wewnątrzunijnym w wymianie produktami w ramach
tej samej gałęzi. Z kolei indeks TC wskaże, w jakim stopniu wpływy z eksportu danej
grupy produktów pokrywają wydatki na ich import.
Wymienione indeksy zostały obliczone dla całego okresu 2005–2016, tymczasem
w tabeli 2 zestawiono wyniki dla dwóch lat (2005 i 2016) oraz określono tendencję
zmian dla poszczególnych grup towarowych.
Oszacowany wskaźnik RCA w całym nadanym okresie przyjmował wartości dodatnie dla trzech grup towarowych sklasyfikowanych w sekcjach SITC 0-1, SITC 2-4
oraz SITC 3, co wskazuje na posiadanie przewag komparatywnych w eksporcie tych
towarów. Wyższe wartości wskaźnika RCA odnotowano w handlu z krajami UE w zakresie ostatniej sekcji (paliwa mineralne), tymczasem w wypadku pierwszych dwóch
jego wartości są relatywnie niskie. Zmniejszenie wartości RCA w sekcjach SITC 2-4
i SITC 3 pozwala przypuszczać, że konkurencyjność Litwy w eksporcie paliw mineralnych i surowców niejadalnych zaczyna się zmniejszać. W przypadku sekcji SITC 6-8
dodatnią wartość RCA odnotowano tylko w ostatnich dwóch latach. Niemniej można
to uznać za pozytywną zmianę w zakresie poprawy konkurencyjności towarów przemysłowych zaliczanych do tej sekcji.
W 2016 r. w większości grup towarowych handel dwukierunkowy stanowił dominującą formę wymiany (w czterech z siedmiu grup). W okresie 2005–2016 we wszystkich grupach produktów zwiększyła się intensywność handlu wewnątrzgałęziowego
za wyjątkiem SITC 7, gdzie wartość wskaźnika IIT pozostała bez zmian. Najwyższa
wartość IIT odnotowano w handlu żywnością (SITC 0–1), surowcami niejadalnymi
(SITC 2–4), chemikaliami (SITC 5) oraz innymi wyrobami przemysłowymi (SITC 6–8).
W pozostałych trzech sekcjach IIT kształtował się na poziomie 0,5–0,6 z wyraźną tendencją wzrostową, za wyjątkiem sekcji SITC 7 (maszyny i urządzenia).
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-0,8

-0,6

-0,9

0,0

-1,8

SITC 5

SITC 7

SITC 6-8

SITC 9

Źródło: opracowanie własne.

-0,1

3,3

SITC 3

-0,7

0,2

1,1

0,4

0,6

0,3

0,3

2016

SITC 2-4

2005

Zmiana

wzrost

wzrost

wzrost

wzrost

spadek

spadek

bez zmian

Wskaźnik RCA

SITC 0-1

Główne kategorie

0,1

0,8

0,3

0,5

24,5

1,6

1,1

2005

0,4

0,9

0,4

0,7

2,3

1,2

1,1

2016

Zmiana

wzrost

wzrost

wzrost

wzrost

spadek

spadek

bez zmian

Wskaźnik TC

Tabela 2. Wskaźniki RCA, TC oraz IIT w handlu Litwy z UE w latach 2005 i 2016
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0,9

1,0

2016

wzrost
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Przewagę eksportu nad importem Litwa posiada w trzech sekcjach SITC 0–1,
SITC 2–4 oraz SITC 3. W wypadku żywności, surowców niejadalnych i paliw mineralnych w analizowanym okresie wskaźnik TC kształtował się powyżej 1. Szczególnie wysoka wartość TC przypada na paliwa mineralne: 24,5 w 2005 r. i 2,3 w 2016 r.
Zmniejszenie wartości TC nasuwa wniosek o zmniejszeniu konkurencyjności Litwy
w eksporcie paliw. Dla pozostałych sekcji wartość TC w mniejszym lub większym
stopniu zbliża się do 1, lecz saldo wymiany towarowej pozostaje ujemne.

Zakończenie
Reasumując, handel z UE stanowi ważną część handlu zagranicznego Litwy. W badanym okresie odnotowano wzrost wartości zarówno eksportu, jak i importu. Skala wzrostu w obu wypadkach była podobna – odpowiednio 120% i 136%. Średnioroczny udział wewnątrzunijnej wymiany handlowej w eksporcie i imporcie w latach
2005–2016 utrzymywał się na poziomie ok. 62%. Średni udział eksportu z krajami UE
we wszystkich sekcjach za wyjątkiem SITC 9 kształtował się na poziomie 75–60%. Do
najważniejszych grup towarowych w litewskim handlu zagranicznym z UE w eksporcie zaliczają się grupy towarowe SITC 2–4, SITC 5 oraz SITC 3, czyli surowce, chemikalia
oraz paliwa mineralne. Większy udział w imporcie mają sekcje SITC 7, SITC 0–1 i SITC 5
– maszyny i urządzenia, żywność i chemikalia. Nadwyżkę w handlu z UE Litwa osiągnęła tylko w handlu żywnością, surowcami i paliwami. W wypadku handlu paliwami
mineralnymi nadwyżka była znacznie wyższa niż w wypadku handlu pozostałymi
grupami towarowymi.
Na podstawie zestawienia wartości trzech wskaźników, tj. RCA, TC i IIT, dokonano
sumarycznej oceny konkurencyjności litewskiego handlu wewnątrzunijnego. Z wartości wskaźników RCA i TC wynikają takie same wnioski co do pozycji konkurencyjnej poszczególnych grup towarowych. W eksporcie żywności, surowców i paliw mineralnych Litwa posiada przewagi komparatywne i nadwyżkę handlową, co pozwala
mówić o silnej pozycji konkurencyjnej tych grup towarowych na rynku unijnym. Są
to produkty nieprzetworzone, na które w 2016 r. przypadało łącznie 36,8% eksportu Litwy na rynki unijne. Tymczasem brak przewag komparatywnych i ujemne saldo
handlowe wskazują na słabą pozycję konkurencyjną pozostałych grup towarowych
zaliczanych do produktów przetworzonych. W wypadku żywności i surowców nie78

jadalnych nastąpiła specjalizacja wewnątrzgałęziowa, tymczasem litewski handel
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paliwami mineralnymi nie ma charakteru wewnątrzgałęziowego, bowiem poziom
wskaźnika IIT jest relatywnie niski. Odnotować jednak należy rosnący udział handlu
wewnątrzgałęziowego w obrotach Litwy z krajami UE, co świadczy o rosnącym podobieństwie struktury obrotów handlowych.
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Kierunki zmian w polskim eksporcie świeżych
owoców i warzyw w kontekście embarga
na przywóz niektórych produktów rolno-spożywczych
do Rosji1
Trends in the Polish Exports of Fresh Fruits and Vegetables
in the Context of the Embargo on Imports of Certain Agri-food
Products to Russia
Abstract: The embargo on imports of certain agri-food products to Russia in August 2014
caused serious disturbances in Polish exports of many food products, including fruits
and vegetables. Producers and exporters of these products are faced with the challenges
of reorienting their foreign sales into new geographical markets. The aim of the article
was to present changes in the value and structure of Polish exports of fresh fruits and
vegetables in 2010-2016, with particular emphasis on the effects of the Russian import
ban. The research, based on the study of literature and analysis of statistical data from the
WITS Comtrade and Eurostat databases, revealed that although the attempts to redirect
exports have been partially successful, the situation has not been fully stabilized and the
exports of several groups of fruits and vegetables continued to decline. Further research
should be conducted to identify opportunities and measures for increasing diversification
of Polish food exports.
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Russia
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Wprowadzenie
W pierwszej dekadzie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej polskie obroty
handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi sukcesywnie rosły, a relatywnie wysoka dynamika handlu tą kategorią produktów doprowadziła do wzrostu ich
udziału w całkowitych obrotach towarowych Polski. Jednak w ostatnich dwóch latach
odnotowano obniżenie poziomu wymiany oraz istotne zmiany w strukturze towarowej i geograficznej polskiego handlu produktami rolnymi i żywnością, spowodowane
w głównej mierze wprowadzeniem przez Rosję w sierpniu 2014 r. embarga na import produktów rolno-spożywczych pochodzących z Unii Europejskiej i kilku innych
państw. Zostało ono nałożone w odpowiedzi na sankcje będące reakcją na politykę
Rosji wobec Ukrainy i objęło szereg artykułów żywnościowych, w tym większość
owoców i warzyw. Restrykcje te stwarzają poważne wyzwanie dla polskich producentów i eksporterów artykułów rolno-spożywczych, skłaniając ich do poszukiwania
nowych rynków eksportowych.
Celem artykułu jest przedstawienie zmian wielkości i struktury polskiego eksportu świeżych owoców i warzyw w latach 2010–2016, ze szczególnym uwzględnieniem
skutków rosyjskiego embarga. Zidentyfikowane zostały pozycje towarowe w ramach
działów 07 i 08 HS, które były najbardziej narażone na straty w eksporcie związane
ze skutkami zakazu. Określono również główne kierunki zmian w eksporcie tych produktów oraz oceniono skuteczność dotychczasowych prób skierowania tych produktów na nowe rynki zagraniczne.
Ze względu na to, że skupiono się na określeniu zmian w krótkim okresie, w którym wystąpił czynnik polityczny zakłócający handel, szczegółowa analiza dotyczy lat
2010–2016. Pod pojęciem „artykuły rolno-spożywcze” rozumiane są sekcje I-IV Nomenklatury Scalonej CN (działy 01–24).

Ogólne tendencje w polskim eksporcie artykułów
rolno-spożywczych
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej obserwowano dynamiczny rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Do szybkiego wzrostu
eksportu artykułów rolnych i żywności przyczyniły się m.in. efekty liberalizacji handlu,
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dukty rolno-spożywcze za granicą oraz konkurencyjność cenowa na zagranicznych
rynkach zbytu. Wartość wywozu tej grupy produktów wzrosła w latach 2004–2010
prawie trzykrotnie. Początek obecnej dekady to kontynuacja dynamicznego rozwoju handlu żywnością; eksport rolno-spożywczy wzrósł z 17,5 mld dol. w 2010 r. do
rekordowego poziomu 28 mld dol. w 2014 r. [Hajdukiewicz 2016, s. 110]. Jednak począwszy od 2015 r. odnotowano zmianę tej tendencji na spadkową. W 2016 r. eksport
obniżył się do poziomu 25,5 mld dol. Mimo to udział eksportu artykułów rolno-spożywczych w całkowitym eksporcie Polski ogółem zwiększył się z 11,1% w 2010 r. do
ok. 13% w 2016 r.
Eksport warzyw i owoców cechował się nieco większą zmiennością niż eksport
ogółem, jednak również w tych grupach towarowych, sklasyfikowanych w ramach
działów 07 i 08 HS, na początku badanego okresu zaobserwowano wzrost wartości
wywozu, natomiast od 2014 r. przeważały spadki, przy czym były one z reguły głębsze niż w całkowitym handlu rolno-spożywczym. W rezultacie niższej dynamiki rozwoju udział warzyw w polskim eksporcie rolno-spożywczym obniżył się z 5,4% do
3,8%, z kolei udział owoców zmniejszył się z 5,1% do 4,2%.
Ogółem, w handlu rolno-spożywczym w 2016 r. wzrósł w porównaniu z rokiem
2010 udział przetworów spożywczych, zmniejszył się natomiast udział produktów
pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktów pochodzenia roślinnego. Wprowadzone w 2014 r. rosyjskie embargo skutkowało spadkiem znaczenia Rosji i ponownym wzrostem udziału Unii Europejskiej w polskim eksporcie rolno-spożywczym,
z 78,9% w 2010 r. do 80% w 2016 r.
Przez cały badany okres saldo całkowitej wymiany handlowej Polski w zakresie produktów rolno-spożywczych było dodatnie. Najwyższą nadwyżkę handlową odnotowano w 2014 r., jednak w ostatnich dwóch latach badanego okresu uległo ono obniżeniu.
Jednocześnie należy zauważyć, że w zakresie handlu owocami (dział 08 HS) występował deficyt handlowy, głównie ze względu na znaczący import owoców cytrusowych.

Polski eksport świeżych warzyw i owoców w latach
2010–2016
Polska jest jednym z wiodących producentów warzyw na rynku Unii Europejskiej,
produkcja warzywnicza w Polsce stanowi około 9% zbiorów warzyw w UE. Jesteśmy
unijnym liderem w uprawie marchwi jadalnej oraz buraków ćwikłowych i jednym
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z największych producentów kapusty, ogórków i cebuli [ARR 2015, s. 2]. Głównymi
odbiorcami polskich warzyw były dotychczas kraje Unii Europejskiej (przede wszystkim Niemcy), a także kraje Wspólnoty Niepodległych Państw. Najważniejszymi polskimi warzywami eksportowymi były pieczarki, pomidory, cebula oraz kapusta. W Unii
Europejskiej największymi konkurentami Polski w dostawach warzyw świeżych na
rynek wspólnotowy są Hiszpania i Holandia.
Przedstawione w tabeli 1 dane wskazują na spadek eksportu większości warzyw
w okresie ostatnich dwóch lat. W roku 2016 wartość polskiego eksportu świeżych
i schłodzonych warzyw wyniosła 588 mln dol., co oznacza obniżenie eksportu o 2,0%
w stosunku do roku poprzedniego i aż o 22,9% w porównaniu z rokiem 2013, czyli okresem bezpośrednio przed wprowadzeniem rosyjskiego embarga. Największe spadki wystąpiły w eksporcie ziemniaków, pomidorów, kapust jadalnych i warzyw cebulowych,
ale regres dotyczył wszystkich pozycji towarowych z wyjątkiem sałat i warzyw strączkowych. Warto jednak podkreślić, że w wypadku kilku pozycji (m.in. ziemniaki, ogórki)
w 2016 r. zaobserwowano poprawę wyników w eksporcie w porównaniu z rokiem 2015.
W całym analizowanym okresie (lata 2010–2016) najwyższe tempo wzrostu eksportu odnotowano w wypadku eksportu świeżej i schłodzonej sałaty oraz cykorii,
a najniższe dotyczyło ziemniaków i warzyw cebulowych.
Polska jest również znaczącym producentem i eksporterem owoców strefy klimatu umiarkowanego na świecie i w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej Polskę
pod względem wielkości produkcji wyprzedzają jedynie Włochy, Hiszpania i Francja.
Najwięcej produkuje się w Polsce jabłek, wiśni, malin, porzeczek i borówki wysokiej.
Polska jest również ważnym dla rynków zagranicznych dostawcą truskawek, agrestu
i aronii [ARR 2014, s. 1].
W wypadku eksportu owoców w ostatnich latach również zaobserwowano spadki, zwłaszcza w stosunku do rekordowych wyników w okresie 2013–2014. Łącznie
eksport tej kategorii wyniósł w 2016 r. 579,5 mld dol., czyli o niecałe 1% więcej niż
w roku poprzednim, ale o 39% mniej w stosunku do poziomu z roku 2013. Dominujący udział w polskim eksporcie świeżych owoców miały jabłka. Wartość eksportu świeżych jabłek i gruszek w 2016 r. wyniosła 336,2 mln dol. i była wyższa w stosunku do
roku poprzedniego o 7,9%, ale niższa aż o 45,5% w stosunku do poziomu z 2013 r.
Duże spadki eksportu odnotowano również w przypadku owoców miękkich o pozycji HS 0809 i winogron. W całym badanym okresie (lata 2010–2015) najwyższym
średnim tempem wzrostu cechował się eksport orzechów i reeksport bananów, a naj84

niższym – winogron i owoców miękkich.

Ziemniaki
Pomidory
Cebula, szalotka oraz pozostałe
warzywa cebulowe
Kapusty, kalafiory, kalarepa
Sałata (Lactuca sativa) i cykoria
(Cichorium spp.)
Marchew, rzepa i podobne korzenie
jadalne
Ogórki i korniszony
Warzywa strączkowe, łuskane lub
niełuskane
Pozostałe warzywa, świeże lub
schłodzone
Warzywa świeże lub schłodzone

0701
0702

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS – Comtrade.

* Dane dotyczące wielkości eksportu uwzględniają reeksport.

Łącznie 0701–0709

0709

0708

0707

0706

0705

0704

0703

Skrócony opis produktu

Kod HS

392,9
644,6

594,7

4,6

9,1

365,2

3,3

7,4

21,5

9,2

6,0
15,0

65,4

49,9

21,3
70,8

2011

54,9

56,4

9,5
77,0

2010

628,5

387,4

5,9

10,8

15,3

8,6

59,4

36,3

6,0
98,7

2012

762,6

470,5

5,0

11,7

24,1

10,3

74,0

47,1

9,8
110,0

2013

745,9

459,4

4,6

9,2

21,8

11,8

77,9

55,7

9,5
96,0

2014

383,7

5,1

6,7

18,9

10,3

50,4

42,4

2,8
79,7

2015

600,1

Tabela 1. Wartość eksportu* świeżych warzyw według pozycji HS w latach 2010–2016 (w mln dol.)

588,0

377,8

5,9

10,3

18,3

12,2

49,1

43,4

5,2
65,8

2016

99,8

100,6

110,2

105,7

103,4

112,6

98,2

95,7

Średnia
dynamika
w latach
2010–2016
90,4
97,4
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86
2010

Orzechy kokosowe, orzechy
1,6
brazylijskie i orzechy nerkowca
Pozostałe orzechy
2,0
Banany, włącznie z plantanami
10,5
Daktyle, figi, ananasy, awokado,
3,8
guawa, mango
Owoce cytrusowe,
36,7
Winogrona
14,8
Melony (włącznie z arbuzami) i papaje
1,1
Jabłka, gruszki i pigwy
273,5
Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie
35,2
(włącznie z nektarynami), śliwki
Pozostałe owoce, świeże
81,8
Owoce świeże
461

Skrócony opis produktu

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS – Comtrade.

* Dane dotyczące eksportu uwzględniają reeksport.

0810
Łącznie 0801-0810

0809

0805
0806
0807
0808

0804

0802
0803

0801

Kod HS

103,8
539,7

46,5
111,2
786,4

72,9

73,0
26,6
0,7
464,4

6,7

4,9
50,9
16,9
0,9
291,6

11,5
18,3

1,1

2012

4,5
17,8

1,9

2011

138,4
949,5

60,5

69,5
26,6
1,1
617,2

7,9

12,4
13,8

2,1

2013

149,9
777,5

54,0

49,0
11,5
1,5
465,1

5,4

19,7
18,8

2,6

2014

146,6
574,5

32,0

33,5
5,4
0,9
311,7

4,6

19,3
18,4

2,1

2015

Tabela 2. Wartość eksportu świeżych owoców według grup towarów HS w latach 2010–2016 (w mln dol.)

116,7
579,5

29,0

29,5
6,0
1,6
336,2

7,6

18,2
31,4

3,3

2016

106,1
103,9

96,8

96,4
86,0
106,4
103,5

112,2

144,5
120,0

112,8

Średnia
dynamika
w latach
2010-2016
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Ocena skutków rosyjskiego embarga dla polskiego
eksportu świeżych owoców i warzyw
Jednym z podstawowych czynników, które determinowały opisane wyżej tendencje
zmian w eksporcie świeżych owoców i warzyw, było wprowadzenie w dniu 7 sierpnia
2014 r. przez Federację Rosyjską zakazu importu określonych produktów rolno-spożywczych, surowców rolniczych i żywności z krajów Unii Europejskiej, USA, Kanady,
Australii i Norwegii [Ambroziak 2015, s. 2]. Zakaz przywozu wprowadzony dekretem
Prezydenta Federacji Rosyjskiej z dnia 6 sierpnia 2014 r. był formą retorsji podjętych
wobec krajów, które wprowadziły sankcje wobec Rosji w związku z jej działaniami
na Ukrainie. Termin obowiązywania omawianego zakazu jak dotąd był trzykrotnie
przedłużany, na mocy ostatniego dekretu Prezydenta FR z dnia 30 czerwca 2017 r.
ma obowiązywać do 31 grudnia 2018 r. [MR 2017]. Lista krajów objętych omawianym ograniczeniem została rozszerzona o Ukrainę oraz Albanię, Czarnogórę, Islandię
i Lichtenstein. Embargo objęło warzywa i owoce, mięso, ryby i przetwory mleczarskie.
W zakresie warzyw objęło ono praktycznie wszystkie pozycje HS, z wyjątkiem sadzeniaków ziemniaków, cebuli dymki, kukurydzy cukrowej hybrydowej do siewu oraz
grochu do siewu. W wypadku importu niektórych warzyw (HS 0710 i 0712) specjalnego przeznaczenia, czyli do produkcji żywności dla dzieci, możliwe jest ubieganie się
o zezwolenie na wwóz. Embargo objęło również niemal wszystkie pozycje towarowe
w dziale owoców i orzechów. W styczniu 2016 r. embargiem objęta została Turcja, co
spowodowało dodatkowe zakłócenia na światowym rynku, gdyż kraj ten eksportował do Rosji znaczne ilości produktów spożywczych. Do chwili obecnej większość
restrykcji wobec tureckich produktów zostało już jednak zniesionych, z wyjątkiem
ograniczeń w imporcie pomidorów.
W wypadku polskiego eksportu świeżych warzyw i owoców można mówić o całkowitym załamaniu dostaw na rynek rosyjski. W 2010 r. udział Rosji w polskim eksporcie świeżych warzyw wyniósł 16,8% i wzrósł do poziomu 25,5% w 2012 r., natomiast
w 2016 r. wyniósł już zaledwie 0,1%. Jeszcze większy spadek wystąpił w eksporcie do
Rosji świeżych owoców. W 2010 r. stanowił aż 42,9% całkowitego eksportu tej kategorii produktów, a w latach 2015–2016 obniżył się niemal do zera.
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2010
894 968
294 723
22 371
222 239
383 026
336 110
241 774
5 647
436 350
635 016
446 481
63 003
1 292 974
365 373
336 532
815

Rynek eksportu

UE 28
Kraje nienależące do UE, w tym:
Federacja Rosyjska
Ukraina

UE 28
Kraje nienależące do UE, w tym:
Federacja Rosyjska
Białoruś

UE 28
Kraje nienależące do UE, w tym:
Federacja Rosyjska
Białoruś

UE 28
Kraje nienależące do UE, w tym:
Federacja Rosyjska
Białoruś

2011
2012
2013
Cebula – HS 070310
950 581
1 185 612
996 774
199 300
36 046
134 304
75 613
20 281
88 843
67 484
4 643
9 977
Pomidory – HS 070200
261 463
348 201
278 279
482 527
605 101
790 940
236 602
394 106
508 105
133 491
111 043
186 110
Kapusta – HS 070490
381 624
568 994
553 744
635 514
723 624
825 064
481 819
600 764
686 474
83 695
99 266
122 254
Pieczarki – HS 070951
1 269 159
1 312 700
1 449 568
379 611
510 713
504 299
307 969
430 676
356 380
42 876
47 281
115 250
1 586 024
490 199
205 863
237 314

532 895
959 350
475 471
371 674

381 906
611 460
228 725
304 946

932 985
315 909
64 720
214 288

2014

1 946 678
170 988
:
115 738

654 980
441 683
36
373 715

673 434
303 551
4 654
255 541

1 115 132
106 109
3 295
10 682

2015

1 890 374
316 425
2 034
257 483

573 207
282 611
:
263 489

631 653
317 738
126
288 863

1 116 026
50 968
5 107
14 210

2016

Tabela 3. Wolumen eksportu wybranych świeżych warzyw i owoców według ważniejszych rynków eksportowych w latach 2010–
–2016 (100 kg)
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1 190 224
6 056 764
3 376 659
397 174

UE 28
Kraje nienależące do UE, w tym:
Federacja Rosyjska
Białoruś

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.

10 185
224 257
56 189
9 379

UE 28
Kraje nienależące do UE, w tym:
Federacja Rosyjska
Białoruś

Brzoskwinie – HS 080930
3 315
10 955
7 516
233 944
345 455
201 253
43 476
35 304
29 117
14 260
56 888
28 885
Jabłka – HS 080810
564 245
1 392 347
2 890 985
4 771 608
8 191 281
9 413 499
2 833 534
5 613 990
6 763 163
750 372
1 216 824
1 449 328
3 054 362
7 906 192
4 007 802
2 606 341

13 815
342 323
32 610
119 013
5 178 104
4 280 634
1 157
2 563 738

23 323
175 958
584
94 115
3 713 675
7 217 648
1 563
5 138 557

15 470
176 007
:
106 624
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Jak wynika z tabeli 3, spadków w eksporcie niektórych produktów do Rosji nie
udało się w pełni zrekompensować wzrostem wywozu na inne rynki, tak było między innymi w przypadku cebuli, kapusty i brzoskwiń. Mimo zwiększenia ich wywozu
na rynek unijny całkowity wolumen eksportu tych grup produktów uległ redukcji.
Nieco lepsza sytuacja była w eksporcie pomidorów i jabłek, gdyż pomimo spadków
po wprowadzeniu embarga poziom ich wywozu w 2016 r. był wciąż wyższy niż na
początku badanego okresu. Zwiększył się przy tym znacząco wywóz tych grup produktów na rynek UE; w porównaniu z 2010 r. przeszło trzykrotnie, jeśli chodzi o jabłka, i o 65%, jeśli chodzi o pomidory. Wyraźnie jednak widać obniżenie całkowitego
wolumenu ich wywozu w stosunku do roku 2013 r., czyli z okresu bezpośrednio przed
wprowadzeniem ograniczeń, co świadczy o jedynie częściowym sukcesie w zakresie
dywersyfikacji eksportu. W badanym okresie jedynie w wypadku pieczarek można
mówić o nieprzerwanym trendzie wzrostowym w zakresie całkowitego wolumenu eksportu. Jednak ich eksport na rynki krajów nienależących do UE również uległ
zmniejszeniu w badanym okresie.
Na szczególną uwagę zasługuje sektor jabłek, gdyż przed wprowadzeniem ograniczeń eksport jabłek do Federacji Rosyjskiej stanowił niemal połowę całkowitego ich
wywozu, a w latach 2015–2016 obniżył się do marginalnego poziomu. Duża podaż
jabłek na rynku krajowym spowodowała początkowo spadek cen jabłek oferowanych przez krajowych producentów oraz cen produktów oferowanych przez zakłady
przetwórstwa. Niskie ceny surowca przyczyniły się jednak do zmniejszenia kosztów
wytwarzania koncentratu jabłkowego, który mógł konkurować cenowo na rynkach
zagranicznych z koncentratem chińskim [Ambroziak 2016, s. 2]. W ostatnich latach
nastąpił znaczący wzrost eksportu jabłek na Białoruś, której udział w 2016 r. stanowił już 47%, co może świadczyć o tym, że za pośrednictwem firm handlowych tego
kraju polskie jabłka były lokowane na rynku rosyjskim. Spośród krajów unijnych dużą
sprzedaż odnotowano do Rumunii, Niemiec, Czech, na Litwę i Łotwę, a spośród odbiorców nienależących do UE, oprócz Białorusi, Kazachstanu i Serbii, dużego znaczenia jako odbiorcy polskich jabłek nabrał Egipt. W mniejszym stopniu zjawisko to dotyczy również Jordanii, ZEA, Arabii Saudyjskiej, Algierii oraz Indii.
Tymczasową poprawę na rynku świeżych owoców i warzyw przyniosła decyzja
Komisji Europejskiej o uruchomieniu mechanizmu wsparcia producentów sektora
owoców i warzyw, którzy dotknięci zostali rosyjskim embargiem. Producenci indywidualni oraz organizacje producentów już od września 2014 r. mogli otrzymać pomoc
90
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bucji do organizacji charytatywnych lub na inne przeznaczenie. Działaniami kontynuowanymi również w kolejnych latach były objęte – w ramach wyznaczonych kwot –
m.in. jabłka, gruszki, śliwki i owoce miękkie oraz pomidory, marchew, ogórki, papryka
słodka, kapusta i pieczarki [ARR 2017].
Mimo uruchomienia mechanizmów pomocowych w ramach wspólnej polityki
rolnej zastosowanie ograniczeń importu przez Rosję było poważnym wyzwaniem
dla polskich producentów rolnych, które podkreśliło znaczenie dywersyfikacji handlu [Rosińska-Bukowska 2015, s. 122]. Rosja okazuje się trudnym i nieprzewidywalnym
partnerem w handlu rolno-spożywczym, nie tylko ze względu na obecnie obowiązujące embargo, lecz także z uwagi na fakt, że już we wcześniejszych latach stosowała
wobec polskich produktów restrykcje handlowe, wówczas uzasadniane względami
sanitarnymi i fitosanitarnymi (tj. embargo na produkty mięsne i roślinne w latach
2005–2007; zakaz importu ziemniaków z UE w 2013 r.).
Sytuacja ta powinna uświadomić producentom i eksporterom, jak duże ryzyko
może się wiązać z silną koncentracją eksportu na wybranym rynku zagranicznym
i nadmiernym uzależnieniem od jednego partnera w eksporcie. Uzasadnia ona podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji eksportu na nowe rynki, zwłaszcza rynki
krajów nienależących do UE. Duże znaczenie mogą mieć w tym kontekście programy
promocji polskiej żywności na nowych, strategicznych rynkach zbytu, które pomagają w budowaniu silnych polskich marek.

Zakończenie
Mimo wystąpienia zakłóceń rynkowych i pogorszenia wyników w eksporcie, spowodowanych wprowadzeniem przez Rosję embarga na przywóz niektórych artykułów rolno-spożywczych, polski eksport świeżych owoców i warzyw ma szanse
na dalszy dynamiczny rozwój. Polska jest wiodącym producentem w zakresie wielu
gatunków warzyw i owoców strefy klimatu umiarkowanego, a produkty te cechują
dobra jakość i konkurencyjna cena. Warunkiem dalszych sukcesów eksportowych
jest kontynuacja dywersyfikacji polskiego eksportu, co dla producentów i eksporterów oznacza konieczność podejmowania prób wejścia na nowe rynki zagraniczne i budowania silnych polskich marek. Działania te powinny być wspierane przez
państwowe programy promocji polskiej żywności na nowych, strategicznych rynkach zbytu.
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cą. Handel zagraniczny w wąskim znaczeniu dotyczy sprzedaży za granicę lub zakupu za granicą dóbr materialnych, a w ujęciu szerokim, oprócz wymiany towarowej,
obejmuje zakup i sprzedaż za granicą usług oraz dóbr niematerialnych (np. praw patentowych, licencji czy know-how) [Rymarczyk 2002]. W pracy przyjęto, że badania
interdyscyplinarne są efektem prac zespołów badawczych zaangażowanych w rozwiązywanie problemów praktycznych i naukowych z wielu perspektyw.
Badania przeprowadzono, korzystając z opisów bibliograficznych pozycji książkowych dotyczących handlu zagranicznego będących w posiadaniu Biblioteki Narodowej. Ocenę interdyscyplinarności, rozumianej jako przekraczanie granic między dyscyplinami, oparto na wynikach analizy opisów książek przygotowanych za pomocą
uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej, którą zrealizowano za pomocą autorskiego parsera notacji UKD.
Praca składa się z czterech zasadniczych części. W pierwszej zaprezentowano uniwersalną klasyfikację dziesiętną i przedstawiono sposób jej wykorzystania w ocenie
interdyscyplinarności prac badawczych. Druga część pracy poświęcona jest prezentacji zastosowanego schematu badań i omówieniu książkowego dorobku literaturowego z zakresu handlu zagranicznego będącego w posiadaniu Biblioteki Narodowej.
W trzeciej części pracy przedstawiono wyniki przeprowadzonej oceny interdyscyplinarności badań w zakresie handlu zagranicznego. Czwarta część pracy zawiera
wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań.

Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna i możliwości jej
zastosowania w ocenie interdyscyplinarności
Uniwersalna klasyfikacja dziesiętna (UKD) jest metodą opisu zawartości zbiorów bibliograficznych [Biblioteka Narodowa 2006]. Została zaproponowana w 1907 r. przez
Paula Otleta i Henriego La Fontaine’a. Obecnie rozwijana jest przez Konsorcjum
UDCC [http://www.udcc.org/]. Jej uniwersalny charakter przejawia się tym, że swoim
zasięgiem obejmuje cały obszar współczesnej nauki. Klasyfikacja UKD ma charakter
hierarchiczno-fasetowy [McIlwaine 1997; Rafferty 2001].
Hierarchiczność systemu UKD przejawia się w przyjętym sposobie klasyfikacji
współczesnej nauki, która została podzielona na dziewięć głównych obszarów określanych działami głównymi. Są one identyfikowane za pomocą kolejnych cyfr (z wyjąt94

kiem cyfry 4, która została zarezerwowana do przyszłych zastosowań):
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•

0 – Dział ogólny,

•

1 – Filozofia. Psychologia,

•

2 – Religia. Teologia,

•

3 – Nauki społeczne. Prawo. Administracja,

•

5 – Matematyka i nauki przyrodnicze,

•

6 – Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo,

•

7 – Sztuka. Rozrywki. Sport,

•

8 – Językoznawstwo. Nauki o literaturze. Literatura piękna,

•

9 – Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia.

Każdy z wymienionych działów podzielony jest na maksymalnie dziesięć kategorii, którym również zostały przypisane cyfry od 0 do 9. Analogiczny sposób podziału
każdej z kategorii może być wielokrotnie powtarzany, co prowadzi do powstania rozbudowanej struktury hierarchicznej tworzącej „drzewo wiedzy”. Każdy element drzewa wiedzy opisywany jest za pomocą identyfikatora przyjmującego postać sekwencji
cyfr wskazującej ścieżkę prowadzącą od działu głównego, poprzez kolejne kategorie,
do opisywanego elementu.
Fasetowość systemu UKD polega na możliwości opisu właściwości publikacji
(zwanych fasetami) niewynikających z zastosowanego hierarchicznego systemu klasyfikacji wiedzy. Publikacje mogą mieć przypisane symbole dodatkowe opisujące
między innymi ich formę, lokalizację omawianych zagadnień, język czy zakres czasowy. Wszystkie fasety mogą pełnić funkcję kryteriów w systemach wyszukiwawczych
opartych na klasyfikacji UKD.
Jedną z najistotniejszych cech systemu UKD jest możliwość zastosowania w opisie publikacji symboli złożonych składających się z więcej niż jednego identyfikatora
obszaru (pochodzącego z drzewa wiedzy systemu UKD). Symbole złożone tworzone
są poprzez połączenie identyfikatorów klas jednym z trzech operatorów: „+” (plus),
„:” (dwukropek) i „::” (podwójny dwukropek). Ich wystąpienie należy interpretować
w następujący sposób:
•

operator „+” wskazuje na wystąpienie w publikacji zagadnień dotyczących
wskazanych obszarów, przy czym każdy z obszarów omawiany jest niezależnie, bez wskazywania na związki istniejące pomiędzy nimi (np. zapis „51+53”
oznacza, że publikacja porusza problematykę matematyki /51/ i fizyki /53/),

•

operator „:” podkreśla związki pomiędzy łączonymi obszarami tematycznymi
(np. zapis „51:336” można interpretować jako matematykę finansową – kod
„336” oznacza finanse),
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•

operator „::” również wskazuje na związki pomiędzy wymienionymi obszarami, przy czym każdy kolejny wymieniony obszar ma coraz mniejszy udział
w całości problematyki (za przykład posłużyć może zapis „004::336” oznaczający zastosowania informatyki w finansach – zapis wskazuje na dominującą
w publikacji rolę problematyki związanej z informatyką).

Możliwość budowy symboli złożonych może stanowić podstawę do badania interdyscyplinarności rozpatrywanego zbioru publikacji [Szostak, Smiraglia 2017; Lula,
Cieraszewska 2017]. Realizowane w tym celu postępowanie powinno się składać
z dwóch zasadniczych kroków:
•

wyodrębnienie z rozpatrywanego zbioru publikacji opisanych za pomocą
złożonych symboli UKD,

•

analiza par symboli łączących identyfikatory klas występujących jednocześnie w tym samym symbolu złożonym. Warto zauważyć, że w wypadku symbolu złożonego z n identyfikatorów klas można utworzyć

par.

Prowadzona w opisany sposób analiza pozwala na identyfikację zarówno powiązań wewnętrznych (w obrębie jednego działu głównego), jak i powiązań zewnętrznych (łączących obszary znajdujące się w różnych działach głównych).

Schemat badań i charakterystyka materiału
badawczego
Analizę polskich publikacji zwartych z zakresu handlu zagranicznego przeprowadzono na podstawie opisów katalogowych książek zgromadzonych przez Bibliotekę Narodową. Zastosowany schemat realizacji badań przedstawia rysunek 1.
Do zarządzania katalogiem Biblioteki Narodowej wykorzystywany jest system
MARC. Utrzymywany katalog książek liczy 1758212 pozycji (stan na wrzesień 2017 r.).
Zawartość katalogu została wyeksportowana w formacie XML. Do analizy opisów
UKD wykorzystany został autorski parser UKD przygotowany w języku Python [Lula,
Cieraszewska 2017], który swoje wyniki zapisał w formacie CSV w celu umożliwienia
ich dalszego przetwarzania w systemach MS Access, MS Excel i R.
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Rysunek 1. Schemat przetwarzania danych w trakcie realizowanych prac badawczych

Źródło: opracowanie własne.

O zaliczeniu książki do tak określonego obszaru wiedzy decydował opis książki w postaci wyrażania UKD. W trakcie badań uwzględniono wszystkie publikacje,
w których opisie wystąpiło odwołanie do klasy „3395”. Kolejne symbole oznaczają:
•

3 – Nauki społeczne. Prawo. Administracja,

•

3 – Nauki ekonomiczne. Gospodarka. Ekonomia,

•

9 – Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa,

•

5 – Handel zagraniczny. Handel Międzynarodowy. Polityka handlu zagranicznego. Cła.

Analiza zawartości katalogu Biblioteki Narodowej z lat 1945–2016 pozwoliła zidentyfikować 1676 książek dotyczących problematyki handlu zagranicznego2. Liczbę
pozycji wydanych w poszczególnych latach rozpatrywanego okresu przedstawia rysunek 2.

2

 astosowana w trakcie badań metoda uwzględnia jedynie książki posiadające opis UKD. Przeszukiwanie
Z
katalogu pod kątem frazy kluczowej „handel zagraniczny” zwraca zbiór złożony z 1526 książek opublikowanych w latach 1945–2016.
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Rysunek 2. Książki z zakresu handlu zagranicznego w katalogu Biblioteki Narodowej (według roku wydania)

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Można zauważyć, że najwięcej publikacji książkowych z omawianego zakresu tematycznego opublikowano na przełomie lat 80. i 90. XX stulecia. Wzrost zainteresowania tą problematyką miał w dużej mierze związek z transformacją polskiego systemu społeczno-gospodarczego. Dopiero rok 1990 może być traktowany jako moment,
w którym Polska włączyła się na zasadach pełnego partnerstwa w handel światowy.
W celu określenia głównych zagadnień poruszanych w rozpatrywanych publikacjach książkowych analizie poddano przypisane im kody UKD rozpoczynające się
od sekwencji „3395”. W rozpatrywanym zbiorze 1676 książek znaleziono 1733 kody
spełniające podany warunek (w opisie części książek występował więcej niż jeden
kod powiązany z obszarem handlu zagranicznego). Wyniki analizy przedstawiano na
rysunku 3.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Rysunek 3. Główne grupy zagadnień omawianych w książkach z zakresu handlu zagranicznego według roku wydania. Wyróżnione
grupy zagadnień: A – Handel zagraniczny (zagadnienia ogólne i teoria, bez specyfikacji podobszaru), B – Polityka handlu zagranicznego, C – Umowy handlowe międzynarodowe, D – Polityka celna. Cła, E – Stosunki handlowe z zagranicą. Obroty handlu zagranicznego
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Problematyka publikacji dotyczących handlu zagranicznego na przestrzeni lat ewoluowała. W latach 70. XX w. w literaturze dominowało podejście makroekonomiczne
obejmujące rozważania nad wymianą handlową między gospodarkami narodowymi.
Opracowania te prezentują najczęściej skalę, głębokość i proporcje zmian w handlu zagranicznym, zarówno z punktu widzenia wolumenu wymiany, struktury eksportu, jak
i znaczenia rynków zbytu [Gawlikowska-Hueckel 2016]. W kolejnych latach pojawiły się
analizy wymiany międzynarodowej na poziomie branż oraz w obszarze mikroekonomii. Od 1990 r. do chwili obecnej przedmiotem wielu opracowań książkowych stała się
problematyka umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Natomiast w pierwszej
dekadzie XXI w. wzrosła liczba publikacji dotycząca szerszej problematyki międzynarodowych stosunków gospodarczych, a zwłaszcza zagadnienia wejścia Polski do Unii Europejskiej oraz globalizacji przedsiębiorstw, rynków/sektorów oraz gospodarki światowej.

Ocena interdyscyplinarności publikacji z zakresu handlu
zagranicznego na podstawie opisu UKD
Do przeprowadzenia oceny interdyscyplinarności rozpatrywanego zbioru książek
z obszaru handlu zagranicznego wykorzystano te pozycje, które zostały opisane za
pomocą złożonych wyrażeń UKD (tzn. tych, w których wystąpiły przynajmniej dwa
identyfikatory klas). W rozpatrywanym zbiorze liczącym 1676 książek tak sformułowany warunek spełniało 1285 (czyli 76,7%) pozycji. Wyrażenia te stały się punktem
wyjścia do utworzenia par łączących identyfikatory klas występujących łącznie w wyrażeniach opisujących rozpatrywane książki. W trakcie analizy udało się zidentyfikować 3170 par klas UKD, z których przynajmniej jedna wskazywała na przynależność
do obszaru handlu zagranicznego (rozpoczynała się od sekwencji „3395”). Cyfra
znajdująca się na początku identyfikatora drugiego elementu pary identyfikatorów
wskazuje na powiązanie z działami głównymi klasyfikacji UKD. Liczbę odwołań do poszczególnych działów głównych klasyfikacji UKD przedstawia rysunek 4.
Uzyskane wyniki wskazują na powiązania publikacji z zakresu handlu zagranicznego przede wszystkim z działem „3” (Nauki społeczne. Prawo. Administracja) oraz
z działem „6” (Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo). Maksymalna liczba powiązań przypada na dwie ostatnie dekady XX w.
W dalszej części badań przeanalizowano powiązania z wymienionymi działami
głównymi. Z punktu widzenia zagadnienia interdyscyplinarności za szczególnie istot100

ne należy uznać odwołania do działu „6”.

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Rysunek 4. Powiązania pozycji książkowych z zakresu handlu zagranicznego z działami głównymi klasyfikacji UKD
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Analiza powiązań z działem „3”
Kolejnym krokiem badań było poddanie analizie powiązania obszaru handlu zagranicznego z działem „3” uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej (rysunek 5).
Wyniki wskazują na powiązania z działem „33” (Nauki ekonomiczne. Gospodarka.
Ekonomia) oraz działem „34” (Nauki prawne. Prawo).
Dalsze badanie miało na celu przeanalizowanie powiązań z działem „33” (rysunek 6).
Za szczególnie istotne należy uznać związki z działem „339” (Handel. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka) oraz działem „338” (Sytuacja gospodarcza.
Polityka, kierowanie i planowanie gospodarcze. Ceny).
Analiza struktury powiązań z działem „339” przedstawiona została na rysunku 7.
W świetle przeprowadzonych obliczeń za najważniejsze należy uznać powiązania
prowadzące do działu „3391” (Handel i obrót towarowy [zagadnienia ogólne]) oraz
działu „3399” (Gospodarka zagraniczna w ogólności. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Gospodarka światowa).
Analiza powiązań z działem „6”
Analiza powiązań publikacji z zakresu handlu zagranicznego z działami wyróżnionymi w ramach działu „6” przedstawiona została na rysunku 8.
Wyniki wskazują na szczególne znaczenie działów „63” i „65”. Zidentyfikowane
działy mają charakter zbiorczy i nie można im przypisać jednoznacznej interpretacji
tematycznej, która jest możliwa jedynie w odniesieniu do elementów składowych
każdego z tych działów. Analiza poddziałów była celem kolejnego etapu prac.
Wyniki uzyskane w trakcie badania powiązań prowadzących do działu „63” przedstawia rysunek 9.
Uzyskane wyniki pozwalają na uznanie za istotne powiązania z działami „634” (Sadownictwo. Uprawa winorośli), „635” (Ogrodnictwo. Uprawa warzyw i roślin ozdobnych) oraz „636” (Chów i hodowla zwierząt domowych).
Analizując strukturę powiązań prowadzących do działu „65”, uzyskano wyniki
przedstawione na rysunku 10.
W tym wypadku za najważniejsze należy uznać powiązania prowadzące do działu
„658” (Zarządzanie biznesem. Organizacja przedsiębiorstwa. Organizacja i technika
handlu) oraz działu „656” (Transport. Poczta).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Rysunek 6. Powiązania pozycji książkowych z zakresu handlu zagranicznego z działami wyróżnionymi w dziale „33” klasyfikacji
UKD

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Rysunek 5. Powiązania pozycji książkowych z zakresu handlu zagranicznego z działami wyróżnionymi w dziale głównym „3” klasyfikacji UKD

Ocena interdyscyplinarności badań w obszarze handlu zagranicznego

103

104

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Rysunek 8. Powiązania pozycji książkowych z zakresu handlu zagranicznego z działami wyróżnionymi w dziale „6” klasyfikacji UKD

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Rysunek 7. Powiązania pozycji książkowych z zakresu handlu zagranicznego z działami wyróżnionymi w dziale „339” klasyfikacji
UKD
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Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Rysunek 10. Powiązania pozycji książkowych z zakresu handlu zagranicznego z działami wyróżnionymi w dziale „65” klasyfikacji
UKD

Źródło: opracowanie własne na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej.

Rysunek 9. Powiązania pozycji książkowych z zakresu handlu zagranicznego z działami wyróżnionymi w dziale „63” klasyfikacji
UKD

Ocena interdyscyplinarności badań w obszarze handlu zagranicznego

105

Renata Oczkowska, Paweł Lula

Zakończenie
Przeprowadzone badania wskazują, że obszar handlu zagranicznego jest mocno osadzony w dyscyplinach ekonomicznych (ekonomia i zarządzanie). Spośród dziedzin
niezwiązanych z naukami ekonomicznymi problematyka handlu zagranicznego najmocniej powiązana jest z dziedziną prawa. Za szczególnie ważne w rozwoju handlu
zagranicznego uznaje się czynniki polityczno-prawne, ponieważ decydują o stopniu
liberalizacji międzynarodowej wymiany gospodarczej. Czynniki te, będące rezultatem określonych decyzji politycznych parlamentów i rządów poszczególnych państw,
mają fundamentalne znaczenie dla dynamizowania współpracy gospodarczej w skali
globalnej.
Zidentyfikowane w trakcie badań powiązania problematyki handlu zagranicznego z działem „6” dotyczą głównie zagadnień zarządzania (dział „658”) i logistyki (dział
„656”). Można domniemywać, że powiązania z zagadnieniami produkcji rolnej (działy
„634”, „635” i „636”) wynikają z przedmiotu obrotu handlowego.
Przeprowadzone badania pozwalają również sformułować wnioski dotyczące
przydatności zastosowanego podejścia do oceny interdyscyplinarności prac naukowych. Za główną zaletę należy uznać możliwość zautomatyzowania przeprowadzanych analiz. Natomiast do wad należy zaliczyć brak opisów UKD w części pozycji (spośród 1758212 książek zarejestrowanych w katalogu Biblioteki Narodowej opis UKD
posiada 57% pozycji) oraz częściową niezgodność klasyfikacji obszarów nauki obowiązującą w systemie uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej z klasyfikacją obowiązującą
w Polsce (przykładem może być rozdzielenie zagadnień ekonomii i zarządzania pomiędzy działy „3” i „6”).
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Wybrane aspekty konkurencyjności polskiego
eksportu na rynku kanadyjskim w kontekście umowy
CETA1
Selected Aspects of the Competitiveness of Polish Exports
on the Canadian Market in the Context of the CETA
Abstract: The Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) concluded
between the European Union (EU) and Canada is one of the regional trade agreements
that regulates the conditions for access to the markets of both partners. Its entry into
force may also affect Poland’s trade with Canada. The aim of the article is to present
selected aspects of the competitiveness of Polish exports to Canada in the context of
changes resulting from the CETA. Based on the subject literature, an attempt to present
the relationship between regional trade agreements and export competitiveness, as
well as the regulations and scope of trade liberalization between the EU and Canada has
been made. It can be concluded that CETA may improve the competitiveness of agri-food
products originated from Poland on the Canadian market.
Key words: regional trade agreements, CETA, export competitiveness, RCA, Polish exports,
Poland’s trade with Canada
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Wprowadzenie
Regionalne porozumienia handlowe (RTAs) są często wykorzystywanym instrumentem regulującym warunki dostępu do rynków zagranicznych nie tylko oddziałującym
na kształtowanie się wielkości i struktury handlu zagranicznego pomiędzy zawierającymi je partnerami, lecz także wywierającym wpływ na relacje handlowe z państwami pozostającymi poza porozumieniami. Są one zawierane z partnerami należącymi
do tego samego regionu geograficznego, choć coraz częściej zauważa się, że regulują
warunki wymiany handlowej pomiędzy krajami znacznie od siebie oddalonymi. Jednym z tego rodzaju porozumień jest kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa
(CETA) zawarta pomiędzy Unią Europejską (UE) a Kanadą.
W literaturze przedmiotu poświęconej regionalnym porozumieniom handlowym
prowadzone badania dotyczą przede wszystkim determinant podjęcia decyzji o ich
negocjowaniu, wpływu umowy na handel między państwami je tworzącymi, a także ich oddziaływanie na kraje trzecie [Liu 2007, ss. 71–95; Vicard 2009, ss. 171–181;
Freund 2010, ss. 1595–1603; Śledziewska 2012, ss. 204–228; Czarny 2013, ss. 172–182;
Klecha-Tylec 2013, ss. 253–296; Sen, Srivastava, Pacheco 2013, ss. 241–245], natomiast
znacznie mniej uwagi poświęca się zmianom konkurencyjności powiązanym z ich powstaniem. Celem artykułu jest przedstawienie konkurencyjności polskiego eksportu
na rynku kanadyjskim i potencjalnych zmian wynikających z wejścia w życie postanowień umowy CETA. Badanie przeprowadzono dla 16 grup towarowych opartych
na pogrupowanych działach HS. Objęto nim lata 2007–2016. Do analizy konkurencyjności eksportu wykorzystano dwa wskaźniki – ujawnionej przewagi komparatywnej
RCA i udział polskiego eksportu w kanadyjskim rynku.

Regionalne porozumienia handlowe a konkurencyjność
eksportu – ujęcie teoretyczne
Regionalne porozumienia handlowe (RTAs) przyczyniają się do wzmocnienia współzależności między podmiotami gospodarki światowej i mogą oddziaływać na relacje
pomiędzy podmiotami zawierającymi tego rodzaju umowy. W związku z wywołaną
nimi postępującą liberalizacją z jednej strony przedsiębiorstwa państw zaangażowanych w nie są wystawione na ostrzejszą konkurencję i jednocześnie mają zagwaranto110
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jej wpływem poprzez silne powiązania handlowe z ich partnerami. Rozwój współpracy poprzez napływ nowych technologii, transfer wiedzy i działalność naukowo-badawczą przyczyniają się do poprawy innowacyjności i konkurencyjności nie tylko eksportu, lecz także gospodarki danego kraju [Michalski 2005, ss. 178–179]. RTAs
z jednej strony mogą wzmacniać pozycję krajów, a z drugiej strony – w wypadku występowania znacznych różnic w poziomie rozwoju gospodarczego – ją osłabiać. Brak
kapitału na modernizację i rozwój może stać się przyczyną pogłębienia występujących nierówności. Ponadto w wypadku niewystępowania regionalnych zintegrowanych łańcuchów dostaw reguły pochodzenia towarów stanowiące część umów o preferencyjnym handlu chronią producentów przed globalną konkurencją [Fredereck,
Bair, Gereffi 2015, s. 404]. RTAs, ze względu na erozję preferencji będących skutkiem
obniżania stawek celnych KNU, wychodzą poza znoszenie barier w handlu zagranicznym. Skutki tego rodzaju porozumień w kontekście konkurencyjności eksportu
odnoszą się do efektu kreacji i przesunięcia handlu. Efekt kreacji może prowadzić do
tworzenia się grup wpierających dążenie do multilateralnych negocjacji handlowych,
natomiast gospodarki charakteryzujące się efektem przesunięcia, w których import
z krajów spoza ugrupowania jest zastępowany mniej konkurencyjnymi zakupami
z krajów ugrupowania, mogą powstrzymywać dalsze działania na rzecz wielostronnych efektów wolnego handlu [Mayda, Steinberg 2008, ss. 10–11]. W tego rodzaju
gospodarkach obawa przed bezpośrednią konkurencją z bardziej efektywnymi producentami w krajach nienależących do ugrupowania może stwarzać większy opór
na rzecz podejmowania działań prowadzących do wolnego handlu w skali globalnej
[Krueger 1999, s. 109].
Poprawa konkurencyjności kraju oznacza tworzenie warunków umożliwiających
gospodarce lokowanie rzadkich zasobów na rynku, jednak możliwości te są powiązane ze zmianami i oddziaływaniem czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych.
Brak uregulowań determinujących współpracę, wpływających na zwiększanie zasięgu i skali wytwarzanych towarów/usług, może się okazać barierą w konkurowaniu na
rynkach zagranicznych [Sawyer i Sprinkle 2015, ss. 35–36, 40]. Porozumienia pomiędzy krajami wysoko rozwiniętymi wywołują w większym zakresie przepływy towarów
ze względu na występowanie efektu skali. Kraje zróżnicowane pod względem poziomu rozwoju gospodarczego rozwijają wymianę handlową, mając na względzie występowanie obu czynników, jednak w o wiele bardziej ograniczonym zakresie [Mayda, Steinberg 2008, s. 12].
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Ogólna charakterystyka warunków dostępu
polskich towarów do kanadyjskiego rynku zgodnie
z postanowieniami CETA
CETA weszła w życie 21 września 2017 r., po trwających pięć lat negocjacjach
(2009–2014) i blisko dwuletnim okresie prawnej weryfikacji ostatecznej wersji porozumienia oraz po roku od jego podpisania. Jest to umowa wykraczająca w wielu
aspektach poza kompetencje Światowej Organizacji Handlu. Obejmuje ona poza
szeroką liberalizacją handlu towarami i usługami regulacje w zakresie zapewnienia dostępu do sektora zamówień publicznych i wzajemną ochronę inwestycji.
Strefa wolnego handlu między UE i Kanadą jest tworzona zgodnie z art. XXIV Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT z 1994 r.) oraz art. V Układu
Ogólnego w sprawie Usług (GATS). W zakresie warunków wymiany handlowej CETA
zakłada zlikwidowanie ceł dla 98,6% linii taryfowych będących przedmiotem eksportu z krajów UE do Kanady. Likwidacja ceł zaledwie dla 0,4% kanadyjskich linii
taryfowych zostanie przeprowadzona stopniowo – w okresie czterech (np. na wybrane kwiaty, pojazdy, statki i jednostki pływające), sześciu (np. niektóre produkty
mleczne, zbożowe, przemysłu młynarskiego i pojazdy samochodowe oraz silnikowe) lub ośmiu lat (np. wybrane rodzaje cukru) od rozpoczęcia okresu obowiązywania porozumienia. Natomiast cła na pozostałe towary, klasyfikowane według
sześciocyfrowego kodu taryfowego, zostały zniesione z chwilą wejścia w życie porozumienia. Do tej grupy zaliczono prawie wszystkie produkty przemysłowe objęte
już redukcją ceł w trakcie kolejnych rund WTO. Najdłużej będą w niej obniżane cła
w przypadku produktów przemysłu samochodowego. Kanada ponadto wprowadzi
największe preferencje w stosunku do importowanych statków i jednostek pływających, jakie dotychczas istniały dla jej partnerów handlowych [CETA 2016]. Towary
rolno-spożywcze, zaliczane do wrażliwych sektorów, również zostaną w znacznym
stopniu zliberalizowane. Jednak w tej grupie część artykułów będzie podlegać kontyngentom taryfowym (nabiał, wołowina, wieprzowina, pszenica, słodka kukurydza
w puszkach), natomiast niektóre zostaną wyłączone z procesu liberalizacji (np. wybrane rodzaje mięsa i produktów drobiowych, produkty przemysłu mleczarskiego,
tłuszcze roślinne, przetwory z mąki oraz zbóż). Utrzymanie stawek celnych dla najbardziej wrażliwych towarów na rynku kanadyjskim odnosi się do 1,4% linii taryfowych. W grupie przetworzonych produktów spożywczych na uwagę zasługują
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nie często przedmiotem eksportu z UE do Kanady. Dodatkowo ograniczone zostaną bariery pozataryfowe [CETA 2016]. Dla produktów rybołówstwa Kanada w pełni
wyeliminowała cła z chwilą wejścia umowy w życie [Comprehensive Economic and
Trade Agreement 2014].
Umowa przejściowa stworzyła nowe możliwości rozwoju wymiany handlowej pomiędzy UE a Kanadą i wprowadziła istotne zmiany warunków dostępu unijnych towarów do kanadyjskiego rynku.

Analiza konkurencyjności polskiego eksportu w latach
2007–2016
CETA ma o wiele większe znaczenie z punktu widzenia Kanady niż UE, gdyż gwarantuje ona temu krajowi preferencyjne warunki dostępu do największego rynku na
świecie. Z punktu widzenia ugrupowania porozumienie to może wpłynąć na zmianę układu sił w gospodarce światowej [Griller, Obwexer i Vranes 2017, s. 7]. Przed
wejściem porozumienia w życie UE była już drugim najważniejszym partnerem
handlowym i inwestycyjnym Kanady. W badanym okresie wzrosło także znaczenie
partnera kanadyjskiego w polskim eksporcie, z 0,37% w 2007 r. do 0,71% w 2016 r.
i w ostatnim roku analizy kształtowało się na poziomie zbliżonym do całej UE [Pera
2017, s. 6].
Analizę konkurencyjności polskiego eksportu na rynku kanadyjskim oparto na
dwóch wskaźnikach: RCA i q:

gdzie: RCA oznacza wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych; x – wartość
eksportu grupy towarowej k z kraju i do j; X – wielkość eksportu ogółem z kraju i do j;
w – świat; q – udział grupy towarowej k będącej przedmiotem eksportu z kraju i do
j w imporcie – m. Wartość wskaźnika RCA równa lub poniżej 1 wskazuje na brak korzyści komparatywnych. Im wyższa wartość wskaźnika q, tym dana grupa towarowa
będąca przedmiotem eksportu odgrywa ważniejszą rolę na rynku kraju importera.
W dalszej części porównano udział polskiego eksportu w imporcie Kanady z osiąganymi wartościami wskaźników RCA. Badanie to przeprowadzono dla dwóch pięcio-
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letnich okresów 2007–2011 i 2012–2016. Wyróżniono 16 grup towarowych, uwzględniając zbliżone do siebie działy systemu HS2.
W pierwszym pięcioletnim okresie przewagi komparatywne ujawniły się jedynie
w przypadku pięciu grup towarowych, przy czym udział tylko jednej z nich (skóry
i wyroby skórzane) osiągnął ponad 1% kanadyjskiego importu. Na rynku kanadyjskim konkurencyjne były także produkty spożywcze, pozostałe artykuły przemysłowe, a także maszyny i urządzenia pochodzące z Polski. Odnotowanym przewagom
komparatywnym w tej ostatniej grupie towarów towarzyszyło także wzmocnienie ich
pozycji na badanym rynku, chociaż ich udział był nadal bardzo niski. Ostatnią grupą towarów o ujawnionych przewagach komparatywnych były artykuły z kamienia,
szkła i materiałów podobnych, w tym również biżuteria klasyfikowana do tej grupy.
Pozostałe wyróżnione sektory, odgrywające także niewielką rolę na rynku kanadyjskim, charakteryzowały się brakiem ujawnionych przewag komparatywnych na przyjętym poziomie agregacji danych (rysunek 1).
W latach 2012–2016 nie odnotowano zasadniczych zmian konkurencyjności polskiego eksportu na rynku kanadyjskim. Komparatywne przewagi ujawniły się w prawie wszystkich tych samych sektorach co w poprzednim okresie. Wyjątek stanowiły
jedynie artykuły z kamienia, gipsu, cementu i materiałów podobnych, w tym także
biżuterii. W ich wypadku Polska utraciła konkurencyjność eksportu na rynku kanadyjskim. W stosunku do poprzedniego okresu, chociaż nadal nieujawnione zostały przewagi komparatywne, zwiększył się udział zwierząt żywych i produktów pochodzenia
zwierzęcego (rysunek 1).
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 rupa 1. PPZ – Zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (działy HS 01–05); Grupa 2. PPR – ProG
dukty pochodzenia roślinnego (działy HS 06–15); Grupa 3. PPSiT – Gotowe artykuły spożywcze, napoje,
tytoń i jego przemysłowe namiastki (dział HS 16–24); Grupa 4. PM – Produkty mineralne (działy HS 25–26);
Grupa 5. POM – Paliwa i oleje mineralne (dział HS 27); Grupa 6. PCH – Produkty przemysłu chemicznego
i przemysłów pokrewnych (działy HS 28–38); Grupa 7. PTS – Tworzywa sztuczne i artykuły z nich (działy
HS 39–40); Grupa 8. SWS – Skóry i wyroby skórzane (działy HS 41–43); Grupa 9. DWD – Drewno i wyroby
drewniane (działy HS 44–49); Grupa 10. MAW – Materiały i artykuły włókiennicze, odzież (działy HS 50–63);
Grupa 11. ONG – Obuwie, nakrycia głowy i inne artykuły do noszenia poza odzieżą (dział HS 64–67); Grupa
12. PKGNC – Artykuły z kamienia, gipsu, cementu, materiałów podobnych, szkła, w tym kamieni i metali
szlachetnych (dział HS 68–71); Grupa 13. PMN – Metale nieszlachetne i artykuły z nich (działy HS 72–83);
Grupa 14. MUM – Maszyny i urządzenia mechaniczne, elektryczne, ich części oraz wyposażenie (działy HS
84–85); Grupa 15. PUT – Pojazdy i urządzenia transportowe (działy HS 86–89); Grupa 16. APP – Pozostałe
artykuły przemysłowe (działy HS 90–99).
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Źródło: opracowanie i obliczenia własne na podstawie danych WITS [2017] i ITC Trade Map [2017].
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Rysunek 1. Średnia pozycja i konkurencyjność grup towarów eksportowanych z Polski do Kanady w latach 2007–2016
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Mając na względzie liberalizację warunków dostępu do rynku kanadyjskiego dla
towarów pochodzących z Polski, w badaniu konkurencyjności eksportu uwzględniono zmiany zachodzące w strukturze branżowej w latach 2007–2016 i obowiązujące
stawki celne przed wejściem w życie porozumienia CETA.
W strukturze towarowej sprzedaży z Polski do Kanady jedynie 8 na 16 wyróżnionych sektorów miało udział powyżej 2% eksportu ogółem, przy czym jedynie
w trzech z nich (tworzywa sztuczne i artykuły z tworzyw sztucznych, skóry i wyroby
skórzane oraz pojazdy i urządzenia transportowe) odnotowano wzrost ich znaczenia.
W latach 2007–2016 zmniejszył się udział maszyn, urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz części do nich, będącej najważniejszą grupą towarową w eksporcie
z Polski do Kanady. Na kanadyjskim rynku zmniejszył się także udział pozostałych
artykułów przemysłowych z Polski, artykułów spożywczych i metali nieszlachetnych
oraz wyrobów z metali nieszlachetnych (tabela 1).
W okresie bezpośrednio poprzedzającym wejście CETA w życie, czyli w 2016 r.,
przeciętna stawka celna na towary eksportowane z Polski do Kanady wynosiła 5,2%
i blisko 60% linii taryfowych miało zagwarantowany bezcłowy dostęp do kanadyjskiego rynku [WITS 2017]. Mając na względzie dalszą liberalizację warunków, największy wpływ na poprawę konkurencyjności eksportu można odnotować w wypadku towarów rolno-spożywczych (głównie gotowych produktów spożywczych
i napojów oraz produktów pochodzenia zwierzęcego). Jeśli chodzi o towary przemysłu przetwórczego, to przeciętne stawki celne kształtowały się na o wiele niższym poziomie, dlatego też ich zniesienie nie przyczyniło się do tak istotnej poprawy warunków eksportu do Kanady. W tej grupie towarów największe zmiany mogą
wystąpić głównie w przypadku materiałów i artykułów włókienniczych, obuwia
oraz innych artykułów do noszenia, poza odzieżą, ze względu na relatywnie niskie
udziały linii taryfowych wolnych od cła. Liberalizacja warunków dostępu może się
także przyczynić do dalszego wzrostu eksportu skór i wyrobów skórzanych. Relatywnie niski udział towarów wolnych od cła występował także w wypadku pojazdów i urządzeń transportowych, jednak w tej grupie towarów występowały także
produkty objęte stopniową liberalizacją ceł. Dla większości sektorów zaliczanych
do wyrobów przemysłowych przeciętna stawka celna wyniosła 0,0% w 2016 r., czyli
bezpośrednio przed wejściem w życie CETA.
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Tabela 1. Zmiany w strukturze towarowej eksportu z Polski do Kanady w latach
2007–2016 i zakres ochrony celnej rynku kanadyjskiego według sektorów HS
w 2016 r. (%)
Sektor

Zmiana
linie
przeciętna /
w latach
taryfowe
maksymalna
2007-2016 wolne od cła stawka celna
rosnący udział polskiego eksportu
2016

Zwierzęta żywe i produkty
1,6
0,9
pochodzenia zwierzęcego
Tworzywa sztuczne i artykuły z tych
3,9
2,9
tworzyw
Skóry i wyroby skórzane
13,6
13,4
Pojazdy i urządzenia transportowe
14,6
9,8
stabilny udział polskiego eksportu
Produkty pochodzenia roślinnego
0,8
-0,5
Produkty mineralne
0,0
0,0
Paliwa i oleje mineralne
0,0
0,0
Produkty przemysłu chemicznego
2,6
-0,2
i przemysłów pokrewnych
Drewno i wyroby z niego
0,9
-0,8
Materiały i artykuły włókiennicze
0,4
-0,8
Obuwie, nakrycia głowy i inne
0,1
0,0
artykuły do noszenia poza odzieżą
malejący udział polskiego eksportu
Artykuły z kamienia, gipsu,
cementu, materiałów podobnych,
0,7
-1,0
szkła, w tym kamieni i metali
szlachetnych
Gotowe artykuły spożywcze,
napoje, tytoń i jego przemysłowe
3,7
-3,8
namiastki
Metale nieszlachetne i artykuły
2,8
-2,4
z metali nieszlachetnych
Maszyny oraz urządzenia
mechaniczne i elektryczne, ich
45,5
-11,1
części oraz wyposażenie
Pozostałe artykuły przemysłowe
8,9
-6,3
Przeciętna stawka w dostępie do
kanadyjskiego rynku

23,3

68,3 / 298,5

62,1

0,0 / 15,5

33,3
48,6

0,0 / 15,5
0,0 / 25,0

50,0
92,9
80,0

15,8 / 218
0,0 / 2,5
0,0 / 5,0

71,7

0,4 / 270

76,0
33,3

0,0 / 11,0
0,0 / 18,0

27,8

0,0 / 20,0

65,4

0,0 / 8,5

21,5

24,9 / 274,5

68,0

0,0 / 11,0

86,8

0,0 / 9,0

57,1

0,0 / 18,0

57,0

5,2 / 298,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS [2017].
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Zakończenie
Regionalne porozumienia handlowe jako instrumenty wzmacniające współzależności pomiędzy podmiotami mogą oddziaływać na konkurencyjność wymiany handlowej państw je zawierających. CETA jest jedną z umów zawartych przez Unię Europejską, która może się przyczynić do poprawy warunków dostępu unijnych towarów do
rynku kanadyjskiego.
W latach 2007–2016 wzrósł stopień powiązań pomiędzy Polską a Kanadą i zachodziły zmiany w strukturze towarowej polskiego eksportu do Kanady. Z przeprowadzonej analizy wynika, że jedynie 8 na 16 wyróżnionych grup miało udział powyżej
2% sprzedaży ogółem do tego kraju, przy czym zaledwie w trzech z nich (tworzywa
sztuczne i artykuły z nich, skóry i wyroby skórzane oraz pojazdy i urządzenia transportowe) odnotowano wzrost ich znaczenia. W badanym okresie zmniejszył się udział
maszyn, urządzeń mechanicznych, będących najważniejszą grupą towarową w eksporcie z Polski do Kanady, podobnie jak artykułów przemysłowych, produktów spożywczych i metali nieszlachetnych oraz wyrobów z tych metali.
Badanie konkurencyjności eksportu wykazało, że jedynie w czterech grupach towarowych odnotowano ujawnione przewagi konkurencyjne, przy czym udział w rynku kanadyjskim powyżej 1% importowanych towarów odnosił się zaledwie do jednej z nich. Na podstawie przeprowadzonego badania można sformułować wniosek
o słabej pozycji konkurencyjnej polskich towarów na rynku kanadyjskim. Zniesienie
ceł w wyniku wejścia w życie porozumienia CETA może się przyczynić głównie do
poprawy warunków dostępu polskich towarów rolno-spożywczych do rynku kanadyjskiego. Przeprowadzone badania mają charakter wstępny i wymagają pogłębienia
analizy na zdezagregowanych danych.
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Transport intermodalny w obsłudze handlu
zagranicznego na szlaku euroazjatyckim
Intermodal Transport in Service of International Trade
on the Eurasian Route
Abstract: The main purpose of the paper is to examine the role and importance of
intermodal transport in international trade between China and the European Union
from the Polish perspective. Analysed are market changes in years 2003-2016, from
the viewpoint of trade, infrastructure and transport demand. Indicated are also main
challenges and perspectives for further intermodal cargo market development.
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Wprowadzenie
Przewozy intermodalne rozwijały się wraz z takimi uwarunkowaniami gospodarczymi jak: globalizacja, realokacja produkcji z Europy do krajów azjatyckich i wzrost
międzynarodowej wymiany handlowej [Rydzkowski 2015, s. 70]. Transport intermodalny sprzyja też zrównoważonemu rozwojowi, ograniczaniu energochłonności
gospodarki i kosztów zewnętrznych takich jak: kongestia, wypadkowość i zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Celem artykułu jest analiza roli transportu
intermodalnego w przewozach towarowych, w obsłudze handlu zagranicznego
na szlaku euroazjatyckim oraz perspektyw dalszego rozwoju. Zakresem opracowania objęto głównie wymianę towarową między Chinami i Unią Europejską w latach 2003–2016 ze szczególnym uwzględnieniem roli Polski jako istotnego ogniwa
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transportowego łańcucha logistycznego. Zaprezentowano strukturalne podejście
popytowo-podażowe. Zbadano stan i perspektywy dalszego rozwoju infrastruktury transportowej służącej do przewozów intermodalnych w ujęciu międzygałęziowym. Zestawiono dane dotyczące ilości przewiezionych ładunków i wykonanej
pracy przewozowej. Zastosowano metody statystyczno-opisowe, uwzględniające
analizę trendu i prognoz, poparte przeglądem literatury i sytuacji polityczno-gospodarczej w zakresie perspektyw rozwoju transportu na szlaku euroazjatyckim.
Przeprowadzona analiza pozwoliła na zbadanie dynamiki przewozów intermodalnych w obsłudze handlu międzynarodowego, a także na wskazanie perspektyw
dalszego rozwoju rynku.

Istota i rola transportu intermodalnego w handlu
zagranicznym
Rozwój handlu światowego i rosnący wolumen przewozów determinowały nowe
rozwiązania w poszukiwaniu transportowej efektywności ekonomicznej. W Europie
transport intermodalny na szeroką skalę rozwija się od lat 70. XX w. z uwagi na korzyści związane z możliwością zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko
naturalne, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i oszczędność energii.
Złożone procesy transportowe opierają się na transporcie kombinowanym zakładającym zaangażowanie różnych gałęzi transportu mających komplementarne
znaczenie w globalnych łańcuchach logistycznych [Rodrigue, Comtois, Slack 2017,
ss. 155–158]. Transport intermodalny jest szczególnym rodzajem przewozu, w którym udział biorą minimum dwie różne gałęzie transportu w tej samej jednostce
ładunkowej na całej trasie, od nadawcy do odbiorcy. Najczęściej stosowane jednostki ładunkowe obejmują: kontenery, nadwozia wymienne i naczepy siodłowe.
W praktyce gospodarczej formy transportu intermodalnego dotyczą m.in. transportu drogowo-kolejowego, drogowo-wodnego lub rzeczno-morskiego itp. [Mindur
2014, ss. 329–331]. Szlak euroazjatycki jest przykładem wykorzystania tej technologii przewozu, łączącej najczęściej transport drogowy z kolejowym oraz morskim.
Według B. Liberadzkiego [2006, s. 45] koszt transportu towaru stanowi do ok. 75%
szeroko pojętego kosztu logistycznego związanego z międzynarodową wymianą
handlową. W ramach systemu logistycznego występują obszary takie jak [Liberadz122

ki 2006, s. 45]:
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•

system transportu ładunków, w tym: infrastruktury transportu i operacji przewozowych,

•

operacje przeładunkowe wraz z terminalami i usługami pomocniczymi,

•

systemy teleinformatyczne i informatyczne wspomagające zarządzanie logistyczne.

Współcześnie optymalizacja transportu intermodalnego dokonuje się przez zastosowanie zaawansowanych rozwiązań logistycznych [Gołembska 2014, s. 77].
Badania w zakresie rozwoju i znaczenia transportu intermodalnego w przewozach między Europą a Azją dotyczą technologii przewozu i wykonanej pracy przewozowej, zmian strukturalnych rynku, rozwoju infrastruktury transportu, innowacyjnych
rozwiązań i potoków towarowych, uwzględniając wpływ koniunktury gospodarczej
na popyt na przewozy. Przeglądu literatury w zakresie najnowszych badań dokonali A. Agamez-Arias i J. Moyano-Fuentes [2017, ss. 782–807] oraz T. Erfurth i J. Bendul
[2017, ss. 257–271], zwracając szczególną uwagę na relację czasu do kosztu transportu w relacjach intermodalnych. Y.J. Seo, F. Chen, S.Y. Roh [2017, ss. 155–165] podjęli się
zbadania szlaku euroazjatyckiego na konkretnym przykładzie przewozu laptopa na
trasie z Chin do Rotterdamu.
H. Rodemann i S. Templar [2014, ss. 70–86] opisali uwarunkowania szlaku euroazjatyckiego w przewozach intermodalnych, wskazując na udział poszczególnych gałęzi transportu. Zwrócili uwagę na dominującą rolę transportu morskiego oraz uzupełniającą przewozów lotniczych, a także na czynniki, które hamują
rozwój lądowego połączenia kolejowego i możliwości ich przezwyciężenia. M. Liu
i X. Shi [2016, ss. 70–86] w kolejnych badaniach przeanalizowali rozwój i dalsze
perspektywy szynowo-drogowej formy transportu intermodalnego w przewozach między Azją i Europą, również w kontekście progresu infrastrukturalnego,
w ramach koncepcji „One Belt, One Road” i postępującego po 2013 r. rozwoju połączeń kolejowych.
N. Lin, H.M. Hjelle, K. Cullinane i in. [2016, ss. 4–15] na podstawie badań eksploracyjnych zwrócili uwagę na istotny problem konsolidacji ładunków w transporcie
intermodalnym w obsłudze handlu zagranicznego na szlaku euroazjatyckim już na
wczesnym etapie organizowania przewozu. Natomiast K. Kuźmicz i E. Pesch [2017,
ss. 28–36] w świetle najnowszych badań uzupełnili tę konstatację o problem powrotów pustych kontenerów z Europy do Azji, związany z wyraźnym deficytem
handlowym. Dotyczy to zarówno powrotu pustych pociągów, jak i przewozu niezapełnionych kontenerów drogą morską do Chin, co stanowi istotne wyzwanie dla zys-
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kującego na znaczeniu transportu intermodalnego z punktu widzenia racjonalizacji
kosztów procesu logistycznego.

Handel zagraniczny między Chinami a Unią Europejską
w latach 2003–2016
Rozwój gospodarczy, w szczególności w nowych krajach członkowskich UE, rozszerzający rynki zbytu, postępujące procesy globalizacji, przenoszenie produkcji do dynamicznie rozwijających się krajów azjatyckich takich jak: Chiny, Korea Południowa,
Indie, ze względu na relatywnie niższe koszty pracy, przyczyniają się do powstania
nowych potoków ładunków i w następstwie zwiększenia popytu na usługi przewozowe. Globalne zmiany strukturalne w ostatnich latach i przemiany związane
z transformacją gospodarczą wielu państw, w tym Europy Środkowo-Wschodniej,
wpłynęły na spadek przewozów masowych i wzrost wolumenu transportu towarów
wysoko przetworzonych jako skutek postępu technologicznego cechującego także
gospodarki wysoko rozwinięte. Standardem stała się minimalizacja poziomu zapasów, również tych w drodze i dostawy w systemie Just in time [Rydzkowski 2015,
s. 70]. Obserwowany jest wzrost poziomu wymiany handlowej między kontynentami, a egzemplifikacją tego zjawiska jest eksport i import pomiędzy Unią Europejską
i Chinami, co przedstawiono na rysunkach 1 i 2, pokazując dynamikę i utrzymujący
się deficyt handlowy.
W badanych latach 2003–2016 można zaobserwować stałą tendencję wzrostową
wartości eksportu z UE do Chin z 41 mld euro w 2003 r. aż do 170 mld euro w 2016 r.,
co oznacza ponad czterokrotny wzrost według statystyk analizowanych dla 28
państw członkowskich UE. Import z Chin do UE-28 w długim okresie również charakteryzował wzrost, jednakże w następstwie globalnego kryzysu finansowego w 2009 r.
odnotowano wyraźny spadek importu. Do podobnej sytuacji doszło w latach 2012
i 2013 na skutek sytuacji geopolitycznej. W latach 2003–2016 import z Chin do UE
zwiększył się mniej więcej trzyipółkrotnie ze 107 do 345 mld euro, ale nadal import
ponad dwukrotnie przewyższa eksport w ujęciu wartościowym. Pomimo rosnącego
eksportu w badanym okresie można zaobserwować utrzymujący się wyraźny deficyt
handlowy, który zwiększył się z 66 w 2003 r. do 175 mld euro w 2016 r.
124
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Rysunek 1. Wartość eksportu i importu między UE-28 i Chinami w latach 2003–
–2016 (w mld euro)

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Wielkość eksportu i importu między UE-28 i Chinami w latach 2003–
–2016 (w mln ton)

Źródło: opracowanie własne.
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Rozpatrując wagę przewożonych ładunków, analogicznie można zaobserwować
tendencję rosnącą eksportu z UE do Chin w badanym okresie niezakłóconą globalnym kryzysem finansowym, który miał relatywnie niewielki wpływ na popyt zgłaszany na towary przez chińską gospodarkę. Natomiast wielkość importu do UE spadła
po rekordowym 2007 r. i jednocześnie zmniejszeniu uległa dysproporcja dotycząca
tonażu. W 2007 r. deficyt po stronie UE wynosił ponad 54 mln t, a w 2016 r. już tylko
mniej więcej 10 mln t ładunku. Struktura handlu pod kątem przewożonego asortymentu stanowi wyjaśnienie takiego stanu rzeczy. Chiny eksportują do Europy m.in.
wartościową elektronikę, sprzęt AGD, odzież, obuwie, elementy wyposażenia wnętrz
i in., a importują głównie dobra przemysłowe, maszyny i środki transportu, a także
towary rolno-spożywcze.

Infrastrukturalne uwarunkowania roli Polski w transporcie
na szlaku euroazjatyckim
Koncepcja „Jeden pas, jedna droga” (One Belt, One Road) jest współczesną inicjatywą
władz Chin w celu reaktywacji jedwabnego szlaku1 przez rozbudowę infrastruktury.
W 2013 r. w Kazachstanie przewodniczący Chin przedstawił zarys pomysłu utworzenia nowego jedwabnego szlaku łączącego Chiny z Europą, pokazanego na rysunku 3,
w którym Polska odgrywa znaczącą rolę jako kraj docelowy i tranzytowy. Kolejowy
szlak lądowy prowadzi m.in. do Łodzi i Małaszewicz jako miejsc lokalizacji hubów
przeładunkowych podczas transferu towarów na zachód Europy [Liu, Shi 2016,
ss. 70–82].
Zdaniem C. Zhongwei, urzędnika ds. logistyki w Chengdu, w 2016 r. wysłano ponad 400 transportów towarowych koleją z czołowych miast Chin do Europy przez
Łódź, a w 2017 r. liczba ta przekroczy tysiąc pociągów. Z Chengdu do Europy prowadzą trzy szlaki kolejowe. Główny to linia środkowa, która biegnie do centralnego
miasta Polski – Łodzi, północna do Moskwy, w Rosji, a południowa do Stambułu,
w Turcji. Bezpośrednie połączenie kolejowe z Chin do Polski uruchomiono w 2013 r.,
w ramach nowego jedwabnego szlaku.

1
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J edwabny szlak jako droga handlowa łącząca Chiny z Europą i Bliskim Wschodem funkcjonował od III w.
p.n.e. do XVII w. n.e., a następnie stracił na znaczeniu z uwagi na odkrycie drogi morskiej do Chin [Millward
2013, ss. 6–7].
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Rysunek 3. Schemat nowego jedwabnego szlaku łączącego Azję i Europę

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Ośrodka Studiów Wschodnich.

Tabela 1. Międzygałęziowy czas trwania przewozu towarów z Chin do Polski według tras w 2016 r.
Główna gałąź transportu
Transport lotniczy
Transport kolejowy
Transport morski

Trasa
Chiny–Polska
Chengdu–Łódź
Chengdu–Łódź
Szanghaj–Gdańsk

Liczba dni
1–2
11–14
42
33

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przewoźników.

Połączenie kolejowe Chengdu–Łódź jest relatywnie konkurencyjne, o mniej więcej 30% tańsze niż najdroższy transport lotniczy oraz trzykrotnie szybsze niż przewóz ładunków drogą morską [Szymański 2016, s. 1]. Na przykładzie trasy Szanghaj–
–Gdańsk, łączącej dwa porty morskie, pokazano różnicę kilku dni, które należy doliczyć w wypadku dowiezienia ładunku do i z portu morskiego z komplementarnym
udziałem transportu drogowego lub kolejowego. Kolejne chińskie miasta dołączają
do inicjatywy bezpośrednich połączeń kolejowych do Europy. Szacuje się, że w 2017 r.
przewozy kolejowe będą się już odbywały z 11 miast, co oznacza znaczny progres,
który powinien być zauważalny w statystykach przewozowych.
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Rola transportu intermodalnego w przewozach ładunków
między UE a Chinami
Determinantą zwrócenia większej uwagi na transport intermodalny jako formę przewozu na dużych odległościach było dążenie do większej efektywności przewozu
poprzez konsolidację ładunków i łączenie minimum dwóch gałęzi transportu, a także stosowane w krajach Europy Zachodniej ograniczenia przewozów transportem
samochodowym. Transport drogowy ma relatywnie największy (93%) udział w zewnętrznych kosztach transportu, biorąc pod uwagę pracę przewozową wyrażoną w tonokilometrach [Rydzkowski 2015, s. 39]. Komisja Europejska uznała rozwój
transportu intermodalnego jako alternatywy dla drogowego przemieszczania ładunków za priorytetowe zadanie ogólnoeuropejskiej polityki transportowej [Mindur
2014, ss. 406–407]. Zgodnie z wytycznymi opublikowanej w 2011 r. Białej Księgi pt.
Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu do 2030 r. 30% dalekobieżnych samochodowych przewozów towarowych na odcinkach powyżej 300 km
powinno zostać przeniesionych na inne gałęzi transportu, natomiast do roku 2050
– ponad 50%.
Szlak euroazjatycki jest istotnym przykładem transportu intermodalnego, w którego ramach drogą morską w kontenerach przewozi się 22 mln TEU ładunków, co
w 2016 r. stanowiło ok. 16% udziału w światowym rynku. Na znaczeniu zyskuje drogowo-kolejowa forma przewozu na dalekie odległości, a w latach 2013–2016 widoczny
jest wyraźny wzrost, również w wymiarze wykonanej pracy przewozowej. Rola Polski
jako ważnego łańcucha w nowym jedwabnym szlaku w intermodalnych przewozach
kolejowych rośnie.
Analiza przeprowadzona na podstawie danych Urzędu Transportu Kolejowego
pokazała, że masa przewiezionych ładunków w transporcie intermodalnym osiągnęła
w 2016 r. rekordowy poziom 12,8 mln t, co oznaczało aż 25-proc. wzrost w stosunku
do roku poprzedniego, a praca przewozowa wzrosła o 0,7 mld tkm. Obsłużono ponad 1,4 mln TEU, a w strukturze przewożonych jednostek dominowały kontenery 20(47%) i 40-stopowe (43%). Przewozy intermodalne w transporcie kolejowym osiągnęły najwyższy w badanym okresie udział 8,6%, który w rzeczywistości odbiega od
znacznie większego potencjału rynku. Wobec tendencji rosnącej i fundamentalnych
przesłanek gospodarczych, a także rozwoju intermodalnych połączeń kolejowych na128

leży się spodziewać dalszych dynamicznych wzrostów.
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UTK.

Rysunek 4. Udział przewozów intermodalnych w rynku kolejowym w Polsce w latach 2003–2016 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UIRR i UNCTAD.
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Tabela 2. Ewolucja transportu kombinowanego w Europie w latach 2003–2016
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Zakończenie
Rola transportu intermodalnego w obsłudze handlu międzynarodowego na szlaku
euroazjatyckim rośnie zarówno pod kątem masy przewiezionych ładunków, wykonanej pracy przewozowej, jak i udziału w przewozach ogółem. Przeprowadzona analiza
pozwala na stwierdzenie, że potencjał transportu intermodalnego jest o wiele większy niż jego obecne wykorzystanie, co może być spowodowane występowaniem
barier rozwoju w zakresie luki infrastrukturalnej (ilościowej i jakościowej) kosztów
użytkowania np. linii kolejowych, a także niewystarczającej świadomości podmiotów
rynku dotyczącej możliwości wykorzystania rozwiązań intermodalnych.
Wyraźny deficyt w handlu zagranicznym między UE a Chinami determinuje konieczność transportu zwrotnego niewykorzystanych kontenerów i powrotu pustych
pociągów. W perspektywie dalszego rozwoju rynku należałoby poszukiwać możliwości intensyfikacji eksportu z Europy do Azji w dążeniu do większej równowagi w międzynarodowej wymianie handlowej. Polska ma szansę na umacnianie pozycji kraju
tranzytowego na szlaku euroazjatyckim poprzez rozwój terminali przeładunkowych.
Natomiast perspektywa wzrostu eksportu do Chin może się wiązać m.in. ze sprzedażą uznawanych za relatywnie bardziej ekologiczne towarów rolno-spożywczych.
Przewozy intermodalne, promowane przez UE, ze względu na możliwość ograniczania negatywnych kosztów zewnętrznych transportu powinny zyskiwać na znaczeniu
zgodnie z prowadzoną polityką.
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Application of the VECM Model for the Analysis of the Long-term Relationship Between Foreign Direct Investments and
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High-tech Industries
Abstract: The aim of this paper is to study the dynamic relationship between the inflow
of foreign direct investment (FDI) into Poland and the specialization of intra-industry
trade in high technology industries. To measure export and import specialization original
indicators of intra-industry trade were used. The basic tool used in this analysis is the
vector error correction model (VEC model). In light of the obtained results it can be stated
that the influence of FDI on intra-industry trade in Poland is bi-directional. On the one
hand, foreign direct investment strengthens specialization in import and, on the other
hand, reduces the intensity of Polish intra-industry export. The research uses Eurostat and
NBP data on export, import, and FDI in Poland.
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Wprowadzenie

Handel wewnątrzgałęziowy w świetle wielu badań naukowych staje się dominującą
formą wymiany handlowej pomiędzy wieloma krajami. Jego istotą jest dwukierunkowa wymiana towarów należących do tej samej gałęzi i różniących się co najwyżej jakością. Istnieją liczne teorie próbujące wyjaśnić genezę tego rodzaju wymiany handlowej, począwszy od teorii klasycznych, neoklasycznych, aż po teorie współczesne. Część
z nich kładzie akcent na podażową stronę handlu, a inne odnoszą się do strony popytowej. Na ich kanwie powstały też liczne modele tłumaczące rozwój handlu wewnątrzgałęziowego w określonych ujęciach: model Lancastera [1980, ss. 151–175], Helpmana
[1981, ss. 305–340], Brolla i Gilroy’a [1994, ss. 45–126], Cieślika [2000, ss. 99–131] i inne.
Mnogość teorii i modeli oraz ich ciągła ewolucja świadczą o złożoności i narastającej
dynamice tego zjawiska oraz o jego uzależnieniu od lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych występujących w różnych krajach. Również w zakresie pomiaru
handlu wewnątrzgałęziowego w literaturze przedmiotu można znaleźć różne podejścia, chociaż stosunkowo często są stosowane indeks Grubela-Lloyda [Grubel, Lloyd
1971, ss. 494–517] i wskaźnik Balassy [1965, ss. 99–123]. Handel wewnątrzgałęziowy
można też uznać za formę proeksportowej i proimportowej specjalizacji kraju. Zostało to wykorzystane przez Glejsera, Goossensa, van den Eede [1982, ss. 363–369] do
opracowania metody pomiaru intensywności handlu wewnątrzgałęziowego bazującej
na wskaźnikach specjalizacji proeksportowej i proimportowej. Istnieją również teorie
ekonomiczne, które za jeden z czynników stymulujących handel zagraniczny uważają bezpośrednie inwestycje zagraniczne [Markusen 1983, ss. 341–356, Ozawa 1992,
ss. 27–54, Fukao, Ishido, Ito 2003, ss. 16–19]. Jednak z drugiej strony można wskazać
koncepcje teoretyczne, według których w określonych warunkach inwestycje zagraniczne wypierają handel. Stosunkowo rzadziej bada się zależności pomiędzy handlem
wewnątrzgałęziowym i inwestycjami zagranicznymi, a i tu nie ma jednoznacznych
rozstrzygnięć, czy inwestycje wzmacniają handel, czy też go wygaszają [Greenaway,
Hine, Milner 1995, ss. 1505–1518; Fontagné, Freudenberg, Péridy 1997, ss. 118–120;
Aturupane i in. 1999, ss. 62–81; Salamaga 2011, ss. 44–53]. Stwarza to pole do kolejnych badań nad relacjami między BIZ i handlem wewnątrzgałęziowym. Niniejszy artykuł podejmuje ten właśnie wątek w odniesieniu do Polski. Narzędziem badawczym
zastosowanym w pracy jest model wektorowej korekty błędem (Vector Error Correction
134

Model – VECM). Podstawą do przeprowadzenia zamierzonego badania są szeregi cza-

Wykorzystanie modelu VECM do analizy długookresowej zależności pomiędzy bezpośrednimi inwestycjami
zagranicznymi i proeksportową oraz proimportową specjalizacją polskiego handlu w branżach high-tech

sowe danych kwartalnych reprezentujące proeksportową i proimportową specjalizację w handlu zagranicznym oraz zasoby bezpośrednich inwestycji zagranicznych lokowanych w Polsce. Celem badania jest wykrycie dynamicznych zależności pomiędzy
specjalizacją w polskim handlu zagranicznym a napływem bezpośrednich inwestycji
zagranicznych. Dzięki temu będzie możliwe określenie kierunku i siły wzajemnego oddziaływania pomiędzy odpowiednimi zmiennymi zarówno w krótkim, jak i w długim
okresie. Intensywność handlu wewnątrzgałęziowego zmierzono za pomocą autorskich wskaźników specjalizacji skonstruowanych na bazie metody Glejsera, Goossensa, van den Eede [1982, ss. 363–369].

Metodyka badania
Specjalizacja w handlu zagranicznym Polski jest faktem potwierdzonym w licznych
badaniach empirycznych [Czarny, Śledziewska 2009, ss. 211–242; Molendowski 2006,
ss. 75–92; Salamaga 2011, ss. 44–53; Salamaga 2013, ss. 146–171]. Do pomiaru handlu
wewnątrzgałęziowego badacze wykorzystują przeważnie wskaźnik Grubela-Lloyda
[Grubel, Lloyd 1971, ss. 494–517] lub Greenwaya, Hine’a i Milnera [1995, ss. 1505–
–1518]. Rzadziej natomiast znaleźć można zastosowanie w tym celu wskaźnika
Glejsera, Goossensa, van den Eede [1982, ss. 363–369], mimo że jest on przytaczany w licznych pracach poświęconych metodom pomiaru handlu zagranicznego.
Tymczasem zaletą przedmiotowego podejścia jest – w przeciwieństwie do innych
przytaczanych metod – uwzględnianie specjalizacji kraju w eksporcie i imporcie. Być
może niedopracowanie metodologiczne jest przyczyną mniejszej popularności podejścia Glejsera, Goossensa, van den Eede [1982, ss. 363–369]. W szczególności brak
jasnych kryteriów pozwalających rozstrzygnąć, kiedy w ujęciu dynamicznym mamy
do czynienia z intensyfikacją handlu wewnątrzgałęziowego, a kiedy z intensyfikacją
handlu międzygałęziowego. W zasadzie niemożliwe jest również ustalenie rozmiarów
samego handlu wewnątrzgałęziowego przy zastosowaniu przedmiotowej metody.
Zapewne te argumenty obniżają atrakcyjność opisywanego narzędzia wśród badaczy. Z drugiej jednak strony niedostatki metodologiczne metody Glejsera, Goossensa, van den Eede [1982, ss. 363–369] stwarzają pole do jej ciągłego ulepszania. Autor
niniejszego artykułu podjął próbę modyfikacji omawianego podejścia badawczego
poprzez zmianę konstrukcji proeksportowych i proimportowych wskaźników specjalizacji handlu na te, których kierunek zmian w czasie jednoznacznie wskazuje, czy
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specjalizacja w handlu rośnie, czy też maleje. Jedną z wad oryginalnego podejścia
w tym zakresie było to, że na podstawie samego kierunku zmian wskaźników specjalizacji eksportu ai oraz specjalizacji importu bi nie dało się jednoznacznie stwierdzić,
czy zachodzi poprawa specjalizacji, czy też nie (np. wzrost wskaźników o ujemnych
wartościach świadczył o poprawie specjalizacji, ale wzrost wskaźników o wartościach
dodatnich – o jej pogorszeniu). W niniejszym opracowaniu zaproponowano następujące przekształcone wskaźniki, które tej wady nie mają:
					(1)
					(2)
gdzie:
I_Exi – wskaźnik intensywności eksportu w odniesieniu w i-tej gałęzi,
I_Imi – wskaźnik intensywności importu w odniesieniu w i-tej gałęzi,
X – globalna wartość eksportu badanego kraju (na rynek światowy lub do wybranej
grupy krajów),
Xi – wartość eksportu analizowanego kraju w i-tej gałęzi,
Xgi – wartość światowego eksportu (lub eksportu wybranej grupy krajów) do wyróżnionego kraju w i-tej gałęzi,
Xg – wartość globalnego eksportu światowego (lub eksportu wybranej grupy krajów),
M – globalna wartość importu badanego kraju (z rynku światowego lub z wybranej
grupy krajów),
Mi – wartość importu analizowanego kraju w i-tej gałęzi,
Mgi – wartość światowego importu (lub importu wybranej grupy krajów) do wyróżnionego kraju w i-tej gałęzi,
Mg – wartość globalnego importu światowego (lub importu wybranej grupy krajów).
Wzrost wartości wskaźnika I_Exi (I_Imi) wskazuje na poprawę specjalizacji proeksportowej (proimportowej), a spadek jego wartości wskazuje na jej pogorszenie.
W warunkach przewagi specjalizacji o charakterze wewnątrzgałęziowym wartości
obu wskaźników są bliskie zeru.
Intensywność proeksportową i proimportową polskiego handlu można analizować w odniesieniu do branż o różnym stopniu zaawansowania technologicznego, np.
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gii i niskich technologii2. Umożliwia to lepszą ocenę zdolności do konkurowania kraju w skali międzynarodowej i pozwala na uporządkowanie branż o różnym stopniu
innowacyjności według ich konkurencyjności. Celem artykułu jest zbadanie relacji
pomiędzy specjalizacją w handlu zagranicznym Polski mierzoną wskaźnikami (1) i (2)
a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W tym celu zastosowano model wektorowej korekty błędem o następującej postaci [Majsterek 1998, ss. 113–130,
Kusideł 2000, ss. 48–64]:

gdzie:
Π – macierz mnożników długookresowych
Πi – macierz mnożników krótkookresowych
Ai – macierze parametrów wielomianowego operatora opóźnień,
Dt – wektor zawierający składniki deterministyczne (np. trend, sezonowość),
Xt – wektor obserwacji wartości analizowanych procesów,
Ψ– macierz współczynników przy składnikach deterministycznych wektora Dt,
– proces białoszumowy.
W niniejszych badaniach wektor obserwacji Xt zawierał zmienne reprezentujące
zasoby inwestycji bezpośrednich w Polsce oraz wskaźniki proeksportowej i proimportowej specjalizacji. Na podstawie wyników wstępnej analizy dynamicznej struktury szeregów czasowych BIZ i wskaźników specjalizacji handlu do modelu VECM wprowadzono efekty sezonowe Si, trend oraz wyraz wolny tj. Dt = [S1, S2, S3, t, const].
Model 3 oszacowano dla danych kwartalnych obejmujących okres od pierwszego
kwartału 2004 r. do drugiego kwartału 2016 r. Estymację tego modelu poprzedziło
badanie stacjonarności szeregów czasowych odpowiednich zmiennych, a następnie
testowanie ich kointegracji. Stopień zintegrowania szeregów czasowych zbadano za
pomocą rozszerzonego testu Dickeya-Fullera (test ADF), a ich kointegrację – za pomocą testu Johansena [1991, ss. 1551–1581; 1992, ss. 383–397]. Długookresową zależność pomiędzy badanymi zmiennymi określono na podstawie oszacowania wektora kointegrującego β. Dodatkowo reakcję poszczególnych zmiennych na szokowe
i jednorazowe zmiany ze strony innych zmiennych wektora Xt przeanalizowano za po2

 yróżnione branże odpowiadają klasyfikacji towarów OECD według intensywności technologicznej odW
zwierciedlającej poziom nakładów na badania naukowe i rozwój.
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mocą funkcji odpowiedzi na impuls. W tym celu model wektorowej autoregresji (Vector Autoregression – VAR) został sprowadzany do postaci procesu średniej ruchomej,
w której uwzględnia się również oddziaływania zakłóceń losowych [Majsterek 1998,
ss. 113–130; Kusideł 2000, ss. 48–64; Osińska, Kośko, Stempińska 2007, ss. 367–376]:

gdzie:

B – macierz parametrów stojących przy nieopóźnionych wartościach składowych
wektora Xt.
Elementy macierzy Φi można interpretować jako odpowiedzi wyróżnionej zmiennej wektora Xt na impuls ze strony innej zmiennej przy założeniu warunków ceteris
paribus.

Wyniki estymacji modelu VECM
W niniejszych badaniach ograniczono się do analizy zależności pomiędzy napływem
BIZ i specjalizacją w handlu zagranicznym w Polsce w branżach wysokich technologii, które obecnie są postrzegane jako motory rozwoju ekonomicznego. Na wstępie za pomocą testu ADF zbadano stacjonarność kwartalnych szeregów czasowych
utworzonych dla zmiennych: BIZ – bezpośrednich inwestycji zagranicznych, I_Ex –
wskaźnika specjalizacji proeksportowej, I_Im – wskaźnika specjalizacji proimportowej. Wyniki tego testu zamieszczono w tabeli 1 (w nawiasach podano prawdopodobieństwa testowe).
Z tabeli 1 wynika, że żaden z rozpatrywanych szeregów czasowych nie jest stacjonarny, natomiast pierwsze przyrosty zmiennych są stacjonarne. Mówimy więc
o zintegrowaniu szeregów czasowych w stopniu pierwszym. Przy ustalaniu optymalnej liczby opóźnień zmiennych na podstawie modelu VAR posłużono się kryteriami
informacyjnymi [Osińska, Kośko, Stempińska 2007, ss. 380–381]. Wyniki kryteriów
Akaike i Schwarza wskazały, że optymalny rząd opóźnienia zmiennych wynosi dwa.
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istotności 0,05 zmienne są skointegrowane w stopniu pierwszym. Wyniki ocen parametrów modelu, wartości współczynnika determinacji, a także wartości statystyki
Durbina-Watsona przedstawiono w tabeli 2. Wiersz tabeli oznaczony symbolem EC1
zawiera oceny składnika korekty błędem. Komponent ten reprezentuje mechanizm
krótkookresowych dostosowań służący dochodzeniu do długookresowego stanu
równowagi modelowanej zmiennej. W kolejnych równaniach dla zmiennych ΔBIZ,
ΔI_Ex, ΔI_Im obliczone współczynniki determinacji (R2) wskazują na umiarkowanie
dobre dopasowanie równań modelu VECM do danych empirycznych (patrz. tabela 2).
Ponadto wyniki testu Durbina-Watsona (D-W) w żadnym z równań nie potwierdziły
występowania istotnej autokorelacji reszt.
Tabela 1. Wyniki badania stacjonarności zmiennych za pomocą testu ADF
Oznaczenie zmiennej
I_Im
I_Ex
BIZ

Wynik testu ADF
dla pierwszych
dla zmiennej
przyrostów zmiennej
-1,2777
-9,7329
(0,1831)
(0,0000)
-0,9768
-11,0259
(0,2901)
(0,0000)
-2,4748
-7,5404
(0,3387)
(0,0000)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu i NBP.

Tabela 2. Wyniki estymacji modelu VECM
Zmienna
objaśniająca
const
∆BIZ_1
∆I_Ex _1
∆I_Im _1
S1
S2
S3
t
EC1
R2
D-W

Zmienna zależna
∆BIZ

p-value

0,0414
0,0234
-0,0572
0,0723
0,0248
0,0281
-0,0941
0,0854
0,0416
0,0200
-0,0234
0,0456
0,0151
0,0335
-0,0003
0,0239
-0,0078
0,0472
0,4712
1,9919

∆I_Ex

p-value

-0,0012
0,0968
-0,0596
0,0479
-0,3251
0,0033
-0,4194
0,0362
0,0423
0,0146
0,0221
0,0431
0,0449
0,0119
0,0002
0,0785
-0,0069
0,0677
0,6520
2,1171

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu i NBP.

∆I_Im

p-value

-0,0267
0,0003
0,0457
0,0248
0,0423
0,0297
0,0573
0,0647
-0,0004
0,0963
-0,0042
0,0582
-0,0003
0,0965
0,0007
0,0005
-0,0196
0,0000
0,4711
1,96469
139

Marcin Salamaga

Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli 2 można stwierdzić, że napływ
inwestycji bezpośrednich do Polski istotnie (na poziomie istotności 0,05) zmniejszał
specjalizację proeksportową naszego handlu w branżach zaawansowanych technologii i jednocześnie zwiększał specjalizację proimportową w takich branżach. Z kolei
zwiększanie intensywności wewnątrzgałęziowego eksportu w branżach zaawansowanych technologicznie implikowało istotne zwiększenie napływu BIZ, a wzrost intensywności wewnątrzgałęziowego importu powodował zmniejszenie napływu BIZ,
przy czym ta ostatnia zależność nie jest statystycznie nieistotna na poziomie istotności 0,05. Analizując oceny parametrów stojących przy składnikach sezonowych oraz
przy zmiennej czasowej, można stwierdzić ponadto, że zarówno sezonowość w ujęciu
kwartalnym, jak i trend były czynnikami istotnie wpływającymi przede wszystkim na
inwestycje bezpośrednie oraz wskaźnik proimportowej specjalizacji importu. Oceny
parametrów składnika korekty błędem EC1 są ujemne i statystycznie istotne w równaniu dla zmiennych ∆BIZ oraz ∆I_Im, co zapewnia dochodzenie do stanu równowagi
w wyniku krótkookresowego procesu dostosowań. Najsilniejsza korekta odchylenia
od długookresowej równowagi występuje w ostatnim równaniu, w którym modelowana jest zmienna ∆I_Im. Tutaj około 1,96% nierównowagi od długookresowej ścieżki
wzrostu jest korygowane przez krótkookresowy proces dostosowań. W tabeli 3 podano parametry wektora kointegrującego β po znormalizowaniu względem zmiennej
BIZ oraz parametry wektora dostosowań α.
Tabela 3. Wyniki oszacowań wektora kointegrującego (β) i wektora dostosowań (α)
Parametr

BIZ

I_Ex

I_Im

β

1.0000***

0,59359 **

36,988 **

α

-0,0078**

0,0269***

-0,0195**

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu i NBP.
Symbolami *, **, *** oznaczono istotności parametrów odpowiednio na poziomie: 10%, 5% i 1%.

Parametry stojące przy zmiennych I_Ex, I_Im w równaniu długookresowym są statystycznie istotne przy poziomie istotności 0,05. Oznacza to, że wskaźniki intensywności wewnątrzgałęziowej eksportu i importu mogą być traktowane jako zmienne
długookresowego oddziaływania na bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Parametry wektora α wskazują z kolei na szybkość dostosowań BIZ w kolejnych równaniach
modelu VECM. Najwyższe tempo dostosowań stwierdzono w równaniu opisującym
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Wyniki funkcji odpowiedzi na impuls
Aby lepiej poznać naturę sprzężeń zwrotnych pomiędzy BIZ i wskaźnikami proeksportowej oraz proimportowej specjalizacji w polskim handlu zagranicznym, zastosowano funkcję odpowiedzi na impuls. Na rysunku 1 zilustrowano przebieg funkcji
odpowiedzi I_Ex, I_Im na impuls BIZ, a na rysunku 2 – przebieg funkcji odpowiedzi
BIZ na impulsy ze strony I_Ex oraz I_Im.
Rysunek 1. Reakcja wskaźników I_Ex, I_Im na impuls ze strony bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i NBP.

Z rysunku 1 wynika, że jednorazowa szokowa zmiana po stronie BIZ powoduje
w kolejnym okresie silny spadek, a następnie nieznaczny wzrost specjalizacji wewnątrzgałęziowej w polskim eksporcie. Cykliczne zmiany wskaźnika I_Ex szybko
jednak zanikają i w dłuższym okresie specjalizacja proeksportowa stabilizuje się na
niższym poziomie niż w momencie początkowym. Z kolei proimportowa specjalizacja w handlu wskutek jednorazowego impulsu ze strony BIZ najpierw rośnie, a potem wraca do poziomu zbliżonego do stanu wyjściowego. Na podstawie przebiegu
krzywych na rysunku 2 można stwierdzić, że jednorazowa szokowa zmiana po stronie wskaźnika proimportowej specjalizacji w handlu w kolejnym kwartale powoduje
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gwałtowny spadek zasobów BIZ, po którym następuje niewielki ich wzrost, a po wygaśnięciu oscylacyjnych zmian BIZ stabilizują się one na poziomie znacznie niższym
od wyjściowego. Szokowa zmiana ze strony wskaźnika proeksportowej specjalizacji
handlu powoduje w pierwszych czterech, pięciu kwartałach krótki ruch oscylacyjnych BIZ z fazą wzrostową w pierwszym kwartale, a w dłuższym okresie BIZ stabilizują
się na poziomie nieznacznie niższym od początkowego.
Rysunek 2. Reakcja bezpośrednich inwestycji zagranicznych na impuls ze strony
wskaźników I_Ex, I_Im

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu i NBP.

Zakończenie
Specjalizacja jest swoistym „znakiem czasów” dla współczesnego handlu zagranicznego. Dzięki specjalizacji zwiększa się lista potencjalnych korzyści dla krajów prowadzących wymianę handlową. Dotyczy to zarówno krajów rozwijających się, gdyż pozwala
na ich udział w bardziej zaawansowanych procesach produkcji, jak i krajów rozwiniętych, do których zaliczana jest Polska. Szczególnie „nobilitująca” dla gospodarki jest
specjalizacja wewnątrzgałęziowa w branżach zaawansowanych technologicznie,
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gólnie z takim branżami powiązane są bezpośrednie inwestycje zagraniczne, dzięki
którym do gospodarki dopływają nowoczesna technika i wiedza, co w konsekwencji
pozwala na redukcję luki technologicznej wobec zagranicy. Niniejsze badanie pokazało dwutorowy wpływ BIZ na handel wewnątrzgałęziowy w branżach high-tech:
z jednej strony poprawiają one specjalizację w imporcie, a z drugiej strony zmniejszają specjalizację w eksporcie. Może to wynikać m.in. z faktu, że tworzone w ramach
inwestycji bezpośrednich filie korporacji międzynarodowych w Polsce zwiększają import komponentów (np. z krajów macierzystych firm wielonarodowych) koniecznych
do realizacji produkcji w Polsce, a na wyraźny wzrost eksportu w branżach high-tech
trzeba jeszcze poczekać. Z drugiej strony w świetle otrzymanych wyników wzrost
specjalizacji w handlu zagranicznym Polski w branżach zaawansowanych technologii w długim okresie nie przekłada się na zwiększony napływ BIZ. Przedstawione
w niniejszym artykule wyniki dynamicznych zależności między BIZ i intensywnością
wewnątrzgałęziową w handlu zagranicznym w branżach zaawansowanych technologicznie świadczą o tym, że branże nie mają jeszcze wystarczającego potencjału, aby
konkurować na rynkach międzynarodowych, co nie jest wykluczone w przyszłości.
Sprzyjać temu mogą dalsze zmiany strukturalne w gospodarce nastawione na rozwój nowoczesnej techniki i innowacyjności. Nieodzowna staje się przy tym rola władz
rządowych i samorządowych, które są wyposażone w odpowiednie instrumenty polityki gospodarczej mogące wspierać rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Przedstawione tu podejście badawcze wykorzystujące autorski wskaźnik specjalizacji handlu
wewnątrzgałęziowego i model VECM należy uznać za przyczynek do dalszych badań
relacji pomiędzy BIZ i handlem wewnątrzgałęziowym, np. z wykorzystaniem innych
metod pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego czy prowadzonych w odniesieniu do
innych branż gospodarki. Wydaje się również zasadne powtórzenie tego typu badania w przyszłości, co pozwoli zaktualizować charakter relacji BIZ–handel wewnątrzgałęziowy oraz ocenić postęp w rozwoju konkurencyjności branż high-tech.
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Wymiana towarowa krajów bałtyckich w latach
2010–2016 a sankcje gospodarcze przeciw Rosji
Commodity Exchange of the Baltic States in 2010–2016
and Economic Sanctions against Russia
Abstract: The accession to the EU gives the Baltic states new economic perspectives,
particularly in commodity exchange. Despite these big changes, Russia still remains an
important trading partner. In the spring of 2014, the EU and other western countries
applied economic sanctions against Russia as a result of the annexation of the Crimea
and the destabilization of Ukraine. In August, the Russian government adopted retaliatory
sanctions against the EU food embargo on the Russian Federation. The aim of this article
is to analyze the changes in the commodity exchange of the Baltic countries during the
EU sanctions and embargo of Russia. The subject of the study was the change of exports
and imports of the Baltic countries according to the CN classification on a two-digit level.
The article uses a comparative analysis to examine changes in the commodity exchange
of the Baltic States in the period before and after the introduction of the sanctions - the
study coveres the years 2010-2016. As a result of the research, it was found that changes in
the commodity exchange of the Baltic States concerned both the structure and the target
countries.
Key words: Baltic countries, exports, imports, destination countries, economic sanctions,
Russia

Wprowadzenie
Po wstąpieniu do UE w 2004 r. w krajach bałtyckich nastąpiło wyraźne przyśpieszenie obrotów handlu zagranicznego [Molendowski 2012, s. 208]. Jednak w latach
* wolkonowski@uwb.edu.pl
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2008–2009 gospodarki tych krajów mocno dotknął kryzys finansowo-gospodarczy,
który wyhamował dynamikę handlu zagranicznego. W kolejnych latach (2010–2013)
gospodarki krajów bałtyckich potrafiły odbudować utraconą dynamikę wzrostu gospodarczego i handlu zagranicznego, gdzie ważnym partnerem była Federacja Rosyjska (dalej FR). Wiosną 2014 r. wybuchł konflikt rosyjsko-ukraiński z powodu aneksji
Krymu oraz destabilizacji Ukrainy. Ze względu na te działania UE i kraje zachodnie
zastosowały od 31 lipca 2014 r. (początkowo na 1 rok) sankcje gospodarcze wobec
Rosji, które następnie przedłużano. Dotyczyły one:
1.

ograniczenia dostępu do unijnych pierwotnych i wtórnych rynków kapitałowych;

2.

zakazu eksportu i importu broni;

3.

zakazu eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych
lub dla użytkowników wojskowych w Rosji;

4.

ograniczenia dostępu Rosji do pewnych strategicznie cennych technologii
i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

Z inicjatywy UE sankcjami objęto 149 osób i 38 podmiotów [Ćwiek-Karpowicz
2015, ss. 115–147; Rada 2017]. W odpowiedzi na te kroki rząd Rosji w dniu 6 sierpnia
2014 r. na podstawie dekretu prezydenta [Putin 2014] wprowadził odwetowe sankcje
dotyczące importu żywności do FR z UE. Na liście zakazanych importowanych artykułów spożywczych objętych rosyjskimi sankcjami znalazły się produkty, które do Rosji
eksportowały kraje bałtyckie (mięso i produkty mięsne, mleko i produkty mleczne,
jajka, ryby, owoce i warzywa – razem 52 pozycje) [Miedwiediew 2015]. Celem artykułu jest zbadanie zmian, jakie nastąpiły w wymianie handlowej krajów bałtyckich
na skutek sankcji unijnych i kontrsankcji odwetowych FR. Badania zostały przeprowadzone na podstawie danych statystycznych urzędów statystycznych krajów bałtyckich [Central 2017; Statistical 2017; Statistics 2017].

Wymiana towarowa krajów bałtyckich w latach
2010–2016
Estonia, Łotwa i Litwa w dniu 1 maja 2004 r. wstąpiły do UE, co stworzyło nowe perspektywy i szanse gospodarcze. Szczególnie szerokie możliwości powstały w wymianie handlowej z krajami UE, gdyż uproszczenie lub likwidacja barier celnych
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stały się dużym impulsem do międzynarodowej wymiany handlowej [Molendowski
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2012, ss. 177–179, 191]. Po wstąpieniu do UE nowe perspektywy pojawiły się również w handlu z krajami trzecimi (m.in. z Rosją, z którą UE ma dosyć trudne stosunki) w ramach wspólnej polityki handlowej [Kuśpit 2009, ss. 159–164, Molendowski
2012, ss. 180–181; Zysk 2013, s. 114]. W okresie 2004–2008 średnioroczna stopa
wzrostu eksportu Estonii wynosiła 15,4%, a importu – 12,9%; Łotwy odpowiednio
19,8% i 18,6%; Litwy – 21,1% i 20,7%. Mocny trend wzrostowy został wyhamowany
przez kryzys finansowy – w 2009 r. Estonia odnotowała spadek eksportu o 23,4%
i importu o 33,3% do roku poprzedniego; Łotwa miała spadki o 18,7% i 37,4%; Litwa zaś o 26,6% i 37,9%. W latach 2010–2013 kraje bałtyckie przechodziły kolejne
okresy wzrostu – średnioroczna stopa wzrostu eksportu Estonii wynosiła 13,9%, importu zaś 14,5%; Łotwy – 14,5% dla eksportu i importu; Litwy – 16,2% i 14,1%. Ten
pozytywny trend został wyhamowany w roku 2014, gdy nastąpiły spadki eksportu
i importu w Estonii i na Litwie, a na Łotwie był minimalny wzrost (tabela 1). W latach
2015–2016 widoczny jest dalszy lekki spadek eksportu i importu. Z danych kwartalnych zawartych na rysunku 1 widzimy, że sytuacja w ostatnich kwartałach 2016
i pierwszych kwartałach 2017 r. nieco się poprawiła – jak widać import krajów bałtyckich był większy niż eksport.
Rysunek 1. Kwartalne dane eksportu i importu krajów bałtyckich od 2010 do połowy 2017 r.

Źródło: opracowanie własne.
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∆o

34,8%
27,5%
30,3%
25,5%
32,7%
34,5%

2010

8,74
9,27
6,68
8,41
15,65
17,65

Wo

Źródło: opracowanie własne.

Litwa

Łotwa

Estonia

Eksport
Import
Eksport
Import
Eksport
Import

Kraj/Rok
∆o
37,3%
37,3%
27,8%
30,6%
28,8%
29,3%

2011
12,00
12,73
8,54
10,98
20,15
22,83

Wo

∆o
4,3%
10,8%
15,7%
13,9%
14,4%
9,0%

2012
12,52
14,10
9,87
12,51
23,05
24,88

Wo

∆o
-1,8%
-1,4%
1,5%
1,0%
6,5%
5,3%

2013
12,29
13,90
10,02
12,64
24,54
26,21

Wo

∆o
-2,3%
-0,8%
2,3%
0,2%
-0,7%
-1,2%

2014
12,01
13,79
10,25
12,65
24,36
25,89

Wo

∆o
-3,6%
-5,0%
1,1%
-1,3%
-6,0%
-1,9%

2015
11,58
13,10
10,36
12,49
22,90
25,40

Wo

Tabela 1. Eksport, import krajów bałtyckich Wo w latach 2010-2016 (w mld euro) i zmiana ∆o r/r (w %)
∆o
2,7%
3,2%
1,1%
-3,2%
-1,3%
-2,8%

2016
11,89
13,52
10,36
12,25
22,61
24,70

Wo
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Eksport i import krajów bałtyckich z Rosją w latach
2010–2016
Na rysunku 2 są przedstawione wartości kwartalne eksportu i importu krajów bałtyckich z Rosją od 2010 r. do połowy 2017 r. Wynika z nich, że wraz z wprowadzeniem
sankcji unijnych (które nie miały bezpośredniego przełożenia na eksport krajów bałtyckich do Rosji z powodu braku tych pozycji w handlu zagranicznym tych krajów),
a następnie kontrsankcji rosyjskich znacznie zmniejszył się eksport z Litwy do Rosji
i import z Rosji na Litwę, a także w Estonii i na Łotwie. Średnioroczna stopa wzrostu
w okresie 2013–2016 eksportu Estonii do Rosji wynosiła −5,3% i importu −2,9%; na
Łotwie odpowiednio +1,7% i −0,6%; na Litwie – 3,4% i −0,6% (obliczenia według danych z tabeli 2).
Rysunek 2. Kwartalne dane eksportu i importu krajów bałtyckich z Rosją od roku
2010 do połowy 2017 r. (w mld euro)

Źródło: opracowanie własne.

W tabeli 3 przedstawiono udziały eksportu i importu krajów bałtyckich z RF. Wynika z nich dosyć skomplikowany obraz – w pierwszym okresie (2010–2012) udziały
na ogół mają tendencje wzrostowe, a w latach 2014–2016 – spadkowe, co widać na
rysunkach 3–8. Mimo tych zmian Rosja nadal pozostała podstawowym partnerem
handlowym dla Litwy i trzecim, czwartym partnerem handlowym dla Łotwy. Inaczej
jest w wypadku Estonii – udział handlu z Rosją w latach 2014–2016 spadł na pozycje
5–8. Z danych zawartych na rysunkach 3–8 widać również rosnącą wzajemną wymianę handlową krajów bałtyckich w badanym okresie.
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Eksport
Import
Eksport
Import
Eksport
Import

2010
∆R
WR
0,844 40,5%
0,763 27,7%
0,707 57,1%
0,842 17,0%
2,450 56,8%
5,758 46,9%

2011
WR
∆R
1,312 55,4%
1,265 65,8%
0,901 27,4%
0,938 11,4%
3,340 36,3%
7,316 27,1%
WR
1,512
1,004
1,126
1,178
4,355
7,793

∆R
15,2%
-20,6%
24,9%
25,6%
30,4%
6,5%

2012

2013
WR
∆R
1,411
-6,6%
0,787
-21,6%
1,163
3,3%
1,058
-10,2%
4,869
11,8%
7,368
-5,4%

2014
WR
∆R
1,187
-15,9%
0,852
8,3%
1,098
-5,6%
1,021
-3,4%
5,081
4,4%
5,348
-27,4%

2015
WR
∆R
0,772
-35,0%
0,785
-7,8%
0,837
-23,8%
1,075
5,3%
3,139
-38,2%
4,138
-22,6%

2016
WR
∆R
0,773
0,2%
0,748
-4,8%
0,793
-5,2%
0,950
-11,6%
3,046
-3,0%
3,432
-17,1%

Eksport
Import
Eksport
Import
Eksport
Import

2010
∆R
UR
9,7%
0,4
8,2%
0,0
10,6% 1,8
10,0% 0,0
15,7% 2,5
32,6% 2,7

Źródło: opracowanie własne.

Litwa

Łotwa

Estonia

Kraj/Rok

2011
UR
∆R
10,9% 1,2
9,9%
1,7
10,6%
0
8,5% -1,5
16,6% 0,9
32,0% -0,6

2012
UR
∆R
12,1%
1,2
7,1%
-2,6
11,4%
0,8
9,4%
0,9
18,9%
2,3
31,3%
-0,7

2013
UR
∆R
11,5% -0,6
5,7% -1,4
11,6% 0,2
8,4% -1,0
19,8% 1,1
28,1% -3,2

2014
UR
∆R
9,9%
-1,6
6,2%
0,5
10,7%
-0,9
8,1%
-0,3
20,9%
1,1
20,7%
-7,4

2015
UR
∆R
6,7%
3,2
6,0%
-0,2
8,1%
-2,6
8,6%
0,5
13,7%
-7,2
16,3%
-4,4

2016
UR
∆R
6,5%
0,2
5,5%
-0,5
7,7%
-0,4
7,8%
-0,8
13,5%
-0,2
13,9%
-2,4

Tabela 3. Udział eksportu i importu krajów bałtyckich z Rosją w latach 2010–2016 (w %) i zmiana do roku poprzedniego (w p.p.)

Źródło: opracowanie własne.

Litwa

Łotwa

Estonia

Kraj/Rok

Tabela 2. Eksport, import krajów bałtyckich z Rosją WR 2010–2016 (w mld euro) i zmiana ∆R r/r (w %)
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Rysunek 3. Udziały (w %) państw partnerów eksportu Estonii w latach 2010–2016

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 4. Udziały (w %) państw partnerów importu Estonii w latach 2010–2016

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 5. Udziały (w %) państw partnerów eksportu Łotwy w latach 2010–2016

Źródło: opracowanie własne.

Z danych przedstawionych na rysunkach 3–4 wynika, że podstawowymi partnerami handlowymi Estonii są Szwecja, Finlandia, Niemcy oraz Litwa i Łotwa. Prawie
wszystkie udziały tych państw w wymianie towarowej Estonii wzrosły, a Rosji – znacząco się zmniejszyły. W wymianie towarowej Łotwy (rysunki 5–6) wiodące pozycje
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utrzymały Litwa i Estonia oraz Niemcy i Polska, a udziały Rosji również znacznie się
skurczyły.
Rysunek 6. Udziały (w %) państw partnerów importu Łotwy w latach 2010–2016

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 7. Udziały (w %) państw partnerów eksportu Litwy w latach 2010–2016

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 8. Udziały (w %) państw partnerów importu Litwy w latach 2010–2016

Źródło: opracowanie własne.
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W wymianie towarowej Litwy w badanym okresie podstawowym partnerem nadal pozostała Rosja – udziały eksportu i importu z Rosją co prawda zmalały, ale pozostały największe mimo znacznej zniżkowej tendencji. Kolejne miejsca zajmują Łotwa,
Polska i Niemcy z wyraźnymi wzrostowymi trendami udziałów w wymianie towarowej Litwy.

Zmiany w strukturze wymiany towarowej krajów
bałtyckich w 2010–2016
Strukturę eksportu rozpatrzymy według klasyfikacji CN 2016 na drugim poziomie. Zawiera ona 22 sekcje i 99 działów. Na tym poziomie była dokonana analiza porównawcza struktury wymiany handlowej krajów bałtyckich, uwzględniając sankcje unijne
i embargo rosyjskie nałożone latem i jesienią 2014 r.
Eksport Estonii do Rosji największe straty odniósł w latach 2014–2016 – ponad
638 mln euro do roku 2013. W tabeli 4 zawarte zostały zmiany w strukturze eksportu i jego straty w okresie 2013–2016. Doszło do nich w sekcji I (Zwierzęta żywe),
gdzie wartość eksportowanych dóbr do Rosji zmalała z 70,3 mln euro w roku 2013
do 1,7 mln euro w roku 2016 (spadek ponad czterdziestokrotny); w sekcji IV – ze
162,2 mln euro do 81,4 mln euro. Spadki te wynikały z embarga rosyjskiego. Duże
straty w sekcjach V (o 45 mln euro) i XVI (o 222 mln euro) prawdopodobnie wynikały z pogarszającego się klimatu współpracy gospodarczej. Jeżeli w wypadku
produktów z sekcji XVI Estonia potrafiła znaleźć nowych nabywców i w ogólnym
eksporcie sekcja ta nie odnotowała strat w latach 2013–2016, to nie udało się
tego dokonać w innych sekcjach i ogólna wartość eksportu spadła o mniej więcej
400 mln euro.
Import z Rosji do Estonii w 2016 r. zmniejszył się o mniej więcej 40 mln euro z powodu zmniejszających się cen paliw (sekcja V – Produkty mineralne).
Do podobnej sytuacji doszło w eksporcie Łotwy do Rosji (tabela 5) – ogólna wartość eksportu do Rosji w 2016 r. spadła o mniej więcej 370 mln euro w porównaniu
z rokiem 2013. Największe straty odnotowano w sekcjach IV i I – o wiele mniejsze były
straty w sekcji VI.
Import z Rosji na Łotwę w 2016 r. zmniejszył się w porównaniu z rokiem
2013 o mniej więcej 108 mln euro – spowodowane to było spadkiem cen paliw
(sekcja V).
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2010
844,4
93,1
94,4
17,6
116,4
193,7
64,6

2011
1312,3
81,1
118,4
58,0
194,0
478,8
65,1

2012
1511,5
64,8
150,3
46,9
250,3
588,3
75,8

2013
1411,5
70,3
162,2
52,9
189,2
501,9
52,9

Źródło: opracowanie własne.

Sekcja i dział/Rok
Ogółem eksport do Rosji
I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
IV Gotowe artykuły spożywcze
V Produkty mineralne
VI Produkty przemysłu
XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny
XVII Pojazdy

2010
707,4
30,9
189,7
25,7
98,2
121,5
21,8

2011
901,5
39,9
261,8
22,8
108,6
171,8
40,2

2012
1125,8
25,3
393,9
21,2
125,5
190,0
65,9

2013
1163,1
31,5
432,4
23,9
119,5
183,0
64,0

Tabela 5. Zmiany w eksporcie Łotwy do Rosji według wybranych sekcji w 2010–2016 (w mln euro)

Źródło: opracowanie własne.

Sekcja i dział/Rok
Ogółem eksport do Rosji
I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
IV Gotowe artykuły spożywcze
V Produkty mineralne
VI Produkty przemysłu
XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny
XVII Pojazdy

2014
1097,5
30,6
453,6
24,7
103,5
181,2
29,5

2014
1186,5
29,0
153,6
27,3
185,9
422,5
42,4

Tabela 4. Zmiany w eksporcie Estonii do Rosji według wybranych sekcji w latach 2010–2016 (w mln euro)

2015
836,8
0,4
280,0
17,8
82,1
204,0
19,3

2015
771,6
1,2
98,6
28,2
132,9
273,7
23,1

2016 ∆13-16
793,0 -370,2
0,3
-31,1
256,1 -176,3
1,9
-21,9
109,2 -10,3
181,5
-1,5
27,5
-36,5

2016 ∆13-16
773,4 -638,1
1,7
-68,6
81,4
-80,7
7,9
-44,9
125,7 -63,4
279,8 -222,1
22,9
-30,0
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Eksport Litwy do Rosji w latach 2014–2016 zmniejszył się o 1823 mln euro – duże
straty w 2016 r. w porównaniu z rokiem 2013 odnotowano w sekcjach II – Produkty pochodzenia roślinnego (−606 mln euro), I – Zwierzęta żywe (−229,4 mln euro),
IV – Gotowe artykuły spożywcze (−121,6 mln euro) (tabela 6). Spadki te wynikały z embarga Rosji. Odnotowano również duże spadki w sekcjach XVII – Pojazdy
(−363,1 mln euro), XVI – Maszyny i urządzenia mechaniczne (−158,2 mln euro), XX –
Artykuły przemysłowe różne (−67,7 mln euro). Straty w tych sekcjach mogły wynikać
z pogarszającego się klimatu współpracy handlowej. Jeżeli w wypadku produktów
z sekcji IV Litwa potrafiła znaleźć nowych nabywców i w ogólnym eksporcie sekcja
ta nie odnotowała strat w 2016 r., to nie udało się tego dokonać w innych sekcjach
i ogólna wartość eksportu w 2016 r. spadła o mniej więcej 1823 mln euro w porównaniu z rokiem 2013. Embargo Rosji na produkty mleczne wywołało nadwyżki mleka
w kraju i spadek cen skupu mleka, co doprowadziło do licznych protestów producentów mleka [Miknevičius 2016].
Import z Rosji na Litwę w 2016 r. zmniejszył się w porównaniu z rokiem 2013
o ponad połowę – o mniej więcej 3936 mln euro. Tak duży spadek importu z Rosji
na Litwę wynikał ze spadków wartości działu 27. Paliwa mineralne z sekcji V – Produkty mineralne. Stało się to możliwe ze względu na zmniejszenia się cen paliw,
ale przede wszystkim zastosowanie zasad dywersyfikacji dostawców tego surowca – jeżeli w 2010 r. Rosja dostarczała na Litwę 92,9% (co stanowiło 5,25 mld euro)
działu 27., to w roku 2013 było to już 84,6% (6,65 mld euro), a w roku 2016 – 63,8%
(2,67 mld euro).
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Źródło: opracowanie własne.

Sekcja i dział/Rok
Ogółem eksport do Rosji
I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego
II Produkty pochodzenia roślinnego
IV Gotowe artykuły spożywcze
V Produkty mineralne
VI Produkty przemysłu
XI Materiały i artykuły włókiennicze
XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny
XVII Pojazdy
XX Artykuły przemysłowe różne

2010
2449,8
210,1
384,9
174,5
21,3
132,9
199,1
511,8
276,9
82,0

2011
3340,1
238,5
512,9
231,6
60,4
179,8
253,5
758,0
388,5
122,9

2012
4355,0
243,7
677,1
322,9
41,4
222,5
263,5
1046,5
534,5
174,7

2013
4869,0
232,9
750,6
385,4
34,1
257,0
334,2
1159,8
471,7
226,3

2014
5080,9
156,8
530,9
375,5
26,5
321,7
370,1
1830,7
257,7
239,2

Tabela 6. Zmiany w eksporcie Litwy do Rosji według wybranych sekcji w latach 2010–2016 (w mln euro)
2015
3139,1
10,3
205,8
267,5
45,1
371,0
220,0
1063,3
96,6
167,6

2016
3046,3
3,5
143,7
263,8
17,1
420,7
216,7
1001,6
108,6
158,6

∆13-16
-1822,7
-229,4
-606,9
-121,6
-17,0
163,7
-117,5
-158,2
-363,1
-67,7

Jarosław Wołkonowski

Wymiana towarowa krajów bałtyckich w latach 2010–2016 a sankcje gospodarcze przeciw Rosji

Zakończenie
Sankcje gospodarcze UE wobec Rosji nie miały bezpośredniego przełożenia na wymianę towarową krajów bałtyckich. Kontrsankcje RF zakazujące sprowadzania na
terytorium Rosji znacznej liczby artykułów spożywczych (52 pozycje) z krajów UE
doprowadziło do zmian w handlu zagranicznym krajów bałtyckich. Polegały one
na znacznych spadkach wartości sekcji wymiany towarowej w eksporcie do Rosji,
na które RF wprowadziła embargo. Kraje bałtyckie podjęły energiczne i częściowo
skuteczne działania w celu znalezienia nowych rynków zbytu na produkcję objętą
rosyjskim embargiem. Jednak dla licznej części tej produkcji nie udało się znaleźć
nowych kontrahentów – wywołało to spadki wartości eksportu do Rosji, ale również
pomniejszyło eksport krajowy. Takie napięcia pogorszyły klimat współpracy gospodarczej między Rosją a krajami bałtyckimi, co wywarło negatywny wpływ na inne sekcje i działy wymiany towarowej. Wymiana handlowa między Rosją a Estonią i Łotwą
utrzymywała się na poziomie około miliarda euro, podczas gdy między Rosją a Litwą
– od 3 do 8 miliardów euro. Straty powstałe w okresie embarga dla eksportu Estonii
wynosiły 400 mln euro, dla eksportu Łotwy – 370 mln euro, dla eksportu Litwy – rzędu 1800 mln euro. Import Estonii zmniejszył się o mniej więcej 380 mln euro, Łotwy
– o mniej więcej 400 mln euro, a Litwy – o mniej więcej 1500 mln euro.
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Handel międzynarodowy usługami: przewagi
komparatywne Polski w latach 2005–2015
International Trade Services: Comparative Advantages
of Poland in 2005–2015
Abstract: In the contemporary global economy, services are playing an increasingly
important role. This is manifested in the increase in their contribution to the creation of
global GDP, employment growth in the area of service activity and the ever-increasing
value and volume of international trade in services. The process of globalization and
the building of knowledge-based economies are supportive to the development of this
sphere. These processes determine the reorientation towards not so much service-based
economies with the dominant third sector, but towards service economies, where service
functions of businesses from all sectors of the economy are critical. The paper attempts to
identify the real comparative advantages of Poland in trade in services. The importance of
services in Polish service trade imports and exports was also analyzed indicating changes
- both in absolute and relative terms - that occurred in between 2005 and 2015, especially
in the context of the financial and economic crisis.
Key words: services, export and import, trade balance, comparative advantage, indicator
RCA and CRCA

Wprowadzenie
Usługi odgrywają ważną rolę w postępie cywilizacyjnym współczesnego świata –
stale ewoluują, zmienia się sposób ich postrzegania i traktowania. Podkreślić także
należy, że pozostają w silnych interakcjach ze wzrostem i rozwojem gospodarczym
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oraz społecznym, a natężenie siły tego oddziaływania w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci wyraźnie się zwiększyło i w gospodarce światowej, jako takiej, i w obrębie
narodowych systemów gospodarczych. Wydaje się, że odpowiedzialne za to są –
przede wszystkim – zewnętrzne uwarunkowania funkcjonowania gospodarek, które
powodują zarówno umiędzynarodowienie usług, jak i samej działalności usługowej
[Wyszkowska-Kuna 2016, s. 239]. Mowa tutaj o toczących się współcześnie procesach:
globalizacji, regionalizacji, integracji gospodarczej i społecznej, rozwoju gospodarki
opartej na wiedzy i informacjach oraz ekspansji ponadnarodowej działalności przedsiębiorstw, tj. korporacji transnarodowych [Zorska 2014, s. 2015]. Tak zaawansowane
procesy kształtują powstawanie nowych paradygmatów w sferze usług, a tym samym
klasyczne usługi – pod wpływem industrializacji, rewolucji technologicznej oraz kolejnych fal rewolucji cyfrowej – zmieniają swoje oblicze i nabierają nowych cech [Looy
2013, s. 13]. W wyniku tego zwiększa się ich stopień dostępności i upowszechnienia,
pojawiają się nowe usługi (zwiększa się heterogeniczność) i możliwości wystandaryzowania części z nich, rozszerza się także katalog tych, które mogą być świadczone
zdalnie [Godgson 2014, ss. 605–607].
Koincydencja tych czynników przyczyniła się do tego, że sfera usług generuje obecnie już ponad dwie trzecie światowego PKB – 69% w 2016 r., podczas gdy
w 2000 r. wskaźnik ten był na poziomie 64% [World Bank 2017, s. 76]. Warto podkreślić, że udział usług w tworzeniu wartości dodanej ma tendencję do wzrostu wraz
z wysokością dochodu narodowego w poszczególnych państwach; w najuboższych
usługi wytwarzają około 40%–50% PKB, w tych o przeciętnym dochodzie ich udział
oscyluje wokół 60%, a w wysoko rozwiniętych ponad 70% wartości PKB powstaje
w sektorze usługowym [World Bank 2017, ss. 108–109].
O rosnącej roli usług w gospodarce światowej świadczyć może także fakt, że stale – począwszy od 1980 r. – rośnie ich udział w handlu międzynarodowym. Jeszcze
w 1980 r. wartość eksportu usług na świecie utrzymywała się na poziomie 16%, podczas, gdy już 2005 r. przekroczyła 20%. Według dostępnych danych za 2015 r., wyrażonych w cenach bieżących, usługi będące przedmiotem wymiany międzynarodowej
stanowią ponad 23% ogółu obrotów [UNCTAD STAT 2016]. Przewiduje się, że z uwagi
na dynamiczny rozwój nowoczesnych usług, m.in. finansowych, telekomunikacyjnych i informatycznych, do 2020 r. usługi mogą stanowić już ponad połowę wartości
obrotów w handlu międzynarodowym [Riddle 2000, s. 12].
Celem pracy jest analiza znaczenia usług w polskim imporcie i eksporcie, wska162
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2005–2015, w szczególności w kontekście kryzysu finansowo-ekonomicznego
w okresie 2008–2009. Podjęta zostanie również próba identyfikacji rzeczywistych
przewag komparatywnych Polski w handlu usługami i analiza ich ewolucji w czasie
z perspektywy ex post, przy wykorzystaniu wskaźników RCA i CRCA. Z uwagi na złożoność, dynamiczność i szeroki zakres realizowanych zadań wykorzystane zostaną
metody badawcze właściwe dla nauk ekonomicznych, tj. metody niereaktywne i logiczne – opis, analiza, synteza, systematyzacja, weryfikacja, wnioskowanie dedukcyjne i indukcyjne.

Handel międzynarodowy usługami
Badanie zmian w handlu międzynarodowym usługami oparto na statystykach i klasyfikacji zaproponowanej przez United Nations Conference on Trade and Development,
w której to w ramach dychotomicznego podziału usług wyróżnia się dwie grupy:
usługi oraz inne usługi komercyjne. Druga grupa stanowi zwartą całość, a na pierwszą składają się następujące kategorie usług:
1.

produkcyjne, konserwacja i naprawy,

2.

transportowe,

3.

podróże zagraniczne – prywatne i służbowe

4.

pozostałe usługi, które – w kolejnym kroku – dzielą się na subkategorie:
usługi budowlane, usługi ubezpieczeniowe i emerytalne, usługi finansowe,
prawa autorskie, patenty i opłaty licencyjne, usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz inne usługi biznesowe, usługi dla ludności, kulturalne i rekreacyjne, usługi rządowe.

Postępująca liberalizacja w handlu międzynarodowym sektora usług determinowała rozmiary i wartość wymiany międzynarodowej usług, zarówno w skali globalnej,
jak i w ramach krajowych systemów ekonomicznych, w tym także w Polsce. W analizowanym okresie sukcesywnie rosła wartość polskiego eksportu usług w niemal
wszystkich zaprezentowanych branżach usługowych, z wyjątkiem jednej grupy, tj.
usług rządowych. Obecna – piąta – fala rewolucji informatycznej przyczyniła się do
rozwoju innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie nowej generacji systemów i technologii cyfrowych. Naturalną konsekwencją tego faktu
stała się implementacja pewnych rozwiązań technicznych do coraz bardziej zaawansowanej komputeryzacji – wszystko to explicite sprzyja rozwojowi usług w tym sekto-

163

Roman Wosiek

rze. Polska gospodarka niejako wpisuje się w te światowe trendy; w latach 2005–2015
najszybciej rozwijał się właśnie sektor usług telekomunikacyjnych, informatycznych
i informacyjnych, gdzie zanotowano blisko dziesięciokrotny wzrost wartości sprzedaży na rynki zagraniczne usług „wyprodukowanych” w Polsce. Drugim w kolejności był
rynek usług biznesowych – z czterokrotnym wzrostem wartości obrotów. Dynamiczny wzrost wartości obrotów i ich wolumenu odnotowano także w wypadku usług
produkcyjnych, w tym konserwacji i napraw, usług transportowych i pozostałych
usług komercyjnych [UNCTAD STAT 2016].
Na uwagę zasługuje okres globalnego kryzysu ekonomicznego w latach 2008–
–2009, który niejednoznacznie wpłynął na zmiany struktury polskiego eksportu
usług. Udział w całkowitym eksporcie zmniejszył się praktycznie w większości kategorii za wyjątkiem usług: finansowych, praw autorskich, patentów i licencji, innych
usług biznesowych oraz usług dla ludności.
W latach 2005–2015 dynamicznie rozwijał się także import usług. Wyraźnie
jest to dostrzegalne w dwóch kategoriach usług: transportowych (wzrost wartości
o 108%) oraz telekomunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych (wzrost wartości o 258%). Zmiany w drugiej grupie świadczyć mogą o absorbcji innowacyjnych
rozwiązań oraz intensyfikacji procesu, w którym polska gospodarka podąża – właściwą, jak się wydaje – trajektorią w kierunku rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
i informacjach. Najsłabszą pozycją w polskim imporcie był import usług rządowych.
W ujęciu względnym pogorszyła się także pozycja usług ubezpieczeniowych i emerytalnych. Uwagę zwraca fakt, iż w ujęciu holistycznym polski import usług wykazywał
się relatywnie dużą odpornością na światowy kryzys ekonomiczny, co wskazuje dodatkowo wyższe uzależnienie polskiej gospodarki od zagranicy w handlu międzynarodowym usługami [UNCTAD STAT 2016].
W całym analizowanym okresie odnotowano nadwyżkę handlową w wymianie
międzynarodowej usług (rysunek 1). Sytuacja taka, gdzie Polska stała się eksporterem
netto w zakresie handlu usługami pozwala postawić kluczowe pytanie: „Czy polska
gospodarka posiada – a jeśli tak, to w jakich działalnościach usługowych – przewagi
komparatywne?”.
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Rysunek 1. Wymiana handlowa usług: Polska w latach 2005–2015 (w mln dol., ceny
bieżące)

Źródło: opracowanie własne na podstawie UNCTAD STAT.

Struktura ujawnionych przewag komparatywnych
w handlu usługami
W tej części pracy zidentyfikowane zostaną przewagi komparatywne Polski w handlu
usługami z głównymi zagranicznymi partnerami. Narzędziem w tym zakresie jest miara specjalizacji, tj. wskaźnik ujawnionych przewag komparatywnych – RCA (Revealed
Comparative Advantage). Z kolei w celu zbadania w czasie ujawnionej przewagi komparatywnej należy nanieść poprawkę, która uwzględni możliwość występowania nierównowagi handlowej; w ten sposób uzyskać można skorygowany indeks ujawnionej
przewagi komparatywnej – CRCA [Cieślik 2000, ss. 86–89], który w postaci formuły matematycznej można zapisać następująco:

gdzie EXPi, IMPi są odpowiednio wartościami eksportu i importu produktów należących do i-tego sektora lub i-tej grupy towarowej.
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Tabela 1 zawiera wartości wskaźnika ujawnionych przewag komparatywnych RCA
w handlu międzynarodowym usługami w latach 2005–2015.
Analizując wartości indeksów RCA i CRCA1, można stwierdzić, że w okresie 2004–
–2015 struktura ujawnionych przewag komparatywnych Polski w handlu usługami
uległa znacznym zmianom. Po pierwsze, diametralnie pogorszyły się zdolności usługowe w zakresie usług produkcyjnych, konserwacji i napraw; sukcesywnie obniżała
się wartość wskaźnika RCA (z 15,19 w 2005 r. do 3,91 w 2015 r.), co przy utrzymującej
się tendencji spadkowej pozwala wnioskować, iż w relatywnie krótkim okresie polska
gospodarka może utracić posiadane przewagi komparatywne w tym segmencie. Po
drugie, na zbliżonym poziomie utrzymuje się przewaga w zakresie usług transportowych. Po trzecie, Polska posiada także przewagi w wypadku usług obejmujących
podróże zagraniczne (prywatne i służbowe) – świadczą o tym wartości RCA powyżej
jedności w całym okresie 2005–2015, jednakże ujemne wartości CRCA wskazują, iż ta
przewaga dotyczy jedynie wybranych lat. Po czwarte, specjalizacja w zakresie usług
budowlanych i posiadane w tym zakresie przewagi względne wydają się tracić na sile.
Wynika to z notowanej w całym okresie najniższej wartość indeksu RCA w ostatnim
badanym roku, dla którego dostępne są dane statystyczne, tj. w 2015 r. (wobec najwyższej wartości zanotowanej w 2011 r. równej 2,29, to spadek aż o 36%) – z jednej
strony, a z drugiej – wartości indeksu CRCA oscylują wokół zera, co wskazuje na to, że
przewaga może być wynikiem nierównowagi handlowej. Po piąte, na uwagę zasługują dwie kategorie usług: 1) telekomunikacyjne oraz 2) inne usługi biznesowe. W wypadku pierwszej z nich wartości indeksów RCA i CRCA wskazują na to, że w 2011 r.
Polska zdobyła przewagę względem zagranicy, co więcej – przewaga ta stale się
umacnia. Odnośnie do drugiej kategorii – indeks RCA może sugerować uzyskanie
takiej przewagi w 2007 r., jednakże skorygowana jego wartość pozwala skonstatować, że przewaga taka nie zaistniała. Po szóste, optymistycznie prezentuje się rozwój
grupy usług ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz finansowych; wprawdzie Polska
nie posiada przewag w tym sektorze, jednakże konfrontacja wyników dla stanu początkowego i stanu końcowego, tj. odpowiednio 2005 r. i 2015 r., pozwala wysnuć
następujący wniosek: istnieje szansa – w wariancie optymistycznym – na to, że polska
gospodarka uzyska taką przewagę w perspektywie kilku lat.
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 ramach badania wyznaczone zostały wartości indeksu CRCA, jednakże z uwagi na ograniczone rozW
miary opracowania stosownej tabeli nie umieszczono, aczkolwiek uzyskane wyniki zostały uwzględnione
w analizach.

Źródło: opracowanie własne.

Kategoria usług
Usługi produkcyjne, konserwacja
i naprawy
Usługi transportowe
Podróże zagraniczne
– prywatne i służbowe
Usługi budowlane
Usługi ubezpieczeniowe i emerytalne
Usługi finansowe
Prawa autorskie, patenty
i opłaty licencyjne
Usługi telekomunikacyjne,
informatyczne i informacyjne
Inne usługi biznesowe
Usługi dla ludności, kulturalne,
rekreacyjne
Usługi rządowe
Pozostałe usługi komercyjne

2006
15,39
1,64
1,01
1,69
0,40
0,58
0,03
0,74
0,98
0,52
0,15
1,15

2005
15,19
1,63
1,14
1,69
0,35
0,57
0,06
0,63
0,85
0,44
0,21
1,17

0,25
1,32

0,51

1,08

0,72

0,07

1,77
0,33
0,76

1,37

1,63

18,12

2007

0,28
1,25

0,49

1,25

0,87

0,12

1,52
0,46
0,66

1,19

1,52

14,64

2008

0,33
1,30

0,34

1,39

0,91

0,07

1,52
0,48
0,48

1,23

1,65

15,18

2009

0,13
1,15

0,33

1,31

0,91

0,10

1,86
0,41
0,41

1,12

1,42

7,22

2010

0,07
1,22

0,33

1,21

1,08

0,11

2,29
0,57
0,39

1,27

1,59

7,29

2011
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0,01
1,24

0,34

1,25

1,16

0,10

1,96
0,39
0,44

1,25

1,56

7,97

2012

0,01
1,30

0,50

1,18

1,20

0,12

2,04
0,47
0,62

1,29

1,71

4,16

2013

0,02
1,31

0,53

1,22

1,41

0,12

2,16
0,30
0,65

1,27

1,69

3,65

2014

0,17
1,34

0,57

1,28

1,61

0,17

1,47
0,54
0,69

1,22

1,68

3,91

2015
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Podsumowanie
Niniejsze opracowanie dotyczy handlu usługami sensu largo, jednakże wyniki analiz pozwalają na sformułowanie kliku wniosków. Polska nie jest liderem w wymianie
międzynarodowej usług. Należy jednak podkreślić, że w całym analizowanym okresie
dość intensywnie rozwijał się nasz rynek eksportu i importu w zakresie wyróżnionych
grup. Otóż w latach 2005–2015 stale występowała nadwyżka handlowa w wymianie
usług z zagranicą, a jej największe wartości w ujęciu bezwzględnym przypadają na
lata 2013–2015, które, jak ustalono, są wynikiem stale rosnących (co do wartości) obrotów eksportowych przy jednocześnie ograniczonym wzroście wartości importu lub
nawet jego spadku. Najbardziej intensywnie rozwijał się eksport w sferze usług: telekomunikacyjnych, informatycznych i informacyjnych, biznesowych, napraw i konserwacji, a także transportowych. Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz usługi transportowe stały się tymi kategoriami, w wypadku których Polska
jako importer zwiększyła swoje obroty handlowe w największym stopniu. Kolejną obserwacją jest fakt, iż polski import usług wykazywał się relatywnie dużą odpornością
na światowy kryzys ekonomiczny, co wskazuje dodatkowo na wyższe uzależnienie
polskiej gospodarki od zagranicy.
Po akcesji Polski do UE wskazać można pogorszenie się zdolności i realne zagrożenie utratą posiadanych przewag konkurencyjnych w zakresie usług produkcyjnych,
konserwacji i napraw. Natomiast wszystkie pozostałe usługi, z wyjątkiem usług rządowych, co do których nie notowano przewag względnych, wykazują progres. Polska
gospodarka posiada przewagi komparatywne względem zagranicy w usługach transportowych, podróżach zagranicznych, usługach budowlanych i telekomunikacyjnych
oraz ma realną szansę na uzyskanie przewag w perspektywie kilku lat w kategorii
usług ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz finansowych.
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Wprowadzenie
Procesy internacjonalizacji, integracji oraz globalizacji giełd papierów wartościowych,
ściśle powiązane z rozwojem rynków finansowych, są częścią rozwoju finansowego
o charakterze ilościowym i jakościowym [Bukowski 2012, ss. 197–198; Bukowski 2009,
s. 16], a także wpisują się w proces konsolidacji różnych instytucji finansowych, w tym
mniejszych i większych giełd papierów wartościowych [Levinson 2005, ss. 10–12].
Dynamiczny rozwój i zmiany na rynkach finansowych to wynik działania wielu
czynników, m.in. deregulacji przepisów dotyczących rynków finansowych (Deregulation and Monetary Control Act z 1980 r. w USA), rozwoju technologii teleinformatycznych, redukcji kosztów zawierania transakcji itd. Już w latach 1982–1987 nastąpił
znaczny wzrost obrotów na największych giełdach papierów wartościowych. Obro*l.zieba@uthrad.pl
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ty giełdy w Nowym Jorku zwiększyły się w tym okresie o 197%. Obroty na giełdach
w Paryżu, Tokio i Londynie zwiększyły się odpowiednio o 275%, 270% i 203% [Starzeński 2011, ss. 15–32].
Procesy deregulacji i liberalizacji rynków finansowych, które w większym lub
mniejszym stopniu dotyczyły wszystkich segmentów rynku finansowego, wpływały
na funkcjonowanie giełd papierów wartościowych [Olbrych 2009, ss. 149–162]. Z jednej strony stworzyło to nowe możliwości dla giełd, które zaczęły funkcjonować jako
przedsiębiorstwa nastawione na zysk. R. Bordlein [2002, ss. 4–5] oprócz deregulacji
wskazuje także na procesy sekurytyzacji i standaryzacji instrumentów finansowych.
Wśród innych czynników można wymienić także globalizację [Mikita 2011, ss. 167–
–172; Bukowski 2011, s. 33], integrację [Henderson, Jegadeesh i Weisbach 2004], rosnące znaczenie emisji akcji i obligacji na międzynarodowych rynkach finansowych
oraz postęp technologiczny.
Celem artykułu jest przedstawienie zjawisk, czynników mających znaczenie dla
procesów internacjonalizacji, konsolidacji i globalizacji giełd, w tym fuzje i przejęcia.
Następnie na podstawie dokonanej analizy zostanie podjęta próba zidentyfikowania
nowych zjawisk, które mogą wpłynąć na te procesy w przyszłości.

Procesy internacjonalizacji, integracji i globalizacji giełd
Proces internacjonalizacji giełd, umożliwiony poprzez zwiększenie swobody przepływów kapitałowych zapoczątkowany w latach 80. XX w., będący konsekwencją deregulacji rynków finansowych, podyktowany jest wieloma przesłankami. Można wśród
nich wymienić: efekt skali, redukcję kosztów, tworzenie zintegrowanych platform
obrotu, zwiększenie płynności, rozwój technologiczny, zasięg terytorialny rynku,
a w wypadku krajów UE także dodatkowo procesy integracyjne, unijne regulacje rynków kapitałowych oraz wprowadzenie wspólnej europejskiej waluty [Krysiak 2010,
ss. 123–134]. Oprócz zalet dla giełd sytuacja ta ma także wymierne korzyści dla inwestorów oraz emitentów papierów wartościowych.
Warto odnotować, że w analizowanych zjawiskach wiodącą rolę odgrywają
przede wszystkim giełdy europejskie i północnoamerykańskie.
Analizę procesów internacjonalizacji giełd warto zacząć od europejskiego centrum finansowego, jakim jest Londyn. Dla londyńskiej giełdy ważna data to rok 1986,
172

w którym dokonano reform deregulujących rynek giełdowy. W 2001 r. giełda lon-

Procesy internacjonalizacji giełd papierów wartościowych – stan i perspektywy

dyńska wyemitowała swoje akcje, a w 1997 r. uruchomiła zaawansowaną platformę
obrotu SETS, która miała zapewnić większą szybkość i wydajność rynku. W 2003 r.
utworzyła EDX London – giełdę zajmującą się obrotem instrumentami pochodnymi.
W 2007 r. nastąpiła fuzja giełdy londyńskiej z włoską giełdą w Mediolanie (Borsa Italiana). Połączenie obu giełd poskutkowało utworzeniem London Stock Exchange Group
(LSEG)1. W ten sposób powstała największa grupa giełdowa w Europie2.
Na przestrzeni lat giełda w Londynie dokonywała aliansów, przejęć i fuzji z innymi
giełdami i instytucjami finansowymi oraz sama stawała się przedmiotem zainteresowania ze strony innych podmiotów. Na przełomie roku 2006 i 2007 skutecznie opierała się próbie przejęcia ze strony amerykańskiej giełdy NASDAQ. Próby skupu akcji
LSEG przez NASDAQ zostały jednak udaremnione przez zarząd giełdy [Piekarzewska
2007/2008, s. 43].
W kolejnych latach LSEG spółka dokonywała zakupów firm z branży technologicznej, firm związanych z przetwarzaniem i publikowaniem danych giełdowych, zawierała partnerstwa strategiczne, m.in. z giełdami w Tokio i Oslo oraz utworzyła segment
dla chińskich papierów wartościowych.
Platforma Euronext to grupa giełdowa powstała w roku 2000 z połączenia trzech
giełd – w Paryżu (60% udziałów), Brukseli (8% udziałów) i Amsterdamie (32% udziałów). W 2002 r. dołączyła do nich giełda w Lizbonie oraz nastąpiło przejęcie LIFFE
(London International Financial Futures and Options Exchange). Euronext została
zarejestrowana w Amsterdamie i po przeprowadzeniu IPO (Initial Public Offering)
w 2001 r. stała się spółką notowaną na giełdzie. Kolejna zmiana na rynku giełdowym
to powstanie giełdy NYSE Euronext w wyniku fuzji, która została formalnie zakończona w 2007 r. Fuzja giełdy nowojorskiej (NYSE) i grupy Euronext jest jednocześnie przykładem tzw. fuzji poziomej, czyli integruje podmioty świadczące te same usługi w ramach różnych rynków. Należy zaznaczyć, że amerykańska NYSE Group Inc. musiała
rywalizować o giełdę Euronext z giełdą niemiecką, która ponawiała swoje oferty zakupu. Jednakże pomimo atrakcyjniejszej finansowo oferty ze strony giełdy niemieckiej akcjonariusze Euronext głosowali za połączeniem z giełdą NYSE3. Za akcje Euronext NYSE zaoferowała 9,96 mld dol. w gotówce oraz akcjach własnych. Rok później
grupa NYSE Euronext przejęła za 260 mln dol. amerykańską giełdę AMEX. W następnych latach podejmowano kolejne próby połączenia giełdy niemieckiej z giełdą NYSE
Zob. http://www.londonstockexchange.com.
Zob. http://www. lseg.com.
3
Zob. http://online.wsj.com/news.
1
2
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Euronext, jednakże kolejne próby w 2008 r. i 2009 r. nie doszły do skutku. Ostatnia
próba połączenia obu giełd i stworzenia największej na świecie giełdy w historii została zablokowana w lutym 2012 r. przez Komisję Europejską (mimo że regulator anytrustowy w USA wydał opinię pozytywną). Jednakże w grudniu 2012 r. amerykańska
spółka z siedzibą w Atlancie – Intercontinental Exchange (ICE) – rozpoczęła starania
w sprawie fuzji z NYSE Euronext i transakcja została zawarta w listopadzie 2013 r. przy
aprobacie regulatorów antymonopolowych po obu stronach Atlantyku i kwocie przejęcia 8 mld dol.4. Ciekawostką jest fakt, że podejmowano próby przyłączenia do tego
holdingu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (w roku 2010).
NASDAQ – OMX to kolejny konglomerat kilku giełd łączący rynek europejski (Europy Północnej i niektórych krajów nadbałtyckich) z amerykańskim. Spółka OMX powstała w 2003 r. poprzez połączenie dwóch spółek skandynawskich – OM (spółka zarządzająca giełdą w Sztokholmie) i HEX (podmiot zarządzający giełdą w Helsinkach).
Powstała nowa spółka OMX zrzeszała w krótkim okresie trzy giełdy skandynawskie
(do giełd sztokholmskiej i helsińskiej dołączyła giełda w Kopenhadze) oraz trzy giełdy
nadbałtyckie – w Tallinie, Rydze oraz Wilnie. Sukces, jaki odniosła giełda OMX, spowodował, że stała się przedmiotem zainteresowania ze strony spółki NASDAQ, która sfinalizowała fuzję z OMX w maju 2007 r. Od tego czasu euroatlantycka spółka NASDAQ
– OMX przejęła giełdy w Słowenii, Bułgarii, Rumunii oraz Armenii. Ponadto swój system obrotu giełdowego spółka sprzedała kilkudziesięciu operatorom obrotu giełdowego (m.in. giełdom w Wiedniu, Zagrzebiu i Moskwie).
Zlokalizowana we Frankfurcie największa giełda niemiecka (Deutsche Börse – DB)
oprócz licznych prób nabycia giełdy Euronext, a później NYSE Euronext stanowi przykład tzw. pionowej konsolidacji na rynku kapitałowym. Oznacza to, że DB z czasem
założyła lub przejęła podmioty i instytucje rynku finansowego, które świadczą usługi
w kolejnych etapach obrotu papierami wartościowymi.
DB działa także w zakresie konsolidacji rynków giełdowych. W 2006 r. wraz z giełdą szwajcarską został utworzony rynek do obrotu strukturyzowanymi produktami
inwestycyjnymi (Alex). W 2007 r. DB nabyła 5% akcji giełdy w Bombaju. DB podejmowała także próby połączenia się z innymi dużymi giełdami europejskimi – giełdą londyńską, giełdą włoską oraz giełdą Euronext, jednak wieloletnie próby nie przyniosły
zamierzonych efektów.
Wiener Borse Group to z kolei austriacka giełda papierów wartościowych z siedzibą w Wiedniu, która dokonuje podobnej ekspansji na zagraniczne rynki giełdo174

4

Zob. http://www.economist.com/news/finance-and-economics, http://ir.theice.com
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we, jednakże na dużo mniejszą skalę i w innej formie. Przejęcia, których dokonywała
giełda wiedeńska, odbywały się na zasadzie akwizycji, dzięki której zwiększała swoje
udziały w innych giełdach. W ten sposób w 2010 r. z inicjatywy austriackich banków
i giełdy wiedeńskiej powstała grupa giełdowa CEESEG (Central and East Europe Stock
Exchange Group). W jej skład, oprócz giełdy wiedeńskiej, weszły giełdy w Budapeszcie, Lublanie i Pradze. Grupa CEESEG stała się największą grupą giełdową w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej5. Jednakże już w 2015 r. grupa CEESEG odsprzedała
swoje udziały w giełdach w Budapeszcie i Lublanie.
Wśród innych giełd uczestniczących w procesach internacjonalizacji należy także wymienić terminowe giełdy z Chicago: Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago
Mercantile Exchange (CME). Giełdy CME i CBOT dokonały w 2007 r. fuzji i utworzyły
giełdę o zasięgu globalnym CME Group6. Z giełd europejskich, na których dokonuje
się obrót instrumentami pochodnymi, należy wymienić London International Financial Futures Exchange (LIFFE), która została przejęta w 2002 r. przez giełdę Euronext.
W 2007 r. Euronext został przejęty przez giełdę w Nowym Jorku (NYSE). Ostatecznie
w 2013 r. NYSE Euronext zostało przejęte wraz z rynkiem instrumentów pochodnych
LIFFE przez amerykańską giełdę ICE oraz Eurex Group.

Zakończenie
Liberalizacja rynków finansowych spowodowała zmiany w funkcjonowaniu giełd
i handlu giełdowego. Domy maklerskie (oraz maklerzy giełdowi) jako uczestnicy
giełdy i niezbędni pośrednicy pomiędzy inwestorami i emitentami a giełdą tracili
na znaczeniu.
Uczestnictwo w obrocie giełdowym można było teoretycznie poszerzać w sposób
nieograniczony. Wymusiło to zmianę struktury właścicielskiej giełd. Proces odchodzenia giełd od struktury członkowskiej (mutualnej) na rzecz korporacyjnej struktury własności był jednym z najważniejszych czynników decydujących o rozwoju giełd w latach
90. Proces ten, zwany demutualizacją [Adamska 2003, ss. 51–55], spowodował, że domy
maklerskie stały się jedną z grup klientów, które musiały ponosić opłaty transakcyjne
i straciły monopol na pośrednictwo na giełdzie. Przestały być jedynymi pośrednikami
pomiędzy giełdą a klientem (inwestorem, emitentem). Jednocześnie odejście od wy5
6

Zob. http://en.wienerborse.at/about/ceeseg/
Zob. http://www.cmegroup.com
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łącznego pośrednictwa domów maklerskich (proces dezintermediacji) spowodowało,
że domy maklerskie zaczęły szukać nowych sposobów zawierania transakcji, co z kolei
przełożyło się na utratę przez giełdy monopolu na prowadzenie obrotu. Presja konkurencji spowodowała, że zmieniły charakter swojej działalności ze wspólnotowej na właścicielską, stając się spółkami dążącymi do maksymalizacji zysków.
Rozwój systemów elektronicznych spowodował dodatkowo zacieranie się różnic
pomiędzy rynkiem giełdowym a rynkiem pozagiełdowym [Kachniewski, Majewski,
Wasilewski 2008, ss. 34–36].
Reasumując, wydaje się, że wśród głównych czynników mających wpływ na przebieg procesów internacjonalizacji giełd papierów wartościowych należałoby wskazać
między innymi:
•

szeroko rozumiany rozwój technologiczny, telekomunikacyjny, informatyczny, który doprowadził do automatyzacji wielu zadań i zmienił model organizacji oraz funkcjonowania giełd,

•

tworzenie nowych platform obrotu, dających dostęp do nowych rynków, instrumentów, a następnie ich rozbudowa i poszerzanie funkcjonalności,

•

uregulowania prawne na szczeblu krajowym i międzynarodowym – m.in. Akt
Sarbanes-Oxley z USA w 2002 r. regulujący praktyki finansowe, ład korporacyjny oraz zwiększający ochronę inwestorów. Wpłynął bowiem na decyzje
spółek, które rozważały emisje akcji na giełdach amerykańskich, a ostatecznie
w wielu przypadkach zdecydowały się na przeprowadzenie emisji na rynkach
europejskich (przede wszystkim w Londynie, na giełdzie Euronext oraz na giełdzie w Luksemburgu), o czym świadczy wzrost ilości IPO z 23 w 2004 r. do 126
w 2005 r.7; Dyrektywy UE: MiFiD8, MiFiD 2 oraz rozporządzenie MiFiR (od 3 stycznia 2018 r.), budowa jednolitego rynku kapitałowego w UE – Capital Market
Union (CMU) do 2019 r. (idea ogłoszona 18 lutego 2015 r. w Zielonej Księdze9);

•

utrzymanie się trwającej od 2009r. hossy na giełdach,

•

funkcjonowanie ugrupowań integracyjnych,

•

stan koniunktury gospodarczej na świecie,

•

działania banków centralnych krajów rozwiniętych, szczególnie w świetle
problemu zadłużenia i niskich stóp procentowych,

Zob. http://www.soxlaw.com/; https://www.gpo.gov.
Zob. Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych, Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1 z późn. zm., http://eur-lex.europa.eu.
9
Zob. https://ec.europa.eu/info, Capital Market Union Raport PWC.
7
8
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•

rozwój procesów związanych z uczeniem maszynowym oraz implementacją
algorytmów sztucznej inteligencji w działalności giełd,

•

dalszy rozwój algorytmów do automatycznego zawierania transakcji wykorzystywanych już z powodzeniem w transakcjach wysokich częstotliwości
(HFT – High Frequency Trading) oraz transakcjach algorytmicznych,

•

rozwój kryptowalut i technologii za nimi stojących (blockchain), a także wzrost
zainteresowania technologią przedsiębiorstw (Microsoft, Goldman Sachs)
i państw (Japonia jako pierwszy kraj na świecie zalegalizowała giełdy kryptowalut. Działające na jej terytorium giełdy mogą od 1 kwietnia 2017 r. ubiegać
się o licencje i tym samym stać się pełnoprawnymi instytucjami finansowymi),

•

rozwój nowego sektora gospodarki na styku finansów i technologii – fintech,

•

rosnące znaczenie giełd azjatyckich w Bombaju, Singapurze, Hongkongu
i Szanghaju,

•

zewnętrzna polityka Chin w kontekście rodzimych rynków finansowych
i zagwarantowania dostępu do nich zagranicznemu kapitałowi – na giełdzie w Szanghaju na koniec stycznia 2015 r. było notowanych 1007 spółek,
z czego 884 posiadały akcje klasy A – czyli akcje dostępne tylko dla chińskich
inwestorów. Akcje klasy H i B, które mogą zakupić zagraniczni inwestorzy,
zostały wyemitowane przez 52 firmy, z czego tylko klasę akcji B posiadało
wyłącznie osiem firm. Tylko te akcje inwestorzy zagraniczni mogą kupować
w nieograniczonych ilościach,

•

planowana unia celna pomiędzy UE a USA jako przeciwwaga dla rosnącej
konkurencji m.in. Chin, Indii, Brazylii.

Dotychczasowe zmiany w funkcjonowaniu giełd papierów wartościowych były
wynikiem zmieniających się realiów rynkowych oraz regulacji prawnych. Jest to
pewne uproszczenie, ale czy zmiany te były podyktowane polityką poszczególnych
krajów, wspólnot gospodarczych, organizacji międzynarodowych, presją konkurencji, postępem technologicznym czy kryzysami finansowymi to summa summarum
doprowadziły do zmian w funkcjonowaniu giełd i wydaje się, że w przyszłości także będą miały wpływ na ich rozwój w kierunkach, które nawet ciężko przewidzieć.
Warto także odnotować, że pomimo licznych perturbacji (kryzysów) na rynkach finansowych – czy to lokalnych, czy też globalnych – proces internacjonalizacji, konsolidacji, fuzji i przejęć giełdowych postępował. Perspektywy dalszego rozwoju wydają
się obiecujące, a ich tempo i kierunek mogą zależeć od siły oddziaływania wymienionych czynników.
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Polityka monetarna a wzrost gospodarczy w Japonii
w latach 1999–2016
Monetary Policy and Economic Growth in Japan in the Period
of 1999–2016
Abstract: In this article, the results of research concerned impact of Bank of Japan
monetary policy on the GDP growth in the period of 1999-2016. The main aim of that
research was to answer the question: if and in which way quantitative easing policy and
policy of low interest rates influenced GDP growth in Japan. For this purpose the author
implemented econometric analysis based on the VAR model. That analysis indicated that
Bank of Japan monetary policy influenced GDP growth in the relatively small degree in the
period of 1999-2016. Impact of M3 changes was much higher than interest rates policy on
the GDP growth.
Key words: monetary policy, interest rates, monetary aggregate, foreign exchange, GDP,
model VAR

Wprowadzenie
Celem badań, których wyniki przedstawia się w niniejszym artykule, była odpowiedź
na pytanie: „Czy i w jaki sposób polityka luzowania ilościowego oraz polityka stóp
procentowych wpłynęła na wzrost gospodarczy w Japonii?”.
Sformułowano następującą hipotezę badawczą: „Polityka luzowania ilościowego oraz polityka stóp procentowych w relatywnie niewielkim stopniu wpłynęła na
wzrost gospodarczy w okresie 1999–2016. Przy czym polityka luzowania ilościowego,
* s.bukowski@uthrad.pl
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której efektem były zmiany agregatu pieniężnego M3 wpływała w większym stopniu
na wzrost gospodarczy niż polityka stóp procentowych”.
W badaniach zastosowano następujące metody badawcze: analiza krytyczna literatury oraz wyników badań różnych autorów, metody ekonometryczne – model VAR.

Kanały transmisji wzrostu podaży pieniądza i mechanizm
luzowania ilościowego
Zasadniczym zadaniem banku centralnego jest wpływanie na podaż pieniądza i wielkość wydatków w taki sposób, aby sprzyjało to stabilizowaniu gospodarki, a zatem
również inflacji [zob. Sławiński 2014]. „Banki centralne emitowałyby pieniądz, gdyby
władze jakiegoś kraju zdecydowały się na monetyzację długu publicznego na dużą
skalę; gdyby bank centralny zaczął bezpośrednio kredytować rząd, kupując duże ilości obligacji skarbowych od razu na rynku pierwotnym” [Sławiński 2014].
Bank centralny, aby zwiększyć podaż pieniądza, musi nakłonić banki komercyjne
do zwiększenia kreacji kredytu bankowego. W tym celu zwiększa płynność w systemie. Może to uczynić poprzez zamianę płynnych rezerw banków komercyjnych na rachunkach w banku centralnym na aktywa (papiery wartościowe) będące do tej pory
w posiadaniu banków komercyjnych [Sławiński 2014]. Jest to tzw. „luzowanie ilościowe”. Jeżeli założymy, że działanie banku centralnego tego typu spowoduje wzrost podaży pieniądza (kreacja pieniądza przez banki komercyjne), to powinno to oddziaływać na wzrost PKB poprzez następujące kanały:
•

kanał stóp procentowych

•

kanał kursu walutowego

•

kanał rynku kapitałowego

•

kanał kredytowy

gdzie:
M – podaż pieniądza,
i – stopa procentowa,
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Kk – koszt kapitału,
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I – wydatki inwestycyjne sektora pozabankowego,
E – kurs walutowy – cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej,
D – zagregowany popyt,
Kr – podaż kredytów bankowych dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych,
NX – eksport netto,
Vd – wartość depozytów bankowych,
Da – popyt na akcje,
Do – popyt na obligacje,
Pa – ceny akcji.
Problem z efektami „luzowania ilościowego” polega jednakże na tym, że w warunkach recesji, na którą nałożyły się kryzysy – finansowy i fiskalny w gospodarce –
może zabraknąć „zaufania” (trust). Wówczas banki zamiast rozszerzyć akcję kredytową mogą inwestować w tzw. bezpieczne aktywa na rynkach finansowych, głównie
w obligacje skarbowe o ratingu z grupy „A”. W konsekwencji wcale nie musi to wpłynąć na wzrost inwestycji przedsiębiorstw i tym samym wzrost PKB. Z punktu widzenia wzrostu gospodarczego (kanały transmisji powyżej) najlepiej by było, gdyby
banki udzielały kredytów, inwestowały w akcje spółek giełdowych i obniżały stopy
procentowe. Ale na przeszkodzie temu stoi brak zaufania w gospodarce i związana
z nim negatywna selekcja.

Polityka monetarna w Japonii w latach 1999–2016
Bank centralny Japonii uzyskał względną autonomię, znacznie mniejszą niż w Europie w 1998 r. [Skibniewska-Fabrowska 2014, s. 193]. Warto tutaj wskazać, że Japonia, Stany Zjednoczone i Europa są nieporównywalne pod względem kulturowym
i kultury prawnej. W Japonii zależny od ministerstwa finansów bank centralny funkcjonował całkiem dobrze i polityka monetarna sprzyjała przez wiele lat wzrostowi
i rozwojowi gospodarczemu (do początków lat 90.). „W polityce pieniężnej banku
centralnego Japonii można wyróżnić pięć okresów. Pierwszy, związany z pobudzaniem efektywnego popytu w latach 1953–1975. Drugi od 1975 r. do 1981 r. związany z kontrolą podaży pieniądza. Trzeci, w latach 1981–1995, wspierający ekspansję
eksportową Japonii. Czwarty – od roku 1996 do roku 2005 – to poszukiwanie drogi
wyjścia z pułapki deflacyjnej. Piąty okres – w latach 2006–2011 – to luzowanie po-
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lityki pieniężnej, aby skutecznie pokonać recesję i oczekiwania deflacyjne” [Solarz
2012, s. 228]1.
W roku 1999 Bank Centralny Japonii przyjął nową strategię polityki monetarnej
Zero Interest Rate Policy (ZIRP) i zadeklarował utrzymanie stopy dyskontowej na poziomie zbliżonym do zera – docelowo 0,01% [Skibinska-Fabrowska 2014, s. 203]. Ponadto Bank Centralny Japonii prowadził politykę forward guidance, starając się oddziaływać na oczekiwania inflacyjne i utrwalać wśród inwestorów przekonanie o trwale
niskich stopach procentowych. W ślad za zmianami referencyjnej stopy procentowej
zmieniały się stopy procentowe na rynku międzybankowym, w tym stopa depozytów
trzymiesięcznych.
Na początku 2001 r. Bank Japonii rozpoczął również program luzowania ilościowego (QEP – Quantitative Easing Policy). Program ten był realizowany do 2006 r., kiedy
to nastąpiło odejście od polityki zerowej stopy procentowej i wycofanie z programu
skupu obligacji w ramach luzowania ilościowego. Podyktowane to było przeświadczeniem, że nie ma już groźby deflacji.
Do programu luzowania ilościowego powrócono w 2008 r., kiedy rozpoczęła się
recesja i kryzys finansowy. W 2010 r. powrócono również do polityki zerowej stopy
procentowej2. Efekty luzowania ilościowego przejawiały się w zmianach agregatu
pieniężnego M3. Ponadto zmiany M3, razem z polityką niskich stóp procentowych,
oddziaływały na zmiany kursu walutowego. To zaś w konsekwencji znalazło odzwierciedlenie w zmianach kursu walutowego i PKB.
Analiza wyników estymacji modelu VAR pozwoli na określenie sposobu, siły
i stopnia oddziaływania tych czynników na zmiany PKB w badanym okresie.

Wpływ zmian stóp procentowych i podaży pieniądza na
wzrost gospodarczy – przegląd literatury
I. Fuijowara [2006] zastosował w badaniach model MS VAR z pięcioma zmiennymi,
tj. produkcja przemysłowa, CPI, baza monetarna (M0), nominalny efektywny kurs
walutowy, stopę oprocentowania krótkoterminowych pożyczek na rynku międzybankowym. Okres badań obejmował lata 1975–2002. Autor wykazał, że zmiany bazy
1
2
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Zob. również szerzej: Ejffinger, van Rixtel [1992].
Szerzej na temat luzowania ilościowego i polityki zerowej stopy procentowej zob.: Skibińska-Fabrowska
[2014]; Ugai [2006]; Takahashi [2013]; Vollmer, Bebenroth [2010].
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monetarnej i stopy procentowej w sposób efektywny wpływały na wzrost produkcji
przemysłowej do 1996 r. Natomiast po przyjęciu przez Bank Centralny Japonii polityki zerowej stopy procentowej po 1996 r. nie wystąpił pozytywny szok spowodowany
stopą procentową.
E. Girardin, Z. Moussa [2010] objęli swoimi badaniami okres 1985–2006 (dane
miesięczne) i zastosowali model MS-SFAR. Wyniki ich badań wskazują na pozytywny
wpływ zmian bazy monetarnej na wzrost cen i realnej aktywności gospodarczej.
D. Giannone, M. Lenza, H. Pill, L. Reichlin [2012] badali wpływ zastosowania niestandardowych środków polityki monetarnej Europejskiego Banku Centralnego na
gospodarkę obszaru euro. Wyniki estymacji ich modelu Bayesian VAR wskazują statystycznie istotny wpływ tej polityki na produkcję (wzrost produkcji o 2%) i bezrobocie
(spadek stopy bezrobocia o 0,6 p.p.).
H. Chen, A. Cúrdia, A. Ferrero [2012] wykazali na podstawie wyników estymacji
modelu makroekonomicznego DSGE gospodarki Stanów Zjednoczonych, że obniżenie stóp procentowych spowodowało wzrost PKB o mniej więcej 0,13%, a polityka luzowania ilościowego spowodowała wzrost PKB o 0,6% i inflacji o 0,3 p.p.
G. Kapetanios, H. Mumtaz, I. Stevens, K. Theodoridis [2012] zastosowali w badaniach modele VAR (BVAR, SVAR, TVP-VAR). Analiza rezultatów ich estymacji pozwoliła na określenie prawdopodobnych efektów polityki luzowania ilościowego
w Wielkiej Brytanii zastosowanej przez Bank of England w okresie od marca 2009 r.
do stycznia 2010. Osiągnięte wyniki wskazują, że bez „luzowania ilościowego” spadek PKB w roku 2009 r. byłby znacznie większy, inflacja zaś przekształciłaby się
w deflację.
J.-G. Suhuc [2016] wykazał, że w wyniku polityki luzowania ilościowego w obszarze euro w latach 2015–2016 nastąpił wzrost stopy inflacji o 0,6 p.p. i PKB o 0,6 p.p.
T. Wieladek i A.G. Pascual [2016] badali wpływ polityki „luzowania ilościowego”
EBC na realny PKB i stopę inflacji (CPI) z zastosowaniem modelu Bayesian VAR w okresie od czerwca 2012 r. do kwietnia 2016 r. (dane miesięczne). Analiza wyników estymacji modelu wskazuje, że przy braku polityki luzowania ilościowego realny PKB
i inflacja byłyby odpowiednio mniejsze w badanym okresie o 1,3% i 0,9%.
S. Hohberger, R. Priftis i L. Vogel [2017] na podstawie analizy wyników estymacji
modelu DSGE wykazali, że istnieje pozytywny wpływ polityki luzowania ilościowego
EBC na stopę inflacji i wzrost produkcji. Według nich udział polityki luzowania ilościowego we wzroście inflacji wyniósł 0,3 p.p. i we wzroście produkcji 0,3 p.p. w okresie
od początku 2015 r. do drugiego kwartału roku 2016.
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Dane statystyczne
W badaniach wykorzystano dane kwartalne z okresu 1999–2016 dotyczące: PKB, delatora PKB dla gospodarki japońskiej (oszacowano PKB w cenach stałych z 1999 r.),
agregatu pieniężnego M3, trzymiesięcznych stóp procentowych rynku międzybankowego w obszarze euro, kursu walutowego USD/JPY. Źródłem danych były bazy ECB
Statistical Data Warehouse (sdw.ecb.europa.eu), baza danych OECD, baza danych Federal Reserve Economic Data, baza stooq.pl. W modelu wykorzystano zmienne sezonowe, czego zasadność została potwierdzona testem Walda (uzyskano w ten sposób
model bez restrykcji).

Model

gdzie:
PKBt – pierwsze różnice logarytmów realnego produktu narodowego brutto,
M3t – pierwsze różnice logarytmów agregatu pieniężnego M3,
I3t – pierwsze różnice trzymiesięcznych stóp procentowych,
Et – pierwsze różnice logarytmów kursu walutowego,
S1, S2, S3 – zmienne sezonowe,
t – zmienna czasowa,
u – czynnik losowy.

Wyniki estymacji modelu
Przeprowadzono testy kointegracji szeregów czasowych stanowiących dane do modelu. Zarówno test Engle’a-Grangera, jak i test Johansena potwierdziły występowanie
kointegracji szeregów czasowych (zob. tabela 1 i tabela 2). Stanowiło to podstawę
188

zastosowania modelu VAR.
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Tabela 1. Wyniki testu kointegracji Engle’a-Grangera
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rozszerzony test Dickeya-Fullera dla procesu uhat dla opóźnienia rzędu 5 procesu
(1-L)uhat
liczebność próby 65, test ze stałą i trendem liniowym
hipoteza zerowa: występuje pierwiastek jednostkowy a=1; proces I(1)
model: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + ... + e
estymowana wartość (a-1) wynosi: −1,27242
statystyka testu: tau_ct(4) = −4,05911,
wartość krytyczna: poziom istotności 0,05= −3,45, poziom istotności 0,01=−4,03
asymptotyczna wartość p=0,1214
autokorelacja reszt rzędu pierwszego: −0,004, opóźnione różnice: F(5, 59)=0,613
[0,6903]

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Wyniki testu Johansena: Liczba równań=4, rząd opóźnienia=5, estymowany okres: 2000:3–2016:4 (T=66), Przypadek 3: Nieograniczony wyraz wolny
(const.), Logarytm wiarygodności=1153,99 (włączony wyraz wolny: 966,691)
Rząd
0
1
2
3

Wartość
własna
0,36784
0,22027
0,13352
0,00034

Test śladu

Wartość p

Test Lmax

Wartość p

56,172
25,903
9,4819
0,0229

0,0059
0,1353
0,3287
0,8796

30,268
16,422
9,4590
0,0229

0,0188
0,2091
0,2555
0,8796

Źródło: opracowanie własne.

Wykonane testy wskazują na brak autokorelacji oraz efektu ARCH (zob. tabele 3 i 4).
Tabela 3. Wyniki testu autokorelacji
•

Równanie 1:

Ljung-Box Q’ = 4,65764 z wartością p = P(Chi-kwadrat(5) > 4,65764) = 0,459
•

Równanie 2:

Ljung-Box Q’ = 0,441896 z wartością p = P(Chi-kwadrat(5) > 0,441896) = 0,994
•

Równanie 3:

Ljung-Box Q’ = 0,912415 z wartością p = P(Chi-kwadrat(5) > 0,912415) = 0,969
•

Równanie 4:

Ljung-Box Q’ = 4,76734 z wartością p = P(Chi-kwadrat(5) > 4,76734) = 0,445
Źródło: opracowanie własne.

189

Sławomir I. Bukowski

Tabela 4. Wyniki testu efektu ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity)
rzędu: 5
•

Równanie 1:

Hipoteza zerowa: efekt ARCH nie występuje
Statystyka testu: LM = 3,32373
z wartością p = P(Chi-kwadrat(5) > 3,32373) = 0,650211
•

Równanie 2:

Hipoteza zerowa: efekt ARCH nie występuje
Statystyka testu: LM = 5,0873
z wartością p = P(Chi-kwadrat(5) > 5,0873) = 0,405319
•

Równanie 3:

Hipoteza zerowa: efekt ARCH nie występuje
Statystyka testu: LM = 0,713775
z wartością p = P(Chi-kwadrat(5) > 0,713775) = 0,982204
•

Równanie 4:

Hipoteza zerowa: efekt ARCH nie występuje
Statystyka testu: LM = 4,08427
z wartością p = P(Chi-kwadrat(5) > 4,08427) = 0,537348
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzony po estymacji modelu test na istnienie pierwiastka równania
charakterystycznego wskazuje, że wszystkie pierwiastki są mniejsze od jedności, co
pozwala na praktyczne wykorzystanie modelu, a odpowiedzi na impuls nie tworzą
niestacjonarnych procesów o wybuchowym przebiegu (zob. rysunek 1).
Analiza zestawienia zbiorczego odpowiedzi na impuls (rysunek 2) pozwala na kilka istotnych obserwacji. Zmiana stopy procentowej oddziaływała w badanym okresie
na wzrost PKB w pierwszych dwóch kwartałach, na spadek PKB w trzecim kwartale
i ponowny wzrost w kwartale siódmym, a także ponowny spadek w kwartale czternastym. Impuls w postaci zmiany stopy procentowej wygasał począwszy od kwartału
piętnastego.
Zmiany kursu walutowego oddziaływały na wzrost PKB w pierwszym kwartale, następnie w piątym kwartale. Wygaszania impulsu następowało od piętnastego
kwartału.
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Rysunek 1. Pierwiastki równania charakterystycznego VAR

Źródło: opracowanie własne.

Rysunek 2. Zestawienie zbiorcze odpowiedzi na impuls

Źródło: opracowanie własne.
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Interesującym zjawiskiem jest wygasanie impulsów pieniężnych zarówno w wypadku M3, stopy procentowej i kursu walutowego począwszy od piętnastego kwartału. Z porównania odpowiedzi na impuls wynika również, że najsilniej oddziaływały na
zmiany tempa PKB zmiany M3 (zob. rysunek 2).
Oddziaływanie M3 na spadek stopy procentowej następowało od pierwszego do
szóstego kwartału, natomiast wygaszanie impulsu wystąpiło od dziesiątego kwartału.
Spadek stopy procentowej prowadził do deprecjacji jena wobec dolara amerykańskiego w pierwszym kwartale i od drugiego kwartału następowało wygaszanie
tego impulsu.
Zmiany M3 oddziaływały na spadek stopy procentowej od pierwszego do szóstego kwartału. Wygaszanie impulsu następowało, począwszy od dziesiątego kwartału.
Analiza dekompozycji wariancji (rysunek 3) wskazuje, że zmiany tempa wzrostu
PKB były w 40% spowodowane oddziaływaniem samego tempa wzrostu PKB, w 40%
zmianami M3, w 15% zmianami kursu walutowego oraz w 5% zmianami stopy procentowej.

Zakończenie
Przeprowadzona analiza wyników badań, które stanowiły podstawę niniejszego artykułu, pozwala na sformułowanie następujących wniosków:
•

oddziaływanie zmian agregatu pieniężnego M3 na zmiany PKB w obszarze
euro jest stosunkowo silne. Wzrost M3 w wyniku „luzowania ilościowego” oddziaływał na wzrost PKB w o wiele większym stopniu niż polityka niskich stóp
procentowych, co potwierdza sformułowaną w artykule hipotezę,

•

spadek stóp procentowych, a nawet osiągnięcie przez nie wartości ujemnych
nie wpływało w zdecydowany sposób na wzrost PKB.

•

kurs walutowy pozostawał zmienną o znacznie większym wpływie na wzrost
PKB niż stopy procentowe. Warto również zauważyć, że na kurs walutowy
w sposób statystycznie istotny oddziaływały zmiany M3, a nie zmiany stóp
procentowych.

Ogólnie rzecz biorąc, efekty polityki monetarnej okazały się dalekie od oczekiwań. Odpowiedź na pytanie o przyczyny takiego stanu rzeczy wymaga dalszych poszerzonych badań.
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Rysunek 3. Dekompozycja wariancji dla zmiennych modelu

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników estymacji modelu VAR.
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Zmiany otoczenia biznesowego w krajach
Unii Europejskiej – implikacje dla wzrostu
konwergentnego1
Changes in Business Environment of the European Union
Countries: Implication for the Convergent Growth
Abstract: Business environment can be considered as an important factor of development
processes in the economy. This is due to institutional economics as well as international
business theory. The article aims to present the result of research on changes in business
environment of the European Union countries (EU28) in years 2012-2016 in the context
of convergence process. The research methods applied in the study are literature
investigation and panel regression tool. The paper attempts to present issues related to
conceptualization, operationalization and quantification of the business environment.
The main part of the study refers to analysis of business environment of the EU countries
on the basis of Doing Business Index and its relationship with economic growth.
Key words: business environment, convergent growth, European Union, panel regression

Wprowadzenie
Otoczenie biznesowe może mieć istotne znaczenie dla procesów rozwojowych i konwergencyjnych gospodarek. Przypuszczenie to można przyjąć na podstawie założeń
ekonomii instytucjonalnej czy biznesu międzynarodowego. Z kolei badanie tendencji rozwojowych i poszukiwanie czynników wzrostu gospodarczego ma szczególne
 ublikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków MiędzyP
narodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
* glodowsa@uek.krakow.pl
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znaczenie dla Unii Europejskiej, dla której wyrównywanie się dysproporcji rozwojowych wynika z istoty samej integracji. W związku z tym za cel opracowania przyjęto
przedstawienie wyników badań własnych na temat zmian w otoczeniu biznesowym
państw Unii Europejskiej (UE28) w kontekście procesów rozwojowych i konwergencyjnych, co uniwersalnie określane jest mianem wzrostu konwergentnego. Metoda
badawcza przyjęta w pracy to studia literaturowe oraz badania ilościowe zależności
pomiędzy otoczeniem biznesowym a wzrostem gospodarczym na podstawie regresji
panelowej. Okres badawczy to lata 2012–2016.
Praca podzielona została na sekcje. W pierwszej części przedstawiono istotę otoczenia biznesowego i jego najważniejsze charakterystyki. Część druga prezentuje
problem operacjonalizacji i kwantyfikacji otoczenia biznesowego. W części trzeciej
przedstawia się ranking państw Unii Europejskiej ze względu na badaną cechę oraz
wyniki analizy zależności pomiędzy otoczeniem biznesowym a wzrostem gospodarczym państw UE.

Otoczenie biznesowe – jego istota i właściwości
Otoczenie biznesowe jest przedmiotem badań naukowych autorów reprezentujących różne dziedziny. Jest ono rozpoznane w pracach z zakresu biznesu międzynarodowego, ekonomii czy przedsiębiorczości. W opracowaniach zwraca się uwagę
na to, że współcześnie otoczenie biznesowe charakteryzuje bardzo duża dynamika
i złożoność bez względu na to, czy rozpatrujemy wymiar lokalny, narodowy, międzynarodowy, czy globalny. Biorąc pod uwagę te atrybuty otoczenia, nie ustaje potrzeba
regularnego kontynuowania badań w tym obszarze. W dotychczasowych badaniach
podejmuje się próbę dokładnego definiowania, czym jest otoczenie biznesowe, z jakich elementów się składa oraz jakie ma właściwości [Wach 2008, ss. 36–38; Wach
2010, ss. 85–99; Descotes, Walliser, Guo 2007, ss. 16–26; Głodowska, Pera, Wach 2016,
ss. 107–130]. Wyczerpującą i adekwatną do współczesnych warunków definicję otoczenia biznesowego podaje Mohamed [2015, ss. 174–175]. Określa on otoczenie jako
wieloelementowe i wielopodmiotowe warunki środowiskowe, w których zachodzą
procesy oraz zjawiska związane z biznesem. Ponadto autor wskazuje, że jest to obszar
zmieniający się i dynamiczny zarówno w wymiarze czasowym, jak i przestrzennym.
Sformułowanie to wskazuje, iż otoczenie przedsiębiorstwa jest składową różnych sfer,
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segmentów, podmiotów, które je tworzą [Mohamed 2015, ss. 174–175].
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Z kolei Wach [2008, ss. 36–38] przedstawia wyniki szczegółowej kwerendy na temat zidentyfikowanych cech syntetycznych otoczenia biznesowego, co pozwala jednocześnie zaproponować pewną typologię. Otoczenie stabilne, turbulentne, stałe,
zmienne i burzliwe typuje ze względu na jego dynamikę. Z kolei otoczenie homogeniczne, heterogeniczne, słabo lub mocno zdywersyfikowane oraz proste i złożone
można wydzielić na podstawie zróżnicowania otoczenia. Ze względu na niepewność
dzieli on otoczenie na zdeterminowane i ryzykowne, a otoczenie bogate lub biedne
klasyfikuje na podstawie szczodrości otoczenia [Wach 2008, ss. 36–38].
Otoczenie biznesowe opisywane jest za pomocą wielu kryteriów, co determinuje
mnogość typów otoczenia i przypisywanych im atrybutów. Zdaniem Jayaraja [2011,
ss. 28–29] czynniki determinujące cechy otoczenia biznesowego mogą pochodzić
z różnych obszarów: ekonomicznego, społecznego, politycznego, prawnego, demograficznego i kulturowego. Jest to kompatybilne z dekompozycją otoczenia biznesowego na tożsame elementy składowe. Autor podkreśla ponadto, że jednym z najważniejszych czynników powodujących duże zmiany w otoczeniu biznesowym jest
tempo wzrostu handlu międzynarodowego, co z kolei determinowane jest rozwojem
technologicznym i technicznym [Jayaraj 2011, s. 6].
Zasadność prowadzonych dotychczas badań nad otoczeniem biznesowym związana była z potrzebą powiązań pomiędzy otoczeniem a przedsiębiorstwem, charakterystyką klimatu inwestycyjnego czy też w kontekście oceny ogólnych warunków
prowadzenia biznesu [Hollensen 2004; Efrat, Shoham 2013; Dickson, Weaver, Vozikis
2013; Dalken 2014; Stoian, Rialp, Rialp, Jarvis 2016]. Otoczenie biznesowe badane jest
także w pracach podejmujących temat wzrostu gospodarczego, w których otoczenie
to traktowane jest jako determinanta wzrostu. Przeważająca liczba prac w tym obszarze odnosi się pośrednio do analizy związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy
otoczeniem biznesowym a wzrostem gospodarczym [Messaoud, Teheni 2014]. Są to
prace na temat korelacji pomiędzy otoczeniem biznesowym a wydajnością, innowacyjnością czy efektywnością czynników produkcji.

Operacjonalizacja i kwantyfikacja otoczenia
biznesowego
Istnieje wiele metod i sposobów analizowania otoczenia biznesowego, które podzielić można na dwie zasadnicze grupy:
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1.

analiza otoczenia na podstawie badań własnych opartych na danych pierwotnych,

2.

analiza otoczenia na podstawie danych wtórnych, tj. gotowych miar zagregowanych.

W obszarze pierwszym wykorzystuje się narzędzia statystyczne, ekonometryczne, zarządzania strategicznego, a także marketingowe. Dość popularnym podejściem
jest prowadzenie badań własnych wśród przedsiębiorstw na temat ich percepcji
otoczenia biznesowego [Shieh, Wu 2011, ss. 507–518; Wach 2016, ss. 7–20; Stoian,
Rialp, Rialp, Jarvis 2016, ss. 105–121]. W obszarze drugim otoczenie biznesowe jest
przedmiotem porównań, ocen i rankingów międzynarodowych instytucji, które przygotowują corocznie raporty kompleksowe lub tematyczne dotyczące otoczenia biznesowego, łatwości prowadzenia biznesu, wolności gospodarczej czy klimatu inwestycyjnego. Jako przykład podać można Raport Konkurencyjności Globalnej (Global
Competitiveness Report – GCR), Raport Wolności Gospodarczej (Economic Freedom
Report) oraz Raport na temat łatwości prowadzenia biznesu (Doing Business Report).
W raportach tych stosuje się zagregowane miary badanego obszaru, co pozwala na porównywanie państw w skali międzynarodowej, a także pewne rangowanie
gospodarek. Oprócz tego raporty zawierają szczegółowe deskryptywne prezentacje
dotyczące szeroko pojętego otoczenia biznesowego.
Na potrzeby niniejszego opracowania do oceny otoczenia biznesowego wykorzystano miarę łatwości prowadzenia biznesu opracowaną przez Bank Światowy.
Uznano, że jest to odpowiednia miara odzwierciedlająca w sposób kompleksowy
i wyczerpujący wszystkie aspekty związane z prowadzeniem działalności biznesowej,
zwłaszcza w kontekście biznesu międzynarodowego. Miara Banku Światowego składa się z 10 składników cząstkowych, które szacowane są na podstawie danych wtórnych, np. czasu potrzebnego do realizacji zadania, a także danych w postaci opinii
ekspertów. Następnie badane gospodarki pozycjonowane są w rankingu wszystkich
państw. Im wyższa pozycja w rankingu, tym otoczenie biznesowe jest bardziej sprzyjające działalności gospodarczej. Ponadto otoczenie biznesowe oceniane jest w skali
od 0 do 100, gdzie wartość 100 oznacza pewien wzorzec – benchmark.
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Nazwa
oryginalna

Instytucja
opracowująca
Zakres oceny

48 państw

144 państwa

186 państw

189 państw

Zasięg
geograficzny

Uniwersytetu Delaware.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego, The Heritage Foundation i „The Wall Street Journal”, Światowego Forum Ekonomicznego,

Wskaźnik łatwości
Easy of Doing
prowadzenia
Business Index
biznesu

Zakładanie firmy; uzyskiwanie pozwoleń na budowę; wskaźnik
energii elektrycznej; rejestrowanie własności; otrzymywanie
Bank Światowy
kredytu; ochrona inwestorów; płacenie podatków; handel
zagraniczny; zawieranie umów; likwidacja przedsiębiorstwa.
Prawo własności; skuteczność sądowa; integralność rządu;
The Heritage
obciążenia podatkowe; wydatki rządowe; polityka fiskalna;
Indeks
Economic
Foundation
wolność gospodarcza; wolność rynku pracy; wolność moneWolności
Freedom Index
i „The Wall Street
tarna; wolność obrotu handlowego; wolność inwestycyjna;
Gospodarczej
Journal”
wolność finansowa.
Wymagania podstawowe: instytucje; infrastruktura;
środowisko makroekonomiczne; zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym. Czynniki poprawiające efektywność:
Indeks
Global
Światowe Forum szkolnictwo wyższe i szkolenia; efektywność rynku dóbr; efekKonkurencyjności Competitiveness
tywność rynku pracy; rozwój rynku finansowego; gotowość
Ekonomiczne
Globalnej
Index
technologiczna; wielkość rynku.
Czynniki innowacyjności i rozwoju: zaawansowanie środowiska biznesowego; innowacyjność.
Stabilizacja polityczna; postawy wobec inwestorów zagranicznych; groźba nacjonalizacji; inflacja; bilans płatniczy;
Business
bariery biurokratyczne; wzrost gospodarczy; wymienialność
Indeks Ryzyka
Uniwersytet
Environment Risk
waluty; realizacja zawartych kontraktów; koszt /wydajność siły
Inwestycyjnego
Delaware
Index
roboczej; usługi fachowe; telekomunikacja; władze; kredyty
krótkoterminowe; pożyczki długoterminowe.

Nazwa miary

Tabela 1. Prezentacja agregatowych miar otoczenia biznesowego opracowanych przez wybrane instytucje międzynarodowe
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Otoczenie biznesowe i jego znaczenie dla wzrostu
gospodarczego krajów Unii Europejskiej – wyniki badań
własnych
Pozycje państw Unii Europejskiej w rankingu łatwości prowadzenia biznesu przedstawia tabela 2. Na podstawie zmiany pozycji danego kraju w rankingu w latach
2012–2016 można zaobserwować przeobrażenia zachodzące w otoczeniu pod kątem
prowadzenia działalności gospodarczej.
Tabela 2. Pozycje państw UE28 w rankingu Doing Business w latach 2012–2016
Kraj/lata
Austria
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
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2016
21
43
38
40
47
36
3
16
10
27
60
33
28
17
20
61
22
80
15
25
23
37
29
29
8
6
42
45

2015
21
42
38
65
64
44
4
17
9
31
61
33
27
13
24
59
23
94
14
32
25
48
37
51
11
8
54
56

2014
30
36
58
89
39
75
5
22
12
38
72
52
28
15
17
60
24
103
21
45
31
73
49
33
14
10
54
65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Światowego.

2013
29
33
66
84
36
65
5
21
11
34
78
44
31
15
27
56
25
102
20
55
30
72
46
35
13
7
54
73

2012
32
28
59
80
40
64
5
24
11
29
100
44
31
10
27
50
21
BD
19
62
30
72
48
37
14
7
51
87

Zmiany otoczenia biznesowego w krajach Unii Europejskiej – implikacje dla wzrostu konwergentnego

W czołówce państw, które tworzą najbardziej przychylne otoczenie dla prowadzenia działalności biznesowej spośród państw UE są kraje północy: kraje skandynawskie, bałtyckie oraz Wielka Brytania. Największy progres w rankingu, rozumiany
jako korzystna zmiana w rangowaniu, odnotowały Polska, Włochy, Rumunia i Grecja.
Ten ostatni kraj zajmuje przedostatnią lokatę spośród krajów UE, aczkolwiek na przestrzeni rozpatrywanych pięciu lat poprawił swoją pozycję o 40 punktów. Pogorszenie
sytuacji dla biznesu da się zaobserwować w Belgii, Irlandii, Cyprze i Luksemburgu.
Na postawie rankingu można stwierdzić, że kraje UE cechuje duże zróżnicowanie ze
względu na właściwości otoczenia biznesowego, przy czym nie ma widocznego podziału na „stare” i „nowe” kraje członkowskie.
Do analizy powiązań pomiędzy otoczeniem biznesowym a wzrostem gospodarczym zostaną wykorzystane następujące miary:
•

wzrost gospodarczy: tempo wzrostu PKB per capita (PPS) według indeksu
łańcuchowego,

•

otoczenie biznesowe: składowe miary indeksu Easy of Doing Business.

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem danych panelowych. Mają one bardziej złożoną strukturę niż dane przekrojowe, dlatego też pokazują zmiany nie tylko
w pojedynczym przekroju – jednostek lub czasu – ale symultanicznie w obu przekrojach [Genge, Trzęsiok 2017, s. 74]. Zasadniczo tego typu badanie prowadzi się przy założeniu braku efektów indywidualnych, co oznacza jednorodność wszystkich analizowanych obiektów. Jednakże w rzeczywistości założenie to jest trudne do spełnienia.
Wobec tego w estymacji parametrów modelu opartego na danych panelowych stosuje się tzw. estymator efektów stałych (FE fixed effects) lub estymator efektów losowych (RE rondom effects). Pierwszy z nich zakłada, że efekty indywidualne nie są przypadkowe i można je szacować. Drugi zaś efekty indywidualne traktuje jako zmienne
losowe [Maciejewski 217, ss. 141–142].
Na podstawie estymacji modelu panelowego metodą najmniejszych kwadratów (KMNK) i jego testowania za pomocą testu Walda oraz test Breuscha-Pagana
ustalono zasadność stosowania w badaniu modelu z efektami stałymi i losowymi.
Następnie za pomocą testu Hausmana ustalono pierwszeństwo estymatora efektów stałych FE, w związku z tym ostatecznie w opracowaniu przyjęto model panelowy z ustalonymi efektami o postaci: yit= xitß+ui+εit, gdzie: yit – zmienna objaśniana (PKB per capita), xit – zmienna objaśniająca (składowe miary Doing Business),
ui – efekt indywidualny, εit – czysty błąd losowy.
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Badanie przeprowadzono dla wszystkich państw Unii Europejskiej (UE28) w latach 2012–2016. Źródła danych pochodzą z baz Eurostatu oraz Banku Światowego.
Obliczenia wykonano z wykorzystaniem oprogramowania Gretl.
Tabela 3. Wyniki estymacji danych panelowych dla zmiennej PKB per capita – model o stałych efektach (fixed effects)
Zmienne
stała
zakładanie firmy
uzyskiwanie pozwoleń
na budowę
energia elektryczna
rejestrowanie własności
otrzymywanie kredytu
ochrona inwestorów
płacenie podatków
handel zagraniczny
zawieranie umów
likwidacja
przedsiębiorstwa

Zmienne
2,6608
0,1191

Błąd standardowy
14,0685
0,1109

t-Student
0,1891
1,074

p-value
0,8505
0,2863

0,2265

0,0623

3,631

0,0005 ***

0,0753
−0,0602
0,0704
0,0481
−0,0968
−0,0494
0,2072

0,0478
0,0800
0,0401
0,0623
0,0898
0,0379
0,0631

1,575
−0,7520
−1,754
0,7724
−1,078
−1,306
−3,284

0,1195
0,4544
0,0836*
0,4423
0,2843
0,1957
0,0016 ***

−0,0168

0,0352

−0,4763

0,6353

R2=0,7034 Skorygowany R2=0,420
Statystyka testu: F(10, 74)=5,3578 z wartością p= P(F(10, 74)>5,3578=6,47695e-006
* poziom istotności p < 0,1; *** poziom istotności p < 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

Prezentowane w tabeli 3 wyniki regresji potwierdzają pozytywną zależność pomiędzy otoczeniem biznesowym a wzrostem gospodarczym w krajach Unii Europejskiej. Najsilniejszymi determinantami wyspecyfikowanymi w tym modelu są: uzyskiwanie pozwolenia na budowę, zawieranie umów oraz uzyskiwanie kredytów. Można
zatem potwierdzić, że realizowany wzrost gospodarczy uzależniony był w znaczącym
stopniu od właściwości otoczenia biznesowego badanych gospodarek. Statystyki
modelu, relatywnie wysoka wartość współczynnika determinacji 0,7034 oraz niskie
wartości p-value<0,1 potwierdzają poprawność modelu. Zweryfikowaną zależność
można traktować jako przyczynek do inicjowania badań w zakresie oddziaływania
otoczenia biznesowego na proces konwergencji gospodarek unijnych. Zachodząca
konwergencja została stwierdzona w licznych opracowaniach, ważnym etapem badań w tym obszarze jest poszukiwanie czynników sprawczych konwergencji. W tym
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sensie opracowanie niniejsze traktować należy jako badanie wstępne.
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Zakończenie
Otoczenie biznesowe jest tematem bardzo ważnym nie tylko z perspektywy firm,
które w nim funkcjonują, ale także gospodarek, dla których owo otoczenie może być
rozpatrywane jako stymulanta wzrostu. Istnieją różne podejścia do definiowania otoczenia i jego strukturalizowania. W konsekwencji możemy je również różnie badać.
Od wielu lat instytucje międzynarodowe prowadzą zbiorcze zestawienia i rankingi
gospodarek ze względu na warunki prowadzenia biznesu. Na podstawie miary zaproponowanej przez Bank Światowy można stwierdzić, że otoczenie biznesowe w krajach Unii Europejskiej jest bardzo zróżnicowane pomimo funkcjonującego wspólnego rynku. Na przestrzeni badanych lat obserwowane są raczej pozytywne zmiany
w otoczeniu badanych gospodarek. Najważniejsza konkluzja z pracy jest następująca:
otoczenie biznesowe ma duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego państw Unii Europejskiej. Dlatego też należy pogłębić badania prowadzone w tym kierunku w poszukiwaniu zależności pomiędzy otoczeniem biznesowym a procesem konwergencji
gospodarek unijnych.
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Poziom rozwoju gospodarczego państw Unii
Europejskiej jako czynnik determinujący
koncentrację struktury towarowej eksportu1
The Level of Economic Development of the European Union
Countries as a Factor Determining the Concentration
of the Export Commodity Structure
Abstract: The aim of the article is to determine the direction and strength of dependence
between the level of economic development and the degree of concentration of the
export structure. Absolute and relative measures of concentration of EU countries exports
were calculated and they were compared with the level of GDP per capita. Using the
statistical data analysis tools such as the loess method and the regression function, it was
presented graphically and the relationship between variables was calculated.
Key words: export, concentration, GDP per capita, export structure, European Union

Wprowadzenie
W ostatnich latach na popularności zyskuje analiza problematyki zależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego i stopniem koncentracji struktury towarowej
eksportu. Związane z rozwojem przekształcenia w sposobach wytwarzania, poprawa
produktywności, poziom wiedzy i techniki, nowoczesna technologia znajdują odzwierciedlenie w strukturze produkcji krajowej i sprzedaży na rynki zagraniczne. Nie
bez znaczenia jest również zbieżność preferencji konsumenckich w krajach o zbliżo1

Publikacja została dofinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego.
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nym poziomie rozwoju gospodarczego, co jest istotne zwłaszcza w procesie niwelowania różnic dochodowych pomiędzy krajami. Wszystko to wskazywać mogłoby na
wzrost stopnia dywersyfikacji struktury towarowej eksportu wraz z wchodzeniem na
wyższy poziom rozwoju gospodarczego. Z drugiej jednak strony nowa teoria handlu
zagranicznego podkreśla znaczenie rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego, bazującego na korzyściach skali, które osiągnąć można w rezultacie specjalizacji produkcji.
To z kolei pozwalałoby sądzić, że wzrostowi gospodarczemu towarzyszyć będzie rosnący stopień koncentracji struktury towarowej eksportu.
W badaniach problematyki zwraca się często uwagę na odmienną postać zależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego i koncentracją struktury eksportu
na różnych etapach rozwoju. W krajach słabo rozwiniętych, które znajdują się w fazie
doganiania wyżej rozwiniętych partnerów i wchodzą z coraz szerszą ofertą eksportową na rynek międzynarodowy, zależność ta powinna mieć charakter ujemny. Kraje
wysoko rozwinięte, z ugruntowaną pozycją na rynkach światowych, kolejnych szans
rozwojowych poszukiwać będą w specjalizacji. Tu zatem należałoby oczekiwać dodatniej zależności pomiędzy stopniem koncentracji struktury eksportu i poziomem
rozwoju gospodarczego.
W efekcie przyjmuje się, że dla ogółu krajów linia oddająca charakter tej zależności powinna przyjąć kształt litery U. Wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego obniżeniu ulegać powinien stopień koncentracji struktury towarowej
eksportu, ale wyłącznie do określonego punktu wyznaczonego przez stadium rozwojowe. Powyżej tego punktu koncentracja struktury towarowej eksportu będzie
rosnąć.
Celem artykułu jest weryfikacja omawianych zależności na grupie krajów ograniczonej do państw członkowskich Unii Europejskiej w latach 1995–2016, a zatem
w ciągu 22 lat. Zakłada się uzyskanie rezultatów wskazujących przede wszystkim
na potwierdzenie ujemnej zależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego i stopniem koncentracji struktury towarowej eksportu dla krajów niżej rozwiniętych. Dla określenia charakteru zależności między zmiennymi wykorzystano metodę loess. Siłę tej zależności określono na podstawie estymacji parametrów modelu
regresji dla danych panelowych. Dla celów identyfikacji głównych czynników warunkujących powstanie omawianej zależności zastosowano współczynnik korelacji
liniowej Pearsona.

210

Poziom rozwoju gospodarczego państw Unii Europejskiej jako czynnik determinujący
koncentrację struktury towarowej eksportu

Przegląd badań nad koncentracją eksportu
uwarunkowaną poziomem rozwoju gospodarczego
Punkt wyjścia dla badań empirycznych nad istotą struktury ekonomicznej państw
w odniesieniu do stadium ich rozwoju stanowił artykuł Imbsa i Wacziarga [2003],
którzy zestawiając dane dotyczące wielkości zatrudnienia i wartości dodanej z PKB
per capita krajów na różnym poziomie rozwoju, otrzymali zależność daną krzywą dywersyfikacji w kształcie litery U. Kolejne badania, również w odniesieniu do struktury
eksportu, potwierdzały istnienie krzywej dywersyfikacji o tym kształcie [Klinger, Lenderman 2006]. Następne badania, również na gruncie polskim [Parteka 2010, 2015],
uwzględniały modyfikację metody pomiaru specjalizacji poprzez uwzględnienie relatywnych miar koncentracji eksportu, które wydają się bardziej użyteczne dla analiz
obejmujących porównywanie wielu gospodarek. Badania te potwierdzają rosnący
poziom dywersyfikacji wraz z rozwojem gospodarczym, podważają jednak zasadność
przyjmowania jako reguły procesu respecjalizacji na wyższym poziomie rozwoju. Interesujący wkład w dyskusję wniósł Cieślik [2017], który na podstawie modelu ricardiańskiego zwrócił uwagę na to, że o kierunku i sile wpływu zmian poziomu rozwoju
gospodarczego na stopień koncentracji eksportu decydować będzie wypadkowa sił
oddziaływania zmian produktywności oraz wielkości kraju, mierzonej zasobami siły
roboczej, które idą w parze z rozwojem gospodarczym.

Miary koncentracji struktury eksportu
Dla określenia stopnia dywersyfikacji struktury towarowej eksportu wykorzystać
można szereg miar, do których zalicza się zwłaszcza indeks Herfindahla-Hirschmana, wskaźnik Theila czy konstruowany na podstawie krzywej Lorenza indeks Giniego. Uzyskane w pracy rezultaty bazują na pierwszych dwóch spośród wymienionych
wskaźników w ujęciu absolutnym oraz relatywnym.
Jedną z najczęściej wykorzystywanych miar koncentracji stanowi wskaźnik Herfindahla-Hirschmana [Nita 2008, s. 62]. Stanowi on sumę kwadratów udziałów poszczególnych dóbr w strukturze eksportu i jest obliczany według wzoru:
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gdzie:
HHI – wskaźnik Herfindahla-Hirschmana,
xijt – wartość eksportu produktu i z kraju j w roku t,
Xjt – całkowita wartość eksportu kraju j w roku t,
n – liczba produktów objętych handlem.
W tej postaci przyjmuje on wartości z przedziału od (1/n) do 1. Wystandaryzowaną postać wskaźnika, z wartościami z przedziału [0,1], uzyskuje się w wyniku przekształcenia wzoru 1 do postaci [Dynowska, Kes 2016, s. 331]:

Za miarę koncentracji przyjąć można również wskaźnik Theila, wykorzystywany
w pomiarze entropii, która określa poziom proporcjonalności rozkładu zjawisk [Sudra
2016, s. 261].
Wskaźnik ten wyznacza się za pomocą wzoru:

gdzie:
Theil – wskaźnik Theila,
xijt – wartość eksportu produktu i z kraju j w roku t,
– średnia wartość eksportu kraju j w roku t w przeliczeniu na produkt,
n – liczba produktów objętych handlem.
Wskaźnik Theila przyjmuje wartości2 z przedziału od zera do ln(n). Wyniki w zakresie od zera do jedności daje wystandaryzowana postać wskaźnika o wzorze:

Wskaźniki Herfindahla-Hirschmana oraz Theila, jako miary koncentracji, w wystandaryzowanej postaci przyjmują wartość zero, wówczas gdy struktura eksportu
2
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 uwagi na wykorzystanie logarytmu w konstrukcji wskaźnika w sytuacji braku grupy towarowej w struktuZ
rze eksportu jej wartość zapisywana jest bardzo małą liczbą (np. 1×10-1), co nie ma zasadniczego wpływu
na wartość wskaźnika [Parteka 2015, s. 64].
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charakteryzuje się najwyższym poziomem dywersyfikacji. Wraz ze wzrostem koncentracji na wybranych produktach wartość wskaźników zbliża się do jedności.
Przywołane wyżej wskaźniki są miarami absolutnymi i pozwalają jedynie na ocenę
poziomu koncentracji struktury eksportu w danym kraju w oderwaniu od tendencji
zachodzących w handlu światowym. Uniemożliwia to dokonanie wiarygodnej analizy
obejmującej grupę państw oraz zachodzących w jej obrębie procesów [Parteka 2010,
ss. 618–619]. W tego rodzaju badaniach pomocne są wskaźniki relatywne. W pracy
wykorzystano relatywny indeks Theila o postaci [Parteka 2015, s. 66]:

oraz po wystandaryzowaniu:

gdzie:
TheilREL – relatywny wskaźnik Theila,
xijt – wartość eksportu produktu i z kraju j w roku t,
Xjt – całkowita wartość eksportu kraju j w roku t,
xiGt – wartość eksportu produktu i grupy krajów G w roku t,
XGt – całkowita wartość eksportu grupy krajów G w roku t,
n – liczba produktów objętych handlem.

Poziom rozwoju gospodarczego państw UE
i koncentracja struktury towarowej ich eksportu
Analizę koncentracji struktury towarowej eksportu przeprowadzono dla państw Unii
Europejskiej (UE28) w latach 1995–2016, wykorzystując bazę danych WITS [2017].
Obliczeń dokonano na podstawie nomenklatury HS0 na poziomie kodu sześciocyfrowego, otrzymując 5037 pozycji towarowych3. Uzyskane rezultaty zestawiono
3

 037 to maksymalna liczba pozycji towarowych zidentyfikowanych w handlu światowym w latach 1995–
5
–2016.
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z danymi UNCTAD [2017] w odniesieniu do poziomu PKB per capita krajów UE w badanym okresie. Tam, gdzie w zestawieniu wykorzystano absolutne miary koncentracji, przywołano nominalne PKB per capita krajów UE (wykres 1). Relatywny wskaźnik
koncentracji eksportu poszczególnych państw UE obliczono w odniesieniu do strumieni wywozu państw UE ogółem. Tak obliczone wartości relatywnego wskaźnika
koncentracji zestawiono z nominalnym PKB per capita krajów UE oraz relacją PKB per
capita poszczególnych krajów do PKB per capita UE jako całości4 (wykres 2). W analizie pominięto najmniejsze kraje UE, z liczbą ludności nieprzekraczającą 1 mln mieszkańców (Cypr, Luksemburg, Malta), z uwagi na specyficzny dla nich wysoki poziom
koncentracji eksportu warunkowany wielkością kraju, który stanowił czynnik zakłócający obserwację5.
Wykresy rozrzutu odpowiednich kombinacji wartości wskaźników koncentracji
i PKB per capita uzupełnione zostały linią, której kształt oddaje charakter zależności
między analizowanymi zmiennymi. Linia ta uzyskiwana jest w wyniku wykorzystania
lokalnej wielomianowej funkcji wygładzającej dopasowania regresji na podstawie estymacji ograniczonej do zbioru najbliższych sąsiadów, określanej także jako lokalnie
ważona metoda wygładzania (locally-weighted smoother), skąd jej powszechna nazwa lowess lub loess [Parteka 2015, ss. 80–81].
Niezależnie od doboru wskaźnika zaobserwowano spadek stopnia koncentracji
eksportu wraz ze wzrostem PKB per capita. Zależność w tej postaci zachodziła jednak wyłącznie do określonego poziomu PKB per capita, a po jego przekroczeniu ulegała odwróceniu: wraz ze wzrostem PKB per capita stopień koncentracji eksportu
się zwiększał. Relacja ta i jej odwrócenie szczególnie wyraźne są przy wykorzystaniu
wskaźnika koncentracji Theila w jego postaci relatywnej (wykres 2).
Wyrażenie poziomu rozwoju poszczególnych państw poprzez stosunek ich PKB
per capita do wartości unijnego PKB per capita pozwoliło ponadto na identyfikację
dwóch skupisk rozrzutu kombinacji tego stosunku i poziomu relatywnego wskaźnika
koncentracji Theila (wykres 2B). Obie grupy cechuje przy tym odmienny kierunek zależności pomiędzy wysokością PKB per capita i stopnia koncentracji eksportu. Granica
podziału dwóch grup wyników przebiega na poziomie unijnego PKB per capita (relacja krajowego i unijnego PKB per capita równa jest 1).

 ydaje się bowiem, że relatywne podejście w zakresie wyliczania wskaźnika koncentracji wymaga również
W
relatywnego ujęcia wartości PKB per capita.
5
W wypadku obliczania wskaźnika Herfindahla-Hirschmana pominięto w analizie Grecję z uwagi na odstające wysokie wartości indeksu, zwłaszcza dla lat 2012–2014.
4
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS [2017] i UNCTAD [2017] z wykorzystaniem pakietu programowego Gretl.

Wykres 1. Wartości wskaźnika absolutnego Theila (1A) oraz Herfindahla-Hirschmana (1B) względem PKB per capita (w dol.) krajów
UE w latach 1995–2016 (z wyrównaniem metodą loess, współczynnik wygładzający k=0,5)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych WITS [2017] i UNCTAD [2017] z wykorzystaniem pakietu programowego Gretl.

Wykres 2. Wartości wskaźnika relatywnego Theila względem PKB per capita krajów UE (2A) oraz względem PKB per capita krajów
UE w relacji do PKB per capita UE28 (2B) w latach 1995–2016 (z wyrównaniem metodą loess, współczynnik wygładzający k=0,5)
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Wykorzystując dane panelowe, dokonano próby oszacowania parametrów modelu regresji liniowej, osobno dla tych krajów UE, w których PKB per capita jest mniejsze
lub równe6, oraz dla tych krajów, gdzie jest większe7 od unijnego PKB per capita. Do
obliczeń przyjęto logarytmiczną postać modelu, która umożliwia interpretację oszacowanych współczynników na bazie ich zmian procentowych:

gdzie:
TheilREL – relatywny współczynnik koncentracji Theila,
PKBpc/PKBpcUE – stosunek PKB per capita państw do PKB per capita unijnego,
a0, a1 – parametry strukturalne modelu.
Testy Walda oraz Breuscha-Pagana wskazały na to, że nie można wykorzystać modelu pooled (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów), natomiast test Hausmana
wskazał na wyższość modelu z efektami ustalonymi (FE) niż losowymi (RE) [Martyniak
2015, s. 86]. Wyniki oszacowania zawarto w tabeli 1.
Tabela 1. Wyniki szacowania parametrów modelu z wykorzystaniem estymatora
efektów stałych
Relacja PKB per capita kraju
do PKB per capita UE
PKBpc/PKBpcUE<=1 PKBpc/PKBpcUE>1
−2,4423***
−2,4402***
−0,46409***
−0,4001**
Ocena modelu
0,932
0,907
0,687
0,027
0,281
69,599

Zmienna

Parametr

Stała
PKBpc/PKBpcUE

a0
a1

R2 międzygrupowe
R2 wewnątrzgrupowe
Chi-kwadrat(2)

Objaśnienie: * statystyczna istotność przy p<0,1; ** statystyczna istotność przy p<0,05; *** statystyczna istotność przy p<0,01.
Źródło: obliczenia własne na podstawie baz danych WITS [2017] i UNCTAD [2017] z wykorzystaniem
pakietu programowego Gretl.

 ułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, SłoweB
nia, Węgry (pominięto Cypr, Grecję i Maltę z uwagi na wyniki odstające).
7
Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania (pominięto
Luksemburg z uwagi na wartości odstające).
6
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Statystyki diagnostyczne wskazują na poprawność modelu wyłącznie dla krajów
z PKB per capita niższym od unijnego. Mówi o tym wysoka wartość R2 wewnątrzgrupowego oraz normalność rozkładu reszt, o której wnioskować można, opierając się
na teście Doornika-Hansena w zestawieniu z wartością graniczną statystyki Chi-kwadrat(2) (Chi-kwadrat(2)=0,281<4,606).
Można zatem stwierdzić, że dla krajów, w których PKB per capita kształtuje się na
poziomie niższym od unijnego PKB per capita, wzrost relacji PKBpc/PKBpcUE o 10%
powoduje obniżenie relatywnego wskaźnika koncentracji eksportu o 4,6%, co pozostaje w zgodzie z przyjętą hipotezą badawczą.

Znaczenie produktywności dla zmian poziomu
koncentracji struktury towarowej eksportu
W literaturze wskazuje się, że czynnikiem warunkującym oddziaływanie zmian wartości PKB per capita na poziom koncentracji eksportu może być towarzyszący rozwojowi gospodarczemu wzrost produktywności. Ma to związek z postępem technologicznym, transferem wiedzy i innowacjami, które znajdują odzwierciedlenie w strukturze
oferty eksportowej kraju [Misztal 2011, s. 54]. Podkreśla się jednak, że szybszy wzrost
produktywności względem zagranicy, który skutkuje wzrostem relatywnej produktywności, dotyczy przede wszystkim krajów znajdujących się na niższym poziomie
rozwoju gospodarczego, doganiających kraje rozwinięte [Cieślik 2017, s. 6]. A zatem
te kraje w pierwszej kolejności doświadczyć powinny wzrostu dywersyfikacji struktury eksportu wraz ze wzrostem poziomu rozwoju gospodarczego.
Na wykresie 3 dokonano zestawienia średniorocznego tempa zmian produktywności krajów UE oraz obliczonego dla nich współczynnika korelacji pomiędzy stosunkiem ich PKB per capita do unijnego PKB per capita i wartością relatywnego wskaźnika koncentracji Theila.
Z wykresu 3 wynika, że najwyższym średniorocznym tempem wzrostu produktywności wraz z wysoką ujemną korelacją PKB per capita i wskaźnika koncentracji eksportu charakteryzowały się nowe kraje członkowskie UE, a zatem państwa o niższym
poziomie rozwoju gospodarczego. Potwierdza to zatem formułowane w literaturze
oczekiwania, że w tej właśnie grupie państw wzrostowi PKB per capita, wiążącemu się
z poprawą produktywności, towarzyszyć będzie spadek poziomu koncentracji struk218

tury eksportu.
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Na pewno nie bez znaczenia dla uzyskanych rezultatów pozostaje proces integracji europejskiej, kreujący nowe strumienie wymiany w obrębie UE. Można jednak
wnioskować, że proces ten przekłada się na zmianę poziomu koncentracji eksportu
głównie w odniesieniu do nowych państw członkowskich. Jak wynika z wykresu 3,
wysoki wzrost produktywności Irlandii nie został odzwierciedlony w istotnej ujemnej korelacji zmian PKB per capita i wskaźnika koncentracji eksportu. Korelacja ta
odnotowana została natomiast w wypadku Włoch, mimo spadku produktywności
w tym kraju.
Dodatni związek pomiędzy poziomem PKB per capita i koncentracją eksportu
charakteryzował przede wszystkim kraje wysoko rozwinięte, takie jak Niemcy, Dania,
Belgia, Austria, gdzie produktywność uległa nieznacznemu obniżeniu. Wiązać należy
to z korzyściami płynącymi ze specjalizacji produkcji w krajach na wyższym poziomie
rozwoju gospodarczego.
Wykres 3. Zależność pomiędzy średniorocznym tempem zmian produktywności
i korelacją pomiędzy poziomem PKB per capita i wartością współczynnika koncentracji eksportu w latach 1995–2016

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu [2017], UNCTAD [2017] i WITS [2017].
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Zakończenie
Analiza struktury towarowej eksportu państw Unii Europejskiej oraz poziomu ich
rozwoju gospodarczego pozwoliła na stwierdzenie istotnej statystycznie ujemnej
zależności pomiędzy tymi zmiennymi. Ustalenia te ograniczają się jednak jedynie
do grupy państw UE, w której PKB per capita nie przekracza unijnego PKB per capita. Włączenie do analizy zmian produktywności pozwoliło na postawienie wniosku,
że wyłącznie dla krajów cechujących się poprawą produktywności wzrost poziomu
rozwoju gospodarczego miał odzwierciedlenie w rosnącej skali dywersyfikacji struktury towarowej eksportu. Wzrost produktywności był natomiast charakterystyczny
przede wszystkim dla nowych państw członkowskich UE i to one zmniejszały koncentrację struktury swojego eksportu. Stanowi to potwierdzenie prezentowanej
przez badaczy tezy o kształtowaniu się zależności pomiędzy poziomem rozwoju gospodarczego i koncentracji eksportu według kształtu zgodnego z lewym ramieniem
litery U. Nie udało się natomiast wykazać odwrotnej zależności dla ogółu krajów wyżej rozwiniętych.
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Wprowadzenie
Strefę euro (SE) tworzy grupa krajów należąca do Unii Europejskiej, która posiada
wspólną walutę. Najistotniejszymi warunkami, które powinny być spełnione przed
przystąpieniem do unii walutowej, są stabilność finansów publicznych i stabilność
waluty kraju kandydującego [Balcerowicz 2011, s. 81]. W traktacie z Maastricht zostały
określone nominalne kryteria konwergencji dla krajów zainteresowanych przyjęciem
wspólnej waluty. Obejmowały one [Poliński 2015, s. 38]:
1.

stabilność cen,

2.

stabilność kursu walutowego,

* julia_n@onet.eu
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3.

stabilność długoterminowych stóp procentowych,

4.

stabilność finansów publicznych.

Koncepcja unii walutowej we Wspólnocie Europejskiej nie uwzględniała konwergencji realnej, która według teoretyków ekonomii stanowi zasadniczy warunek efektywnego funkcjonowania wspólnego obszaru walutowego. W związku z tym strefa
euro obejmuje kraje wysoce zróżnicowane gospodarczo.
Przyjęcie euro przez kraje o niskim poziomie PKB per capita, niskiej produktywności i niskim poziomie innowacyjności oraz konkurencyjności wiązało się z wysokim
ryzykiem. Pogłębiła się dysproporcja gospodarcza i kraje zaczęły ponosić koszty rezygnacji z własnych walut (Hiszpania, Portugalia, Grecja, Włochy, Irlandia) [Mucha-Leszko 2011, ss. 9–10].

Ocena innowacyjności największych gospodarek strefy
euro
Z danych opublikowanych przez Komisję Europejską wynika, że w 2016 r. PKB (w cenach rynkowych) strefy euro wyniosło 10,75 bln euro, natomiast Unii Europejskiej –
14,83 bln euro. Krajami, które miały największy wkład do PKB strefy euro, były: Niemcy (3,13 bln euro), Francja (2,24 bln euro), Włochy (1,67 bln euro), Hiszpania (1,11 bln
euro) i Holandia (0,7 bln euro) [Komisja Europejska 2017c, ss. 4–9]. Szczegółowe dane
zostały zawarte w tabeli 1.
Tabela 1. PKB w cenach rynkowych (euro) pięciu największych gospodarek strefy
euro (2016 r.)
Kraj
Niemcy
Francja
Włochy
Hiszpania
Holandia

PKB (w mln euro)
3 123 670
2 237 470
1 672 438
1 113 851
697 219

Źródło: Komisja Europejska [2017d, ss. 4–9].

Corocznie Komisja Europejska publikuje raport oceniający innowacyjność krajów
członkowskich UE na podstawie syntetycznego wskaźnika innowacyjności (Summary
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Innovation Index SII). Miernik SII składa się z czterech głównych typów wskaźników
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i dziesięciu wymiarów innowacji (łącznie 27 mierników cząstkowych). Warunki ramowe odnoszą się do czynników umożliwiających innowacje, które pozostają poza
wpływami przedsiębiorstwa. Obejmują: zasoby ludzkie, systemy badań i środowisko przyjazne innowacjom. Inwestycje obejmują publiczne finansowanie i wsparcie,
a także inwestycje przedsiębiorstw. Działania innowacyjne odnoszą się do wszelkich
działań przedsiębiorstw w zakresie innowacji i obejmują następujące zakresy: innowatorzy, powiązania zewnętrzne oraz aktywa intelektualne. Wpływ dotyczy skutków
działań przedsiębiorstw w wymiarach innowacji: wpływ na poziom zatrudnienia i na
wielkość sprzedaży [Komisja Europejska 2017c, s. 2].
Raport innowacyjności dotyczący wyników z 2016 r. został opublikowany 27 lipca 2017 r. Z grupy analizowanych krajów jedynie Holandia i Niemcy znajdują się
w pierwszej, najbardziej innowacyjnej, grupie – Liderzy Innowacji (minimum 20% powyżej średniej UE28). Francja została zakwalifikowana do grupy Silnych Innowatorów
(przedział od 10% poniżej do 20% powyżej średniej UE-28). Włochy i Hiszpania znajdują się w przedostatniej grupie – Umiarkowanych Innowatorów (przedział 50–10%
poniżej średniej UE28) [Komisja Europejska 2017a, s. 46, 50, 51, 53, 60]. Szczegółowe
dane zostały zawarte w tabeli 2.
Tabela 2. Syntetyczny wskaźnik innowacyjności dla Niemiec, Hiszpanii, Francji,
Włoch i Holandii w 2016 r. (dane w %; średnia UE28=100%)
Kraj
Niemcy
Francja
Włochy
Hiszpania
Holandia

SII (%)
123,4
109,2
75,1
78,3
129,5

Źródło: European Innovation Scoreboard [2017, s. 46, 50, 51, 53, 60], tłumaczenie własne.

Z danych zawartych w tabeli 2 wynika, że najwyższe wartości wskaźnika SII
osiągnęły Holandia i Niemcy (powyżej 120%) oraz Francja (powyżej 100%), najniższe natomiast – Hiszpania i Włochy (poniżej 80%). Tabela 3 zawiera dane dotyczące
mierników cząstkowych wskaźnika SII. Dane te są niezbędne w ocenie i identyfikacji źródeł zróżnicowania poziomu innowacyjności pięciu największych gospodarek
strefy euro.
225

226

Zasoby ludzkie
- liczba uzyskanych tytułów doktora nauk na 1 tys. os. w wieku 25–34 lata,
- udział procentowy osób z wyższym wykształceniem w wieku 25–34 lata,
- udział w kształceniu ustawicznym osób w wieku 25–64.
Systemy badań
- międzynarodowe publikacje na 1 mln mieszkańców,
- publikacje naukowe wśród 10% najczęściej cytowanych publikacji na
świecie (jako procent ogólnych publikacji naukowych w kraju),
- udział doktorantów zagranicznych w ogólnej liczbie doktorantów
Środowisko przyjazne innowacjom
- udział procentowy przedsiębiorstw z dostępem do szerokopasmowych
łączy internetowych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw,
- Indeks Motywacyjny (względny stopień przedsiębiorczości opartej na
możliwościach lub ulepszeniu).
Publiczne finansowanie i wsparcie dla innowacji
- wydatki sektora publicznego na B+R jako udział procentowy w PKB,
- udział inwestycji venture capital w PKB.
Prywatne inwestycje przedsiębiorstw
- wydatki na B+R przedsiębiorstw jako udział procentowy w PKB,
- wydatki na innowacje (inne niż B+R) jako udział procentowy w obrotach,
- udział procentowy przedsiębiorstw wydatkujących na szkolenia ICT dla
pracowników.
Innowatorzy
- udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wprowadzających nowy
produkt lub innowacje w ogólnej liczbie MŚP,
- MŚP wprowadzające innowacje marketingowe lub organizacyjne jako %
MŚP ogółem,
- MŚP wprowadzające innowacje we własnym zakresie jako % MŚP ogółem.
155,0

147,0

119,1

96,0

101,1

104,4

104,1

107,0

99,0

175,1

131,5

Francja

124,0

Niemcy

90,6

61,9

50,1

72,1

95,1

75,8

Włochy

35,7

76,5

60,7

124,4

94,6

124,9

Hiszpania

109,6

79,7

117,9

164,4

198,3

173,3

Holandia

Tabela 3. Miary cząstkowe wskaźnika SII dla Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Holandii w 2016 r. (dane w %; średnia UE28=100%)
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91,5

87,6

94,0

108,5

129,7

131,5

100,7

117,9

75,9

71,4

106,3

44,2

83,9

74,1

80,9

56,6

93,2

127,8

112,5

156,6

2017 Annex B Performance per indicator, tłumaczenie własne.

Źródło: European Innovation Scoreboard 2017 [http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_en], European Innovation Scoreboard

Powiązania zewnętrzne przedsiębiorstw
- MŚP współpracujące z innymi podmiotami w zakresie innowacji jako %
MŚP ogółem,
- liczba publiczno-prywatnych publikacji naukowych (na 1mln mieszkańców),
- prywatne współfinansowanie publicznych wydatków na B+R (% PKB).
Aktywa intelektualne
- wnioski patentowe na miliard PKB (parytet siły nabywczej euro) skierowane do Europejskiego Urzędu Patentowego,
- zgłoszenia znaków towarowych na miliard PKB (PSN euro),
- zastosowania projektowe na miliard PKB (PSN euro).
Wpływ na zatrudnienie
- zatrudnienie w branżach naukochłonnych jako % zatrudnionych ogółem,
- zatrudnienie w szybko rozwijających się przedsiębiorstwach jako udział
procentowy w zatrudnieniu ogółem.
Wpływ na wielkość sprzedaży
- eksport dóbr średniej i wysokiej technologii jako udział w eksporcie
ogółem,
- udział eksportu usług naukochłonnych w eksporcie ogółem,
- sprzedaż produktów nowych na rynku i produktów nowych dla przedsiębiorstwa w obrotach ogółem.
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Wartość miernika cząstkowego „zasoby ludzkie” kształtuje się na poziomie wyższym niż 120% we wszystkich analizowanych krajach z wyjątkiem Włoch (75,8%).
Najwyższe wartości miernika cząstkowego „systemy badawcze” zostały odnotowane
w Holandii (blisko 200%) oraz Francji (147%). W pozostałych analizowanych krajach
wyniki są zbliżone(w przedziale +/− 5% średniej UE28=100). Miernik dotyczący środowiska przyjaznego innowacjom ukształtował się powyżej 100% we wszystkich
analizowanych krajach z wyjątkiem Włoch (72,1%). Najwyższa wartość odnotowana
została w Holandii (164,4%). Hiszpania (124,4%) i Francja (119,1%) pozostają na zbliżonym poziomie, nieco wyższym niż Niemcy (107%). Największy stopień publicznego
finansowania i wsparcia dla innowacji dotyczy Holandii (117,9%). W Niemczech (99%)
i we Francji (96%) wartości pozostają na zbliżonym poziomie, niemal równym średniej UE28. Natomiast we Włoszech (50,1%) i Hiszpanii (60,7%) wsparcie i publiczne
finansowanie jest na bardzo niskim poziomie. Inwestycje prywatne przedsiębiorstw
osiągnęły najwyższy poziom kolejno w Niemczech (175,1%) i we Francji (101,1%).
W pozostałych krajach nie przekraczają 80% średniej UE28. Jest to jedyny miernik
cząstkowy, który kształtuje się na tak niskim poziomie w Holandii (79,7%). Miernik
cząstkowy „innowatorzy” najwyższy jest w Niemczech (131,5%). W Holandii (109,6%),
we Francji (104,4%) i Włoszech (90,6%) pozostaje na zbliżonym poziomie. Najniższą
wartość tego miernika odnotowano w Hiszpanii (35,7%) – jest to jednocześnie najniższa wartość dla Hiszpanii spośród analizowanych mierników cząstkowych. Powiązania zewnętrzne przedsiębiorstw najwyższe wartości uzyskały w Holandii (156,6%)
i Niemczech (129,7%). Widoczna jest duża dysproporcja między wartościami Francji
(91,5%), Włoch (44,2%) i Hiszpanii (56,6%). Miernik aktywów intelektualnych kształtuje się na najwyższym poziomie w Niemczech (131,5%), następnie kolejno w Holandii (112,5%) i we Włoszech (106,3%). Jest to również jedyny miernik, którego wartość
przekracza 100% we Włoszech. Francja (87,6%) i Hiszpania (80,9%) pozostają na zbliżonym poziomie. Miernik wpływu na zatrudnienie przekracza średnią UE28 w Holandii (127,8%) i Niemczech (100,7%). W pozostałych analizowanych krajach nie spada
poniżej 70% (Francja – 94%, Hiszpania – 74,1%, Włochy – 71,4%). Wpływ na wielkość
sprzedaży – powyżej średniej UE-28 jedynie w Niemczech (117,9%) i Francji (108,5%),
następnie kolejno w Holandii(93,2%), w Hiszpanii (83,9%) oraz we Włoszech (75,9%).
Holandia jest zdecydowanym liderem innowacji i prezentuje najwyższy poziom innowacji z grupy analizowanych krajów. Jest również jednym z 13 krajów,
w których nastąpił zdecydowany wzrost poziomu innowacyjności w porównaniu
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z rokiem 2010 – wzrost o 10,4 p.p. We Francji natomiast nastąpiła zmiana in plus
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o 2,8 p.p. Pozostałe analizowane kraje odnotowały spadek poziomu innowacyjności w porównaniu z rokiem 2010 – kolejno Włochy o 0,2 p.p., Hiszpania o 1,8 p.p.
i Niemcy – o 3,7 p.p. Mimo tak niekorzystniej zmiany wskaźnik SII-2017 dla Niemiec
pozostaje powyżej średniej UE28 – na poziomie 123,4% (tabela 2; [Komisja Europejska 2017a, s. 16]).

Problemy strefy euro wynikające z dysproporcji poziomu
innowacji
Poziom innowacyjności kraju wpływa na rozwój jego gospodarki w perspektywie
długookresowej [Oleksiuk 2011, s. 55]. Jednakże poziom innowacyjności jest determinowany przez poziom rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Świadomość
innowacyjności jest istotnie wyższa w krajach wysoko rozwiniętych [Białoń, Werner
2014, s. 36]. Innowacyjność jest czynnikiem zwiększającym konkurencyjność kraju na
arenie międzynarodowej. Poprzez determinowanie zmian zapewnia krajom przewagę konkurencyjną opartą na wiedzy [Samecki, Potocka 2016, s. 55]. Poziom konkurencyjności gospodarki jako całości wynika z konkurencyjności przedsiębiorstw, która
(do pewnego stopnia) jest efektem warunków sprzyjających konkurencyjności tworzonych przez państwo. Niemożliwe jest więc wskazanie ciągu przyczynowo-skutkowego [Michalik 2010, s. 119]. Główną cechą konkurencyjności gospodarki jest dynamika. Nieustannie trwa proces utrwalania i podnoszenia poziomu konkurencyjności
gospodarki, głównie poprzez inwestycje w kapitał ludzki i technologię [Pietrucha,
Czech-Rogosz, Tusińska 2013, s. 25].
W sytuacji istotnej dysproporcji w poziomach innowacyjności gospodarek strefy
euro – Holandia i Niemcy oraz Włochy i Hiszpania (tabela 2) – pojawia się problem
konkurencyjności regionu jako całości. Państwa o wysokim poziomie innowacyjności stwarzają korzystniejsze warunki do utrwalenia i podnoszenia konkurencyjności
opartej na wiedzy niż pozostałe kraje. Sprzyja to pogłębieniu dysproporcji w ugrupowaniu. Ponadto wysoki i trwały poziom innowacyjności przyczynia się do stabilnego
i długotrwałego wzrostu gospodarczego.
W sytuacji wprowadzenia wspólnej waluty możliwe jest pojawienie się zjawiska
przesunięcia handlu – z obszarów nieobjętych porozumieniem do państw członkowskich UGiW. Możliwe również, że wspólna waluta wpłynie korzystnie na wymianę z krajami trzecimi. Od momentu wprowadzenia euro zaobserwowano, że wzrost
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udziału obrotów z krajami strefy euro w PKB poszczególnych krajów jest niższy niż
oczekiwano. Wzrost obrotów między krajami SE w nieznacznym stopniu spowodowany był wspólną walutą. Holandia, Niemcy, Włochy i Hiszpania wykazały się największym przyrostem obrotów z krajami UGiW, natomiast Francja – poniżej średniego
poziomu obrotów wewnętrznych ugrupowania. Konkurencyjność państw mogła ulec
szczególnej poprawie w wyniku akcesji do strefy euro oraz wypełnieniu kryteriów
z Maastricht [Pietrucha, Czech-Rogosz, Tusińska 2013, ss. 38–40].
Strefa euro boryka się z wieloma problemami wynikającymi głównie z braku koordynacji narodowych polityk gospodarczych i dyscypliny finansów publicznych.
Istotnym problemem są również jednolite stopy procentowe ustalane przez Europejski Bank Centralny, które nie są optymalne dla wszystkich (bardzo zróżnicowanych)
krajów. Zaniżone stopy procentowe i niska inflacja doprowadziły do pojawienia się
tanich kredytów – zwiększyły się konsumpcja i import, następnie szybko wzrosły PKB
i płace, co nie znalazło odzwierciedlenia w poprawie wydajności produkcji. Hiszpański przemysł przed akcesją do strefy euro charakteryzował się dość niskim poziomem
konkurencyjności, jednakże po akcesji stracił jedyny atut, jakimi były niskie koszty
pracy. Istotne było również zróżnicowanie w bilansie obrotów bieżących – nadwyżki
generowane były przez Niemcy i Holandię, natomiast deficyty – przez Włochy, Hiszpanię i Francję. Niepełna konwergencja państw strefy euro prowadzi do wysokiej podatności na szoki asymetryczne, w szczególności państw peryferyjnych (w stosunku
do krajów dominujących) [Uszycki 2014, ss. 51–55].

Zakończenie
Innowacyjność jest podstawą rozwoju cywilizacji, a rozwój gospodarczy oparty na
rozwiązaniach innowacyjnych prowadzi do bogactwa. Głównym celem Unii Europejskiej jest stworzenie gospodarki zdolnej do konkurowania na światowym rynku.
W celu kompleksowej oceny poziomu innowacyjności Komisja Europejska wprowadziła syntetyczny wskaźnik innowacyjności (SII) [Francik, Kosała 2010, ss. 13–19]. Spośród największych gospodarek strefy euro (tabela 1) w aspekcie innowacyjności znacząco wyróżniają się gospodarki Holandii i Niemiec (tabela 2) z wynikami wskaźnika
SII przekraczającego 120% średniej UE28. Gospodarki Włoch i Hiszpanii nie przekraczają poziomu 80% średniej UE28 (tabela 2). Wartość wskaźnika SII gospodarki Francji
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wyniosła w 2016 r. 109,2% (tabela 2).
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Głównym problemem strefy euro, wynikającym ze zróżnicowania poziomu innowacyjności, jest dysproporcja w konkurencyjności jej państw członkowskich. Podnoszenie poziomu konkurencyjności gospodarki danego kraju odbywa się poprzez
inwestycje w kapitał ludzki i technologię [Pietrucha, Czech-Rogosz, Tusińska 2013,
s. 25]. Niski stopień inwestycji prowadzi do gorszych wyników innowacyjności, co
uniemożliwia skuteczne konkurowanie na rynkach w skali globalnej.
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FDI and Innovation in Central European Countries
Abstract: The article analyses the impact of inward foreign direct investments on
innovation in the Visegrad countries. Given the differences between theory- and empiricsbased studies, this paper takes a two-angle approach, i.e. establishment of heterogeneity
of results within the literature and examination with own empirics. Empirics results show
that inward FDI does impact the number of patent applications (our proxy for innovation),
but this impact is negative, which may suggest that, for the analysed countries, inward
FDI is a source of brain drain, i.e. foreign investors acquire host assets making them
unavailable for local companies, and that FDI in these countries is more focused on
imitation/adaptation of new ideas invented abroad than on innovations that can be
patented. Interestingly, we also find no causal relationship toward patent applications
from expenditures on research and development (R&D), which we assign to inefficiencies
of the public spending on innovation.
Key words: innovation, foreign direct investment, Central Europe, Visegrad countries

Introduction
As much as the subject of the general impact of inward foreign direct investment
(FDI) on economic growth and competitiveness of the host is a widely covered topic [Ozawa 1979, Lipsey 2002, Lipsey 2006, Dunning and Narula 2004, Keller 2009,
Radosevic, Kaderabkova 2011, Narula 2011, García et al. 2013, Crescenzi et al. 2015],
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studies on its impact on the innovation of the host economy are much less common
[ECR 2012].
The competitiveness of the host economy can be shaped by inflowing FDI mainly
by: 1) more efficient production, 2) improvement and innovation in produced output
(e.g., quality), production processes and organizational structures, 3) more efficient
allocation of factors of production, 4) introduction of locally produced goods to new
markets, which brings a possibility to gain economies of scope and scale, and 5) more
efficient and more expedient responsiveness of the host to changes in the global demand and supply framework [Dunning and Lundan 2008]. All these channels of FDI
impact on the host economies have one thing in common, i.e. the technology transfer and innovation, which is crucial for efficiency gains [Ietto-Gillies 2005, Keller 2009,
Hsu and Chuang 2014].
It is very important to note that many researchers have pointed out the disconnect between the theory and empirics as well as heterogeneity across the host in
terms of the impact of FDI [McGrattan 2011].
Since the beginning of transition in 1990s, the inflow of FDI to Central and
Eastern Europe (CEE), as well as outflows of local capital abroad have been continuously increasing. These processes further been facilitated by EU integration. Foreign investors were attracted to CEE countries, not only because of their GDP growth
and promising markets, but also by their membership in the European Union [Napiórkowski 2014]. According to the Eurostat [2016], since the first wave of the EU’s
eastward enlargement in 2004, around 40-50 billion euro has been invested in the
region of Central and Eastern Europe every year, but the global financial crisis caused a significant slowdown in inward FDI inflows. During the entire period, around
70 percent went to four so-called Visegrad countries (V4), i.e. Poland, the Czech
Republic, Hungary, and Slovakia. Therefore, it is worth studying the impact of FDI
inflows on these economies. In particular, impact on innovation seems to be important as these countries need to transform their economies from low-costs-based to
innovation-based as the current “model of capitalism” based on imitation (instead of
innovation) and low costs may result in reallocation of production to countries with
cheaper labour [Maszczyk 2016].
Taking into account the context presented above, the aim of this study is to examine the impact of inward FDI on innovation in the Visegrad economies, which are
the upcoming FDI recipients in Central and Eastern European countries. Our study
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covers the period of 2001-2012 – at the time of the study this was the longest time
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period available. The contribution of this paper is to empirically investigate and compare the impact of a few internal and external factors on innovation. Internal factors
include domestic R&D activities and human resources in the country, while FDI-related spillovers belong to external factors that boost innovation.
In order to study the causal relationship from inward FDI activity towards innovativeness (with V4 in years 2001-2012 as the study group), this study sets out to test
the following research hypotheses: There is a causal relationship towards total patent
applications in country i in year t from: (a) gross domestic spending on R&D (H1), (b)
the headcount of researchers (H2), and (c) inward FDI stock (H3).
This set of hypotheses will be first researched within the existing literature and
then via an econometric model with total patent applications in the analysed group
of countries as the dependent variable.

FDI and Innovation – Literature Review
First, it is important to define what a “true innovation” is. According to Branstetter
[2006, p. 328], a true innovation (as opposite to imitation) is “something that generates further innovation”. Following this definition we take into account in this paper
only such innovations that are new to the world and have been patented. Second,
it should be pointed out that there is a bidirectional relationship between FDI and
innovation. On the one hand innovation can be a determinant of FDI [Dunning and
Lundan 2008], while on the other, FDI can shape innovation performance of the host
country [Lipsey 2002]. In this paper we focus on the latter impact only.
Examining the impact of FDI on innovation, it should be noted that FDI does not
only comprise of financial activities, but also of a set of assets, such as technology,
knowledge, management and organizational practices. The complexity of the FDI
package means that there can be trade-offs between different FDI effects, both static
and dynamic. The impact of foreign firms on a host country’s competitiveness and
its economic development has been studied since the 1980s and the results confirm
that FDI and the host country’s economic performance are interrelated and the impact can be both, positive or negative [Ozawa 1979, Dunning, Narula 2004, Lipsey
2002, Zhang 2014, Narula, Pineli 2016].
The literature points out that innovation can be a result of FDI in a host country
when an entire value chain is being transferred to the host (i.e., horizontal FDI) and
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through forward and backward linkages (i.e., vertical FDI) [ECR 2012, Smarzynska-Javorik 2004, Zhang 2014, Narula, Pineli 2016, Wang, Wu 2016]. Therefore, transfers of
knowledge and technology can occur through two general channels: directly through ownership and indirectly through spillovers [Damijan et al. 2013].
All studies confirmed that FDI inflow can shape the current competitive position of a host country by adding new resources, increasing competition or creating
different technology and learning spillovers. FDI may have an impact on country’s
productivity through technology transfers, innovative activities of foreign firms undertaken on host markets as well as other positive or negative external effects on
domestic firms through corporate linkages, which appear as a result of demonstration/imitation, competition and/or cooperation [Lipsey 2002, Keller 2009, Radosevic,
Kaderabkova 2011, Narula 2011, García et al. 2013, Crescenzi et al. 2015]. Narula and
Pineli [2016, p. 10] in their recent study added to these three main channels another
one, so called “the labour turnover effect”, which may bring horizontal spillovers from
FDI when knowledge and technical know-how acquired from foreign employer by
local employees through training leaks to competitors.
The empirical evidence about FDI impact on innovation has been inconclusive.
Li et al. [2013] in their study conducted on Chinese firms conclude that innovation at the national and subnational levels improves with a growing presence of
knowledge spillovers coming from FDI activity [Li et al. 2013]; furthermore, this relationship is not linear [Li et al. 2013]. The positive impact of FDI on innovation has
also been confirmed by Wang et al. [2013] when examining 287 Chinese cities. Johansson and Lööf [2005], when studying Sweden, concluded that domestic firms
a) have smaller degree of integration when it comes to innovation collaboration,
b) produce less product and process innovations and that c) “their frequency of
non-imitation innovations is lower” [Johansson and Lööf 2005, p. 19]. Also, the authors add that FDI and multinational enterprises activity “may bring new elements
into the innovation systems of the local economy through acquisitions of uninational firms” [Johansson and Lööf 2005, p. 19]. The study by Erdal and Göçer [2015] on
the impact of FDI on R&D and innovation in 10 developing Asian countries using
the panel causality and cointegration methods shows that increases in FDI inflows
is associated with some increase in patent applications in these countries [Erdal
and Göçer 2015, p. 756]. Vahter [2010, p. 29-30], who focused on Estonia, finds evidence for the existence of positive spillovers on process innovation coming from
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vity growth. On a broader scope, Telatar et al. [2014, p. 113] have found that inward
FDI activity in the EU economies has a positive impact on R&D activities in these
economies.
The previous research results suggest that the effect of FDI on innovation does
not have to be positive. When studying German enterprises, Stiebale and Reize
[2011, p. 165] found that FDI via acquisition has a large and a negative effect on
the probability to engage in R&D activities in the acquired company, which may
be the result of, e.g., relocation of R&D activities.1 The negative relation between inward FDI activity and innovation may be a result of the fact that “most innovation in developing countries may actually be imitation or adaptive in nature”
[Schneider 2005, p. 543, Branstetter 2006] and that knowledge spillovers enjoyed
in those cases are no “true knowledge spillovers”2. García et al. [2013, p. 242] find
that inward FDI activity is negatively related to the level of innovation displayed
by local firms as measured by ex post patent applications. To explain these results,
the authors suggest that home firms do not rely on host (Spanish in this case) firms
for their innovation, but either shift these activities to a non-host location or bring
innovation with them. The consequences (e.g., off-host job placements of highly-qualified/educated researchers) of the prior scenario are discussed by Melnyk et
al. [2014, p. 19].
Discussing CEE, it is impossible to neglect the turning point, which was the year
2004. Prior to it, FDI stocks in CEE were relatively low, totalling to less than US$ 100
billion; therefore, the impact of FDI on innovation might: not be significant as described by Kinoshita [2000], positive and weak according to Barrell and Holland [2000]
or negative as shown by Djankov and Hoekman [1999] and Konings [2000]. Since the
accession to the EU, FDI stocks in this region increased, exceeding US$ 500 billion and
investment profile have been gradually changing towards more sophisticated activities [Weresa 2011]. This should translate into a stronger impact of FDI on innovation.
Other issues key for the CEE from the perspective of FDI benefits towards innovation
are: a) the ownership structure [Smarzynska-Javorcik, Spatareanu 2008], industry spe t the same time, the authors do not claim that FDI and MNEs activity hamper the innovation process, but
A
what they are highlighting is that, from the policy point of view, greenfield investments should be favoured
over merger and acquisition activity.
2
According to the ECR, [2012, p. 136], imitation is one of the four key channels, via which benefits of knowledge spillovers may occur (other being: foreign linkage effects, movement of labour and skills acquisition
and competition – market interactions). Imitation takes place via reverse engineering of the product (with
no need for FDI activity), but the author admits that “it is easier to imitate and copy – also in terms of managerial and organizational innovations – if MNEs are located in the country” [ECR 2012, p. 136].
1
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cificity [Ayyagari, Kosova 2008, Gorynia 2005] and types of inter-value chain relationships3 [Kuzel 2007] and absorptive capacity [Damijan et al. 2008].
The aim of this review was to show the degree of heterogeneity of studies on the
impact of FDI on host’s innovation level and its relationship with the choice of the subjects studied (as they differ in, e.g. absorptive capacity, type of FDI – horizontal or vertical – or the time since initial investment).

FDI Impact on Innovation – Empirical Results
The aim of this section is to empirically test the following set of hypotheses statements: There is causal relationship towards total patent applications in country i in
year t from: (a) gross domestic spending on R&D (H1), (b) the headcount of researchers (H2), and (c) inward FDI stock (H3).
In order to control changes in the state of available general assets, gross fixed capital formation (as a % of GDP) is used as the first control variable. Additionally, in order to control for differences in the number of workers available to work in R&D (i.e.,
those with tertiary education) a second control variable, i.e. labour force with tertiary
education (as a % of total labour force), is used.
The data has been collected from WIPO [2015] (patent applications, total; PATENTS_TOTAL), OECD [2015] (gross domestic spending on R&D – million USD; RND_
PPL_TOTAL and researchers, total – headcount; RND_PPL_TOTAL), UNCTAD [2015]
(inward FDI stock – million USD at current prices and current exchange rates; IFDIS)
and the World Bank [2015] (gross fixed capital formation – % of GDP; GFCF and labour
force with tertiary education – % of total; LF_TER).4 The scope of the data includes
the Visegrad Group and spans over years from 2001 to 2012 (which is, at the time of
conducting this study, the widest possible time period, for which the data is available
and the set is balanced).

T he effects of knowledge transfer have a higher positive impact when multinationals are direct leaders within the value chain, which is not the case when they are supply chain management firms or global buyers
[UNCTAD 2013, p. 160].
4
It is recognized that some of the used variables may appear to cause multicolinearity, but since a) it is
not a prerequisite for the Ordinary Least Squares (OLS) method, b) model’s results do not display its usual
symptoms (i.e., high p-values and simultaneous high R2) and c) its validity in real-world application can be
questioned [Wooldridge 2009], the issue of multicolinearity is not pursued further.
3

240

FDI and Innovation in Central European Countries

Equation 1. Structural Equation of the Model

Where:
i – Cross-section, i = Czech Rep., Hungary, Poland, Slovakia,
t – Period, t = 2001, 2002 ... 2011, 2012,
β0 – Constant term,
βn – Coefficient of the nth explanatory variable,
γi – Cross-section effects,
δt – Period effects,
εit – Residuals.
Source: authors’ own equation.

The coefficients of the structural equation (equation 1) are estimated with the
OLS method with fixed cross-section and period effects [Wooldridge 2010], which
have been confirmed with the Redundant Fixed Effects Test, with H0: Effects are redundant. As can be seen, the null is rejected for all instances (table 1).
Table 1. Redundant Fixed Effects Tests Results
Redundant Fixed Effects Tests
Equation: EQ02
Test cross-section and period fixed effects
Effects Test
Statistic
d.f.
Cross-section F
3.128719
(3,28)
Cross-section Chi-square
13.876606
3
Period F
3.695325
(11,28)
Period Chi-square
43.046204
11
Cross-Section/Period F
4.643102
(14,28)
Cross-Section/Period Chi-square
57.620732
14

Prob.
0.0414
0.0031
0.0025
0.0000
0.0003
0.0000

Source: own table based on estimation conducted with EViews 8 on data from UNCTAD [2015], WIPO
[2015], OECD [2015] and World Bank [2015].

Because the variables used in the estimation are not stationary, they have been
tested for cointegration with the Pedroni Residual Cointegration Test [Pedroni 1999].
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Table 2. Pedroni Residual Cointegration Test Results
Pedroni Residual Cointegration Test
Series:
PATENTS_TOTAL RND_EXP_TOTAL RND_PPL_TOTAL IFDIS GFCF LF_TER
Sample: 2001 2012
Included observations: 48
Cross-sections included: 4
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
User-specified lag length: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Statistic
Prob.
Weighted Statistic
Panel v-Statistic
-1.603278
0.9456
-1.953359
Panel rho-Statistic
2.113901
0.9827
1.925197
Panel PP-Statistic
-3.978116
0.0000
-5.421734
Panel ADF-Statistic
-1.870350
0.0307
-1.740949
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)
Statistic
Prob.
Group rho-Statistic
2.968472
0.9985
Group PP-Statistic
-4.845222
0.0000
Group ADF-Statistic
-2.917610
0.0018

Prob
0.9746
0.9729
0.0000
0.0408

Source: own table based on estimation conducted with EViews 8 on data from UNCTAD [2015], WIPO
[2015], OECD [2015] and World Bank [2015].

Because the results of the Pedroni test (table 2) do not provide a fully one-sided
conclusions (i.e., the null cannot be fully justifiably rejected or confirmed), Kao Residual Cointegration Test [Kao 1999] and a test for the stationarity of the residuals from
model’s estimation are carried out additionally.
The results of the Kao test (table 3) suggest rejecting the null hypothesis of no
cointegration and the residuals are stationary (in both, common and individual cases,
table 4). Hence, it is possible to say that cointegration between used variables exists;
therefore, it is possible to use the variables in their original form [Banerjee, Carrion-i-Silvestre 2006, p. 1]. Lastly, the distribution of model’s residuals has been tested with
the Jarque-Bera test with H0: Normal distribution. Given that the p-value associated
with the J-B statistic is equal to 0.237 there is no basis to reject the null hypothesis.
R2 of the model is equal to 0.92 which can be interpreted as the model explaining
92% of dynamics in the dependent variable. The F-statistic (16.941) has probability
equal to 0.000 which means that the model as a whole is statistically significant and
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Table 3. Kao Residual Cointegration Test Results
Kao Residual Cointegration Test
Series: PATENTS_TOTAL RND_EXP_TOTAL RND_PPL_TOTAL IFDIS
GFCF LF_TER
Sample: 2001 2012
Included observations: 48
Null Hypothesis: No cointegration
Trend assumption: No deterministic trend
User-specified lag length: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
t-Statistic
Prob.
ADF
-4.187466
0.0000
Residual variance
723062.4
HAC variance
730774.0
Source: own table based on estimation conducted with EViews 8 on data from UNCTAD [2015], WIPO
[2015], OECD [2015] and World Bank [2015].

Table 4. Residual Unit Root Test Results
Panel unit root test: Summary
Series: RESID
Sample: 2001 2012
Exogenous variables: Individual effects
User-specified lags: 1
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Balanced observations for each test
Method
Statistic
Prob.**
Cross-sections
Null: Unit root (assumes common unit root process)
Levin, Lin & Chu t*
-3.90596
0.0000
4
Null: Unit root (assumes individual unit root process)
Im, Pesaran and Shin W-stat
-2.18903
0.0143
4
ADF - Fisher Chi-square
18.3033
0.0191
4
PP - Fisher Chi-square
13.1756
0.1060
4

Obs.
40
40
40
44

Source: own table based on estimation conducted with EViews 8 on data from UNCTAD [2015], WIPO
[2015], OECD [2015] and World Bank [2015].

Based on their significance (table 5), the estimated coefficients can be divided as
follows: those being significant at a 5% level of significance (researchers employed –
p-value=0.0229; inward FDI stock – p-value=0.0284 and the share of the labour force
with tertiary education – p-value=0.0005), those significant at a 10% level of significance (gross fixed capital formation – p-value=0.0795) and those, whose p-values
designate them statistically insignificant (gross domestic spending on R&D – p-va-

243

Marzenna Anna Weresa, Tomasz M. Napiórkowski

lue=0.2882). Coefficients of the number of researchers and the share of the labour
force with tertiary education have positive sign, while inward FDI stock and gross fixed capital formation have coefficients with negative signs.
Table 5. Model Estimation Results
Dependent Variable: PATENTS_TOTAL
Method: Panel Least Squares
Periods
Sample: 2001 2012
Cross-sections included: 4
included: 12
Total panel (balanced) observations: 48
White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
-13517.70
6545.899
-2.065063
0.0483
RND_EXP_TOTAL
0.567437
0.524145
1.082597
0.2882
RND_PPL_TOTAL
0.245686
0.102042
2.407691
0.0229
IFDIS
-0.037388
0.016179
-2.310862
0.0284
GFCF
-281.6227
154.7452
-1.819913
0.0795
LF_TER
721.6217
182.4900
3.954307
0.0005
Effects Specification
Cross-section fixed (dummy variables) Period fixed (dummy variables)
R-squared = 0.919973
F-statistic = 16.94124
Prob(F-statistic) = 0.000
Source: own table based on estimation conducted with EViews 8 on data from UNCTAD [2015], WIPO
[2015], OECD [2015] and World Bank [2015].

These results suggest that in order to increase innovativeness (here proxied with
the number of patent application5) the quality of labour, especially workers directly
employed in R&D, is of key importance. This goes in line with the general notion of
the high role of human capital as a determinant of innovation [Mariz-Pérez et al. 2012,
Cabrilo et al. 2014, McGuirk et al. 2015]. The negative sign of the coefficient assigned
to the inward FDI stock suggests that FDI focused on innovation can be a source of
brain drain, where the foreign investor shifts R&D assets (e.g., researchers) from the
host economy, and therefore, weaken the innovative potential of a given host country. This issue – as mentioned earlier – has been undertaken by various researchers
[García et al. 2013, Melnyk et al. 2014, Stiebale, Reize 2011].
The interesting result of the model estimation is the lack of the statistical significance of gross domestic spending on R&D. Because such funding does not appear to
5
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– discussion undertaken by, e.g., Watanabe et al. [2001].
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have a reflection in the level of innovativeness of researched economies, it can suggest that money spent on R&D does not directly make it to the researchers, but is dispersed on such elements of the innovation environment as administrative and legal
activities. Therefore, the policy implication is to analyse the allocation of the funds
and the efficiency of the national innovation system channels through which R&D
activities are funded and then to provide more (direct) funding into R&D activities.
Given that a large portion of R&D in the studied economies comes from the government (e.g., in Poland the average share of R&D expenditures by the government in
the studied period equals 60.16%) and that there are studies showing inefficiency
of government-sponsored R&D programmes [González et al. 2005, Zemplinerová,
Hromádková 2012] these initially surprising results do make sense given the studied
economies. More recently, in a 2015 study, Baesu et al. [2015] concluded that there is
a positive causal relationship from the number of R&D personnel and researchers to
patent applications and patents granted; however, they have also shown that R&D
expenditures have a (surprising) negative impact.
Equally interesting is the negative sign of gross fixed capital formation’s coefficient. This finding can be explained by the structure of investment in the V4 countries
in the last decade. Given that there is a finite amount of available funds (which in
a simplest form is a share of income saved; sY) that can be invested, the bigger the
share devoted to infrastructure development (Iinfrastructure) which has been an important
direction of investments in the V4 countries in the last decade, the lower the value of
investment devoted to innovativeness: sY(1 – Iinfrastructure).
Referencing back to stated hypothesis statements, only those speaking of a causal relationship from the headcount researchers (H2) and inward FDI stock (H3) to
total patent applications have been confirmed, while no causal relationship has been
shown between gross domestic spending on R&D and the studied dependent variable (H1).

Conclusion
The goal of this paper was to analyse the impact of inward FDI made on innovation
(proxied by a number of patent applications) in the Visegrad countries’ economies.
The key findings are that inward FDI does impact the number of patent applications,
but this impact is negative, which may suggest that for the V4 economies FDI are
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a source of brain drain, i.e. they pull host assets making them not available for local
companies, and that FDI in these countries is focused on imitation/adaptation of new
ideas invented abroad than on innovations that can be patented. Interestingly, we
have also found no causal relationship between patent applications and R&D expenditures, which we assign to inefficiencies of the public spending on innovation. We
have also found that increases in gross fixed capital formation had a negative impact
on patent applications, which might be related to the fact that a significant part of
investments in the Visegrad countries in the analysed period was devoted to fixed
assets, such as construction of roads, buildings, etc.; therefore, less went directly to
innovative activities.
The results of this analysis and conclusions drawn should be viewed in light of the
operational definitions and proxies used in the study to measure FDI, human resources or innovation. Moreover, due to lack of longer series of data (which in itself is a limitation) for all CEE countries, this research focused on FDI in four Visegrad countries.
Therefore it is not possible to make a generalization of the results to the CEE region
as a whole.
Given the scope of the studied topic, the Authors would like to suggest that further research should include a different range of home countries as a cross-reference
study. Another set of recommended further research comes from the not mainstream
results obtained in our study. These are: (a) the brain drain argument, (b) efficiency of
public support for innovation and (c) the competition between investment in infrastructure and in innovation – all in CEE.
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Determinanty wewnętrzne salda błędów i opuszczeń
w bilansie płatniczym krajów Unii Europejskiej
Internal Determinants of the Net Errors and Omissions in the
Balance of Payments of the European Union Countries
Abstract: The aim of this paper is to analyze the interdependence between the net
errors and omissions (NEO) and other components of the balance of payments in the
member states of the European Union in the years 2005–2016. The study was conducted
using panel regression tools based on time series of annual frequency collected by the
International Monetary Fund. The research proves the leading role of the financial account
in the generation of the NEO balances in the EU countries, indicating a slightly higher
importance of this relationship in the group of European countries at a higher stage of
development as compared to countries with lower GDP per capita.
Key words: global economy, European Union, balance of payments, double-entry
bookkeeping, net errors and omissions

Wprowadzenie
Saldo błędów i opuszczeń (net errors and omissions – NEO) stanowi istotny, choć często pomijany w analizach element bilansu płatniczego. Pozycja ta dostarcza informacji
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na temat przeszacowania lub niedoszacowania wielkości pozostałych sald bilansu, co
jest istotne zarówno dla instytucji sporządzających bilans płatniczy, jak i podmiotów
z niego korzystających. Uwagę analityków przykuwa konsekwentnie jednostronne
(dodatnie lub ujemne) saldo NEO, sugerujące występowanie powtarzającej się, ściśle
określonej przyczyny powstawania odchyleń bilansowych [IMF 2009, s. 11]. Począwszy
od lat 50. XX w., kiedy to Stany Zjednoczone borykały się z problemem wyraźnych,
dodatnich wartości sald NEO, w literaturze dominuje nurt interpretacji tego rodzaju
sald jako wartości niezarejestrowanych, najczęściej krótkoterminowych przepływów
kapitałowych [Jaffy 1951, s. 144; Cuddington 1986, s. 3]. W latach 80. ubiegłego wieku, w dobie kryzysu zadłużeniowego „błędy i opuszczenia” zaczęto analizować w roli
miernika ucieczki kapitału z krajów o niskim poziomie rozwoju. Z biegiem lat, z racji
charakterystyki tych krajów, przepływy odczytywane na podstawie salda NEO zaczęto
utożsamiać z działalnością nielegalną. Tego rodzaju narracja pojawia się w opracowywanych przez instytucję Global Financial Integrity raportach poświęconych pomiarowi
nielegalnych przepływów (odpływów) pieniężnych z krajów rozwijających się, w których konsekwentnie utrzymująca się wartość ujemna salda utożsamiana jest z wielkością nielegalnego odpływu kapitału [Cartwright-Smith, Kar 2009, s. 4]. Wykorzystanie
salda NEO jako miernika ucieczki kapitału jest jednak w większym stopniu podyktowane jedynie „powszechnym przekonaniem, że saldo to odzwierciedla tego rodzaju
przepływy” [Cuddington 1986, s. 3] niż jakąkolwiek analizą statystyczną. Ze względu
na brak analogicznej cechy wspólnej salda NEO grupa krajów wysoko rozwiniętych
pojawia się w opracowaniach naukowych rzadko, i to w postaci pojedynczych studiów
przypadku [na przykład Duffy, Renton 1971; Tang 2013; Harvey, Winkler 2015].
Celem opracowania jest analiza determinant wewnętrznych salda błędów
i opuszczeń w bilansie płatniczym państw członkowskich Unii Europejskiej w latach
2005–2016. W przeprowadzonym badaniu identyfikowano wewnętrzne zależności
w bilansie płatniczym, tj. wpływ salda rachunku finansowego (FA) oraz rachunku bieżącego (CA) na kształtowanie się salda błędów i opuszczeń (NEO). W ramach analizy
zweryfikowano, czy zmienne FA oraz CA determinują w sposób statystycznie istotny
wielkość błędów i opuszczeń, a także który z tych komponentów ma większy wpływ
na wielkość NEO w grupie krajów europejskich. Badanie przeprowadzono za pomocą
regresji panelowej szeregów bilansu płatniczego dla krajów UE w dwóch wariantach:
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•

ogólnym, tj. w grupie wszystkich 28 krajów członkowskich,

•

szczegółowym, tj. dokonując klasyfikacji krajów do podgrup ze względu na
zamożność kraju mierzoną PKB per capita.

Determinanty wewnętrzne salda błędów i opuszczeń w bilansie płatniczym krajów Unii Europejskiej

W pierwszej części artykułu omówione zostały współzależności pomiędzy saldami bilansu płatniczego w ujęciu teoretycznym. W kolejnej części zaprezentowano
wyniki badania regresji panelowej sald bilansu płatniczego w krajach europejskich.
W ostatniej części zaprezentowano wnioski z analizy.

Współzależności pomiędzy saldami bilansu płatniczego –
wprowadzenie teoretyczne
Bilans płatniczy jest sporządzany zgodnie z zasadą podwójnego księgowania, w myśl
której każda z transakcji powinna być ujęta w bilansie płatniczym dwukrotnie – jako
równowartościowe zapisy po stronie debetowej i kredytowej odpowiednich rachunków [por. Sobański 2012]. W konsekwencji przy braku błędów statystycznych saldo
ogólne bilansu płatniczego powinno być równe zero [IMF 2013, s. 7]:
FA−(CA+KA)=0
gdzie:
FA – saldo rachunku finansowego,
CA – saldo rachunku obrotów bieżących,
KA – saldo rachunku obrotów kapitałowych.
Niespełnienie powyższego równania oznacza nieprawidłowe ujęcie transakcji po
jednej ze stron. W celu zrównoważenia bilansu wprowadza się wówczas pozycję bilansującą – saldo błędów i opuszczeń wartościowo odpowiadające nierównowadze
pomiędzy saldami:
FA−(CA+KA)=NEO
Przyczyny powstawania omawianych niezgodności są różnorodne: od czynników
natury czysto technicznej (np. błędy wynikające z faktu szacowania stron transakcji
przez odrębne podmioty) aż do umyślnej próby ukrycia nielegalnej działalności. Precyzyjne ustalenie źródeł błędów wydaje się niemożliwe z tego względu, że identyfikując daną niezgodność rachunków kredytowego i debetowego, trudno jednoznacznie stwierdzić, który z nich został wyceniony prawidłowo, a który nie. Przykładowo
ujemna wartość salda błędów i opuszczeń oznacza, że zsumowana wartość sald ra-
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chunku bieżącego i kapitałowego jest wyższa niż finansowego. Nie wiadomo jednak,
czy ta sytuacja wynika z:
•

niedoszacowania salda rachunku finansowego, czy

•

przeszacowania sald rachunków bieżącego i kapitałowego.

W określeniu rachunku odpowiedzialnego za powstanie niezgodności pomóc
może analiza współzależności wewnętrznych bilansu. W rozpatrywanym przypadku,
przy istotnym wpływie salda rachunku CA na wielkość NEO, możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że w analizowanym okresie ujemne wartości salda
błędów i opuszczeń raczej były wynikiem przeszacowania salda rachunku bieżącego
niż niedoszacowania salda rachunku finansowego. Badania na wyższych stopniach
szczegółowości pozwalają ustalić występowanie określonych rachunków konsekwentnie generujących błędy statystyczne, co jest istotne zwłaszcza dla podmiotów
sporządzających bilans.

Współzależności pomiędzy saldami bilansu płatniczego –
analiza statystyczna
Model ogólny
Analiza wewnętrznych determinant błędów i opuszczeń bilansu płatniczego w krajach
Unii Europejskiej została przeprowadzona na podstawie regresji panelowej dla 28 krajów członkowskich. Głównym celem analizy statystycznej było określenie wewnętrznych zależności w ramach bilansu płatniczego, tj. określenie wpływu salda rachunku
finansowego (FA) oraz rachunku bieżącego (CA)1 na kształtowanie się salda błędów
i opuszczeń (NEO). Podjęto próbę weryfikacji, czy zmienne FA oraz CA determinują
w sposób statystycznie istotny wielkość błędów i opuszczeń, a także który z tych komponentów ma większy wpływ na wielkość NEO w grupie krajów europejskich. W analizie wykorzystano szeregi bilansu płatniczego za lata 2005–2016 udostępnione przez
Międzynarodowy Fundusz Walutowy [IMF 2017]. Ze względu na występującą korelację
pomiędzy FA oraz CA i wynikający z tego problem współliniowości budowano jednoczynnikowe modele regresji (ze zmienną objaśniającą FA lub CA).
1
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 analizie statystycznej do rachunku obrotów bieżących włączono rachunek obrotów kapitałowych (KA) ze
W
względu na podobieństwo charakteru transakcji ujmowanych w obu komponentach bilansu płatniczego.
Należy podkreślić, że saldo rachunku kapitałowego ma relatywnie niewielki udział w zagregowanym saldzie
rachunku obrotów bieżących zdefiniowanym w badaniu.
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W pierwszym etapie badania zweryfikowano stacjonarność analizowanych szeregów czasowych w celu uniknięcia w dalszych fazach badania problemu regresji
pozornej. Analizę stacjonarności przeprowadzono na podstawie procedury testu
pierwiastka jednostkowego Dickeya-Fullera dla danych panelowych (12 obserwacji
rocznych dla 28 krajów). Szeregi zmiennych CA oraz FA okazały się niestacjonarne.
W związku z tym, że statystyka IPS nie przekroczyła w wypadku obu zmiennych poziomu krytycznego zarówno na poziomie istotności 1% oraz 5%, jak i 10%, nie było
podstaw do odrzucenia hipotezy o istnieniu pierwiastka jednostkowego w szeregach
dla wszystkich krajów w panelu. Do takich samych wniosków prowadzi analiza statystyk testu Choi. Jedynie w wypadku zmiennej NEO były podstawy do odrzucenia
hipotezy wyjściowej (p<0,01), a zatem szereg tej zmiennej jest stacjonarny.
W związku z tym, że zmienne CA i FA okazały się niestacjonarne, w kolejnym kroku
zweryfikowano, czy szeregi różnic pierwszego stopnia tych zmiennych mają charakter stacjonarny. Na podstawie wartości krytycznych statystyk testowych IPS oraz Choi
odrzucono hipotezę zerową o niestacjonarności przy niskim poziomie p. W związku
z tym, w celu uniknięcia problemu regresji pozornej, w dalszej części badania wykorzystano szeregi różnic pierwszego stopnia dla zmiennych CA, FA oraz NEO. Szczegółowe wyniki testów stacjonarności zostały zaprezentowane poniżej.
Tabela 1. Wartości testu Dickeya-Fullera (test bez trendu) dla badanego szeregu
panelowego
Zmienna
CA
FA
NEO
d_CA
d_FA
d_NEO

Wartość statystyk testowych
Im-Pesaran-Shin (IPS) = −1.21147
Choi (odwrócone Chi2) = 35.7961 [p=0.9838]
IPS = −1.54954
Choi = 57.1209 [0.4332]
IPS =−2.82592
Choi = 144.416 [0.0000]
IPS = −3.45721
Choi = 186.962 [0.0000]
IPS = −3.72639
Choi = 208.429 [0.0000]
IPS = −4.41823
Choi = 258.361 [0.0000]

Objaśnienia: Wartości krytyczne testu IPS: −1.76 oraz −1,97 dla poziomu istotności odpowiednio 10%
oraz 1%.
Źródło: oszacowanie własne na podstawie danych IMF [2017], Eurostatu [2017] i przy wykorzystaniu
oprogramowania Gretl.
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W ramach regresji panelowej weryfikowano modele z efektami stałymi (fixed effects
– FE) oraz efektami losowymi (random effects – RE)2.
W wypadku modelu FE zakłada się, że mogą wystąpić specyficzne dla poszczególnych krajów efekty (tzn. pomiędzy poszczególnymi krajami można zaobserwować
nieznane, ale stałe w czasie różnice w zakresie NEO). Ich odzwierciedleniem w modelu jest zróżnicowany wyraz wolny pomiędzy poszczególnymi krajami. Istotność zróżnicowania efektów indywidualnych badano za pomocą testu Walda. Zarówno w wypadku zmiennej CA oraz FA model z efektami stałymi nie jest zasadny ze względu na
brak możliwości odrzucenia hipotezy zerowej, że wyraz wolny modelu jest taki sam
dla poszczególnych krajów.
W modelu z efektami losowymi (RE) każdemu krajowi przypisano zmienną losową, której realizacja odpowiada za efekt indywidualny w danym okresie (efekt indywidualny jest zatem zmienny w poszczególnych okresach). W przypadku modelu RE
za pomocą testu Breuscha-Pagana testowano, czy wariancja indywidualnego składnika losowego jest różna od zera. Zarówno w wypadku modelu CA, jak i FA wariancja ta
nie była równa zero, a zatem składnik indywidualny ma zmienność (nie jest stały dla
wszystkich krajów) i nie można go zastąpić wyrazem wolnym w modelu.
Również na podstawie testu Hausmana można przyjąć, że dla obu zmiennych
w analizowanej grupie bardziej odpowiedni jest model RE niż model FE. W badanym
panelu nie było podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, że estymator RE jest bardziej efektywny niż FE.
Poniżej zaprezentowano modele RE szacowane za pomocą ogólnej metody najmniejszych kwadratów (GLS). Model, w którym zmienną objaśniającą jest CA, okazał
się statystycznie nieistotny. Zarówno wyraz wolny, jak i zmienna objaśniająca są statystycznie nieistotne na poziomie 10% (minimalny poziom istotności, przy którym
regresor CA jest statystycznie istotny, przekracza 17%). Warto również podkreślić, że
współczynnik kierunkowy zmiennej CA jest relatywnie niski (w porównaniu ze współczynnikiem kierunkowym modelu ze zmienną FA).
Model, w którym zmienną objaśniającą jest FA, pozostaje statystycznie istotny.
Wprawdzie wyraz wolny nie jest istotny, ale regresor wykazuje statystyczną istotność
przy niskim p. Współczynnik kierunkowy przy zmiennej objaśniającej na poziomie
0,33 wskazuje, że zwiększenie przyrostu relacji salda obrotów finansowych do PKB
o 1 p.p. powoduje zwiększenie przyrostu salda błędów i opuszczeń mierzonego w re2
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W
razem w jednym modelu ze względu na problem ich współliniowości.
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lacji do PKB o 0,33 p.p. Również miary dobroci dopasowania, tj. kryteria informacyjne
Akaike, Schwarza czy Hannana-Quinna są lepsze dla modelu ze zmienną FA niż modelu ze zmienną CA.
Tabela 2. Wartości testu istotności zróżnicowania efektów indywidualnych dla modeli z efektami stałymi i efektami losowymi
Zmienna
objaśniająca
w modelu
CA

Rodzaj
efektów
indywidualnych
w modelu
Model FE

FA

Model FE

CA

Model RE

FA

Model RE

CA

Model FE vs RE

FA

Model FE vs RE

Wartość statystyk testowych

Statystyka testu Walda:
F(27, 279) = 0. 13253
p-value = P(F(27, 279) > 0. 13253) = 1
Wniosek: brak podstaw do odrzucenia H0
Statystyka testu Walda:
F(27, 279) = 0.184011
p-value = P(F(27, 279) > 0.184011) = 0.999999
Wniosek: brak podstaw do odrzucenia H0
Statystyka testu Breusch-Pagana:
Chi2 (1) = 11.4121
p-value = 0.000729663
Wniosek: istnieją podstawy do odrzucenia H0
Statystyka testu Breusch-Pagana:
Chi2 (1) = 10.0554
p-value = 0.00151902
Wniosek: istnieją podstawy do odrzucenia H0
Statystyka testu Hausmana:
H=0.107308
p-value = prob(chi2(1) > 0. 107308) = 0. 74323
Wniosek: estymator RE jest bardziej efektywny
niż FE
Statystyka testu Hausmana:
H=0.594697
p-value = prob(chi2 (1) > 0.594697) = 0.440609
Wniosek: estymator RE jest bardziej efektywny
niż FE

Źródło: oszacowanie własne na podstawie danych IMF [2017], Eurostatu [2017] i przy wykorzystaniu
oprogramowania Gretl.
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−0.000938395
0.330206

Wyraz wolny
FA

Błąd standardowy
Statystyka z
0.00141625
0.1489
0.0440796
1.348
Akaike −1405.326
Schwarz −1397.866
Hannan-Quinn −1402.343
0.00114558
−0.8191
0.0260599
12.67
Akaike −1533.414
Schwarz −1525.954
Hannan-Quinn −1530.431

Źródło: oszacowanie własne na podstawie danych IMF [2017], Eurostatu [2017] i przy wykorzystaniu oprogramowania Gretl.

Współczynnik
0.000210907
0.0594234

Zmienna objaśniająca w modelu
Wyraz wolny
CA

Tabela 3. Parametry oraz miary dobroci dopasowania modeli RE

0.4127
8.56e-037

Poziom istotności p
0.8816
0.1776
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Model szczegółowy
Unia Europejska charakteryzuje się relatywnie dużym zróżnicowaniem ekonomicznym poszczególnych krajów. W 2016 r. PKB per capita krajów członkowskich wahało
się od 7 377 dol. (Bułgaria) do 104 094 dol. (Luksemburg). Z tego względu przeprowadzono dodatkową analizę panelową dla podgrupy składającej się z 14 najbogatszych
krajów UE oraz podgrupy składającej się z 14 najbiedniejszych krajów UE w celu identyfikacji ewentualnego zróżnicowania badanej współzależności ze względu na poziom rozwoju gospodarczego.
Poszczególne etapy budowy modeli regresji zostały przeprowadzone analogicznie do budowy modeli dla całej grupy krajów UE. Podobnie jak w wypadku całego
panelu krajów UE, zarówno w podgrupie krajów najbiedniejszych, jak i krajów najbogatszych, model ze zmienną objaśniającą CA okazał się statystycznie nieistotny.
Natomiast w alternatywnych modelach ze zmienną FA regresor wykazuje statystyczną istotność (przy bardzo niskim p) w obu podgrupach. Jednakże należy zauważyć, że wielkość współczynnika kierunkowego zmiennej FA jest wyższa w wypadku
krajów najbogatszych (0,389 wobec 0,299 w krajach najbiedniejszych). Wskazuje to
na większą skalę wpływu salda rachunku finansowego na NEO w wypadku krajów
charakteryzujących się wyższym PKB per capita. W wypadku krajów najbogatszych
zwiększenie zmiany salda FA w relacji do PKB o 1 p.p. powoduje wzrost zmiany salda
błędów i opuszczeń w relacji do PKB o 0,389 p.p. Natomiast w wypadku krajów najbiedniejszych efekt ten jest niższy o 0,09 p.p.

Zakończenie
W ramach analizy regresji panelowej wykazano, że wielkości salda błędów i opuszczeń dla krajów członkowskich Unii Europejskiej są w znaczącym stopniu determinowane przyrostami salda rachunku finansowego. Natomiast w wypadku transakcji
bieżących nie stwierdzono ich statystycznej istotności. Powyższy rezultat otrzymano
zarówno dla wariantu ogólnego (badanie w grupie 28 krajów członkowskich), jak
i wariantu szczegółowego (badanie w podgrupach). Podział na grupy według kryterium zamożności pozwolił ustalić, iż skala wpływu salda FA na NEO jest większa
w przypadku krajów o wyższym poziomie zamożności. Oznacza to, iż odczytywane
z bilansów płatniczych tych krajów wielkości „błędów i opuszczeń” posiadają większą (choć nieznacznie) wartość informacyjną na temat prawidłowości oszacowania

263

Justyna Biegańska, Konrad Sobański

wielkości salda FA niż w wypadku krajów o niższym PKB per capita. Należy jednak
podkreślić, że wykorzystanie salda NEO w celu określenia stopnia i kierunku odchyleń danego salda od wielkości prawidłowej wymaga indywidualnej analizy na poziomie danego kraju, optymalnie w wymiarze kwartalnym i na większym poziomie
szczegółowości.
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President Donald J. Trump’s Economic Plan
to Come up Trumps – Initial Thoughts and Reflections
Abstract: The US has significant structural economic problems which endanger its
position of the World economic leader. The US economy is still efficient and competitive
but its lead has shrunk significantly in the recent years. For many years, the necessary
but often unpopular and difficult economic and related reforms have been postponed
or avoided by career politicians. They did not have courage to make tough and risky
decisions. As a result, the United States found itself in a need for complex addressing its
economic ills and developing an action plan for immediate remedies and improvements.
The unmanaged globalization processes significantly changed the global marketplace.
The US has not sufficiently represented its own interests and allowed other countries
to disproportionately profit from global economic trends at its expense. Weaker US
global economic posture also contributed to slowing down its domestic growth. This
created tension and discontent among primarily blue collar workers who got fed up
with long-term wage stagnation and their jobs being exported to the developing
countries. In November 2016, Mr. Donald J. Trump was elected the 45th President of
the US, mainly because he, as the only candidate, properly identified the existing
problems and voiced those to appropriate audiences. The Trump team prepared an
economic plan using the principles of supply side economics (but not only), and
requiring many bold actions by the government and the Congress. This paper contains
the first step in a long-term, logically organized observation and assessment of this
plan. Major steps and challenges in this analysis were defined. This paper constitutes
one the first analytical attempts to review and assess President Trump’s economic plan
assessment. It identifies major elements of the program. The assumptions made by the
administration usually are not fully implemented within the US checks and balances
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system. This may impact their effectiveness. The intentions and implementation will be
addressed in the following stages of research, based on thorough observation of the
legislative and political processes. Four key elements and other selected tools of the
economic plan of the Trump Administration are presented and assessed. Their role in
assuring US continued economic leadership and competitiveness in the 21st century,
in the new global environment, has been presented. President Trump brought a new
quality to Washington D.C., which created surprisingly strong resistance among career
politicians and government officials. The time will show if economic acumen or political
games will prevail. This will decide about the future of the US as the World economic
leader. Analysts and researchers must be observant and patient. Making premature and
unfledged conclusions may be risky.
Key words: US, economics, tax reform, regulations, jobs, budget, globalization

Introduction
If we eliminate all the never-ending political hoopla, directed to destroying the Trump
presidency, and undertake a task of analyzing the current developments in the categories of economics and economic intentions of this administration), we will have to
come (surprisingly to many) to an important strategic conclusion. We witness a critically important for the US and the World socio-economic experiment, an attempt to
refocus various distorted, for many years, principles of international economic order,
cooperation, and domestic economic priorities. The enemies of this government call
that populism, economic naiveté, or other names which we do not dare to quote in
this paper. The issues are however, very serious, and sooner or later would have to be
addressed by any economically responsible US President.
The thrust of Trump’s policies is in addressing the issues which negatively impact
the US economy, and to a large extend the World economic environment. The majority of these issues have been known for years. Unfortunately, previous administrations
were not capable, willing, or maybe just did not want to wrestle with many growing
problems. Many of these problems have their roots in abandoning, twisting basic
principles of economics, or simply lack of imagination to adjust policies to the realities of the current markets. No wonder that today they require, in almost all cases, serious systemic changes, which are very difficult to design and implement (especially
within the US checks and balances system). Consequently, the US economy faces today many not resolved problems. Many economic concepts were distorted or misin268
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of President Trump’s economic policies is a long term task, which consists of the following three major phases: a) identifying factors and remedies for the negative developments in the US economy with special attention on international cooperation and
challenging effects of rampant globalization, b) assessment of implementation of the
Trump economic program, especially a comparison of the intended versus finally applied solutions, c) developing judgments on the effectiveness of the Trump program
and its post-assessment in terms of economics.
This paper concentrates on phase a). We attempted to present major elements
of the Trump Economic Program. It is important since in the hostile political environment created by aggressive opponents of this administration, focusing on real
issues is the most important and at the same time the most difficult objective which
economists and political science experts must comprehend and address. This concerns and needs to refer to individual measures/actions and also to mutual relationships among these actions. All of them must consider and predict possible impacts
of insufficient/partial implementation of this program (which constitutes a one logically defined and organized set of activities). In light of the above, some opinions
of experts who from the onset of Trump’s presidential tenure are fully (politically)
convinced about the failure of this program, may sound naïve, since they fail to separate politics from economic necessities and laws of capitalism. When continuing
the assessment of the Trump’s economic program, we may reasonably indicate today two things. The first, at this juncture, the success or failure of the President Trump’s economic program addressed in this paper will have a critical meaning for the
US and world economies. The second, the attempt to address long-overdue reforms
of the US economy by President Trump is justified and commendable. The developments of the next three years will prove how the US political and legislative system
is prepared for adjusting the US economy to the changing World environment. (Perhaps, some changes or adjustments to traditional economic concepts, for example
trade theory, will be needed). President Trump can win or may be defeated during
the next elections, the United States has to and will survive. At this critical point in
the history of the World, the current US administration, wants it or not, will decide
about critical reshaping of the US economy, governance, and drivers for social progress and competitiveness. The negative trends impacting the United States cannot
be ignored anymore.
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The Surprise President
The 2016 election of Donald J. Trump to be the 45th President of the United States of
America was a blow to liberal circles in the World, the US, and the Democratic Party.
Ms. Clinton, as of the end of 2017, is still in shock, and travels around the Globe to ask
everybody “what happened?” [Clinton 2017]. (As if she does not know. But if she really
doesn’t, she was a wrong candidate)
President Trump moved to the White House, with a populist and pragmatic objective to “drain the swamp”. His constituencies demanded that the way in which the
Washington circles operate be changed. It is almost a suicidal task for the Republican
Party outsider who must initiate serious reforms in the District of Columbia, where 91
percent of the voters were against him. (Mr. Trump’s worst 2016 election result). In addition, he must face furious and wounded Democrats, and hundreds of thousands of
liberals who have been almost sure for months that the entire US is theirs. Mr. Trump
as a street smart New Yorker, with a mentality of a highly educated, intelligent, blue
collar abrasive fighter is something new in Washington DC. The aggressive British
newspapers labeled him “a tough brat for tough times”. Only he can stand an avalanche of personal and professional attacks unleashed by all kinds of enemies of conservatism. It seems that their objective is to distract the 45th President from carrying
out his duties. This is something unheard of in the history of the United States (and
sounds somewhat like a sabotage).
President Trump knows that his only method of survival and succeeding is to
have a good and effective economic plan which delivers tangible results to all sections of the spociety. He should remember the statement „It’s the economy, stupid”
which James Carville, the Louisiana adviser coined for the Clinton campaign in 1992.
Using this and two other statements: „Change or more of the same?” and „Don’t
forget health care!” they were successful in unseating the older President Bush. Mr.
Trump was elected by citizens who are fed up with a long-term stagnation of their
wages, disappearing jobs, increasing costs of health care, and decreasing standard
of life. They realized that the US wealth and potential have been extensively used to
support other nations at the expense of the Americans. These factors define Trump’s
economic policies. If his economic plan does not produce, he may be unseated himself after four years in the White House. The voters will look at their wallets before
making their choices in 2020, and their interests are currently focused on domestic
270

economics, with marginal attention given to global problems. The Trump program

President Donald J. Trump’s Economic Plan to Come up Trumps – Initial Thoughts and Reflections

is based on two pillars: a) assessment of structural deficiencies of the US economic
system, and its relationship to the globalized World, b) selection of detailed measures
to resolve the defined problems.

Diagnosis and inherited problems
President Trump inherited many economic problems and challenges. His predecessors have failed to address many critically important for the US economic progress
issues. Because of that US economy has been stagnant for many years, and its world
economic leadership and competitiveness became fragile and questioned. These
unresolved issues became a tremendous burden for the country and its citizens. The
45th President has to tackle them. As rightly indicated in the Trump campaign white
paper, in the period 2008-2016, nearly 13 million Americans have left the workforce, bringing the total number of those outside the workforce to 94 million [Navarro,
Ross 2016]. Nearly 1 in 4 Americans in their prime-working years are not working. The
United States has lost about 60,000 factories since China joined the World Trade Organization. The United States has lost over one-fourth of its manufacturing jobs since
NAFTA was approved. The United States trade deficit in goods was nearly $800 billion
last year. The United States has the third highest corporate tax rate in the world. The
structure of Nation’s trade arrangements has cost millions of American jobs [Berg-Andreassen 2015, Prokopowicz 2017]. This situation constitutes to be a cornerstone and
a major justification for Mr. Trump’s agenda for economic reforms. It is also a method
for reinvigorating the US economy [The White House 2017].

Key elements of Trump’s economic plan
Tax Reform Assumptions
The Trump’s economic plan has been created basically by the principles of supply side
economics [Amadeo 2017, Niskanen 1996]. The plan proposes four basic long-term
tools: tax cuts, reduced regulation, eliminating chronic US trade deficit, and achieving
lower energy costs. These are long-term objectives since it takes many months to feel
economic impacts of tax reduction or renegotiations of trade accords. All these previously mentioned measures should stimulate production. The growing production
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should significantly increase US real GDP growth rate, which should lead to creation
of millions of additional new jobs (primarily substituting for the jobs lost due to automation and unmanaged globalization), and trillions of dollars of additional federal and state tax revenues (which should exceed revenues lost as a result of tax cuts)
[Navarro, Ross 2016, The Economist 2017, Berg-Andreassen 2015, Prokopowicz 2017].
Scope of Tax reform
The tax reform so far has been the most analyzed and criticized part of the Trump’s
plan. Various organizations and experts assessed the structure and magnitude of the
proposed tax changes. The problem with these evaluations is that often they address
the tax reform as a stand-alone project. This is wrong conceptually and from the point
of view of economic theory. The trick is to coordinate tax system with other economic reforms to maximize the economic impact of the reforms. A simplistic approach
involving using tax cuts as political measures which buys votes is methodologically
incorrect and misleading. Analyzing tax cuts separately of other measures of the plan
may be highly misleading, and provide untrue conclusions. As indicated in the Navarro and Smith report, the non-partisan Tax Foundation has completed an analysis
of the Trump tax program. It dynamically scores a $2.6 trillion reduction in treasury
revenues relative to the current tax policy baseline as of the end of a 10-year budgeting horizon. However, the Tax Foundation did not consider other elements of the
Trump economic plan, which should stimulate economic growth-and result in generation of additional revenue [Navarro, Ross 2016]. The tax reform will obviously create
a significant reduction of federal revenues, but the stimulated and more US-oriented
economic activity should quickly compensate for the initial revenue loses. Navarro
and Smith claim that the overall economic program of President Trump is fiscally conservative [Navarro, Ross 2016].
Lowering Federal Corporate Income Tax
At 35%, the U.S has for many years had the highest federal tax rate of the 34 industrialized nations of the Organization for Economic Cooperation and Development
(OECD) and the third highest of the world’s 196 nations. Business tax rates have significantly fallen around the Globe since 2003, the average top marginal corporate
tax rate in Asia has fallen from 31% in 2003 to 20.6 by 2015. In Europe, that rate has
fallen from nearly 30% to under 20%. The US high business tax rate helps to trans272
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into outbound FDIs which generate growth, jobs and tax revenues, but not in the US
but in foreign countries [Mohsin 2017]. This high business tax rate means businesses
currently carry down only 65% of pre-tax earnings to their post-tax net. In contrast,
at the proposed 15% rate, businesses would carry down 85% of pre-tax earnings, and
this 30% increase in post-tax return on investing would greatly improve the attractiveness of domestic investment. The express goal of the Trump tax reforms is to realign corporate incentives and thereby encourage more on-shoring and re-shoring
of investment while discouraging offshoring [Financial Times 2017]. (This paper was
completed on the day that the US Senate is supposed to approve the final version of
the US 2017 tax bill. It seems that critical directions of the reform proposed by the
President will be kept in this law, however, detailed tax rates and solutions may be
altered, for example: corporate tax rate, consideration of state taxes for federal tax
calculation, tax brackets, and child credits.)

Reduced regulations
Background
In the recent years the quantity of regulations in the US has soared. As indicated in
the Navarro and Moore report, in 2015, the Federal Register contained over 3,400
final regulations [Navarro, Ross 2016]. The number and cost of federal regulations
increased substantially as regulators continued to tighten restrictions on American
businesses and individuals. It has been estimated that new major rules implemented
in 2015 increased annual regulatory costs to companies by more than $22 billion. It
is estimated that the total annual costs of adhering to all rules and regulations implemented by previous administration amounted to $100 billion-plus in just seven years.
Excessive regulation is even more burdensome on the 28 million small businesses
that have provided two-thirds of the US post-recession job growth. The authors of
the Trump program cite the Heritage Foundation and National Association of Manufacturers (NAM) which estimated that all business related regulatory costs amount to
about $2 trillion annually, this being about 10% of the US GDP.
The Trump Regulatory Reform Plan
The Trump plan seeks to reduce the current regulatory burden by a minimum of 10%
or $200 billion annually. It proposes a temporary pause on new regulations not com-
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pelled by Congress or public safety and a review of previous regulations to see which
need to be scrapped. Each Federal agency will be asked to prepare a list of all of the
regulations they impose on US businesses, and the least critical regulations to health
and safety will receive priority consideration for repeal [Navarro, Ross 2016, Prokopowicz 2017]. The plan calls for acceleration of the approval process for the exportation of oil and natural gas. The reform has been designed to assist the manufacturing
sector. This is the economy’s most powerful sector for driving both economic growth
and income gains. The National Association of Manufacturers (NAM) indicated that
for every one worker in manufacturing, four other employees are hired in other sectors of the US economy, and for every $1.00 spent in manufacturing, another $1.81
is added to the economy. Manufacturers bear the highest share of the cost of regulatory compliance. Manufacturers spend an estimated $192 billion annually to abide
by economic, environmental and workplace safety regulations and ensure tax compliance. The Trump plan will trim a minimum of $200 billion from America’s annual
regulatory burden [Isidore 2017].

Trade and investment
Lack of management of globalization processes with US interests in mind resulted
in creating huge trade deficits, for example with China. China’s accession to the WTO
opened the US markets to an avalanche of heavily state-subsidized Chinese imports
led to creating chronic trade deficits. As indicated in the Trump experts’ papers, China’s accession to the WTO rapidly accelerated the offshoring of America’s factories
and a concomitant decline in US domestic business investment. In the period 19992003, the US direct investment flows to China amounted to about $1.6 billion per
year, to increase in the years 2004-2008 to an annual average of $6.4 billion. The US
entrepreneurs, especially multinational corporations realized exorbitant margins
using the systemically cheap foreign labor often deprived of basic workers’ rights.
Multinationals used the competitive solutions created at the expense of the US taxpayers to, de facto, supporting other nations. The consumers thoroughly enjoyed
cheaper products made in China, until the day when they lost their jobs [Ransom
2006, Prokopowicz 2017]. Some experts rightly attribute the decline in US manufacturing jobs to multinational trade accords which were not economically justified,
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Several presidents eloquently and inconclusively talked about more fair management of trade with the Asia but President Trump is the first who has started these
activities during his first 100 days [McCord 1970]. Some critics have attacked Trump
as an isolationist and protectionist who will start a trade war. These attacks do not
consider the negative role which trade deficits have played in constraining US economic growth for many years. The Trump plan takes account of trade policy factors
which create major problems: a) currency manipulation, b) the equally widespread
use of mercantilist trade practices by key US trading partners, c) poorly negotiated
trade deals [Navarro, Ross 2016].
The Trump plan considers measures to brand some countries which manipulate
their currency as a currency manipulator. This will allow the US to impose defensive and countervailing tariffs if the currency manipulation does not cease. The Trump
experts present an opinion that global trading order is impacted by trade cheaters
who use unfair trade practices such as illegal export subsidies, the theft of intellectual property, currency manipulation, forced technology transfers and use sweat shop
labor and pollution sanctuaries. When countries cheat to boost their exports, they
enjoy a disproportionate share of gains from trade. The Trump plan using tariffs to
encourage trading partners to cease cheating. If that does not help defensive tariffs
to level the playing field will be imposed [Bhagwati, Hudec 1997].

Energy-related measures
Some benefits of the Trump regulatory reform plan would concern the energy sector. The plans to cut US carbon emissions by 80% by 2050 would cost the US economy a staggering $5.3 trillion over 30 years. This could easily drive up the price of
the 19.4 million barrels of oil we consume per day in the US by $10 per barrel, and
increase US oil cost by $194 million a day or $70.8 billion per year. This is almost
0.5 percent of the US economy. The clean power plan will drive up electricity prices,
while having virtually no effect on climate change. It will however, add $39 billion to
the US annual electricity cost. This represents 0.25 percent of the US economy. The
Trump plan assumes lifting restrictions on all sources of the US energy. This should
stimulate exploration, production, and other projects. The expansion of the energy
sector, in turn, will reduce import needs and costs (and strategic dependence on
other countries).
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Financial results
Significant additional Federal tax revenues will be generated as a result of Trump’s
trade, regulatory, and energy policy reforms. These revenues identified in the Navarro
and Smith report a significant offset to the revenue reductions resulting from the proposed tax reductions. It is forecasted for the period 2017-2026 trade policy reforms
will result in $1.74 trillion, regulatory reforms $487 billion, and energy policy reforms
$147 billion additional revenues, for the total of $2.374 trillion. Even when comparing
to the Tax Foundation numbers, these results prove that with the proposed spending
cuts, in total the Trump economic plan is revenue neutral [Navarro, Ross 2016].

Other important elements of the program
Revenues and spending cuts
The Trump plan involves inclusion of many necessary spending cuts. Government
financial experts often forget that economic and financial reforms must simultaneously address the revenues and expenses. It is important for the US since over the
years a large quantity of outdated or/and inefficient government programs has been
accumulated. It is not easy to initiate a federally funded program, but it is extremely
difficult to cancel an existing undertaking. A political and popularity prices for program cancellation may be very high. Because of that many Presidents avoid making
these decisions, and transfer these issues to the next chief executive.
GDP growth
Data indicate that from 1947 to 2001, the nominal US gross domestic product (GDP)
grew at an annual, rate of 3.5% a year. From 2002 to 2017, that average has fallen to
1.9%.6. This loss of 1.6% real GDP growth points annually represents a 45% reduction
of the US growth rate from its historic, pre-2002 norm. Why did the US growth rate
fall so dramatically? Some economists have concluded that the US has now entered
a new era of slower growth. They reason that because of unmanaged globalization
the world development patterns have changed, adverse trends in demography result
in smaller labor force in the marketplace, so for the time being there are more retired
people, which is becoming a severe burden to the US budget. Consequently, they
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of growth, for now and the future. It is true, that due to the unmanaged globalization
of the last 20 years or so, the US faces much tougher competition in the world marketplace. But, the United States has always been successful in making appropriate adjustments to the current trends and opportunities. This approach has been embraced
by Trump plan. Otherwise, the US leading economic position in the world would be
endangered by China, India or the Europeans.
Infrastructure Program
The US infrastructure, once the best in the world has not been sufficiently modernized which reduced the US competitiveness. The US military superiority has been
challenged since the army has not been developing fast enough. In consequence, the
US geo-political and economic leadership has been challenged by other countries
[Stiglitz 2017].

Conclusions
President Trump promised to address the issues that have not been addressed by
others, and have negative impact on the US middle class. To accomplish this, he needs to be in opposition to the Democrats, many Republicans, lobbyists, and special
interests. Nobody in the last 20 years has prepared a program infringing on so many
interests of the DC elite. He has a choice of draining the swamp or having more alligators in the increasingly polluted muddy waters. For the US the time has come to make
it or break it. One may like it or not, but Mr. Donald J. Trump is the US leader during
these challenging times [Coulter 2016, Lewandowski, Bossie 2017].
The Trump plan addresses the key factors underlying structural problems facing
the US economy and proposes a road map showing how to fix them. The Trump tax
plan should be not confused with the whole complex Trump economic plan. Although the Trump tax cuts are an essential piece of the growth puzzle, they will not single-handedly fix the US economy. A complex program must be fully implemented
to include trade, regulation, and energy policies. The implemented measures must
be consistent with the principles of economy to result in jobs and wealth creation,
and more equal and stimulating distribution of this wealth [Berg-Andreassen 2015].
The opposition probably understands that they do not have a case against the Trump
program professionally, so they continue distractive actions to weaken the Trump ad-
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ministration. The current political fights are about distraction not creation. They seem
to be the worst enemy of these reforms, and are hard to counterattack. The US politicians are as far from a compromise as Washington DC is from Moscow. This bickering may become very costly politically and financially for the US. The presented plan
makes sense, so let Trump be Trump, with all his virtues and vices, so the chances for
a better US economy may increase [Lewandowski, Bossie 2017]. The assessment of
Trump’s economic policies, as a long term process, must go on.
Today, based on the assessment provided in this paper we may say that the framework looks positive as far as economic measures and their relationship are concerned. (Although for many individuals this approach is not digestible.) It is too early for
final conclusions on the effectiveness of the Trump’s economic program. Let us then
conclude by that what has already been said in the abstract: “Analysts and researchers must be observant and patient. Making premature and unfledged conclusions
may be risky”.
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Struktura rodzajowa międzynarodowej pozycji
inwestycyjnej nowych krajów członkowskich Unii
Europejskiej a stabilność ich równowagi zewnętrznej
Structure of the International Investment Position of New
European Union Member States and Stability of their External
Position
Abstract: The objective of this paper is to demonstrate the impact of the financial crisis
on the structure of net IIP of the states that acceded the European Union in 2004 and
later. The study was conducted for the years of 2007-2016. The paper is divided into two
parts. The first part presents the role of the structure of foreign assets and liabilities for
the stability of external financing of an economy, while the second part demonstrates
the structure of net IIP of those countries and its changes after the crisis. Research results
show that in a majority of the countries the share of foreign direct investments within
their foreign liabilities increased after the crisis. As a result, the risk related to their high
negative net IIP diminished.
Key words: net IIP, international investment position structure, financial stability, new
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Wprowadzenie
Po 2004 r. do Unii Europejskiej przystąpiło 13 państw, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej. Większość tzw. nowych członków to kraje słabiej rozwinięte od dotychczasowych członków. Integracja ze wspólnym rynkiem europejskim ułatwiła im
import kapitału zagranicznego, którym finansują inwestycje w gospodarce, w wa* bilewicz@wneiz.pl
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runkach niewystarczających oszczędności własnych. Import kapitału zagranicznego
może jednak spowodować pogorszenie równowagi zewnętrznej gospodarki, a tym
samym wzrost ryzyka nagłego odpływu kapitału, destabilizującego finanse kraju
[IMF 2013]. Potwierdzają to doświadczenia ostatniego kryzysu, który dotknął wiele
państw Unii Europejskiej, zwłaszcza te najbardziej zadłużone [Gross 2015]. Pokazał
on, że konieczne jest lepsze monitorowanie i analizowanie zagrożeń związanych
z długotrwałą nierównowagą zewnętrzną, aby nie dopuścić do utraty stabilności finansowej kraju.
Ważnym narzędziem służącym do oceny równowagi zewnętrznej gospodarki jest
międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto (MPI netto). Dostarcza ona informacji
zarówno o wielkości, jak i strukturze zainwestowanego kapitału. Z punktu widzenia
oceny ryzyka wystąpienia nagłego odpływu kapitału znaczenie ma nie tylko poziom
MPI netto kraju, lecz także analiza jej struktury. Rosnący udział instrumentów dłużnych powoduje bowiem wzrost ryzyka związanego z nagłym masowym odpływem
nierezydentów z krajowego rynku finansowego.
Celem artykułu jest prezentacja i ocena zmian struktury rodzajowej MPI netto nowych krajów członkowskich UE pod kątem bezpieczeństwa finansowania gospodarki kapitałem zagranicznym. Badanie dotyczy lat 2008–2016. Zakres czasowy analizy
pozwolił zbadać, jakie zmiany zaszły w strukturze MPI netto po kryzysie finansowym.
W pierwszej części przedstawiono znaczenie struktury rodzajowej MPI dla stabilności
zewnętrznego finansowania gospodarki, w drugiej zaś jej zmiany po kryzysie w nowych krajach członkowskich UE. Metodą badawczą umożliwiającą realizację celu była
analiza danych statystycznych, którą uzupełniono analizą literatury przedmiotu w odniesieniu do wpływu struktury rodzajowej MPI na stan równowagi zewnętrznej kraju.
Wyniki badań opracowano na podstawie danych Eurostatu.

Struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
a stabilność równowagi zewnętrznej
Poziom MPI netto w krajach członkowskich Unii Europejskiej monitorowany jest
przez Komisję Europejską (KE) w ramach Procedury Nierównowag Makroekonomicznych, która została wprowadzona pod koniec 2011 r., ze względu na negatywne konsekwencje ostatniego kryzysu światowego. Wskaźnikiem, który ma ułatwić rozpozna282
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Struktura rodzajowa międzynarodowej pozycji inwestycyjnej nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej
a stabilność ich równowagi zewnętrznej

KE przyjęła wartość progową na poziomie −35% PKB [UE 2011]. Wykorzystanie międzynarodowej pozycji inwestycyjnej do oceny równowagi zewnętrznej gospodarki
wynika z faktu, że w szerokim zakresie odzwierciedla ona powiązania finansowe kraju
z zagranicą. Wielkość MPI ma wpływ na zdolność gospodarki do obsługi zobowiązań
wobec nierezydentów oraz zaciągania nowych zobowiązań, a także oddziałuje na bilans płatniczy [NBP 2016, s. 61]. Z badań wynika, że duża ujemna MPI zwiększa prawdopodobieństwo destabilizacji finansowej gospodarki na skutek nagłego odpływu
kapitału zagranicznego [ECB 2017, s. 4]. Ważną rolę przy dokonywaniu oceny ryzyka
wynikającego z nadmiernej ujemnej MPI odgrywa, oprócz wartości i salda zagranicznych aktywów i pasywów, ich struktura [Knap 2016]. Istotne znaczenie ma m.in. struktura rodzajowa według kategorii funkcjonalnych, czyli podział na inwestycje bezpośrednie, portfelowe, pozostałe i instrumenty pochodne1.
W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że inwestycje bezpośrednie są najbardziej stabilnym elementem zobowiązań zagranicznych [Loungani, Razin 2001]. Wynika to z faktu, że cechą tych inwestycji jest długoterminowy charakter i osiąganie
zysku z prowadzonej działalności gospodarczej, stąd prawdopodobieństwo nagłego
wycofania kapitału jest relatywnie mniejsze niż w przypadku innych inwestycji zagranicznych. Dotyczy to zwłaszcza tej części inwestycji bezpośrednich, które zostały dokonane w formie wniesienia kapitału udziałowego. Ponadto wyżej wymieniony
rodzaj finansowania zagranicznego pozwala na podział ryzyka pomiędzy inwestora
i pożyczkobiorcę, bowiem inwestor osiąga zyski z finansowanego przedsięwzięcia
tylko wówczas, gdy przynosi ono dochody, a nie jak w wypadku finansowania o charakterze dłużnym – bez względu na sytuację finansową pożyczkobiorcy [Svrtinov,
Trajkovska, Kostadinovski 2013]. Biorąc to pod uwagę, w literaturze często spotykany
jest pogląd, że wysoki udział inwestycji bezpośrednich w MPI ogranicza potencjalne
ryzyko związane z jej wysoką ujemną wartością [KE 2017, s. 9].
Warto jednak podkreślić to, co wynika z niektórych badań, że w okresie kryzysu
zagraniczne inwestycje bezpośrednie mogą się charakteryzować dużą zmiennością.
Wiązać to należy m.in. z faktem, że ta forma przepływów kapitałowych obejmuje
oprócz kapitału udziałowego również kredyty przyznawane przez inwestorów zagranicznych. Tego typu kapitał jest znacznie łatwiejszy do wycofania niż sprzedaż
akcji lub udziałów, a jednocześnie przyznawane kredyty mają często charakter
krótkoterminowy. Podczas ostatniego kryzysu inwestycje bezpośrednie okazały się
1

 ażną rolę odgrywa również analiza struktury terminowej, podmiotowej i walutowej MPI, jednak ze wzglęW
du na ograniczone ramy artykułu nie będzie to przedmiotem rozważań w niniejszej pracy.
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jedynie nieznacznie bardziej stabilne od innych form napływu kapitału, co mogło
wynikać ze wzrostu napływu kapitału w kategoriach „finanse” i „obsługa rynku nieruchomości”, które okazały się podatne na boomy kredytowe [Brzozowski, Śliwiński,
Tochorek 2014, s. 14].
W przeciwieństwie do zagranicznych inwestycji bezpośrednich dwie pozostałe
formy przepływów kapitałowych2, tj. inwestycje portfelowe i pozostałe (głównie kapitał bankowy), są postrzegane jako mniej bezpieczna forma zewnętrznego finansowania gospodarki. Jeśli chodzi o inwestycje portfelowe, to głównym ich celem jest
dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, by ograniczyć ryzyko i osiągnąć wyższy zysk.
Inwestorzy zagraniczni niepowiązani kapitałowo są bardziej podatni na oceny agencji ratingowych i stadne zachowania ze względu na asymetrię informacji w stosunku
do inwestorów krajowych [Lojsch, Rodriguez-Vives, Slavik 2011, s. 33]. W sytuacjach
kryzysowych szybciej przenoszą kapitał na rynki zagraniczne. W ocenie zagrożeń
związanych z inwestycjami portfelowymi istotne jest rozróżnienie zobowiązań o charakterze udziałowym i dłużnym. Z badań wynika, że zobowiązania udziałowe wiążą
się z mniejszym ryzykiem niż dłużne z uwagi na potencjalnie duże zmiany wyceny
w czasie kryzysu [KE 2016, s. 13].
Kolejna forma inwestycji zagranicznych, tj. inwestycje pozostałe, obejmuje zarówno depozyty nierezydentów w bankach krajowych, kredyty i pożyczki udzielone
przez nierezydentów podmiotom krajowym, jak i kredyty handlowe. Wykorzystanie
każdej z tych form ma inny wpływ na gospodarkę. Przykładowo w wypadku kredytów
handlowych ryzyko zmniejszenia finansowania zagranicznego jest mniejsze w porównaniu z innymi formami inwestycji pozostałych, ponieważ są one odzwierciedleniem prowadzonej przez kraj wymiany handlowej z zagranicą, która zwykle nie ulega
istotnym zmianom. Z kolei kapitał bankowy postrzegany jest jako jedna z najmniej
stabilnych kategorii inwestycji zagranicznych. Potwierdzają to badania OECD, z których wynika, że ryzyko wystąpienia kryzysu rośnie wraz z długiem, zwłaszcza bankowym, w pasywach zagranicznych kraju [OECD 2012].

2
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I nstrumenty pochodne zostały w artykule pominięte, ponieważ nie odgrywają istotniej roli w MPI badanych
państw.
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Struktura międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
w nowych krajach Unii Europejskiej
W 2008 r., to jest w momencie wybuchu kryzysu, we wszystkich badanych krajach
(z wyjątkiem Malty) MPI netto (wyrażona jako proc. PKB) przyjmowała wysokie ujemne wartości ze względu na wcześniejsze deficyty na rachunku bieżącym. Po kryzysie zmniejszenie ujemnego salda bądź pojawienie się nadwyżek na rachunkach bieżących spowodowało poprawę tej relacji, jednak w większości państw (poza Maltą,
Czechami i Słowenią) nadal odnotowywano wartości trwale przekraczające wartość
graniczną (tabela 1). Ryzyko związane z wysoką ujemną międzynarodową pozycją
inwestycyjną w poszczególnych krajach jest jednak różne w zależności od struktury
rodzajowej MPI netto.
W 2008 r. (rysunek 1) przeciętnie największy udział w kształtowaniu MPI netto
w większości badanych państw miały pozostałe inwestycje zagraniczne. Były one
głównym źródłem ujemnej MPI netto na Cyprze, w Słowenii, Chorwacji, Estonii, na
Litwie, w Łotwie, Rumunii i na Węgrzech, tj. w ponad połowie badanych krajów. Po
kryzysie udział inwestycji pozostałych netto w PKB obniżył się we wszystkich krajach
(z wyjątkiem Polski i Czech). Największy spadek w relacji do PKB w latach 2008–2016
odnotowano na Malcie (o 96,7 p.proc.) i Cyprze (o 60,3 p.p.). Do dużych spadków
doszło również w Słowenii i w Estonii (o mniej więcej 40 p.p.). Zmiana ta była wynikiem zmniejszenia zobowiązań banków z tytułu otrzymanych przez banki kredytów
i pożyczek oraz ulokowanych przez nierezydentów w bankach środków na rachunkach bieżących i depozytowych po kryzysie [obliczenia własne na podstawie danych
Eurostatu]. W rezultacie na koniec 2016 r. inwestycje pozostałe netto odgrywały już
znacznie mniejszą rolę w strukturze MPI netto badanych państw. Pozostały głównym
komponentem MPI netto jedynie na Cyprze i na Łotwie, ale ich udział był już znacznie mniejszy.
Z kolei zobowiązania zagraniczne netto w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) w 2008 r. były głównym komponentem ujemnej MPI w czterech spośród badanych krajów, tj. w Polsce, Czechach, na Słowacji i w Bułgarii. W Czechach
występowała duża przewaga zobowiązań z tytułu ZIB netto nad innymi formami inwestycji zagranicznych, które utrzymywały się na niskim poziomie w relacji do PKB.
Było to konsekwencją relatywnie niskiego poziomu stóp procentowych w tym kraju,
który zmniejszał atrakcyjność czeskich obligacji dla inwestorów zagranicznych oraz
ograniczał motywację do zaciągania kredytów walutowych. Po kryzysie udział ZIB
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netto w PKB wzrósł w większości badanych krajów. Do największego wzrostu w Estonii (o 10 p.p.). Jedynie na Słowacji udział ZIB netto w PKB się obniżył, ale i tak pozostały one głównym komponentem zobowiązań zagranicznych tego kraju. W rezultacie
na koniec 2016 r. były pierwszą co do wielkości pozycją w strukturze MPI netto aż
w 10 spośród 13 badanych krajów. Wzrost udziału ZIB w strukturze MPI netto przy
jednoczesnym spadku znaczenia inwestycji pozostałych netto należy ocenić jako korzystny dla stabilności finansowania zewnętrznego, gdyż jak wspomniano, inwestycje
bezpośrednie rzadziej wiążą się z nagłymi wahaniami międzynarodowych przepływów kapitału.
Z kolei inwestycje portfelowe netto w większości badanych krajów utrzymywały się na stosunkowo niskim poziomie w relacji do PKB i miały najmniejszy udział
w strukturze MPI netto. Wyjątkiem była Malta, która w 2008 r. miała nadwyżkę należności nad zobowiązaniami zagranicznymi z tytułu inwestycji portfelowych sięgającą 682% PKB. Kompensowała ona z łatwością ujemne saldo netto z tytułu inwestycji
bezpośrednich i pozostałych tego kraju, który w rezultacie jako jedyny z badanych
miał dodatnią MPI netto. Pozycja netto dla inwestycji portfelowych w relacji do PKB
była w 2008 r. dodatnia również na Cyprze, w Bułgarii, Estonii, na Łotwie, w Słowacji i Słowenii (choć jej udział w PKB był zdecydowanie niższy), co zmniejszało ujemną wartość MPI netto. Jednak po kryzysie w większości badanych krajów znaczenie
inwestycji portfelowych (które, jak wspomniano, cechują się łatwą zbywalnością)
w generowaniu ujemnej MPI netto się zwiększyło. W części krajów było to skutkiem
wzrostu udziału ujemnego salda w PKB (w Chorwacji, na Litwie, w Polsce, Rumunii
i na Węgrzech), w niektórych natomiast dodatnie saldo inwestycji portfelowych netto
zmniejszyło się bądź przekształciło w ujemne (w Bułgarii, na Cyprze, Słowacji i Słowenii). Jedynie na Malcie oraz w Estonii i na Łotwie utrzymała się i jednocześnie powiększyła nadwyżka należności nad zobowiązaniami, przyczyniając się do poprawy MPI
netto. Mimo to na koniec 2016 r. inwestycje portfelowe netto nadal nie były istotnym
komponentem MPI netto badanych krajów. Udział ujemnego salda w PKB największy
był na Węgrzech i w Polsce (odpowiednio 35 i 27%). W wymienionych krajach stosunkowo duża przewaga zobowiązań nad należnościami w wypadku tej formy inwestycji
może być jednak źródłem zagrożeń dla ich gospodarek, tym bardziej że główną część
portfela nierezydentów stanowiły papiery dłużne [obliczenia własne na podstawie
danych Eurostatu].
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2008
-98,4
-73
-79
-36
-76
-52
-74
5
-47
-48
-58
-39
-96

2009
-101,8
-87
-100
-44
-80
-58
-83
13
-60
-62
-67
-44
-120

2010
-92
-93
-111
-46
-71
-56
-83
12
-65
-63
-62
-47
-108

2011
-83
-91
-130
-43
-54
-52
-74
6
-58
-64
-64
-45
-94

2012
78
-90
-129
-46
-51
-53
-67
19
-67
-68
-61
-50
-93

Źródło: [www.ec.europa.eu/eurostat].

* Wyróżnienie zacieniowaniem wskazuje kraje, w których wartość wskaźnika przekracza wartość progową.

Wyszczególnienie
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Czechy
Estonia
Litwa
Łotwa
Malta
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Węgry

Tabela 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w latach 2007–2016 (% PKB)
2013
-73
-88
-139
-39
-50
-47
-67
21
-70
-62
-62
-47
-83

2014
-75
-87
-147
-36
-46
-46
-64
43
-68
-57
-64
-44
-75

2015
-64
-78
-131
-34
-41
-45
-62
49
-61
-51
-61
-39
-63

2016
-51
-71
-126
-25
-37
-43
-58
47
-61
-49
-58
-34
-59
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Rysunek 1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w podziale na poszczególne komponenty w latach 2008–2016 (%PKB)
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu.
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W niektórych badanych krajach duże znaczenie dla poprawy MPI netto po kryzysie miał wzrost rezerw w relacji do PKB. Spowodowało to wzrost udziału tej pozycji
w strukturze MPI netto, a jednocześnie zmniejszenie ujemnego salda międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. W latach 2008–2016 do największego wzrostu udziału
oficjalnych aktywów rezerwowych w relacji do PKB doszło w Czechach (20 p.p.), a także w Bułgarii (17 p.p.), Polsce (14 p.p.) i Chorwacji (11 p.p.). Była to korzystna zmiana
w kontekście stabilności finansowania zewnętrznego.

Zakończenie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że w okresie, o którym mowa, zagrożenia zewnętrzne związane z wysoką ujemną MPI netto w większości nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej się zmniejszyły:
1.

w 2008 r. we wszystkich badanych krajach (z wyjątkiem Malty) MPI netto (wyrażona jako % PKB) przyjmowała wysokie ujemne wartości. W następstwie
kryzysu relacja ta uległa poprawie, jednak w większości państw (poza Maltą,
Czechami i Słowenią) odnotowywano wartości trwale przekraczające próg,
co było źródłem ryzyka dla ich gospodarek;

2.

za poprawę MPI netto po kryzysie odpowiadało w większości badanych
krajów zmniejszenie zobowiązań zagranicznych netto w formie inwestycji
pozostałych w relacji do PKB, zwłaszcza kredytów bankowych. Równolegle w strukturze MPI netto zwiększył się udział inwestycji bezpośrednich, co
z punktu widzenia stabilności finansowej analizowanych państw należy
uznać za korzystne;

3.

w części krajów po kryzysie wzrosły oficjalne aktywa rezerwowe i stały się
znaczącym komponentem MPI netto, co stanowiło zabezpieczenie przed zjawiskami kryzysowymi;

4.

mimo że pozycja zewnętrzna badanych państw się poprawiła, ich rządy powinny kontynuować przywracanie równowagi, bowiem m.in. od stabilności
zewnętrznej zależy, czy gospodarki te będą w stanie kontynuować proces
nadrabiania zaległości.
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Polityka pomocy publicznej UE w odniesieniu
do energii
EU State Aid Policy Regarding Energy
Abstract: The EU state aid policy is aimed at combining the rules of competition with
the energy policy objectives. New investments in the energy sector are linked to the
promotion of renewable energy and benefit from Member States subsidies, feed-in tariffs,
a premium in addition to the market price and electricity charges. Investments are limited
to coal power plants. The financing renewable energy is consistent with the competition
EU law. There is a clear preference for support for the promotion of renewable energy
sources, which corresponds to the targets of the energy policy.
Key words: state aid, renewable energy, the energy policy

Wstęp
Polityka pomocy publicznej UE jest częścią polityki ochrony konkurencji i ma zapewnić niezakłócone funkcjonowanie konkurencji na rynku wewnętrznym. W wypadku
ochrony środowiska i energii realizowane są cele polityki energetycznej i klimatycznej,
którym podporządkowana została polityka udzielania pomocy publicznej przedsiębiorstwom z tego sektora. Wyraźnie jest to widoczne przy realizacji zadań takich jak
dywersyfikacja źródeł energii, zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych
i wzrost efektywności energetycznej. Wsparcie państwa dla sektora energii stanowi
próbę pogodzenia wymogów polityki energetycznej z zasadami pomocy publicznej
UE. Celem artykułu jest ustalenie, jak w praktyce realizowana jest od 2014 r. polityka
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pomocy publicznej w dziedzinie energii i jakie są jej dostrzegalne konsekwencje. W artykule przez analizę ram prawnych przyznawania pomocy dla sektora energii, danych
statystycznych Eurostatu dotyczących wielkości i struktury takiego wsparcia oraz programów pomocy państw członkowskich zostały określone skutki takiej interwencji.

Podstawy udzielania pomocy publicznej w Unii
Europejskiej dla sektora energii
Finansowanie sektora energii przez kraje członkowskie jest zależne od polityki energetycznej i zasad pomocy publicznej UE. Traktatowe przepisy o pomocy publicznej
uzupełniają akty wykonawcze przyjęte przez KE, która może uznać za zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc w ułatwieniu rozwoju określonych działań gospodarczych [art. 107 ust. 3 lit. c TFUE]. W odniesieniu do pomocy na ochronę środowiska
i dla sektora energii są to: przepisy rozporządzenia KE nr 651/2014 uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
traktatu [Dz. Urz. L 187/1] oraz wytyczne w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014–2020 [Dz. Urz. C 200/1]. Wymienione
akty prawne służą osiąganiu celów długoterminowej polityki energetycznej i klimatycznej, tj. redukcji emisji CO2, wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
i poprawy efektywności energetycznej [Dz. Urz. C 188 E/09]. Wyznaczają one dopuszczalne granice i przypadki udzielania pomocy publicznej bez zagrożenia uznania jej
za nielegalną. Generalną zasadą uznania pomocy państwa na cele związane z energią za zgodną z rynkiem wewnętrznym jest przyczynianie się do zwiększenia wkładu
w realizację celów UE w zakresie energetyki bez wywierania niekorzystnego wpływu
na warunki wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem [Wytyczne… 2014, s. 11].
Państwa UE udzielają wsparcia przedsiębiorstwom bez konieczności zatwierdzenia przez KE projektu pomocy, gdy spełnione zostaną warunki określone w rozporządzeniu nr 651/2014. Wymagane jest, aby pomoc państwa była przeznaczona na cel
będący przedmiotem wspólnego zainteresowania i istniała potrzeba interwencji państwa z uwagi na niedoskonałości rynku. Kolejne wymogi dotyczą:
•

adekwatności środka pomocy: proponowany środek pomocy jest narzędziem polityki odpowiednim do osiągnięcia celu będącego przedmiotem
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•

efektu zachęty: pomoc zmienia zachowanie obdarowanych przedsiębiorstw,

•

proporcjonalności pomocy: wysokość pomocy jest ograniczona do minimalnej kwoty potrzebnej dla stworzenia zachęty do dodatkowych inwestycji lub
działalności w danej dziedzinie;

•

unikania nadmiernego negatywnego wpływu na konkurencję i handel między państwami członkowskimi;

•

przejrzystości pomocy: państwa UE, KE, podmioty gospodarcze i społeczeństwo mają łatwy dostęp do wszystkich właściwych aktów i informacji dotyczących przyznanej pomocy [Wytyczne… 2014, ss. 11–12].

Państwa UE mogą przyznawać pomoc:
•

inwestycyjną na środki wspierające efektywność energetyczną,

•

na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji wyłącznie na moce
nowo instalowane lub odnowione,

•

inwestycyjną i operacyjną na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych
wyłącznie na nowe instalacje,

•

inwestycyjną na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy,
na wybudowanie lub modernizację infrastruktury energetycznej [Rozporządzenie nr 351/2014, ss. 40–43].

Dla krajów UE i potencjalnych beneficjentów pomocy wytyczne i przepisy rozporządzenia KE nr 651/2014 stanowią wykładnię warunków udzielania pomocy publicznej [Sikora 2015, s. 30]. Wsparcie państwa na propagowanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych przyznawane jest w drodze procedury przetargowej
i ma być zgodne z zasadami konkurencji, a także oparte na jasnych, przejrzystych
i niedyskryminacyjnych warunkach. Beneficjenci pomocy uzyskują ją w formie dopłaty (premii) do ceny rynkowej, gdy swoją energię sprzedają bezpośrednio na rynku. Drugim rodzajem wsparcia na rzecz OZE są zielone certyfikaty, które pozwalają
wszystkim producentom takiej energii pośrednio korzystać z gwarantowanego popytu na wytwarzaną przez nich energię po cenie wyższej niż cena rynkowa energii
z tradycyjnych źródeł.
Z przedstawionych warunków wynika, że takie projekty pomocy mają odpowiadać celom polityki energetycznej i klimatycznej UE, które koncentrują się na bezpieczeństwie zasilania, stworzeniu zaawansowanej infrastruktury pomiarowej i unii
energetycznej. W ramach bezpieczeństwa zasilania proponowane jest utworzenie
jednolitego rynku energii i jego rozwijanie kosztem polityk narodowych. Priorytetem
jest rozwijanie połączeń transgranicznych w przesyłaniu energii i zapewnienie dostę-
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pu do infrastruktury przesyłowej, wspierane są transgraniczne inwestycje sieciowe
i rozwijanie transgranicznej infrastruktury energetycznej [Piechowicz 2015, s. 49].
Przewiduje się stworzenie zaawansowanej infrastruktury pomiarowej, która ma
zapewnić efektywne końcowe wykorzystanie energii i usług energetycznych. Inteligentne systemy pomiarowe są elementem rynku energii elektrycznej UE. Ostatni
z celów – unia energetyczna – jest rozumiany jako rozwijanie rynku wewnętrznego
energii elektrycznej, budowa połączeń pomiędzy systemami elektroenergetycznymi
państw członkowskich, integracja z rynkiem OZE i wzrost ich wykorzystania oraz dekarbonizacja [Janikowski 2015, s. 33].

Praktyka stosowania reguł pomocy publicznej w sektorze
energii
W latach 2009–2015 udział pomocy publicznej krajów UE w PKB stopniowo się zmniejszał, aby od 2014 r. urosnąć do ponad 0,60%. Od 2012 r. systematycznie rośnie pomoc
publiczna przeznaczana na energię i ochronę środowiska (przekracza 0,30% PKB).
Udział wydatków publicznych na energię i ochronę środowiska sukcesywnie rośnie i w 2014 r. przekroczył 46%, a w 2015 r. osiągnął niemal 50% całkowitej wielkości pomocy publicznej przyznawanej w UE [Eurostat 2017]. Podobne tendencje wystąpiły w wypadku pomocy publicznej udzielanej na podstawie rozporządzenia KE
nr 651/2014. Pomoc na energię i ochronę środowiska w 2009 r. stanowiła 0,005% PKB,
w 2012 r. – 0,055%, a w roku 2015 – 0,063% PKB.
Zgłaszane KE od 2014 r. projekty pomocy dla przedsiębiorstw sektora energii
dotyczyły głównie OZE. Przykładem pomocy uznanej za zgodną z obowiązującymi
zasadami jest niemiecka ustawa o energii odnawialnej z 2014 r. gwarantująca elektrowniom słonecznym, wiatrowym i na biomasę stały dochód z dostarczanego prądu przez pierwsze 20 lat działalności. Przewidziane są dotacje wyrównujące różnicę
między kosztami wytwarzania a niższą rynkową ceną energii elektrycznej. Źródłem
tych dotacji są środki uzyskane od konsumentów, którzy w cenę detaliczną prądu mają wliczoną dopłatę – tzw. potrącenie z tytułu ustawy o energii odnawialnej
[IP/14/2123]. Nie zgłoszono zastrzeżeń do niemieckiego programu budowy dwudziestu elektrowni wiatrowych: siedemnastu na Morzu Północnym i trzech na Bałtyku, o budżecie 29,3 mld euro [IP/15/4788]. Realizacja programu ma zwiększyć udział
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2010
0,498
0,111
0,084
0,11

2009
0,536
0,131
0,089
0,116

0,099

2011
0,439
0,1
0,076

0,005

0,005

Żródło: Block-exempted aid - % of GDP, Eurostat [2017].

Ogółem UE28
Pomoc regionalna
Badania, rozwój i innowacje
Energia i ochrona środowiska

2010
0,101
0,05
0,011

2009
0,115
0,058
0,01
0,038

2011
0,132
0,047
0,015

Tabela. 2 Pomoc publiczna objęta wyłączeniem blokowym jako procent PKB

Źródło: Aid by main objectives _ % of GDP, Eurostat [2017].

Ogółem UE28
Rozwój regionalny
Badania, rozwój i innowacje
Energia i ochrona środowiska

Tabela 1. Pomoc publiczna w UE jako procent PKB
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2013
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2013
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0,096
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2014
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2014
0,65
0,105
0,068
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2015
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0,068
0,057
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W Wielkiej Brytanii w ramach programu Contracts for Difference przewidziano
udzielanie wsparcia dla planów produkcji OZE od kwietnia 2015 r. Pomoc mogą
otrzymać:
•

indywidualne projekty wykorzystujące technologie wiatrowe, solarne, fotowoltaiczne, energię geotermalną, energię pochodzącą z gazów fermentacyjnych, hydroelektrownie. Całkowity budżet wynosi ok.19 mld euro, indywidualne projekty mogą korzystać ze wsparcia przez 15 lat,

•

projekty budowy zakładu używającego biomasy do produkcji energii elektrycznej. Formą pomocy są dopłaty do różnicy między kosztami produkcji
a ceną energii [IP/14/400].

KE zaaprobowała pomoc Wielkiej Brytanii dla elektrowni wiatrowych: Walney,
Dudgeon, Hornsea, Burbo, Beatrice (12,3 mld euro) [IP/14/865]. Zatwierdziła pomoc
dla elektrowni Drax. Wsparcie państwa współfinansuje konwersję elektrowni z zakładu opalanego węglem na zakład opalany biomasą (granulat z drewna) i przyznane zostało w formie dopłaty do różnicy między kosztami produkcji a ceną energii
[IP/16/4462]. Pomoc w formie subsydium na konwersję elektrowni otrzymało też
przedsiębiorstwo w Lynemouth [IP/15/6214].
Nie budziły zastrzeżeń KE projekty zgłoszone przez:
•

Francję – cztery programy wsparcia dla produkcji energii w elektrowniach
wiatrowych i solarnych (umieszczonych na budynkach i gruncie). Roczny
budżet pomocy wynosi 426 mln euro, a pomoc przewidziana jest na 20 lat
(budżet całkowity – ok. 8,524 mld). Z pomocy mogą skorzystać małej skali
elektrownie wiatrowe, solarne, biogazowe oraz hydroelektrownie i urządzenia geotermalne [IP/17/3581]. Podobnie było z trzema programami pomocy
dla elektrowni wodnych i solarnych przez okres 20 lat o budżecie całkowitym
9,3 mld euro [IP/17/260],

•

Węgry – program wsparcia wytwarzania energii z OZE o budżecie
146 mln euro. Pomoc przyznawana jest w formie ustanawiania cen minimalnych sprzedaży energii z OZE i premii w uzupełnieniu do cen rynkowych
[IP/17/1983],

•

Włochy – program pomocy dla wytwarzania energii z OZE z wyłączeniem
elektrowni solarnych o łącznym budżecie 6 mld euro. Formy wsparcia podobne jak w programie węgierskim [IP/16/1605],

•
298

Portugalię – programy pomocy wspierające technologie uzyskiwania energii
z OZE i demonstracyjne projekty produkcji tej energii przy wykorzystaniu za-
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równo wody oceanu, jak i innowacyjnych technologii elektrowni wiatrowych.
Całkowity budżet pomocy to 19,59 mld euro [IP/15/4836],
•

Słowenię – program pomocy na rzecz OZE i wysokoefektywnej kogeneracji.
Środki dla producentów energii mają pochodzić z opłat pobieranych od konsumentów energii elektrycznej [IP/16/3361],

•

Finlandię – projekt pomocy w formie subwencji na inwestycję elektrowni gazowej w Vaasa. Inwestycja ma umożliwić konwersję przedsiębiorstwa na biomasę drzewną do wytwarzania energii elektrycznej i zaprzestanie używania
węgla. Takie wsparcie pozwala ograniczyć emisję CO2, zwiększyć bezpieczeństwo dostaw energii i zredukować zależność tego kraju od importowanych
paliw [IP/15/5255].

KE aprobuje też pomoc na infrastrukturę energetyczną i gazową. Przykładem
są projekty utworzenia sieci małej skali terminali gazu ciekłego w miejscowościach
Hamina (28 mln euro) [IP/16/923] i Pori (23 mln euro) przedstawione przez Finlandię
[IP/15/5689]. Realizacja tych inwestycji zmniejszy emisję CO2, zwiększy bezpieczeństwo dostaw gazu dla lokalnych przedsiębiorstw oraz zapewni alternatywną infrastrukturę paliwową dla przemysłu morskiego. Innym przykładem jest projekt pomocy
Polski w budowie dziewięciu gazociągów, które zwiększą przepustowość połączeń
wzajemnych między naszym krajem a państwami sąsiadującymi i wzmocni istniejące krajowe sieci przesyłu gazu. Koszt realizacji projektów infrastruktury gazowej jest
szacowany na 1,1916 mld euro. 758 mln euro pochodzi z systemu przesyłowego GAZ-System SA, a pozostałą część kosztów pokryją środki EFRR. W ocenie KE projekty te
przyczynią się do budowy unii energetycznej [IP/15/5403].
Tabela 3. Zużycie energii brutto w UE28
Rok
1995
2015

Ropa
naftowa
39%
34%

Gaz
20%
22%

Paliwa
stałe
22%
16%

Energia
jądrowa
14%
14%

OZE
5%
13%

Odpady
nieodnawialne
1%

Źródło: EU-28 Energy Mix, Eurostat [2017].

Charakter polityki pomocy publicznej znajduje odbicie w tzw. miksie energetycznym UE28, gdzie rośnie udział energii OZE z 5% w 1995 r. do 13% w 2015 r.,
a maleje paliw stałych odpowiednio z 22% do 16% (tabela 3). Preferencyjne traktowanie OZE wpływa na ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w UE,
które wzrosły z 17,31 euro/100 kWh w 2010 r. do 20,54 euro/100 kWh w 2016 r.
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Ceny energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom przemysłowym rosły od 2010 r.
(10,51 euro/100 kWh) do 2014 r. (12,06 euro/100 kWh), a w 2016 r. obniżyły się do
11,40 euro/100 kWh.
Tabela 4. Ceny energii elektrycznej dla odbiorców w UE w euro/100 kWh

UE28

UE28

Ceny dla gospodarstw domowych
2010
2013
2014
17,31
20,24
20,75
Ceny dla odbiorców przemysłowych
2010
2013
2014
10,51
11,82
12,06

2015
21,03

2016
20,54

2015
11,87

2016
11,40

Źródło: Electricity prices, Eurostat [2017].

Promowanie i zapewnianie rozwoju OZE odbywa się przy ograniczaniu pracy
elektrowni konwencjonalnych opalanych węglem i wspieraniu inwestycji w elektrowniach gazowych. Dokonywane jest ono przez system cen gwarantowanych, system
certyfikatów oraz pierwszeństwo OZE w dostępie do systemu elektroenergetycznego. Wpływa to na ceny na rynku energii elektrycznej. W ocenie wielu autorów [Michalski, Jabłoński, Janikowski 2015, s. 14] odnawialnymi źródłami energii nie daje się
sterować, charakteryzują się one nieregularną wielkością produkcji (np. zależą od siły
wiatru lub nasłonecznienia), nie można też planować ich produkcji. Nie ma też rozwiniętych technologii magazynowania energii z OZE. Te czynniki oraz uprzywilejowany
dostęp do systemu energoelektrycznego powoduje, że pojawia się nadmiar energii
elektrycznej.

Zakończenie
Niewątpliwie istnieją trudności w pogodzeniu celów polityki energetycznej i ochrony konkurencji, której częścią jest pomoc publiczna. Konflikt realizacji zadań każdej
z nich jest w szczególności widoczny przy programach pomocy na rzecz energii odnawialnej. Dla państw UE i beneficjentów pomocy ważne jest stosowanie wymogów
prawnych jej przyznawania. KE wówczas nie zgłasza zastrzeżeń i aprobuje udzielanie pomocy z uwagi na wysoki koszt produkcji pewnych rodzajów energii ze źródeł
odnawialnych, licząc na rozwój technologii i obniżenie kosztów wytwarzania. Pozy300

tywna ocena programów pomocy na rzecz energii odnawialnej uzasadniana jest naj-
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częściej zwiększaniem udziału tej energii w dostawach energii, redukcją emisji CO2,
tworzeniem połączeń transgranicznych w dostawach energii, zmniejszeniem zależności państw członkowskich od dostaw innych paliw, ograniczeniem użycia węgla.
Nowe inwestycje w energetyce realizowane są głównie w odniesieniu do OZE
i korzystają z dotacji państw członkowskich. Takie elektrownie czy urządzenia nie
dają się sterować, dostawy energii mają nieciągły charakter, a koszty ich utrzymania
przenoszone są na odbiorców końcowych. Właściciele energii z OZE korzystają z gwarantowanych cen energii lub innych form wsparcia. Jednostki konwencjonalne nie są
tak uprzywilejowane. Wspierane jest przechodzenie z opalania węglem na opalanie
biomasą czy innymi źródłami energii. Niestabilny sposób pracy systemów OZE, zmiana obciążenia jednostek konwencjonalnych (szybsze ich zużycie, obniżenie sprawności i konkurencyjności), rosnąca produkcja energii z OZE bez rozwijania elektrowni
konwencjonalnych stanowią zagrożenie bezpieczeństwa zasilania. Rozwój technologii magazynowania energii wytwarzanej z OZE może to zagrożenie wyeliminować.
Z przepisów prawnych i działań KE wynika, że konieczne jest wsparcie państwa dla
OZE dopóty, dopóki nie nastąpi rozwój wspomnianych technologii.
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Abstract: Nowadays the widespread use of free-of-charge information and
communication technologies (ICT) make some products more accessible in the financial
sector. Thus, current and prospective customers are given new tools to share information
and to rate financial offers. However, there are noticeable differences in how consumers
adapt to ICT. The main aim of the paper is to indicate changes in customer preferences
with regard to the aforementioned sector of the economy. The study emphasizes the
major advantages and disadvantages of traditional and modern tools, as perceived by
clients. The centerpiece of the article is based on the authors’ empirical research focused
on some new challenges faced by financial institutions, which occur in a dynamic market
environment. The survey draws on a sample of 4034 bank customers. While transparency
and loyalty are still recognized by clients as the major attributes of banks, the paper shows
that present clients become much more critical and demanding. They prefer a customized
offer.
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Introduction
Since the beginning of the 21st century a rapid progress in a high-tech environment
has got a tremendous impact on consumers’ lifestyles. These trends are presented
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profoundly by Akroush and Al-Debei [2015, pp. 1353–1376] and by Bondos and Lipowski [2016, pp. 520–529]. Mazurek-Łopacińska claims that “Nowadays the level of
digitization of the economy and society sets the directions of development of buyer
needs and at the same time influences their level of fulfillment” [2017, p. 229]. The
PwC experts state, that a digital revolution develops in line with the Four Waves Model (digital: commerce, consumption, identity, economy) [Liehr et al. 2015, p.32].
In the first stage a bank offers additional channels for services through different
media, in the second stage – collects and analyzes customers’ data in order to improve the offer, in the third one, customers give their data to a bank in order to enable and to promote the mutual cooperation, in the last stage – a bank shapes offers
reflecting individual needs and also cooperates with third parties which propose
similar services. Therefore, the digitalization promotes a kind of balancing between
online and offline information and relevant sales channels. Thus, banks should create
previous and current offers effectively and concurrently they should adjust them to
the individual requests [Liehr et al. 2015, p. 21]. The aforesaid processes influence also
financial sector with its key players: banks and stock exchange. Two phenomena are
of great importance, creating framework conditions for activity of credit institutions:
digitalization of payment transactions and formation of FinTechs. They are considered to be competitors for credit institutions and for traditional cash payments. Another issue is a complexity of finance sector. In other words, today payment transfers,
which used to be simple operations, have become a complicated system of financial
services [Thiele 2016].
Therefore, the main aim of the paper is to indicate changes in customers’ preferences with regard to the aforesaid sector of economy. The study emphasizes main
advantages and disadvantages of traditional versus modern tools perceived by
clients. Except presenting an overview of rapid ICT changes in the sector, the study
emphasizes the level of customers’ trust to banks and to modern FinTech technologies in the German speaking countries.

Research background and methods
The aforementioned phenomena inspired the authors of the paper and one of them,
with an expert support of YouGov Deutschland GmbH from Cologne, conducted an
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a sample of 4034 people (Internet users) in total: 2043 (52 %) women and 1991 (48%)
men. A non-probability convenience sampling method was used. An online questionnaire was applied as a data collecting tool. The study focuses on German-speaking
countries, since they are the largest financial markets in Europe with 99.72 million inhabitants and because the study results achieve more relevance due to that size, becoming a potential example in other regions of Europe. The recruitment occurred via
an online panel. A quotation on sex, age and a federal county was exploited. Hence
the results are representative for financial decision-makers in the segment of private
clients. The online survey featured an interview length of ca. 10 minutes. The survey
was conducted in the period between the 22nd of November 2015 and the 06th of
January 2016.
The share of digital-affine customers is circa 60% [AssCompact 2015]. It includes
not only young generation which is usually more familiar with the ICT innovations.
The majority of clients use online services to make payments and to check the account. For simple transactions the share of the users is even bigger – 96%. Surprisingly,
some customers still prefer time-consuming traditional means. There are some hypotheses that bank offices can be reduced or closed. But 62% of respondents appreciate
conventional branches [AssCompact 2015]. Distance to a branch office and quality of
consulting belong to the crucial criteria that influence a client’s choice.
In a recent economic report one can find key factors of competitive advantage in
the financial sector till the year 2020 [Helios 2016]. These are: FinTechs, sharing economy, blockchain, customer intelligence, cloud und cyber safety. However a personal
consulting and processing of individual applications are remarked as well. Those predictions incited the authors while designing the survey.
The major research questions are as follows:
•

Q1: What are the new tools that modify practices in the financial services?

•

Q2: What services attract the clients’ attention?

•

Q3: What kinds of criteria are used by customers to assess bank offers?

Innovative financial tools from the customers’ perspective
– literature review
According to the Bundesbank, only in Berlin in the first half of the year 2015 almost
1000 new IT enterprises were launched (chiefly – start-ups FinTechs) [Thiele 2016].
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There are dozens of new financial tools in the FinTech field: elopay, cringle, sum up.
These methods of payment or financial instruments have some advantages comparing to traditional bank transfers, cards and letter of credits.
Customers require convenient services, ensuring safety and velocity, so payments
should be integrated with an entire system. There are some transaction alternatives
comparing to the traditional ways of payment. The payments on the base of Near-Field-Communication (NFC) technologies should be mentioned [Thiele 2016]. The
principle of handling the NFC is based on contact free cards and smartphones, which
are adjusted for NFC applications. This idea has got a positive feedback from customers as it promotes and optimizes payment processes.
Mobile banking technology has become another contemporary trend. Such online platforms as Amazonpay, PayPal and SOFORT Überweisungen, used worldwide,
smoothly integrate payment transfers into the plain process of shopping. They create different payment methods, which make transfers more simple and transparent.
For example, a method “paydirekt” enables diverse payment possibilities online. But
a hard competition exists between traditional banks and new technology solutions.
In some cases online information is perceived to be more complete and available, which gains transparency. And transparency belongs to the strongest factors of
successful digitalization in banks and must be adjustable for customers, fast and centered on customers’ wants [Dose 2016]. Customers prefer to obtain more individually oriented information attuned to their ad hoc needs than to get ads of numerous
services from the bank [Helios 2016]. Similarly, a crucial concern refers to safety and
data privacy. Hence all the personal data should be proceed on individual base and
be available depending on the online presence of a client. This point is widely discussed in the state and banking legislation in order to issue regulation for use, sharing
and maintenance of personal data online. So a previous definition of transparency
should be updated and promoted more intensely. Besides customers feel lack of
competence as to the modern digital financial possibilities.
Smyczek argues, that consumers make financial decisions mostly based on informal information [2017, p. 373]. Especially after the financial crisis, ability to equip a banking system with modern new technology solutions, both on legislative and
technical base, became a challenge for banks. They started to explore, to collect information and to use mobile connections, digital technologies, and social online media.
Those phenomena created competition, as the customers’ needs could be fulfilled not
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fact, that the consumers do not want to choose between online and offline purchases
anymore. Banks were forced to introduce technologies and to propose automated
financial consulting services [Niemeyer 2003, p. 9]. On the other hand, customers still
want to keep their finance safe in a reliable environment [Bain & Company 2012]. Customers prefer personal and direct consulting in a branch office. Before the visit they
usually verify fees, conditions and read reviews. In the clients’ opinion, banks should
know their personal profile, individual needs and give them appropriate solutions.
They share this information in social online networks. Likewise, FinTechs offer a new
kind of bank products distribution, which is more oriented on clients’ wants [Drummer et al. 2016, p. 2, Ptak 2017, pp. S1–S2]. Another innovative instrument – blockchain technology as a type of payment represents a decentralized process initiated by
a user directly and can be handled between the payer and the beneficiary without
third party [Thiele 2016]. Bank or a similar financial body may stay obsolete. So financial sector is concentrated today on a Distributed Ledger Technology (DTL) – means
of transforming payments, clearing and settlement process, that ensures how funds
are transferred and how securities, commodities are settled [Mills 2016].

The research findings
The customers – chosen features
The respondents at the age of 30-44 (24%) and 45-59 (36%), usually very active online, are the key customers.
The representatives of the generation Y, technically very advanced, represent one
of the segments. Besides, people beyond 60 (22%) are also involved in this progress
of technical integration, thus cannot be ignored. The survey covered a sample of
4.034 persons with dissimilar financial abilities. Most of them (50%) have income up
to 2500 EUR. This fact is important for further evaluation.
Presence in social and professional networks
The networks shape new platforms for search and support. Social networks cooperate with each other, sharing information and links.
The leaders are: Facebook fans (66%), then whatsapp with 2005 users (49%), then
Google + and Twitter (figure 2.), and among professional networks XING prevails with
its 9.5 mil. users from Germany, Austria and Switzerland [Buggish 2016].
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Figure 1. Social media membership

Source: own elaboration.

But banks have got rather neutral attitude to the social media. Nevertheless financial institutions rarely initiate cooperation within social networks with customers
[Littmann 2014]. As there are many apps on the market and new ones emerge constantly, banks use social media to evaluate trends in their clients’ behavior.
Financial enterprises, bank and consumers’ behavior
The majority of the surveyed are clients of a saving bank: Sparkasse (45%), considered
to be the most important bank institution (38%).
The customers prefer traditional bank system, though they are not always satisfied with the fees and approach. Almost 89% of the respondents use banks for remittances and money operations. 67% of them confirm that they are not clients of
a direct bank and have account just in one traditional bank (51%). The reason is quite
clear – a direct bank has not got its office and it communicates with clients directly
[Direktbanken.net 2016]. Hence direct banks are forced to construct their offers more
310

attractively. The majority of clients prefer to use another kind of banking. 26% of

Individual Customers Towards Technological Changes in a Financial Sector in German Speaking Countries:
an Empirical Study

them benefit from two banks. Most of them are long-term customers with an average
relation of at least 10 years (69%). Low fees (46%), online banking services (27%) and
service quality (24%) belong to the key factors of the clients’ choice. Before choosing
a bank, 13% of respondents take into account the location of its office, 11% appreciate general service, and 9% is focused on friendliness and possibilities of free accounts.
54% of respondents do not take on loans and 38% do not keep saving investments
there. The respondents evaluate their banks as very good (33%) and good (35%), while 55% of them complain on some services. Thus traditional banking system should
be revised in terms of an approach due to the clients’ claims. Once the choice is done,
most of the respondents trust their consultants (42%), but many of them complain on
those relations (36%).
Types of customers
Since the crisis in 2008, banks have attempted to attract customers offering them free
accounts, additional services, consulting. But the clients have become much more selective.
According to the EY’s study there are eight types of customers [EY 2014]. In our
research the customers are divided into five types.
Figure 2. Types of customers

Source: own elaboration.
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The majority of respondents (25%) are similar to EY’s “safety seekers”. Reserved,
they choose few trustworthy products, use a branch office for the most of services. To
make a branch more attractive for those customers the banks should focus on providing simple and transparent procedures instead of saving money. About 23% of the
clients can be described as promoters – demanding (EY’s “self-sufficient“) because of
their low level of trust to banks. Most of them prefer to seek for and to verify information by themselves without consultants. They demand actual, fair policy and their individual needs must be fulfilled. To attract those customers banks should verify
information, updating services as often as possible. Another type - independent customers (22%) count only on themselves while choosing a bank. To meet their expectations, banks should update information and stress all advantages and disadvantages of their services. The loyal clients (15%), called “unhappy & unmoving” in the EY’s
report, are rather dissatisfied with the offers, but perceive all the financial institutions
likewise and prefer status quo. To deserve those clients’ trust, the authors recommend
to improve quality of services and to accelerate operations processes.
Contemporary customers keep a stable contact with banks, but their needs grow
evidently, particularly in the area of transparency and security.
Use of online services and FinTechs
A high level of customers’ trust can be observed in a traditional system of payments
(form of remittances or money transfers).
Another group is represented by EC-card users. The third group prefers using an
online system called PayPal. Almost 68% of customers use the online banking. Along
with the transfers, question of investment and saving is also important.
Besides, 46% of the clients are ready to use FinTechs, 56% of them are not familiar
with such phenomena as FinTechs or crowdfunding. 39% of the respondents will not
use crowd investing platforms to invest in startups.
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Figure 3. Use of different payment services

Source: own elaboration.

Conclusion
Nowadays the financial sector is approaching the phase called a 4rd wave, i.e. “a digital economy implicit as flexible value creation tailored to customer requirements”
[Liehr 2016, p. 33].
Although almost every customer uses online banking on a regular basis, the majority of them prefer to make more important payments in a traditional way. Moreover, transparency, confidence, simplicity of offers, unambiguous communication
and customized advice still remain the decisive determinants of customer loyalty.
And in the region in question, Sparkasse is the market leader which attracts new customers. Most of its clients are rather skeptical about FinTechs and crowdfunding. But
precursors have already appeared and, in the near future, Generation Z will enter the
financial market with much more developed “digital needs”.

313

Anna Maria Nikodemska-Wołowik, Robert Sasse

Bibliography
Akroush M., Al-Debei M. (2015), An integrated model of factors affecting consumer attitudes towards online shopping, “Business Process Management Journal“, Vol. 6, No. 21.
AssCompact (2015), Die Folgen der Digitalisierung für Banken und ihre Kunden, [online]
http://www.asscompact.de/nachrichten/die-folgen-der-digitalisierung-f%C3%BCrbanken-und-ihre-kunden, access date: 18th September 2017.
Bain & Company (2012), Globale Bain-Studie zur Digitalisierung im Finanzsektor, [online]
http://www.presseportal.de/pm/19104/2349630, access date: 19th September 2017.
Bondos I., Lipowski M. (2016), Challenges for service providers under the transformation multi-channeling into omnichanneling, “Information Systems in Management“
Vol. 4, No. 5.
Buggisch Ch. (2016), Social Media – Nutzerzahlen in Deutschland 2016, [online]
https://buggisch.wordpress.com/2016/01/04/social-media-nutzerzahlen-in-deutschland-2016/, access date: 18th September 2017.
Dose D. (2016), Digitalisierung: Banken sollen mehr in sich gehen, [online] https://
www.der-bank-blog.de/digitalisierung-auftragsbearbeitung-unzureichend/studien/
digitalisierung-finanzdienstleistung/23399/, access date: 4th October 2016.
Direktbanken.net (2016), Vorteile und Nachteile der beiden Bankmodellen, [online]
http://www.direktbanken.net/ratgeber/direktbanken-filialbanken-vergleich,

access

date: 20 September 2017.
th

Drummer D., Jerenz A., Siebelt P., Thaten M. (2016), FinTech – Herausforderung
und Chance. Wie die Digitalisierung den Finanzsektor verändert, McKinsey & Company
Report, [online] https://www.mckinsey.de/files/160425_FinTechs.pdf, access date:
2nd October 2017.
EY Report (2014), Winning through customer experience – Global Consumer Banking
2014, [online] https://www.der-bank-blog.de/acht-typen-von-bankkunden-infografik/retail-banking/12436/, access date: 2nd October 2017.
Helios A. (2016), Banken: drei Studien beleuchten Stand der Digitalisierung, [online]
https://blogs.adobe.com/digitaleurope/de/digital-marketing-de/banken-drei314

studien-beleuchten-stand-der-digitalisierung,/ access date: 14th September 2017.

Individual Customers Towards Technological Changes in a Financial Sector in German Speaking Countries:
an Empirical Study

Liehr H., Iglesias D., Bussma J., Eckert A. (2015), PwC Studie: Digitalisierung im deutschen Förderbankensektor, [online] https://www.pwc.de/de/finanzdienstleistungen/
banken/assets/pwc-studie-digitalisierung-foerderbanken-2015.pdf,

access

date:

4 October 2017.
th

Littmann S. (2014), Warum Banken in sozialen netzwerken versagen, [online] http://
www.wiwo.de/unternehmen/banken/ein-halber-follower-pro-filiale-warum-bankenin-sozialen-netzwerken-versagen/10264686.html, access date: 15th September 2017.
Mazurek-Łopacińska K. (2017), The consumer in a digital society – international
aspects, “Marketing i Rynek“, No. 9.
Mills D., Wang K. et al. (2016), Distributed ledger technology in payments, clearing,
and settlement, “Board of Governors of the Federal Reserve System”, [online] https://
www.federalreserve.gov/econresdata/feds/2016/files/2016095pap.pdf, access date:
15th September 2017.
Niemeyer V. (2003), Virtuelle Beratung: Kundenbegleitung im elektronischen Vertrieb
der Finanzdienstleister, Springer Verlag, Heidelberg.
Ptak S. (2017), Do the bankers dream of electronic payments?, “Harvard Business Review. Polska”, special edition: Innovation. How to understand it?, June.
Smyczek S. (2017), Determinants of Consumers’ Financial Literacy on International
Markets, “Marketing i Rynek“, nr 9.
Thiele C.L. (2016), Trends 2016. Herbstempfang der hauptverwaltung in Berlin und Brandenburg,

[online]

https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Re-

den/2015/2015_12_02_thiele.html, access date: 28th September 2017.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE 2018
Wydawnictwo SAN | ISSN 2543-8190
Tom XIX | Zeszyt 2 | Część II | ss. 317–329

Iwona Pawlas*
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wydział Ekonomii

Potential Investment Attractiveness of Silesia
Province in the Light of Taxonomic Research
Abstract: Inflow of foreign direct investment can stimulate economic development of
a region. Potential investment attractiveness of 16 Poland’s provinces was studied with
the implementation of selected methods of taxonomic research in order to diagnose
the position of Silesia province in comparison to other provinces of Poland. Research
proved a relatively high potential investment attractiveness of Silesia province in both
2010 and 2015. Crucial trumps of Silesia province included well developed technical and
social infrastructure, high level of regional market absorptiveness as well as economic
development.
Key words: Poland, province, Silesia, investment attractiveness, taxonomic research

Introduction
Investment attractiveness of a region is its ability to attract investment through offering specific location advantages available during economic activity on its territory.
In the literature of the subject potential investment attractiveness, real investment
attractiveness and perceived investment attractiveness are described. Potential investment attractiveness is a combination of location factors, “a set of regional location advantages that influence achieving investors’ goals” [Godlewska-Majkowska,
Komor, Zarębski et. al. 2014, p. 3]. Real investment attractiveness of a region is related to actual ability of a region to absorb financial capital and tangible assets in the
form of investment. Therefore, studies relating to real investment attractiveness focus
on the analysis of regional distribution of actually implemented investment projects
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[Godlewska-Majkowska, Komor, Zarębski et. al. 2012, p. 2]. Perceived investment attractiveness is defined as a combination of regions’ image and investors’ trust [Ernst
& Young 2009].
Poland’s investment attractiveness against the background of other European
economies has been studied by EY’s experts. The latest reports were published by EY
in 2017 [EY 2017a, EY 2017b]. Studies relating to investment attractiveness of Poland
on the level of provinces and sub-regions have been conducted by Institute for Market Economy Research for many years; its latest report was published in 2016 [Szultka
ed. 2016]. Research focused on potential, real and perceived investment attractiveness of Silesia province in comparison to other Poland’s provinces was undertaken
by Nizielska and Pawlas [Nizielska ed. 2011, Nizielska ed. 2012, Pawlas 2014, Pawlas
2011]. The problem of investment attractiveness of Poland’s regions (and of Silesia
province in particular) was also addressed by Godlewska-Majkowska’s team of Warsaw School of Economics [Godlewska-Majkowska, Komor, Zarębski et. al. 2014].
The main aim of the paper is to present the results of research regarding potential
investment attractiveness of 16 Poland’s provinces in 2010 and 2015. The research
focused on diagnosing and evaluating a relative position of Silesia against the background of 15 other provinces of Poland. An attempt was made to determine crucial
strengths and advantages of Silesia as far as attracting foreign investment is concerned. Z. Hellwig’s method of multivariate comparative analysis was used to hierarchize
the studied objects in terms of each field regarding important for potential investment attractiveness and in regard to overall potential investment attractiveness. Moreover, method of standard deviations was used for the purpose of grouping the linearly ordered Poland’s provinces in relation to the level of their potential investment
attractiveness.

Scope and methodology of research
Due to the complexity of a category of potential investment attractiveness, the set
of twenty-six variables was used for the evaluation of potential investment attractiveness of Silesia province against the background of 15 other provinces of Poland.
Eight fields were taken into consideration, namely: I – internationalization of a region
(province), II – regional market of labor, III – regional market absorptiveness, IV – so318

cial infrastructure, V – technical infrastructure, VI – economic development, VII – rese-
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arch and development activity, VIII – education sector. Internationalization of provinces was assessed with the implementation of three variables: balance of internal and
external migration per 1 000 population, foreign tourists per 1 000 population and
foreigners employed per 1 000 population. Regional market of labor was described
by three variables: employed per 1 000 population, unemployment rate and average
monthly gross salary. Absorptiveness of regional market was analyzed with the use of
three variables: population density, investment outlays per capita and average monthly disposable salary per person in a household. Social infrastructure was described
by five variables: theatres and musical institutions per 1 000 square kilometers, cinemas per 1 000 square kilometers, accommodation facilities for tourists per 1 000
square kilometers, population per bed in general hospitals, population per provider
of out-patient health care. Technical infrastructure was evaluated based on the following four variables: railway network density, hard surface public roads density, water
supply system density, sewage system density. Economic development of 16 provinces was analyzed, taking into consideration: employed in agriculture in % of total and
GDP per capita. A set of three variables was used for the assessment of research and
development activity in Poland’s provinces: expenditure on R&D activity per capita,
R&D units per 1,000 inhabitants, employment in R&D activity per 1 000 inhabitants.
The following three variables were used in the research within field VIII – education
sector: density of colleges and universities, students per 1 000 population, graduates
per 1 000 population. The majority of variables were considered stimuli, while unemployment rate, average monthly gross salary, population per bed in general hospitals,
population per provider of out-patient health care and employed in agriculture were
treated as de-stimuli. Variables were standardized and development model was constructed – a model unit, where diagnostic of variables were determined according to
the rule, where:

for stimuli or

for de-stimuli. The distance

of i-unit from the development model was calculated using Euclid’s measure:

Taxonomic measure of development (TMD) was calculated according to the formula [Hellwig 1968, Pluta 1986]:
, i=1,2,..n,
where:
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and:

,

while: TMDi Є [0; 1], for

i=1,2,...,n.
The analyzed subjects were put in order according to TMD. The research was carried out in each of eight fields in order to make a hierarchy of sixteen studied provinces separately in terms of: internationalization, regional labor market, absorptiveness
of regional market, social infrastructure, technical infrastructure, economic development, R&D activity and education sector. Then a synthetic measure of potential
investment attractiveness was constructed in which all eight fields were taken into
consideration.
Moreover, cluster analysis was implemented in order to group 16 provinces of Poland in four classes according to the level of synthetic measure of potential investment attractiveness 2010 and 2015. A selected method of grouping of linearly ordered objects, i.e. the method of standard deviations was used for this purpose. Poland’s
provinces were divided into four classes, according to the following rule:

where:
– arithmetic mean of synthetic variable (in this study: arithmetic mean of TMD),
while
– standard deviation of synthetic variable (in this study: standard deviation of
TMD),
– value of the synthetic variable of the object i (in this study: TMD value in i province).

Presentation of research results
Tables 1–8 contain the results obtained for each field for years 2010 and 2015. The
multivariate comparative analysis was conducted with the use of statistical data
provided by Central Statistical Office, Warsaw [GUS 2017, GUS 2016, GUS 2012, GUS
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2011]. The achieved results indicate that Silesia province held the top position in
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terms of social infrastructure and technical infrastructure, while in terms of regional
market absorptiveness it was classified as the 2nd province, outpaced by Mazovia only.
A favorable change was the improvement of Silesia province in the area of internationalization (from the 11th position in 2010 to the 9th place in 2015) as well as in the area
of labor market (from the 7th position in 2010 to the 6th place in 2015). In the case of
education sector Silesia province took the 6th position in both 2010 and 2015. Unfortunately, the relative position of Silesia province against the background of other Poland’s provinces worsened in two fields: in terms of economic development by one
position (from the 2nd place to the 3rd one) and in terms of R&D activity by one position as well (from the 6th place to the 7th one).
Table 1. Ranking of Poland’s provinces in terms of internationalization
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Pomorskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Łódzkie
Podlaskie
Warmińsko-mazurskie
Śląskie
Kujawsko-pomorskie
Podkarpackie
Opolskie
Lubelskie
Świętokrzyskie

TMD value
0.821
0.675
0.501
0.413
0.411
0.407
0.405
0.302
0.277
0.274
0.249
0.245
0.232
0.210
0.180
0.177

2015
Province
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Pomorskie
Zachodniopomorskie
Wielkopolskie
Lubuskie
Łódzkie
Śląskie
Podlaskie
Kujawsko-pomorskie
Podkarpackie
Warmińsko-mazurskie
Opolskie
Lubelskie
Świętokrzyskie

TMD value
0.828
0.761
0.608
0.484
0.432
0.427
0.418
0.364
0.291
0.280
0.261
0.256
0.235
0.218
0.203
0.194

dolnośląskie – Lower Silesia, kujawsko-pomorskie – Kuyavia-Pomerania, łódzkie – Lodz, lubelskie –
Lublin, lubuskie – Lubasz, małopolskie – Lesser Poland, mazowieckie – Mazovia, podkarpackie – Subcarpathia, pomorskie – Pomerania, śląskie – Silesia, warmińsko-mazurskie – Warmia-Mazuria, wielkopolskie – Greater Poland, zachodniopomorskie – West Pomerania
Source: own calculations.
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Table 2. Ranking of Poland’s provinces in terms of labor market
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Wielkopolskie
Małopolskie
Łódzkie
Lubelskie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Śląskie
Dolnośląskie
Podlaskie
Pomorskie
Lubuskie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Mazowieckie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-mazurskie

TMD value
0.755
0.652
0.638
0.586
0.510
0.483
0.467
0.418
0.417
0.399
0.294
0.274
0.251
0.216
0.114
0.015

2015
Province
Wielkopolskie
Małopolskie
Łódzkie
Lubelskie
Dolnośląskie
Śląskie
Pomorskie
Świętokrzyskie
Podkarpackie
Podlaskie
Lubuskie
Opolskie
Kujawsko-pomorskie
Mazowieckie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-mazurskie

TMD value
0,807
0,635
0,543
0,471
0,466
0,459
0,399
0,397
0,387
0,353
0,338
0,315
0,259
0,232
0,141
-0,024

Source: own calculations.
Table 3. Ranking of Poland’s provinces in terms of regional market absorptiveness
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Mazowieckie
Śląskie
Dolnośląskie
Pomorskie
Łódzkie
Małopolskie
Lubuskie
Wielkopolskie
Kujawsko-pomorskie
Zachodniopomorskie
Opolskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Podlaskie
Podkarpackie
Lubelskie

Source: own calculations.
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TMD value
0.594
0.495
0.418
0.371
0.333
0.328
0.315
0.285
0.279
0.229
0.211
0.208
0.152
0.130
0.119
0.067

2015
Province
Mazowieckie
Śląskie
Dolnośląskie
Małopolskie
Pomorskie
Łódzkie
Opolskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Kujawsko-pomorskie
Lubuskie
Warmińsko-mazurskie
Podlaskie
Lubelskie
Świętokrzyskie
Podkarpackie

TMD value
0.609
0.505
0.454
0.367
0.365
0.355
0.323
0.307
0.278
0.257
0.241
0.160
0.156
0.123
0.121
0.093
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Table 4. Ranking of Poland’s provinces in terms of social infrastructure
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Śląskie
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Małopolskie
Wielkopolskie
Podlaskie
Mazowieckie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Pomorskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Lubuskie
Lubelskie
Podkarpackie
Opolskie

TMD value
0.594
0.557
0.408
0.328
0.305
0.290
0.271
0.262
0.241
0.219
0.213
0.172
0.150
0.149
0.143
0.139

2015
Province
Śląskie
Dolnośląskie
Zachodniopomorskie
Małopolskie
Podlaskie
Mazowieckie
Wielkopolskie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Świętokrzyskie
Pomorskie
Podkarpackie
Lubelskie
Opolskie
Lubuskie
Warmińsko-mazurskie

TMD value
0.565
0.546
0.455
0.334
0.306
0.300
0.245
0.242
0.212
0.204
0.186
0.172
0.167
0.165
0.150
0.139

Source: own calculations.

Table 5. Ranking of Poland’s provinces in terms of technical infrastructure
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Śląskie
Małopolskie
Kujawsko-pomorskie
Dolnośląskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Łódzkie
Wielkopolskie
Podkarpackie
Mazowieckie
Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-mazurskie
Podlaskie

TMD value
1.000
0.585
0.429
0.426
0.412
0.406
0.396
0.395
0.390
0.363
0.352
0.255
0.231
0.209
0.207
0.181

2015
Province
Śląskie
Małopolskie
Świętokrzyskie
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Łódzkie
Podkarpackie
Wielkopolskie
Opolskie
Mazowieckie
Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-mazurskie
Podlaskie

TMD value
1.000
0.609
0.450
0.431
0.429
0.406
0.403
0.395
0.392
0.377
0.361
0.258
0.232
0.210
0.207
0.166

Source: own calculations.
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Table 6. Ranking of Poland’s provinces in terms of economic development
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Dolnośląskie
Śląskie
Pomorskie
Mazowieckie
Wielkopolskie
Lubuskie
Zachodniopomorskie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Warmińsko-mazurskie
Małopolskie
Świętokrzyskie
Podlaskie
Podkarpackie
Lubelskie

TMD value
0.588
0.580
0.510
0.507
0.491
0.425
0.421
0.384
0.382
0.357
0.311
0.309
0.148
0.130
0.097
0.007

2015
Province
Mazowieckie
Dolnośląskie
Śląskie
Wielkopolskie
Pomorskie
Łódzkie
Zachodniopomorskie
Lubuskie
Małopolskie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Warmińsko-mazurskie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Podkarpackie
Lubelskie

TMD value
0.883
0.624
0.565
0.562
0.495
0.436
0.405
0.404
0.391
0.368
0.364
0.289
0.188
0.178
0.165
0.098

Source: own calculations.

Table 7. Ranking of Poland’s provinces in terms of R&D activity
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Mazowieckie
Małopolskie
Wielkopolskie
Pomorskie
Dolnośląskie
Śląskie
Łódzkie
Podkarpackie
Lubelskie
Kujawsko-pomorskie
Podlaskie
Zachodniopomorskie
Warmińsko-mazurskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Lubuskie

Source: own calculations.
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TMD value
1.000
0.547
0.450
0.448
0.448
0.409
0.392
0.386
0.320
0.313
0.279
0.259
0.248
0.245
0.221
0.194

2015
Province
Mazowieckie
Małopolskie
Podkarpackie
Wielkopolskie
Pomorskie
Dolnośląskie
Śląskie
Łódzkie
Lubelskie
Kujawsko-pomorskie
Podlaskie
Opolskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Zachodniopomorskie
Lubuskie

TMD value
1.000
0.583
0.503
0.477
0.475
0.457
0.384
0.379
0.361
0.300
0.286
0.281
0.259
0.213
0.211
0.192
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Table 8. Ranking of Poland’s provinces in terms of education sector
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Łódzkie
Wielkopolskie
Śląskie
Pomorskie
Lubelskie
Podlaskie
Świętokrzyskie
Zachodniopomorskie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Podkarpackie
Warmińsko-mazurskie
Lubuskie

TMD value
0.889
0.732
0.660
0.601
0.532
0.466
0.436
0.410
0.407
0.395
0.359
0.338
0.271
0.217
0.182
0.032

2015
Province
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Pomorskie
Wielkopolskie
Śląskie
Łódzkie
Lubelskie
Kujawsko-pomorskie
Podlaskie
Podkarpackie
Zachodniopomorskie
Świętokrzyskie
Opolskie
Warmińsko-mazurskie
Lubuskie

TMD value
0.877
0.808
0.690
0.581
0.541
0.475
0.445
0.426
0.367
0.366
0.320
0.306
0.294
0.283
0.186
0.055

Source: own calculations.

At the next stage of research, the synthetic measure of investment attractiveness
was calculated for the years 2010 and 2015. The research was carried out using the
following weights for the eight fields: regional market absorptiveness – 20, technical
infrastructure – 20, other six fields – 10 each (8 fields altogether – 100). Ranking of
Poland’s provinces in terms of synthetic measure of potential investment attractiveness is presented in table 9. Silesia province held the 1st position among all Poland’s
provinces in 2010 and 2015. Warmia-mazuria province was characterized by the lowest level of potential investment attractiveness measured by synthetic index in both
2010 and 2015.
The results of research with the application of standard deviations’ method of linearly ordered subjects’ classification are presented in table 10. Poland’s provinces
were grouped into four classes, where class C4 included provinces with the highest
level of synthetic measure of investment attractiveness (amounting to at least arithmetic mean plus standard deviation), and class C1 included provinces with the lowest
level of synthetic measure of investment attractiveness (i.e. lower than arithmetic
mean minus standard deviation). Both in 2010 and in 2015 Silesia province was an
element of C4 class, together with Mazovia, Lesser Poland and Lower Silesia.
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Table 9. Ranking of Poland’s provinces in terms of synthetic measure of potential
investment attractiveness
Position
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2010
Province
Śląskie
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Wielkopolskie
Łódzkie
Pomorskie
Kujawsko-pomorskie
Świętokrzyskie
Zachodniopomorskie
Opolskie
Podkarpackie
Lubuskie
Podlaskie
Lubelskie
Warmińsko-mazurskie

TMD value
0.474
0.441
0.422
0.400
0.320
0.300
0.299
0.239
0.189
0.178
0.178
0.162
0.150
0.120
0.103
0.095

2015
Province
Śląskie
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Wielkopolskie
Pomorskie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Podkarpackie
Zachodniopomorskie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Lubuskie
Podlaskie
Warmińsko-mazurskie

TMD value
0.480
0.473
0.469
0.429
0.335
0.320
0.307
0.236
0.224
0.193
0.183
0.178
0.143
0.139
0.128
0.081

Source: own calculations.

Conclusion
The undertaken research indicated considerable regional disparities in potential investment attractiveness among Poland’s provinces. The overall potential investment
attractiveness of Silesia province was the highest of all Poland’s provinces, therefore
it was included in a 4-element C4 class in 2010 and 2015. Crucial strengths of Silesia
province included transport and social infrastructure, regional market absorptiveness, relatively good situation on regional labor market and comparatively high level
of economic development in the region. Increasing the intensity of regional R&D activity and advancement of education system, accompanied by strengthening internationalization of the region are necessary in order to achieve an even higher potential
investment attractiveness of Silesia province in the future. This, in turn, may result in
increased inflow of FDI into advanced technology sector and knowledge-intensive
services. Such an evolution could bring a favorable change in competitiveness of the
326

analyzed region.
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Table 10. Division of Poland’s provinces into classes according to synthetic measure of potential investment attractiveness
2010
Province
Śląskie
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Wielkopolskie
Łódzkie
Pomorskie
Kujawsko-pomorskie
Świętokrzyskie
Zachodniopomorskie
Opolskie
Podkarpackie
Lubuskie
Podlaskie
Lubelskie
Warmińsko-mazurskie

Class
C4
C4
C4
C4
C3
C3
C3
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1

2015
Province
Śląskie
Mazowieckie
Małopolskie
Dolnośląskie
Wielkopolskie
Pomorskie
Łódzkie
Kujawsko-pomorskie
Opolskie
Podkarpackie
Zachodniopomorskie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Lubuskie
Podlaskie
Warmińsko-mazurskie

Class
C4
C4
C4
C4
C3
C3
C3
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C1
C1
C1

Source: own calculations.
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Potencjalne korzyści TTIP i jego wpływ
na wychodzenie z międzynarodowej nierównowagi
płatniczej
Potential Benefits of the TTIP and its Impact on the International
Payment Disequilibrium
Abstract: The aim of the article is to present the strategic significance of the Transatlantic
Trade and Investment Partnership (TTIP) and to determine its potential benefits for
the United States and the EU economies as well as to evaluate its impact on the world
economy. The article`s aim is, also, to consider the issue of the international payment
disequilibrium in the context of the crucial role of the TTIP to overcome it and in this way
to stimulate the international trade as well as the growth the world economy.
Key words: TTIP, world economy. International payment disequilibrium, world financial
crisis, free trade agreement, emerging economies

Wprowadzenie
Transatlantyckie Partnerstwo w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) jest jedną z licznych inicjatyw w obszarze tworzenia stref wolnego handlu. Jednakże na tle dotychczasowych jest to inicjatywa najważniejsza, ponieważ dotyczy gospodarek decydujących o dynamice i strukturze handlu międzynarodowego oraz kierunkach rozwoju
gospodarki światowej.
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TTIP, przez efekt kreacji i przesunięcia handlu, stanowi właściwe rozwiązanie instytucjonalne, w którego wyniku będzie mógł nastąpić wzrost poziomu wymiany
handlowej i przepływów kapitałowych między krajami UE a Stanami Zjednoczonymi,
co w rezultacie będzie także sprzyjać wychodzeniu z międzynarodowej nierównowagi płatniczej, której przyczyną jest niezrównoważony wzrost handlu międzynarodowego prowadzący do wydzielenia się gospodarek deficytowych oraz gospodarek
nadwyżkowych, wywodzących się z grupy gospodarek wschodzących; w tym wypadku chodzi głównie o Chiny. Przyjmujemy w tym kontekście, że główne przyczyny
budowy TTIP wiążą się z negatywnymi skutkami światowego kryzysu finansowego
po roku 2007 dla handlu międzynarodowego, a to z kolei leży u źródeł narastania
od przełomu wieków międzynarodowej nierównowagi płatniczej. Dodajmy, że przyczyn spowolnienia dynamiki handlu światowego należy także upatrywać w słabości,
a wręcz niedowładzie systemu wielostronnej liberalizacji w ramach WTO. Na te przyczyny, mające wymiar globalny, nakłada się konserwatywny model handlu UE–USA,
odpowiadający klasycznym standardom GATT/WTO, przy relatywnie niskim udziale
preferencji handlowych. Oznacza to, że bilateralne obroty handlowe UE–USA realizowane są w ramach KNU, a wszelkie reguły nimi rządzące nie odbiegają od handlu
z krajami trzecimi. W konsekwencji we wzajemnych stosunkach handlowych zarówno
Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska szeroko stosują instrumenty taryfowe i pozataryfowe, ograniczając przez to wielkość wzajemnych obrotów towarowych i usługowych, a w konsekwencji także kapitałowych.
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych założeń ekonomicznych TTIP
w kontekście jego uwarunkowań politycznych i instytucjonalnych oraz przebiegu
negocjacji. Na tym tle przedstawiono potencjalne korzyści TTIP oraz postawiono
pytanie, czy TTIP może wpłynąć na wychodzenie z międzynarodowej nierównowagi płatniczej, która, będąc jedną z głównych przyczyn światowego kryzysu finansowego po roku 2007, hamująco wpływa na dalszy rozwój handlu międzynarodowego.
W tle negocjacji, a także towarzyszącej im debaty naukowej pojawia się również
pytanie dotyczące geopolitycznych implikacji TTIP oraz jego wpływu na budowę
Transatlantyckiego Obszaru Gospodarczego.
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Ekonomia polityczna TTIP
Polityczne tło dla rozważań na temat Partnerstwa Transatlantyckiego tworzą idee
i działalność Wspólnoty Atlantyckiej postrzeganej jako historycznie wyodrębniona
struktura w międzynarodowych stosunkach politycznych, ekonomicznych, kulturowych, a także militarnych, której fundament stanowią wspólne wartości etyczne,
moralne i polityczne, a w aspekcie ekonomicznym – mechanizm rynkowy i wolność
gospodarcza.
Geneza Wspólnoty Transatlantyckiej sięga końcowego okresu pierwszej wojny
światowej [Dunin-Wąsowicz, Jarczewska 2015]. Inicjuje ją czternastopunktowa deklaracja Wilsona z 8 sierpnia 1918 r., która stanowi podstawę nowego ładu politycznego i ekonomicznego w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Europą w okresie
międzywojennym. Następnymi aktami tworzącymi fundament Wspólnoty, jest Karta
Atlantycka z 14 sierpnia 1941 r. oraz przedstawiona w przemówieniu sekretarza stanu G. Marshalla z 5 czerwca 1947 r. deklaracja w sprawie wieloletniego programu
pomocy gospodarczej USA dla krajów Europy Zachodniej na lata 1948–1952 (European Recovery Program). Obecnie, po upadku Związku Radzieckiego i zakończeniu
zimnej wojny, podstawowym dokumentem programowym wyznaczającym kierunki współpracy transatlantyckiej jest Agenda Transatlantycka z 1995 r. Poprzedza ją
Deklaracja Transatlantycka z 1990 r. stanowiąca nowe otwarcie w stosunkach transatlantyckich w związku z przemianami politycznymi w krajach Europy Środkowej
i Wschodniej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Efektem tej nowej sytuacji
geopolitycznej jest powstanie szeregu istotnych transatlantyckich inicjatyw ekonomicznych, do których obecnie należy zwłaszcza TTIP. Jego podmiotem, obok Stanów
Zjednoczonych i krajów Europy Zachodniej, stają się również kraje Europy Środkowej, nowi członkowie UE.
Kluczową rolę w przygotowaniu i prowadzeniu negocjacji na temat TTIP odgrywa powstała w 2007 r. Transatlantycka Rada Gospodarcza (Transatlantic Economic
Council – TEC). Prezentuje ona stanowisko Komisji Europejskiej i Rządu USA w kwestii stosunków unijno-amerykańskich, tym samym pełni wielorakie funkcje służące
konwergencji gospodarek UE i Stanów Zjednoczonych. Z jednej strony stanowi ona
forum polityczne określające strategiczne cele oraz narzędzia rozwoju stosunków
transatlantyckich, z drugiej strony inspiruje oraz monitoruje konkretne projekty
służące rozwiązywaniu złożonych problemów tych stosunków. Działalność TEC ma
szczególnie istotne znaczenie w obszarze handlu i inwestycji, gdzie inspiruje trakta-
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towe strony TTIP, tj. Komisję Europejską oraz Biuro Przedstawiciela ds. Handlu USA
(USTR)1, przy określaniu obszaru, a także form i metod negocjacji oraz ich horyzontu
czasowego.

Cele i stan negocjacji. Wnioski dla Polski
Ogólne cele TTIP można sprowadzić do zwiększenia wzajemnego dostępu do rynków krajowych, znoszenia barier inwestycyjnych, zwiększenia przejrzystości regulacji
administracyjnych, opracowania nowych zasad i mechanizmów współpracy w sprawach o znaczeniu globalnym, w tym dotyczących zwłaszcza własności intelektualnej
oraz rozwoju usług finansowych i informatycznych.
Specyficzne cele TTIP określają mandaty negocjacyjne. I tak Komisja Europejska
w swoim mandacie negocjacyjnym określiła następujące obszary negocjacyjne: dostęp do rynku towarów i usług (bariery taryfowe; bariery pozataryfowe – standardy
techniczne, normy fitosanitarne; reguły pochodzenia; procedury antydumpingowe);
przepływy kapitału i ochrona inwestycji; zamówienia publiczne; ochrona własności
intelektualnej; małe i średnie przedsiębiorstwa [European Commission 2013]. O elementach mandatu negocjacyjnego Stanów Zjednoczonych informuje Specjalny Raport USTR, który określa podobne obszary negocjacyjne. Ponadto uwzględnia kwestie związane z handlem elektronicznym oraz transgranicznym przepływem danych,
a także związane z regulacjami pracowniczymi oraz z przejrzystością systemów bankowych i walką z korupcją oraz innymi ograniczeniami pozataryfowymi [United States Trade Representative 2013].
Obecnie spektrum barier pozataryfowych w handlu USA–UE jest szerokie. Obejmuje ono zarówno bariery otwarte, takie jak ograniczenia ilościowe, jak i ograniczenia związane z ochroną zdrowia i ze standaryzacją oraz psychologiczne, zwłaszcza
typu „Buy American”. Warto w tym kontekście podkreślić dużą asymetrię między obciążeniami z tytułu barier taryfowych i pozataryfowych. Przykładowo, według CEPR,
import do USA produktów chemicznych obłożony jest stawką celną 1,2%. Tymcza1
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 STR, The Office of the United States Trade Representative, odpowiada za wytyczanie oraz koordynację
U
zagranicznej polityki ekonomicznej Stanów Zjednoczonych, głównie w dziedzinie polityki handlowej i inwestycji bezpośrednich. Szef USTR jest członkiem rządu USA i równocześnie głównym doradcą oraz rzecznikiem prezydenta w sprawach handlowych. Obecnie tę funkcję pełni Robert Lighthizer, który 18 września
2017 r. przedstawił nowe elementy polityki handlowej Stanów Zjednoczonych. Jego stanowisko w kwestii
TTIP jest pozytywne, ale nie wynika z niego szybkie wznowienie negocjacji [U.S. Trade Policy Priorities 2017].
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sem jego obciążenie z tytułu barier pozataryfowych wynosi 19,1%. Europa nie pozostaje dłużna, przykładowo stawka celna na import samochodów osobowych wynosi
8%, a obciążenia z tytułu barier pozataryfowych 25,5%. Podobne przykłady dotyczą
artykułów rolno-spożywczych, co dla Polski ma znaczenie szczególne. Podkreślmy,
zważywszy na niskie już stawki celne oraz relatywnie niewielkie znaczenie pozycji będących przedmiotem dyskryminacji wpływ bezpośredni TTIP na polski eksport rolno-spożywczy będzie niewielki, natomiast wpływ pośredni, zwłaszcza przejawiający się
w wypieraniu polskiego eksportu z rynków UE, może się okazać znaczący. W szczególności może to dotyczyć mięsa drobiowego, jaj oraz pszenicy. Do tego mogą się
przyczynić także oczekiwane przez Stany Zjednoczone ustępstwa UE w dziedzinie
technologii produkcji rolno-spożywczej, zwłaszcza metody produkcji żywności z organizmów genetycznie modyfikowanych.
Z tytułu TTIP mogą zyskać najwięcej te sektory gospodarki, w których bariery
handlowe są relatywnie wysokie (przemysł samochodowy, chemiczny, spożywczy,
farmaceutyczny). Można także zakładać, że obniżenie barier taryfowych oraz pozataryfowych, zwłaszcza administracyjnych, będzie miało duże znaczenie dla polskich
małych i średnich przedsiębiorstw.

Potencjalne korzyści TTIP w świetle założeń traktatowych
i teorii
Zasadniczym zadaniem umowy w sprawie TTIP jest budowa strefy wolnego handlu,
a więc ustanowienie preferencyjnych warunków wymiany dla gospodarek UE i Stanów Zjednoczonych, których udział w światowym PKB oraz handlu wynosi około 55%.
Zważywszy na ich potencjał ekonomiczny i technologiczny, a także wielkość obrotów
wzajemnych będzie to największa strefa wolnego handlu we współczesnej gospodarce światowej. Jej skutki mogą być dalekosiężne dla handlu międzynarodowego, jeżeli spojrzeć na nie z punktu widzenia efektu kreacji i przesunięcia handlu oraz zmiany
systemu handlu międzynarodowego, mogącej być następstwem realizacji tej umowy.
Trafne jest w tym kontekście podkreślenie prof. J. Misali, że strefa wolnego handlu stanowi drugie najlepsze rozwiązanie w stosunku do powszechnej wolności handlu [Misala 2001, s. 351].
Ustanowienie strefy wolnego handlu będzie więc miało istotne znaczenie dla
handlu UE–USA mimo wąskiego zakresu ograniczeń taryfowych, ponieważ są one
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relatywnie niskie w następstwie działalności GATT. Główny więc wysiłek liberalizacyjny obejmuje bariery pozataryfowe i tutaj oczekuje się kompleksowego porozumienia. Według wstępnych szacunków UE, opartych na CEPR, zniesienie lub znaczne ich
ograniczenie składa się na 80% korzyści z tytułu TTIP [Dunin-Wąsowicz 2017].
W świetle teorii integracji, nawiązując do efektu kreacji handlu, osiągnięcie znaczących korzyści przez kraje UE i Stany Zjednoczone jest oczywiste, zważywszy na
ich potencjał ekonomiczny oraz pozycję w handlu światowym. Na tej podstawie
można także zakładać wzrost korzyści globalnych jako efektu zewnętrznego oddziaływania TTIP na gospodarkę światową. Otwarte jednak pozostaje pytanie, jaki wpływ,
w związku z efektem przesunięcia, może mieć TTIP na handel z krajami trzecimi,
zwłaszcza nadwyżkowymi gospodarkami wschodzącymi, współodpowiedzialnymi za
rosnącą od przełomu wieków międzynarodową nierównowagę płatniczą.

TTIP a kraje trzecie: kwestia międzynarodowej
nierównowagi płatniczej
Według Komisji Europejskiej TTIP może się przyczynić do wzrostu handlu z krajami
trzecimi (o 33 mld euro). Czy jednak rzeczywiście nastąpi zakładany wzrost handlu
z krajami trzecimi w następstwie TTIP? To pytanie, bynajmniej nie retoryczne z punktu widzenia przyszłości handlu międzynarodowego, a tym samym podmiotowych
przemian gospodarki światowej, wydaje się w tym kontekście pytaniem zasadniczym po zawarciu umowy o TTIP. Otwarte pozostaje bowiem pytanie o skutki TTIP dla
handlu światowego, zwłaszcza gdy efekt przesunięcia handlu okaże się silniejszy od
pierwotnych przewidywań, czego oczekują Stany Zjednoczone, widząc w TTIP możliwość zmniejszenia ujemnego salda bilansu obrotów bieżących [CCSIS 2017]. W konsekwencji TTIP, jako porozumienie o trwałym charakterze, w długim okresie może
znacząco ograniczyć eksport krajów trzecich, w tym nadwyżkowych gospodarek
wschodzących. Dotyczy to zwłaszcza Chin, które są ponadto oskarżane przez Stany
Zjednoczone o manipulacje kursem walutowym.
W konsekwencji TTIP będzie sprzyjał wychodzeniu z międzynarodowej nierównowagi płatniczej, za którą odpowiedzialne są zarówno gospodarki deficytowe, zwłaszcza Stany Zjednoczone, jak i nadwyżkowe gospodarki wschodzące, zwłaszcza Chiny
i inne gospodarki Azji Wschodniej. Wynika to stąd, że zjawisku dynamicznego wzros336

tu gospodarek Azji Wschodniej towarzyszy relatywnie wolniejsza aktywność gospo-
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darek wysoko rozwiniętych, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej,
oraz rosnący deficyt bilansów obrotów bieżących w następstwie większego ich importu z krajów Azji Wschodniej aniżeli ich eksportu na te rynki. Ta sytuacja, pogłębiając się od przełomu wieków, prowadzi do załamania międzynarodowej równowagi
płatniczej, by w rezultacie stać się jedną z ważniejszych przyczyn światowego kryzysu finansowego. Powrót do międzynarodowej równowagi płatniczej wiąże się zatem
ze wzrostem konkurencyjności gospodarek wysoko rozwiniętych, zwłaszcza Stanów
Zjednoczonych i Europy Zachodniej [Starzyk 2012]. Pod tym względem istotną rolę
może odegrać TTIP, na co pośrednio wskazują także nowe założenia polityki handlowej Stanów Zjednoczonych, jednoznacznie wskazujące na obniżenie ujemnego salda bilansu handlowego z nadwyżkowymi gospodarkami wschodzącymi, a Chinami
w szczególności [SSIS 2017].
Podkreślmy w tym kontekście, że obserwowane od przełomu wieków narastanie międzynarodowej nierównowagi płatniczej jest pochodną strukturalnych
przemian zachodzących w gospodarce światowej, których jednym z kluczowych
przejawów jest przesuwanie biegunów jej rozwoju z krajów wysoko rozwiniętych,
zwłaszcza Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej, do gospodarek wschodzących kontynentu azjatyckiego, głównie Azji Wschodniej [Brzeziński 2008]. Stało
się to możliwe niezależnie od efektywnego wykorzystania wewnętrznych czynników rozwoju dzięki realizowanej przez nie strategii rozwoju gospodarczego opartej na modelu proeksportowym prowadzącym do systematycznego uzyskiwania
nadwyżki eksportowej będącej źródłem rosnących rezerw walutowych. To klasyfikuje je w grupie tzw. gospodarek nadwyżkowych. W efekcie od połowy ubiegłej
dekady najpoważniejszym problemem rozliczeń międzynarodowych staje się coraz poważniejszy brak równowagi płatniczej w trójkątnych relacjach handlowych
i kapitałowych między Stanami Zjednoczonymi, Azją Wschodnia i Europą Zachodnią [Starzyk 2017].
Złożoność obecnego załamania międzynarodowej równowagi płatniczej i związanego z tym światowego kryzysu finansowego polega także na tym, że głównymi
jego sprawcami są deficytowe gospodarki wysoko rozwinięte, historycznie stanowiące kręgosłup i układ nerwowy gospodarki światowej, co w sytuacji braku w połowie
ubiegłej dekady adekwatnej reakcji ich rządów, ale także organizacji międzynarodowych doprowadziło do światowego kryzysu finansowego. Te gospodarki, odgrywając
dominującą rolę w międzynarodowym transferze towarów i usług oraz czynników
produkcji, pełnią równocześnie ważną funkcję w pogłębianiu międzynarodowej
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współzależności ekonomicznej, gdyż są odpowiedzialne za procesy globalizacji i regionalizacji zachodzące w gospodarce światowej.

Zakończenie
Transatlantyckie stosunki gospodarcze zostały poddane poważnej próbie w następstwie światowego kryzysu finansowego po roku 2007. Znajduje to między innymi
wyraz w transmisji kryzysu ze Stanów Zjednoczonych do Europy, czemu towarzyszy spadek wzajemnych obrotów towarowych i usługowych, a także kapitałowych.
Istotnym krokiem w kierunku przełamania powstałego impasu jest negocjowana od
lipca 2013 r. rozszerzona umowa o wolnym handlu między UE a Stanami Zjednoczonymi (TTIP), która będzie miała również dalekosiężne skutki dla struktury gospodarki światowej.
Dzięki niej nastąpi uruchomienie narzędzi specyficznych dla strefy wolnego handlu, umożliwiających zwiększenie wzajemnego dostępu do rynku, głównie w ramach
liberalizacji stawek celnych oraz stopniowego znoszenia barier pozataryfowych. W rezultacie efektu kreacji handlu oraz efektu przesunięcia nastąpi wzrost wzajemnych
obrotów towarowych i usługowych pomiędzy UE i USA; tym samym zostaną stworzone mechanizmy wychodzenia z międzynarodowej nierównowagi płatniczej. W aspekcie geopolitycznym powstaną warunki dalszego rozwoju Wspólnoty Transatlantyckiej
oraz budowy Transatlantyckiego Obszaru Gospodarczego.
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North American Free Trade Agreement under Trump
Presidency – Current Situation and Prospects1
Abstract: North American Free Trade Agreement (NAFTA) was established over twenty
years ago as a pact between countries on a different level of economic development and in
diverse social situation. Since then, trilateral cooperation has been evolving. Perspectives
for NAFTA are uncertain as president Trump who took office at the beginning of 2017
postulates to renegotiate it or, in case of not fulfilling their expectations, to terminate it.
The aim of the article is to present relations between the U.S. and other NAFTA members
under Trump administration, in particular asses actual actions taken against its partners
and possible scenarios for future cooperation.
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Introduction
NAFTA came into force on January 1st 1994 integrating three countries2: U.S., Mexico
and Canada. Trade liberalization on the continent had started years before, when The
Canada-U.S. Automotive Products Trade Agreement had been established in 1965
[Fuss, Waverman 1996], laying the foundations for broader in scope, set up in 1988
Canada-U.S. Free Trade Agreement (CUSFTA) [Anastakis 2005, Holmes 2004 pp. 3–22].
Moreover, at the end of the 80s of the 20th century, the globalization processes were
deepening, creating more favorable conditions for closer economic cooperation.

1
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Hence, NAFTA was established, forming world’s largest free trade area. Collaboration
between countries has been developing ever since and however, there had been
some issues of dispute, the existence of an agreement had not been contested until
Trump took office.
The aim of the article is to present relations between the U.S. and other NAFTA
member countries under Trump presidency, in particular actual actions taken against
its partners and possible scenarios for future cooperation. The study verifies the hypothesis that after Trump’s inauguration relations between U.S. and NAFTA’s partners
have exacerbated. The study was conducted with scientific literature and newspapers3 research supported by statistical data regarding U.S. international trade in years
1995 – 20174.

The U.S. in NAFTA-an overview
Financial Times [2017] describes NAFTA as an agreement which for more than 20
years has been one of the most prominent regional trade deals. The newspaper points out that changing pact could be an opportunity to update it, but in practice,
NAFTA partners would have to limit damages brought by tightening up rules of origin and attempts to reduce U.S. deficit with Mexico. Lester, Manak and Ikenson [2017]
present similar opinion stressing out that as NAFTA has operated for over quarter of
a century, it might need modernization. Phillip [2017] describes Trump’s approach to
the pact citing his statement that either NAFTA will be changed or it will be terminated, which gives an insight on his determination to redefine its provisions.
Farnsworth [Flannery 2017] implies that the future of NAFTA depends on whether
modernization will be conducted for economic or political purposes. He argues that
the pact improved trilateral trade and foreign direct investments flows (FDI), region’s
competitiveness, but also contributed to positive, political changes in Mexico. Picture 1 presents some data regarding agreement confirming that all values, however in
a different pace, increased after establishing NAFTA. It is worth mentioning that approximately 50% of the NAFTA export was directed intra-block.
 robable NAFTA renegotiation is a relatively new problem that arose in 2017 after Trump’s election and for
P
that reason, there are very few scientific studies dealing with this issue.
4
Intra-group data for 1994 when the agreement was established were unavailable. All data in USD are at
current prices.
3
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Picture 1. NAFTA export and FDI inflows in 1995-2016 (billion USD)

Source: own elaboration based on UNCTAD statistics.

Villarreal and Fergusson [2017] analyze effects of integration on the American
economy arguing that overall net effect is relatively small for two reasons; it was anticipated before the pact came into force and because of its large size. U.S. International Trade Commission (USITC) in 2003 claimed that upon full implementation of
NAFTA, American GDP could increase from 0,1% to 0,5% [Arce et al. 2003]. According
to the report from 2016 [Khachaturian et al. 2016, p. 255] NAFTA led to:
•

substantial increase in trade volumes for all three countries;

•

small increase in U.S. welfare;

•

little to no change in U.S. aggregate employment;

•

noticeable changes in wages at the state level in some industries.

There are ambiguities concerning effects of integration with Mexico on American wages. McLaren and Hakobyan [2012] state that wages fall down in some sectors
while in other increased, but according to De La Cruz and Riker [2014], it had no effect, regardless skilled or unskilled labor.
Lee [2017] argue that president’s threat to terminate the pact is an empty one and
should be interpreted rather as a negotiation ploy that Austen, spokesman for Canada’s
minister of foreign affairs names as heated rhetoric that is nothing more than a part of
negotiations [Gillespie 2017]. They indicate legal authority limitations that do not entitle
Trump to unilaterally withdraw from an agreement. Lee adduces legal opinion that terminating NAFTA would cease only part of its regulations while the rest would remain in
force as some provisions accepted under NAFTA were incorporated into U.S. acts.
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Trump has called NAFTA worst trade deal the U.S. has ever signed that continues
to kill American jobs giving benefits only to Mexico. President revealed that one of
his priorities is to reduce the deficit in trade balance with NAFTA members, especially
Mexico. The U.S. have a permanent trade deficit with both pact members (picture 2),
but it does not unambiguously testify that agreement is unprofitable for the American economy. It should be noticed that NAFTA is significant for both directions of U.S.
trade, so withdrawing it might have noticeable negative consequences for the U.S.
export, which is in the center of Trump’s interests.
Picture 2. Value of U.S. trade with NAFTA members (billion USD) and share of U.S.
trade with NAFTA members in U.S. total trade in years 1995-2016 (%)

Source: own elaboration based on UNCTAD statistics.

Data regarding U.S. exchange in goods that cover the time after Trump’s inauguration (picture 3) does not confirm changes in trade patterns. The trade deficit with Mexico in the first half of 2017 was equal to 36,3 billion USD while in a respective period
a year before it was 32 billion USD. In case of Canada advantage in favor of the first six
months of 2017 was even bigger as trade deficit was 10,3 billion USD while a year ago
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Picture 3. U.S. trade in goods and trade balance with NAFTA partners between
01.2015 – 08.2017 (billion USD)

Source: own elaboration based on U.S. Census Bureau.

However commentators agree that withdrawing from NAFTA is a threat, modernization of an agreement probably would be conducted. U.S. administration has already taken and announced implementing further actions against Mexico and Canada
that are presented in the following parts of the article.

U.S.–Mexico relations
Trump stressed out that American companies set up their factories in Mexico, where
they could benefit from lower labor costs, less restrictive environmental regulations
and incentives for investors. Gandel [2016] notices that however there are no doubts
that NAFTA made it easier and cheaper for enterprises to move their jobs to Mexico,
it could not be stated for sure that without the agreement it would not take place.
Yet, the president wants to discourage American companies from investing in Mexico
instead of U.S. and to reduce deficit in trade balance with this country.
President plans to stop illegal immigrants inflow by building southern border
wall. Strengthening borders can play its role, but it has to be emphasized that such
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measure to some extent has already been implemented5, but seem to be insufficient.
Trump not only wants to build the fence but also officially claims he would make the
Mexican site to cover the expenses regardless of partner’s refusal. For those reasons,
the administration considers the following measures.
The easiest method is to increase U.S. tariffs on import. Gupta [2017] notices that
the wall would cost tenfold more than annual tariffs incomes collected from Mexico.
Hence, there is a plan to impose 20% tax on Mexican import which could potentially
increase tariff incomes. On the other hand it would increase prices in the U.S. as both
imported final goods and intermediaries would be more expensive. That might discourage Americans from buying and using Mexican products, reduce consumption of
domestic goods, in long term cause drop in import from Mexico and in consequence
lower import tax incomes to the budget.
President employs sham argument that restricting free trade would diverse demand for imported goods towards domestic production competing with import. In
order to change trade patterns he has signed ‘Buy American, Hire American’ executive
order that is aimed at tightening rules awarding visas to skilled foreign workers, promoting and using American-made goods and ensuring employment for Americans.
Trump wants to encourage export and discourage import by changing the corporate
income tax rate. According to Thiessen [2017], there is a project to lower CIT from
35% to 20% but also change its calculation method and base it on the place of consumption, not production, so that import is taxed while export not. The weakness of
this plan is that this will affect all U.S. partners, not solely Mexico.
The inflow of illegal immigrants could be stopped either by law regulations that
will preclude Mexican employees who already came to the U.S. to wire money to their families in the home country or by covering remittances with tax. The first option
should act as a threat and make the opponent to voluntarily pay for the wall, while
the second would bring incomes to the budget. Unfortunately, those barriers could
be overcome as Mexican immigrants could choose the unofficial channel to transfer
money instead of using wire companies. This would be twofold adverse, reducing financial institutions incomes, exposing Mexicans to illegally operating groups and not
allowing to control capital flow.
Another method is to increase border crossing fees for countries with a bad record
on illegal immigration. Its efficiency depends on the fee rate, solely would not be a remedy, however combined with other measures could provide a noticeable improvement.
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More than 30% of the border has already been levied with the fence.
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President’s declarations to revisit NAFTA are still a matter of promises as no serious actions have been taken. Declarations were however enough to severely affect
Mexican exchange rate.
Picture 4. USD/MXN exchange rate between 04. 2016 – 10. 2017

Source: own elaboration based on https://stooq.pl.

On January 19th 2017, on the day of Trump inauguration exchange rate of American dollar to Mexican peso (USD/MXN) was weakest in the history. This could be perceived as an anticipation of migration policy exacerbation and increasing protectionism. In 2016 peso lost almost 17% being one of the three weakest results among 32
major world currencies. On July 18th 2017 USD/MXN rate was highest since 03.05.2016
when Trump won primaries in Indiana, providing himself Republicans nomination.
Other important dates that significantly affected USD/MXN rate were 1.02.2016 when
U.S. primaries were launched and 21.07.2016 when they were finished (all dates labeled on picture 4).

U.S.-Canada relations
When censuring NAFTA, the president focused mainly on U.S.-Mexico relations,
rather passing over cooperation with Canada. However, after inauguration harmful actions were taken against this country. At the end of April 2017 U.S. have imposed import duties on Canadian softwood lumber which rates vary from 3% to
24%, but it has to be noticed that trade with softwood lumber has been a contentious issue in U.S.-Canadian relations since the 80. Of the 20th century [Hoover,
Fergusson 2016].
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The annual value of softwood lumber export to the U.S. is approximately 5 billion
USD and share of wood industry in Canadian GDP amounts to 16 billion USD [Puls
biznesu 2017]. Because of the importance of the industry to the Canadian economy
and its trade with U.S. imposing duties would bring certain consequences. Meyer-Robinson [2017] predicts that within two years it would result in Canadian export cut by
700 million USD and reduction of 2200 jobs.
Emrath [2017] indicates that it would negatively affect also American economy
as wood is the base of U.S. housing and represents approximately 7% of total house
building costs. He calculates that in 2017 taxes would cause for the U.S. a loss of 498,3
million USD in wages and salaries; 350,2 million USD in taxes and other revenues for
the government; 8,241 full-time jobs. This dispute gave rise to another one regarding
dairy products [Robertson 2017]. Canada is accused of protectionism in the dairy industry and this issue has a chance to be challenged under the WTO, especially if other
world exporting leaders [Mark 2017] would support the U.S.
Another subject of dispute concerns Canada’s Bombardier which gave extremely low prices on planes offered to American Delta Airlines. In response, Boeing filed
a complaint to the International Trade Commission charging Bombardier with dumping prices. Polek [2017] provides details of the transaction, indicating that aircraft
were sold for 19,6 million USD each, while production costs equal to 33 million USD.
Moreover, prices were much lower than those charged on Canadian market which is,
as noticed in Boeing statement, the very definition of dumping. Dye [2017] provides
details indicating that Bombardier received unfair subsidies from Canada and the UK.
As a result, U.S. Commerce Department charged Canadian exports of CSeries
Bombardier aircraft with 219,63% duty and soon after imposed a preliminary import
duty of 79,82% which, as Scott [2017] notices, in total was well above the 80% Boeing
sought in its complaint. Those mutual actions suggest that Canadian-U.S. trade war
between natural partners has just begun.

Conclusions
NAFTA was aimed to develop relations on the continent and improve region’s competitiveness. Researchers and commentators agree that apart from some issues,
agreement positively affects each of economies involved. Trump claims however that
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NAFTA is harmful to U.S. economy and one of his objectives is to improve country’s
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position in the pact, especially to inhibit import from Mexico and FDI outflows to this
country, but also reduce the number of immigrants from the south. President threats
withdrawing the pact, but the most probable scenario is that it would be renegotiated. In relations with Mexico, no serious actions have been taken, yet administration
announced to implement certain measures. Contrary to expectations, proceedings
have been conducted against Canada and since the conflict has been escalating, countries started a trade war. However, analyzes of U.S. exchange in goods with NAFTA
members suggest, that until 08.2017 Trump’s decisions did not affect this aspect of
cooperation.
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Zarządzanie przemysłem zbrojeniowym
w warunkach ograniczonej konkurencji1
Management of Arms Industry in Terms of Limited Competition
Abstract: The subject of the author’s analyses refers to the influence on the management
style and structure of Arm Industry in Poland coming from the competition restrictions
existing in the domestic and international markets, especially those resulting from the
law. Besides the identification of these limitations, the article presents the results of the
author’s research conducted in 2017 among the Polish Board Members of armaments
companies and the conclusions attached to management of this industry. According to
the respondents’ assessments, the functioning of the arms industry in conditions of limited
competition in the world does not impact Polish Business significantly. Therefore, if these
limitations already exist, they have the positive impact . However, the next years according
to the respondents, will bring the opportunity for Arms Industry reconstruction, also in
management aspect, so it would function as well under conditions if such restrictions did
not exist.
Key words: management, restriction of competition, market competitiveness, Arms
Industry, armaments

Wprowadzenie
W każdej branży przemysłu występują specyficzne ograniczenia, które w różny sposób wpływają na zarządzanie podmiotami gospodarczymi. Jedną ze specyfik przemysłu zbrojeniowego jest istnienie znacznie większej niż w innych przemysłach liczby
ograniczeń w zakresie możliwości produkcji i przede wszystkim sprzedaży uzbrojePublikacja finansowana ze środków Katedry Systemów Zarządzania i Innowacji Politechniki Łódzkiej.
* dariusz.klimek@p.lodz.pl
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nia. Wynikają one z działań protekcjonistycznych rządów wielu krajów ujętych często w przepisach prawa oraz barier będących efektem ograniczeń finansowych czy
technologicznych. Od kilkunastu lat podejmowane są międzynarodowe działania
mające na celu wyrównanie warunków konkurencyjności na rynku, przy czym nie
chodzi o całkowitą likwidację ograniczeń skutkujących chociażby nieograniczonym
dostępem do uzbrojenia państw i osób, które nie powinny nimi dysponować. Problem dotyczy przejrzystości zawieranych transakcji w postaci wspólnych standardów
kontroli obrotu sprzętem wojskowym, co może wpływać na eliminację nieuczciwej
konkurencji zagranicznej dyskryminującej czasami eksporterów i producentów krajowych. Te działania budzą jednak obawy rządów, które chciałyby zachować ze względów bezpieczeństwa własny przemysł zbrojeniowy, gdyż obawiają się konfrontacji
mniejszych przedsiębiorstw rodzimych z wiodącymi potentatami w tej dziedzinie
na świecie. Stąd trudności w jednoznacznej ocenie rynku przemysłu zbrojeniowego
z punktu widzenia jego konkurencyjności.
Celem artykułu, poza zidentyfikowaniem specyficznych czynników ograniczających konkurencję w przemyśle zbrojeniowym, jest próba odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zarządzać przemysłem zbrojeniowym w świetle występowania
czynników rynkowych ograniczających konkurencję?”. Treść artykułu prezentowana
w pierwszej części przygotowana została na podstawie analizy literatury przedmiotu i przepisów prawa. W drugiej części przedstawiono wyniki badań w postaci oceny
wpływu na zarządzanie ograniczeń konkurencji dokonanej przez członków zarządów
polskich spółek zbrojeniowych. Badania te przeprowadzono w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach we wrześniu 2017 r. Techniką badawczą, którą wykorzystano, były wywiady swobodne. Łącznie przeprowadzono 13
takich wywiadów.

Ograniczenia konkurencji w przemyśle zbrojeniowym
Ograniczenia konkurencji w przemyśle zbrojeniowym mają różny charakter i różną
siłę oddziaływania na przemysł zbrojeniowy. Najczęściej w literaturze przedmiotu
wymienia się ograniczenia konkurencji na rynkach wyrobów przemysłu zbrojeniowego, biorąc pod uwagę określone kryterium podziału. Są to ograniczenia: polityczno-gospodarcze, dotyczące techniki i technologii, strukturalne i rynkowe, ekonomiczne
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i finansowe oraz prawne.
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Ograniczenia polityczno-gospodarcze dotyczą przede wszystkim powiązania
wpływów politycznych z dostępem do rynków zbytu oraz koniecznością funkcjonowania silnego lobbingu państwa na szczeblu rządowym. Zagadnienia te są przedmiotem dość obszernej literatury i opracowań rządowych [Piątkowski 2003, ss. 151–192;
Jędrych, Klimek 2016, ss. 444–453, MSZ 2016].
Ograniczenia w zakresie techniki i technologii związane są z: niskim poziomem
techniki i technologii stosowanym w wyrobach nieadekwatnym do potrzeb zamawiającego, możliwością zrealizowania wymogów offsetowych w zakresie transferu
technologii (w tym ostatnim przypadku ograniczenie to ma także charakter prawny),
niską innowacyjnością przemysłu zbrojeniowego [Klimek 2008, ss. 465–480; 2014,
ss. 134–144; Jędrych, Klimek 2017, ss. 232–240].
Ograniczenia strukturalne i rynkowe to nieodpowiednia struktura zarządzania,
dominująca na rynku pozycja firmy eksportowej, okresowe wyprzedaże używanego
sprzętu z zapasów w cenach kilkukrotnie niższych od cen produkcji.
Ograniczenia ekonomiczne i finansowe związane są z: potrzebą finansowania
badań i rozwoju (jeśli nie środki rządowe, to własne); finansowaniem produktów
przejściowych; dysponowaniem możliwościami finansowymi w celu wieloletniego
kredytowania transakcji eksportowych; zamawianiem przez własny rząd uzbrojenia
(lub sprawdzeniem z pozytywnym skutkiem eksportowanego sprzętu w warunkach
wojennych) jako warunku odniesienia sukcesu w eksporcie; potrzebą dotacji rządowych dla utrzymania niewykorzystanych w okresie pokoju mocy produkcyjnych;
odpowiednią skalą produkcji (możliwością produkcji na poziomie przekraczającym
progi rentowności).
Ograniczenia prawne to przede wszystkim zakaz eksportu określonych wyrobów
do danego państwa oraz ograniczenia w zakresie sprzedaży najnowocześniejszej
broni i technologii. Na liście zakazów zostały umieszczone państwa objęte sankcjami
Rady Bezpieczeństwa ONZ i UE, a na liście ograniczeń m.in. państwa oskarżane przez
naszych sojuszników o wspieranie międzynarodowego terroryzmu. Polska stara się
przestrzegać sankcji w zakresie dostaw uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania wynikających z naszych zobowiązań członkowskich (oprócz ONZ i UE, także
OBWE i NATO) oraz potrzeb obronności lub bezpieczeństwa państwa. Zobowiązania
międzynarodowe uwzględniają stosowne akty prawne [Ustawa 2000, Ustawa 2012,
Rozporządzenie 2004, Rozporządzenie 2009]. Oprócz zakazu sprzedaży istotne są
również ograniczenia w zakresie sprzedaży najnowocześniejszej broni i technologii.
Przykładowo eksport broni i sprzętu wojskowego w USA podlega dwóm reżimom re-
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gulacyjnym ulokowanym aż w trzech Departamentach: Stanu, Handlu i Obrony. Departament Stanu odpowiada za sporządzanie listy artykułów militarnych podlegających legalnej produkcji i mogących być przedmiotem transakcji handlowych, wydaje
licencje pozwalające na sprzedaż określonej broni oraz notyfikuje do Kongresu USA
przypadki transakcji eksportowych o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa.
Departament Handlu zajmuje się kontrolą artykułów podwójnego zastosowania.
Z kolei Departament Obrony bada zgodność sprzedaży wyposażenia i technologii
nowej generacji z interesami bezpieczeństwa USA [Zacharska 2010, s. 195].

Znaczenie ograniczeń konkurencji na rynku dla
przemysłu zbrojeniowego w Polsce w ocenach
menedżerów
W trakcie prowadzonych wywiadów wszyscy bez wyjątku menedżerowie polskich
spółek zbrojeniowych podkreślali w większym stopniu znaczenie obecnej sytuacji
przemysłu zbrojeniowego w Polsce. Sprawa istniejących ograniczeń konkurencji na
rynku międzynarodowym nie miała – według respondentów – istotnego znaczenia
w kontekście ubogiej oferty rynkowej polskiego przemysłu, rozmijającej się z oczekiwaniami nawet polskiego MON-u, nie wspominając o oczekiwaniach odbiorców
zagranicznych. Według ocen badanych w tej chwili nie ma potrzeby rozważać tematu ograniczeń konkurencji, jeśli przemysł nie jest w stanie wyprodukować dużej części uzbrojenia niezbędnego dla wyposażenia polskiego wojska. Podczas wywiadów
przytaczano kilkanaście przykładów prób podjęcia produkcji, które zakończyły się
porażką. Poza słabością ekonomiczną i produktową znacznej części polskich spółek
zbrojeniowych wskazywano w trakcie wywiadów także i inne przyczyny niskiej konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego:
•

całkowitą utratę od początku lat 90. tradycyjnych rynków zbytu i w rezultacie
nadmierną zależność przemysłu od polskich kontraktów rządowych. Zwracano uwagę, że słaba pozycja na rynkach międzynarodowych i brak sukcesów
eksportowych utrudniają utrzymanie istniejących mocy produkcyjnych,

•

niską aktywność w obszarze B+R, niemal zerowy udział w międzynarodowych programach badawczych realizowanych w Unii Europejskiej i NATO.

Podstawowe wnioski końcowe z badań dla zarządzania przemysłem zbrojenio358

wym w Polsce są następujące:
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1.

ograniczona konkurencja na rynku, która z reguły nie sprzyja rozwojowi przemysłów, jest dla polskiego przemysłu na ten moment korzystna, gdyż pozwala wykorzystać sytuację dla lokowania rosnących zamówień Ministerstwa
Obrony Narodowej w tej części, którą ten przemysł jest w stanie zrealizować.
Sytuacji tej sprzyja kilka uwarunkowań o zewnętrznym i wewnętrznym charakterze. Chodzi przede wszystkim o uświadomienie sobie w kręgach władzy
i społeczeństwa, że samo funkcjonowanie w strukturach NATO może nie być
wystarczające dla obrony kraju. Wynika to w dużej mierze ze zdarzeń, do których doszło chociażby w Gruzji czy na Ukrainie. Sytuacji tej sprzyja dobra sytuacja finansowa polskiego państwa, które po raz pierwszy od ponad 10 lat
zanotowało w 2017 r. nadwyżkę budżetową pozwalającą na priorytetowe
traktowanie zwiększonych zakupów uzbrojenia. W rezultacie – według badanych – może to być szansa dla przemysłu nie tylko na jego przetrwanie, lecz
także stopniową rozbudowę;

2.

ograniczona konkurencja na rynku może być natomiast barierą w wypadku
podjęcia próby odbudowy eksportu. Eksport jest w tym przemyśle działaniem koniecznym, gdyż pozwala prowadzić rozwój wyrobów i przychody
w sytuacji, kiedy krajowe zamówienia są na niewystarczającym poziomie.
Nie ma na świecie kraju z rozwiniętym przemysłem zbrojeniowy, dotyczy to
także Stanów Zjednoczonych i Rosji, który produkuje wyłącznie na potrzeby
własnej armii. Ostatnia wizyta Prezydenta RP w Jordanii w 2017 r. z najliczniejszą od wielu lat reprezentacją polskiego przemysłu zbrojeniowego jest
przykładem tego, jak można rozpocząć tego typu działania. W rzeczywistości wymagają one kilku rzeczy: możliwości przedstawienia realnej do zrealizowania i atrakcyjnej oferty rzeczowej; silniejszego wsparcia politycznego
rządu nie tylko ograniczającego się do ewentualnych wizyt biznesowych,
lecz także do realnych rozmów z rządami innych państw ukierunkowanych
na eksport; odbudowy sytemu promocji, lobbingu i pośrednictwa niezbędnego w tej branży; posiadania zdolności offsetowej. Trudno się oprzeć wrażeniu, że już sama analiza tej listy w konfrontacji z rzeczywistością wskazuje,
że odbudowa eksportu to działanie w perspektywie kilku lub kilkunastu lat.
Rozpoczęcie tych działań powinno – zdaniem respondentów – rozpocząć się
już dzisiaj;

3.

jedną z kluczowych kwestii podnoszonych przez respondentów była sprawa specjalizacji przemysłu. To, że nie można produkować kompletnego
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uzbrojenia w jednym kraju, na wzór sytuacji z lat 80., wynika z podstawowych zasad ekonomii i światowej tendencji do strategii specjalizacji. Fakty
są takie, że prawdopodobnie należy wybrać w toku specjalizacji te asortymenty, w których przemysł ma doświadczenie i które nie wymagają stosowania najwyższej technologii światowej. I w tym tkwi problem, gdyż ograniczona konkurencja na rynku uzbrojenia dotyczy tylko produktów najwyżej
zaawansowanych technologicznie. W przetargach na samoloty, rakiety czy
okręty podwodne biorą udział firmy zbrojeniowe najwyżej z kilku państw.
W wypadku wyboru do specjalizacji asortymentów o nieco mniej zaawansowanych technologiach ograniczenia, np. prawne, nie mają znaczenia, gdyż
w każdym przetargu występuje przynajmniej kilkunastu producentów z różnych krajów.
4.

nie jest sprzeczne z powyższym to, że kupując produkty o najwyższych technologiach dla polskiej armii, polski przemysł zbrojeniowy może uczestniczyć
w produkcji wybranych komponentów i uczestniczyć w dalszym rozwoju
produktów kolejnych generacji. Pozwoli to na rozwój kadr projektantów
i wykonawców, które być może w przyszłości pozwolą na produkcję własnych wyrobów z zastosowaniem najwyższych technologii,

5.

z koniecznością specjalizacji wiąże się temat struktury zarządzania przemysłem zbrojeniowym. Aktualnie przemysł zbrojeniowy w Polsce to trzy grupy
przedsiębiorstw:
•

państwowy holding Polska Grupa Zbrojeniowa SA (PGZ) w Radomiu
obejmujący ponad 60 podmiotów, w tym wojskowe przedsiębiorstwa
remontowo-produkcyjne;

•

podmioty lotnicze należące do wiodących na świecie producentów
uzbrojenia, m.in. WSK PZL-Rzeszów (UTC/Pratt&Whitney), PZL Świdnik
SA (Augusta Westland), Polskie Zakłady Lotnicze Mielec sp. z o.o. (UTC/
Sikorsky), EADS PZL Okęcie (grupa Airbus Military);

•

nowo powstałe zakłady prywatne z polskim kapitałem z wiodącą firmą
WB Electronics, liderem największej prywatnej grupy przemysłu obronnego w Polsce – WB Group – obejmującej m.in. Radmor SA w Gdyni.

Problematyka struktury z oczywistych względów odnosi się przede wszystkim do PGZ SA. Obecny model holdingu nie w pełni odpowiada koncepcji
koncentracji środków i specjalizacji. Każda ze spółek – według badanych re360

spondentów – ma swoje ambicje, a ponadto podmioty te podlegają przepi-
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som Kodeksu handlowego, który obarcza zarząd spółki odpowiedzialnością
za sytuację ekonomiczną. Biorąc pod uwagę opisywane wyżej ograniczenia
rynkowe i cele (koncentracja środków, specjalizacja, odbudowa eksportu,
funkcjonowanie w przyszłości prawdopodobnie na całkowicie konkurencyjnym rynku) – zdaniem badanych – lepszą strukturą byłaby sprawdzona w tej
branży na świecie struktura koncernu z jednym zarządem, biurami konstrukcyjno-projektowymi i zakładami produkcyjnymi;
6.

z koniecznością specjalizacji w obszarze produkcji uzbrojenia trzeba łączyć
celowość specjalizacji w produktach spoza obszaru produkcji specjalnego
znaczenia. W latach 60. ubiegłego wieku w sytuacji spadku zamówień z powodu stopniowego oddalania się od okresu zimnej wojny i jednoczesnej konieczności utrzymania potencjału kadrowego na wypadek wojny w polskim
przemyśle zbrojeniowym wprowadzano w przedsiębiorstwach do produkcji
wyroby o cywilnym przeznaczeniu. I tak np. w Zakładach Metalowych w Radomiu rozpoczęto produkcję maszyn do szycia, w Zakładach Sprzętu Precyzyjnego w Niewiadowie – produkcję przyczep i drobnego sprzętu AGD,
a w Zakładach Metalowych w Skarżysku-Kamiennej – kosiarek do trawy.
Od początku jakość tych produktów nie budziła zastrzeżeń, niektóre wyroby używane są w gospodarstwach domowych do dnia dzisiejszego. Jednak
w konfrontacji tych wyrobów z tańszymi importowanymi towarami z całego
świata i z nowo powstającymi drobnymi producentami krajowymi ten segment działalności spółek zbrojeniowych przeżywa nie mniejszą zapaść niż
sama produkcja uzbrojenia. Wydaje się, że przy dzisiejszych technikach planowania i organizowania produkcji można łączyć wykorzystanie pracowników z jednoczesną realizacją produkcji uzbrojenia i innych wyrobów.

Zakończenie
Z badań wynika, że funkcjonowanie przemysłu zbrojeniowego w warunkach ograniczonej konkurencji na rynku międzynarodowym nie jest obecnie istotnym problemem dla polskich firm. Szczególnie ograniczenia prawne mają wręcz pozytywne
znaczenie dla słabego ekonomicznie i produktowo przemysłu zbrojeniowego. Jest
to jednak prawdopodobnie ostatni okres, w którym wykorzystując obecną sytuację (dobra sytuacja finansowa budżetu i duże potrzeby zakupów uzbrojenia) można
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zrealizować przynajmniej częściowy program odbudowy konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego do tego stopnia, aby w wypadku usunięcia ograniczeń chroniących przemysł krajowy nie uległ on likwidacji w konfrontacji z nowoczesnym przemysłem z krajów zachodnich. Dla menedżerów spółek zbrojeniowych
wniosek jest następujący: pomimo istnienia szeregu ograniczeń na rynku w zarządzaniu przedsiębiorstwem zbrojeniowym powinno się stosować typowe zasady i metody zarządzania przedsiębiorstwem funkcjonującym w warunkach pełnej
konkurencji na rynku.
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Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw krajowych
i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce
External Debt of Domestic Enterprises and Foreign Capital –
Linked Companies
Abstract: The aim of this paper is an attempt to answer the question: how a position of
domestic enterprises has changed in Poland’s external debt once the foreign investors
have been split off from the entities and how significant the influence of of extension of
number of instruments included in the concept of foreign debts was. Comparative analysis
of statistical data, complemented by analysis of methodological changes in balance of
payments and analysis of source literature has been conducted. Research proved that the
role of foreign direct investors has increased in Poland’s external debt at the cost of other
sectors and general government sectors. The structure of liabilities of both entities has been
dominated by loans and credits and to a lesser extent by trade credits. New instruments
have not played an important role. Presented results are the effect of author’s own research,
based on the newest statistical data, calculated according to the new methodology.
Key words: external debt, domestic enterprises, foreign direct investors, financial
instruments, BPM6

Wprowadzenie
W literaturze przedmiotu istnieje bardzo niewiele prac poświęconych zobowiązaniom zagranicznym przedsiębiorstw. Na ten temat pisali m.in. E. Bilewicz [2004],
G. Górniewicz [2008], H. Nakonieczna-Kisiel [2009, 2014]. Do końca lat 80. ubiegłego wieku zobowiązania zagraniczne zaciągał bowiem niemal wyłącznie rząd przez
upoważnione banki, stąd w końcu 1989 r. dług przedsiębiorstw wynosił zaledwie
* hakisiel@wp.pl
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0,9 mld dol., co stanowiło 2% łącznego zadłużenia zagranicznego Polski. Jego źródłem były głównie kredyty handlowe [NBP 1991].
W nowych warunkach ustrojowych szerokie uprawnienia do zawierania kontraktów zagranicznych zyskały nowe podmioty gospodarcze. Od połowy lat 90. minionego stulecia samodzielne działania na rynku światowym dodatkowo mogły prowadzić
zarówno banki (łącznie z NBP), jak i przedsiębiorstwa. Aktywność przedsiębiorstw
była jednak największa w okresie budowy strefy wolego handlu z państwami UE. Na
koniec 2001 r. dług zagraniczny przedsiębiorstw był po raz pierwszy wyższy od długu rządowego, a jego udział wzrósł do ponad 49% zobowiązań zagranicznych Polski.
W następnych latach rola przedsiębiorstw malała, podobnie jak i sektora rządowego,
na rzecz wzrostu zadłużenia sektora bankowego [Nakonieczna-Kisiel 2009].
Do rosnących zobowiązań przedsiębiorstw przyczyniły się również procesy prywatyzacyjne w gospodarce i uczestnictwo w nich zagranicznych inwestorów bezpośrednich. Rola tych podmiotów w zadłużeniu zagranicznym Polski nie była przedmiotem analiz, gdyż zgodnie z metodologią starego podręcznika bilansu płatniczego
(BPM5) nie wyodrębniano ich. W badaniach podkreślano jedynie wpływ kredytów
inwestorów bezpośrednich na strukturę instrumentów finansowych generujących
zobowiązania zagraniczne przedsiębiorstw [Nakonieczna-Kisiel 2009; 2014].
Analizę tego nowego zjawiska umożliwiło wprowadzenie w 2009 r. nowego
podręcznika bilansu płatniczego (BPM6) [NBP 2016]. Zgodnie z jego wytycznymi
w strukturze zadłużenia zagranicznego oprócz dotychczasowych czterech podmiotów, czyli sektora rządowego, bankowego (MIF), NBP oraz sektora pozarządowego
i pozabankowego (przedsiębiorstw), wyróżniono dodatkowo piąty podmiot – inwestorów bezpośrednich, który w BPM5 był zaliczany do sektora przedsiębiorstw.
Wyodrębnienie nowego podmiotu wynikało z rozwoju transgranicznych procesów
produkcyjnych oraz powstania złożonych struktur przedsiębiorstw międzynarodowych, tzw. podmiotów specjalnego przeznaczenia uczestniczących w transferowaniu kapitału na rzecz pozostałych przedsiębiorstw z grupy kapitałowej [NBP 2013;
Przystupa 2016, s. 6].
Zobowiązania zagraniczne inwestorów bezpośrednich dzielą się na trzy grupy.
Pierwsza obejmuje zobowiązania wobec inwestorów bezpośrednich (spółek matek)
polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania (spółek córek). Do drugiej zalicza
się zobowiązania podmiotów bezpośredniego inwestowania (polskich inwestycji za
granicą) wobec inwestorów zagranicznych, a do trzeciej zobowiązania między innymi
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tami jest określony przez miejsce rezydencji podmiotu dominującego w grupie [Przystupa 2015, s. 6].
Ponadto BPM6 zwiększył z pięciu do siedmiu listę instrumentów finansowych generujących zadłużenie zagraniczne. Do poprzednich czterech, czyli rachunków bieżących i depozytów nierezydentów w polskich bankach, dłużnych papierów wartościowych w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych, kredytów handlowych
oraz pozostałych kredytów i pożyczek, dodano rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, pozostałe zobowiązania dłużne oraz alokację SDR-ów. Zrezygnowano natomiast
z poprzedniego piątego instrumentu – kredytów inwestorów bezpośrednich, które
przedsiębiorstwa zaciągały w spółkach matkach. Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe odzwierciedlają zobowiązania zagraniczne ubezpieczycieli, zobowiązania funduszy emerytalno-rentowych lub zobowiązania podmiotów udzielających gwarancji
wobec nierezydentów. Do pozostałych zobowiązań zagranicznych zalicza się te, których nie ujęto w innych instrumentach dłużnych, natomiast alokacja SDR obejmuje
zobowiązania wyszczególnione w pozycji SDR znajdującej się w oficjalnych aktywach
rezerwowych [NBP 2015].
Celem artykułu jest ukazanie, po pierwsze, zmiany roli przedsiębiorstw krajowych (pozostałych sektorów, podmiotów niepowiązanych kapitałowo) w zobowiązaniach zagranicznych Polski po wyodrębnieniu podmiotu inwestorów bezpośrednich
(przedsiębiorstw powiązanych kapitałowo, przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego), a po drugie, zmiany struktury zadłużenia zagranicznego obu podmiotów po zwiększeniu liczby instrumentów finansowych generujących zobowiązania
wobec zagranicy. W analizie wykorzystano metody statystyczne (głównie dynamiki i struktury), metodę opisową oraz porównawczą. Okres badawczy obejmuje lata
2004–2016, gdyż NBP publikuje dane statystyczne dotyczące wymienionych zjawisk
według BPM6 jedynie od 2004 r. W wypadku braku porównywalnych danych okres
ten odpowiednio skorygowano.

Pozycja badanych przedsiębiorstw w zobowiązaniach
zagranicznych Polski
W 2016 r. łączne zadłużenie kraju wynosiło blisko 338 mld dol. W porównaniu z 2004 r.
wzrosło około 2,6 razy. Dynamika zadłużania się poszczególnych sektorów kształtowała się różnie, jednak najwyższa była w odniesieniu do inwestorów bezpośrednich.
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W końcu 2016 r. dług zagraniczny tego sektora zwiększył się do ponad 83 mld dol.,
z 22 mld dol. w 2004 r., czyli około 3,8 razy. Tempo wzrostu zobowiązań przedsiębiorstw krajowych było w tym okresie wyraźnie niższe, a ponadto od 2010 r. malejące. W rezultacie wartość ich zadłużenia zagranicznego w 2016 r. była tylko o ponad
51% wyższa niż w 2004 r. i wynosiła odpowiednio około 54 mld dol. wobec 35 mld
dol. (por. tabela 1).
Powyższe tendencje w zakresie dynamiki zobowiązań badanych podmiotów znalazły odzwierciedlenie w zmianach ich roli w globalnym zadłużeniu Polski. Wysokiej
dynamice zobowiązań inwestorów bezpośrednich towarzyszyło niemal systematyczne zwiększanie ich udziału o 7,7 p.p. (por. tabela 2). Z kolei spadające tempo wzrostu zobowiązań przedsiębiorstw krajowych skutkowało zmniejszeniem udziału tego
podmiotu o 11,3 p.p. Wskazuje to, że ograniczenie roli przedsiębiorstw krajowych
w zadłużaniu polskiej gospodarki wynikało przede wszystkim z wyodrębnienia podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, ponieważ udział rządu w łącznych zobowiązaniach zmniejszył się o 6,6 p.p., wzrósł natomiast MIF, ale tylko o 3,9 p.p., a NBP
– o 1,6 p.p. (z wyjątkiem 2016 r.).
Do wzrostu zobowiązań nowego sektora przyczyniały się przede wszystkim zobowiązania spółek córek wobec spółek matek oraz zobowiązania z tytułu transakcji dokonywanych między różnymi podmiotami w grupie kapitałowej, ponieważ wartość
zobowiązań polskich podmiotów bezpośredniego inwestowania za granicą była niewielka. Udział zobowiązań spółek córek wobec inwestorów bezpośrednich, zwłaszcza
po wybuchu kryzysu finansowego, wykazywał jednak tendencję malejącą (z około
99% w 2009 r. do 41% w 2016 r.), a między podmiotami w grupie – rosnącą (z 0%
w okresie 2004–2009 do aż około 50% w latach następnych). Z kolei udział polskich
podmiotów bezpośredniego inwestowania w inwestorach bezpośrednich w latach
2004–2009 nie przekraczał 1%, a w okresie 2010–2016 – 9% [www.nbp.pl]. Tendencje
te odzwierciedlają coraz większe zaangażowanie inwestorów bezpośrednich w procesy fragmentaryzacji produkcji [Ambroziak 2015].
W latach 2011–2016 napływ kapitału zagranicznego w formie inwestycji bezpośrednich odbywał się w Polsce głównie w formie reinwestowanych zysków (por. tabela 3). W formie kapitału udziałowego ich napływ ulegał z kolei silnym wahaniom, gdyż
w 2001 r., a zwłaszcza w 2013 r., inwestorzy wycofali z Polski znaczny odsetek swoich
udziałów kapitałowych, natomiast w formie instrumentów dłużnych był największy
w latach, kiedy kompensował spadek udziałów kapitałowych.
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Tabela 3. Struktura napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce* (w %)
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Akcje i inne formy
udziałów
kapitałowych
–1,7
30,8
–23,8
29,5
38,0
15,3

Reinwestowane
zyski

Instrumenty
dłużne

Ogółem

45,7
45,1
61,9
57,7
50,6
62,3

56,0
24,1
61,9
12,8
11,4
22,3

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

* Bez transakcji podmiotów specjalnego przeznaczenia.
Źródło: obliczenia własne na podstawie www.nbp.pl.

Instrumenty generujące zadłużenie zagraniczne
analizowanych przedsiębiorstw
Z danych tabeli 4 wynika, że w pozostałych sektorach do powstania zobowiązań zagranicznych przyczyniało się sześć instrumentów dłużnych, natomiast w podmiotach
z udziałem kapitału zagranicznego – cztery. W obu sektorach kolejność wykorzystywanych narzędzi była podobna, ale ich udział w generowaniu długu kształtował się różnie.
Największą część zobowiązań stanowiły kredyty i pożyczki. W przedsiębiorstwach
krajowych ich odsetek wykazywał jednak tendencję malejącą (z blisko 70% w 2013 r.
do 67% w 2016 r.), natomiast z udziałem kapitału zagranicznego – rosnącą (odpowiednia z 69% do prawie 72%). Do obniżenia roli tego instrumentu w zobowiązaniach pozostałych sektorów przyczyniło się głównie spowolnienie aktywności gospodarczej w Polsce do 2,8% w 2016 r. z 3,3% i 3,9% odpowiednio w latach 2014–2015,
wywołane przede wszystkim spadkiem nakładów inwestycyjnych (o minus 5,5%
w 2016 r., z aż 10% w 2004 r. i 6,1% w 2015 r.) [Biuletyn Statystyczny 2017]. Najważniejszą przyczyną załamania inwestycji była nie tyle zła kondycja finansowa polskich
firm, ile tendencja do wyhamowania realizacji projektów współfinansowanych ze
środków unijnych w wyniku przejścia od starej do nowej perspektywy finansowej
[Piotrowski 2017, s. 129]. Zmniejszało to zapotrzebowanie przedsiębiorstw krajowych
na kredyty i pożyczki zagraniczne zaciągane na prefinansowanie projektów i wkład
własny. Dostęp tych podmiotów do kredytów i pożyczek ograniczały też zwiększone
potrzeby sektora rządowego oraz silne osłabienie, zwłaszcza w 2016 r., kursu złotego
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skutkujące wzrostem kosztów ich obsługi.
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–

2016
–
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–
–
7,9
7,0
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15,4
15,7
6,7
7,8
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kredytów inwestorów
bezpośrednich)
9,7
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13,4
12,2
11,0
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Z kolei czynnikami zachęcającymi spółki córki do zaciągania kredytów i pożyczek
od inwestorów bezpośrednich były: łatwość ich uzyskania, duże zapotrzebowanie
wynikające z braku konieczności udokumentowania zdolności kredytowej oraz niższe
oprocentowanie niż w bankach krajowych. Udzielenie kredytu spółce córce przynosiło również korzyści inwestorowi bezpośredniemu w postaci zarówno wzrostu bezpieczeństwa (stawał się przez to wierzycielem spółki córki), jak i zmniejszenia obciążeń
podatkowych. Odsetki od udzielonego kredytu spółce córce pomniejszają bowiem
przychód, co pozwala na obniżenie zysku, a tym samym i obciążeń fiskalnych w Polsce. O roli odsetek w dochodach inwestorów bezpośrednich świadczą dane zawarte
w tabeli 5.
W latach 2011–2016 odsetki od udzielonych kredytów i pożyczek stanowiły trzecie źródło przychodów obok dywidendy i reinwestowanych zysków. Udział odsetek
wykazywał jednak wzrost, podczas gdy dywidend – spadek, a reinwestowanych zysków silnie się wahał. Dane te wyjaśniają rosnący udział kredytów i pożyczek w strukturze zadłużenia inwestorów bezpośrednich. Odsetki od nich kompensowały bowiem
okresowe straty w dochodach od kapitału.
Na drugim miejscu w strukturze zobowiązań zagranicznych analizowanych podmiotów znajdowały się kredyty handlowe od zagranicznych dostawców. Ich udział
w zobowiązaniach przedsiębiorstw krajowych wzrósł z ponad 25% w 2014 r. do 28%
w 2016 r., podczas gdy w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego utrzymywał
się na wyraźnie niższym, ale stabilnym poziomie – około 16%. Największy wpływ na
wzrost udziału zadłużenia z tego tytułu w przedsiębiorstwach krajowych miała wysoka dynamika polskiego importu, zwłaszcza dóbr konsumpcyjnych, w tym przede
wszystkim samochodów (w większości używanych), co dodatkowo skutkowało
zwiększeniem importu części motoryzacyjnych [Mroczek 2017, s. 165]. Stabilizująco
z kolei na odsetek zadłużenia inwestorów bezpośrednich z tytułu kredytów handlowych oddziaływało spowolnienie napływu tej formy kapitału zagranicznego do Polski
po wybuchu kryzysu finansowego. Skutkowało to osłabieniem współpracy, a zatem
i wymiany na kredyt towarów, zwłaszcza inwestycyjnych, między przedsiębiorstwami
powiązanymi kapitałowo.
Pozostałe pasywa zagraniczne stanowiły trzecią grupę instrumentów dłużnych,
jednak o niewielkim znaczeniu. Ich udział w zadłużeniu zagranicznym podmiotów
powiązanych kapitałowo wynosił około 7–8%, natomiast w niepowiązanych był od
trzech do sześciu razy mniejszy. Również niewielkie było wykorzystanie czwartej gru372

py instrumentów, czyli dłużnych papierów wartościowych. W 2016 r. zobowiązania

Zadłużenie zagraniczne przedsiębiorstw krajowych i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce

z tego tytułu w przedsiębiorstwach powiązanych kapitałowo stanowiły 5%, natomiast
w niepowiązanych kapitałowo – 2%. Świadczy to o tym, że analizowane podmioty nie
były zainteresowane inwestowaniem w papiery dłużne, ponieważ towarzyszące im
ryzyko jest większe niż w wypadku zaciąganych kredytów i pożyczek.
Nowe instrumenty finansowe, czyli rachunki bieżące i depozyty oraz rezerwy
ubezpieczeniowo-techniczne, wykorzystywały tylko przedsiębiorstwa krajowe,
jednak ich udział w generowaniu zobowiązań był wręcz symboliczny (w granicach
0–1%).

Zakończenie
Z przeprowadzonej analizy wynika, że udział inwestorów bezpośrednich w strukturze zadłużenia zagranicznego Polski rósł, natomiast przedsiębiorstw krajowych malał.
W rezultacie podmioty powiązane kapitałowo generowały w większym stopniu zobowiązania Polski wobec zagranicy niż podmioty bez udziału kapitału zagranicznego.
W końcu 2016 r. na oba podmioty przypadało ponad 2/5 zobowiązań zagranicznych
kraju, czyli o 2,7 p.p. więcej, niż wynosił udział sektora rządowego. Struktura zadłużenia zagranicznego każdego z analizowanych podmiotów była podobna. Zdominowały ją zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast mniejsze znaczenie
miały kredyty handlowe. Łączny udział wymienionych instrumentów w zadłużeniu
zagranicznym przedsiębiorstw krajowych wynosił ponad 95%, a w powiązanych
kapitałowo – 87%. Niewielkie były natomiast zobowiązania badanych podmiotów
przez wykorzystanie nowych instrumentów finansowych. Struktura zadłużenia obu
podmiotów jest niebezpieczna, ponieważ zaciągane przez przedsiębiorstwa krajowe
kredyty i pożyczki na rynku światowym obarczone są potencjalnie wysokim ryzykiem
kursowym. W odniesieniu do podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego ryzyko
takie wprawdzie nie występuje, ale zaprzecza pozytywnemu oddziaływaniu inwestycji bezpośrednich na gospodarkę. Zadłużanie Polski przez inwestorów bezpośrednich
powinno być monitorowane, a jego skala powinna zostać uwzględniona w polityce
rządu (zwłaszcza podatkowej).
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The Use of Dynamic Vega Hedging to Mitigate Share
Price Risk. Assessment Attempt
Abstract: The aim of the study is to present the possibility and effectiveness of
using a dynamic vega hedging transaction to mitigate the risk of share price risk on
the Warsaw Stock Exchange. The study assumes the following research hypothesis:
a dynamic transaction securing vega hedging effectively hedges the share price risk.
The implementation of the hypothesis was based on the use of a modified Black-Scholes
model and the method of dynamic hedging indexed with vega index. Selected European
call options for the WIG30 index, traded on the Warsaw Stock Exchange in 2015 and 2017,
were analysed in detail. As a result of the conducted research, it can be stated that the
effectiveness of dynamic hedging vega has increased in limiting the risk of share prices.
Key words: risk, options, stock options, hedging, dynamic hedging operations, vega,
stock exchange

Introduction
Each investor chooses specific instruments that help him/her to mitigate the risk of
market changes. The decision to choose is determined by the needs, skills and size of
operations. There is no single method that will mitigate the risks. Good and effective
protection requires a combination of several instruments. However, it should be remembered that no method is able to fully protect investors from risks. However, the
cost of protection is lower than the potential loss.
The dynamic development of finance science is largely related to the development of financial markets and one of the basic categories in finance: operational risks.
Risk is an integral part of any business activity. In recent years, when there has been
* peraj@uek.krakow.pl
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an increase in risk due to turbulence on the financial markets, the role of risk management has also increased. The importance of risk measurement and modelling and
its interdisciplinary character is also evidenced by the development of mathematics,
statistics and econometrics. The breakthrough period, during which the financial and
especially market risks increased significantly, was after the Bretton Woods system
collapsed in 1971. The deviation from this international currency regime has increased volatility in exchange rates, interest rates and share prices. These changes have
stimulated the development of the derivatives market, including options that enabled hedging against such risks. Specialised derivatives exchanges developed during
this period offered an opportunity to hedge not only large financial institutions, but
also individual market participants.
In recent years, following the global financial crisis already started in 2007. There
have been further significant risk increases. In this case, however, in addition to the
causes of the crisis and as a consequence of increased risk, such as the excessive increase in corporate and household indebtedness and deregulation, which allowed
increasingly risky behaviour by market participants, much is also being attributed to
risky mortgage and derivative instruments designed to secure these loans.
However, these approaches and methods are most often discussed selectively or
in a rather general manner. The lack of comprehensive studies on options and their
application in reducing the risk of equity prices was a fundamental incentive to attempt to fill this cognitive gap.
The aim of the study is to present the possibility and effectiveness of using a dynamic vega hedging transaction to mitigate the risk of share price risk on the Warsaw
Stock Exchange. The study assumes the following research hypothesis: a dynamic
transaction securing vega hedging effectively hedges the share price risk. The implementation of the hypothesis was based on the use of a modified Black-Scholes model
and the method of dynamic hedging indexed with vega index. Selected European
call options for the WIG30 index, traded on the Warsaw Stock Exchange in 2015 and
2017, were analysed in detail.
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The essence of hedging – etymology of the concept in
literature and research
Among the underlying instruments, shares are considered to be one of the most risky instruments, while options are the most sophisticated derivatives available on the
exchange market, which can be used by both large institutional market participants
and individual participants. As a result, a number of approaches have been developed to reduce stock price risk by options using hedging. Dynamic development of research in this field can be observed in world literature already in the 1970s. There has
been further significant progress in this area in the next years. As a result, there have
been significant developments in data collection and processing techniques and the
ability to perform complex computer calculations.
Among the important items in literature, it is worth noting the following: Gastineau [1979, p. 43], Kolb [1993; p. 69], Natenberg [1994, p. 90], Taleb [1997, p. 123],
Dziawgo [1998, p. 37], Jarrow, Turnbull [2000, p. 99], Jedynak, Teczke, Wyciślak [2001,
p. 28], Chance [2004, p. 26], Alexander [2008, p. 76]. In Polish literature, examples
of approaches and methods relating to the risk mitigation of share price risk using
options and hedging can be found in Gątarek, Maksymiuk [1998, p. 79], Wojciechowski [1999, p. 102], Tarczyński [2003, p. 90], Jajuga, Jajuga [2006, p. 34], Sławiński [2006,
p. 56], Sopoćko [2010, p. 89,] Dębski [2012, p. 44], Węgrzyn [2013a, pp. 23–42].
Many investors use futures contracts to hedge their spot positions against specific
risks associated with changes in interest rates, share prices, the political situation and
many other factors. An excellent hedging transaction that completely eliminates risk
is very rare in practice.
Transactions in futures are of the following types „hedge and forget”. Financial
hedging is any activity aimed at hedging against sudden price changes on the market. It is therefore a kind of financial strategy that minimises the losses that the investor may incur as a result of changes in the prices of financial instruments or commodities. It is executed through the use of specific financial instruments and hedging
transactions. An inherent element of this strategy is the analysis of the main sensitivity ratios of the total option position in relation to changes in the spot rate (delta),
market volatility (vega), changes in the level of collateral (gamma) and the passage of
time (theta). An in-depth analysis of the option position by using sensitivity factors
together with an analysis of the current market situation leads to conclusions that
facilitate the selection of optimal investment strategies.
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Share price risk is one of the principal risks taken into account by stock market
investors. They shall use derivative financial instruments to mitigate that risk. In particular, in this respect, there are useful options as highly flexible instruments in the
sense of tailoring certain items to hedging needs. Equity risk hedging with the use
of options may consist of two solutions: static hedging and dynamic hedging. Many
classifications of hedging can be found in the literature of the subject (see: Figure 1).
Static hedging is a relatively simple method of hedging, consisting in accepting
and maintaining appropriate hedging positions until the option exercise date. In static hedging, the investor may determine in advance the level of his potential losses
and profits at the time when the option is exercised. For this reason, static hedging is
a good solution especially for smaller investors who do not analyse the market situation on an ongoing basis.
Dynamic hedging, on the other hand, consists in securing against current price
changes. This hedging involves constructing the portfolio of shares and options in
such a way that share price changes are compensated by changes in option prices
[Węgrzyn 2013b, p. 221]. Dynamic hedging is based on Greek indicators such as delta, gamma, vega, rho and theta. These ratios are measures of the sensitivity of the
option price to changes in the value of such parameters as: price of the underlying
instrument, volatility, interest rate, time until the option expires.
Figure 1. Types of hedging
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Source: Mostowy, Szeląg [2005, p. 5], Iwaszczuk, Orłowska-Puzio [2015, p. 57].
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For the estimation of these indices in the case of share price index options, the
most frequently modified Black-Scholes model is used, taking into account dividends
paid out.

The use of dynamic vega hedging – test method and
results
Selected European call options for the WIG30 index, which are traded on the Warsaw
Stock Exchange, were analysed in detail. The exchange’s data on options, WIG30 index and estimated delta ratios of relevant call options were used for the analysis. The
reference point for analyses performed on the basis of 2017 data is the results obtained from analyses carried out for 2015 data. To compare the effectiveness of hedging, an estimated VAR (Value at Risk) for unsecured and hedged portfolios in these
two research periods was used.
One of the so-called Greek indices (vega) was used to properly construct the equity portfolio (greeks) [Spremann 1991; Weron, Weron 2005]. As mentioned earlier, this
indicator is responsible for market volatility. The index was calculated using the modified Black-Scholes model (see: Formula 2). The model assumes dividend payment
and its impact on the value of the option. It was also assumed that this portfolio would be self-financing and the vega value would be close to zero. In order to hedge
equity portfolios against price risk, index options were usually used. The effectiveness
of vega hedging was checked using options on WIG30, which according to the author reflects the changes on the stock exchange better than WIG20. Composition of
WIG30 index: ALIOR, ASSECOPOL, BZWBK, CCC, CDPROJEKT, CYFRPLSAT, ENEA, ENERGA, EUROCASH, GRUPAAZOTY, GTC, INGBSK, JSW, KERNEL, KGHM, KRUK, LOTOS, LPP,
MBANK, MILLENNIUM, ORANGEPL, PEKAO, PGE, PGNIG, PKNORLEN, PKOBP, PKPCARGO, PZU, SYNTHOS, TAURONPE.
The detailed calculations were based on data from the Warsaw Stock Exchange
concerning options prices and WIG30 index levels, as well as vega indexes calculated
by the stock exchange for particular options.
In the empirical studies carried out, the chosen research method was the historical scenario method, in which it was assumed that the market participant had
secured a portfolio of shares corresponding to the WIG30 index for the whole analysed period. Buy options with the strike price, which was closest to the current le-
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vel of the WIG30 index and the nearest execution date, were used to hedge. The
research conducted covered two periods: 10.01.2015–10.06.2015 and 10.01.2017–
10.06.2017. In hedging vega, WIG30 index options quoted in these two periods
were used. These were call options with different strike prices adjusted to WIG30
index levels quoted in the period from January 2015 to June 2015 (expiring until
December 2015):
OW20L151750, OW20L151775, OW20L151800, OW20L151825, OW20L151875,
OW20L151925, OW20L151950, OW20L151975, OW20L152000, OW20K151975,
OW20K152000, OW20K152025, OW20K152050, OW20K152075, OW20K152100,
OW20K152125, OW20K152150, (OW20J152050, OW20J152075, OW20J152100,
OW20J152125,

OW20J152150,

OW20J152175,

OW20I152025,

OW20I152075,

OW20I152100,

OW20I152125,

OW20I152150,

OW20I152175,

OW20I152200,

and 10.01.2017–10.06.2017 (expiring until December 2017): OW20L171500,
OW20L171700, OW20L171800, OW20L171900, OW20L172000, OW20L172100,
OW20L172200, OW20L172250, OW20L172300, OW20L172350, OW20L172400,
OW20L172450, OW20L172500, OW20L172550, OW20L172600, OW20L172650,
OW20L172700, OW20L172750, OW20L172800, OW20L172850, OW20L172900,
OW20X171500, OW20X171600, OW20X171700, OW20X171800, OW20X171900,
OW20X172000, OW20X172050, OW20X172100, OW20X172150.
The following assumptions were used in the vega ratio calculation:
The vega ratio is derived from the volatility of the underlying instrument σ option
pricing function:

The vega ratio measures how much the value of option valuation changes to
a single change of σ of the basic instrument.
The modified Black-Scholes formula is expressed in the following formula:

where: S – the current price of the basic instrument, K – price of option exercise, T –
382

option exercise period in years, r – risk-free interest rate (on a yearly basis), y – rate of
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dividend (on a yearly basis), σ – volatility of the price of the underlying instrument
(standard deviation of share yields) (on a yearly basis), N(∙) – Normal Distribution
Function.
The vega ratio for the European call option with a K exercise price, T completion
date, basic instrument volatility σ, risk-free rate r in the Black-Scholes model is as follows:

gdzie:
The effectiveness of vega hedging was determined on the basis of percentage
changes in the value of the share portfolio at the next session. On the basis of these
changes, arithmetic meanings of percentage changes, standard deviations of these
changes and the smallest and largest values were calculated for each analysed period. The results of this calculation, together with the calculations for changes in the
percentage of the hedged portfolio, (PS) and unsecured portfolio, (UP) portfolio, are
presented in Table 1.
Table 1. Statistics on percentage changes in PS and UP values
Main statistics
Average
Deviation
Skewness
Kurtosis
Minimum value
Maximum value

PS
2015
0.056
0.023
-0.036
1.009
-2.899
2.010

UP
2017
0.021
0.454
-3.121
1.069
-3.923
1.023

2015
-0.056
1.897
0.345
0.9765
-5.712
5.222

2017
-0.099
1.991
-1.501
6.342
-8.623
3.419

Source: the author’s own development.
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Based on the data from Table 1, it can be concluded that for both 2015 and 2017
data, the effect of using vega hedging is clearly visible. Means of percent changes
have become positive and closer to 0. Standard deviations of changes have decreased significantly. Kurtosis has gone up. The absolute values of minimum and maximum have declined markedly. All this proves the effectiveness of the vega hedging
applied in the both periods under analysis, while the changes in means, standard deviations and kurtosis also suggest that the use of hedging in 2017 has been more
effective. The changes in maximum and minimum values no longer support this
conclusion. Therefore, a risk measure in the form of VaR was used in this respect to facilitate the comparison of hedging effectiveness in two analysed study periods (VAR).
Table 2. Statistics on percentage of FVC and UP using VAR
Quantile

PS
2015
2.31
1.27
0.69
1.89
3.45

1.0
2.0
3.0
5.0
10.0

UP
2017
0.45
1.90
3.54
3.01
2.01

2015
3.12
2.89
2.34
2.99
5.11

2017
1.65
3.76
5.69
4.56
3.43

Source: the author’s own development.

On the basis of the data in Table 2, it can be concluded that the risk of the portfolio hedged in any case, irrespective of the research period and the quantile used,
is significantly lower than that of the unsecured portfolio. Comparing the hedging
effects in two survey periods on the basis of Table 2, it can be seen that for all the quantile analysed, this effect is higher for the 2017 data.
Table 3. Synthetic results of vega hedging
Period

AVP

SDAV

LC

MIC

10.01.2015

0.39

1.98

0.67

1.35

10.06.2015

0.62

1.75

0.12

2.12

10.01.2017

0.80

1.01

0.23

2.78

10.06.2017

0.89

1.25

0.19

2.01

Source: the author’s own development.
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On the basis of the data in Table 3, it can be concluded that the average portfolio
value changes (AVP) vary significantly between months. For example, in January 2015
the average was 0.39% and in June 2015 0.62%, while in January 2017 it was 0.80%.
The averages for January – June 2015 and January – June 2017 are at much better
levels. For the first period, the average is 0.51%, and for the second period 0.85%. It
means that the security for the whole period was relatively effective, although the
investor would have achieved a much higher return in this case than the risk-free rate
would have implied. The acceptable standard deviation of mean variation (SDAV), minimum variation (LC) and maximum variation (MIC) was also found.

Conclusions
The aim of the study is to present the possibility and effectiveness of using a dynamic
vega hedging transaction to mitigate the risk of share price risk on the Warsaw Stock
Exchange.
The adopted research hypothesis was positively verified.
As a result of the conducted research, it can be stated that the effectiveness of
dynamic hedging vega has increased in limiting the risk of share prices. The conducted research confirms the effectiveness of hedging vega using options in Polish market conditions. On the basis of the results obtained, it was found that the number
of deviations of option prices from arbitration relations decreased significantly, and
what is more important - the scale of deviations decreased significantly, which brings
closer the reality of the Polish options market to the assumptions of the theory of
arbitration valuation.
According to the author, qualitative changes in the options market may be considered as a reason for greater effectiveness of hedging vega. As the Polish options
market developed, a reduction in transaction costs has taken place, the flexibility of
short selling has increased and a new UTP (Universal Trading Platform) trading system has been introduced, allowing investors to place orders generated automatically.
These factors, especially algorithmic trading, are very important in the use of arbitration, which is the basis for arbitrage pricing of options.
Further research should aim to determine the effectiveness of hedging using
other Greek indicators.
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Wprowadzenie
Celem niniejszego artykułu jest omówienie obszarów wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w ramach bieżącej perspektywy finansowej 2014–2020. W artykule w sposób opisowy przedstawiono przykłady źródeł finansowania projektów
w obszarze przedsiębiorczości, badań oraz innowacji w ramach polskich – krajowych
i regionalnych – programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych UE. Tematyka wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw była wielokrotnie
podejmowana zarówno na szczeblu wspólnotowym, jak i krajowym dzięki badaniom
i publikacjom Komisji Europejskiej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
opracowaniom środowiska akademickiego (np. raporty o konkurencyjności Instytutu
Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).
Zgodnie z Szóstym raportem na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Komisji Europejskiej: Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach – „polityka spójności odgrywa kluczową rolę w zwiększaniu inteligentnego rozwoju w regionach UE,
szczególnie w tych pozostających w tyle. Inteligentny rozwój jest niezbędny do tego,
aby można było konkurować na globalnym rynku. Współfinansowanie inwestycji
w innowacje oraz wspieranie MŚP może poprawić konkurencyjność UE i jej regionów.
Inwestowanie w transport, energię oraz sieci cyfrowe pomaga w sprawniejszym funkcjonowaniu jednolitego rynku. Ułatwiło już wzrost handlu między UE15 a UE12 oraz
stymulowało bezpośrednie inwestycje zagraniczne w UE12” [Szósty raport na temat
spójności 2014, s. 54].
Pozytywny wpływ funduszy strukturalnych zakontraktowanych w krajowych i regionalnych programach operacyjnych został także zdiagnozowany w ramach badań
przeprowadzonych przez M. Lewandowską oraz M.A. Weresa na grupie polskich 7783
dużych i średnich przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego. Zgodnie z omawianymi
badaniami efekty wykorzystania funduszy UE można wykazać w przypadku stymulowania wydatków na maszyny w celu wytwarzania nowych lub znacząco zmodernizowanych produktów i procesów, a także stymulowania współpracy w innowacjach
z dostawcami, odbiorcami, konkurentami, instytutami badawczymi, szkołami wyższymi, zarówno z kraju, jak i z zagranicy [Lewandowska, Weresa 2016, ss. 214–229].
W dalszej części artykułu przedstawiono zagadnienie konkurencyjności w aspekcie celów rozwojowych UE, a także omówiono wybrane programy operacyjne wspie390

rające konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2014–2020.
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Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw oraz rozwój
przedsiębiorczości jako jeden z podstawowych celów
rozwojowych Unii Europejskiej
W 2010 r. zapoczątkowano nową strategię Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia
i wzrostu gospodarczego – tj. Strategię Europa 2020. Strategia ta była odpowiedzią
na strukturalne słabości europejskiej gospodarki uwidocznione w efekcie ogólnoświatowych kryzysów gospodarczych na rynkach finansowych i bankowych trwających od połowy 2007 r. W omawianej strategii wyznaczono trzy wzajemnie ze sobą
powiązane priorytety [Komunikat Komisji Europejskiej 2010, s. 5]:
•

rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;

•

rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;

•

rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Biorąc pod uwagę powyższe priorytety rozwojowe, należy stwierdzić, że obok
kwestii środowiskowych i społecznych wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwój przedsiębiorczości oraz gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach
pozostaje kluczowym obszarem interwencji. W celu przyczynienia się do unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu
społecznemu fundusze strukturalne wspierają następujące cele tematyczne [Rozporządzenie (UE) 1303/2013, art. 9]:
•

CT1 – wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji;

•

CT2 – zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK;

•

CT3 – wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do
EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR);

•

CT4 – wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach;

•

CT5 – promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem;

•

CT6 – zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami;

•

CT7 – promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej;
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•

CT8 – promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników;

•

CT9 – promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją;

•

CT10 – inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie;

•

CT11 – wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

W okresie programowym 2014–2020 Polska realizuje wszystkie wymienione powyżej cele tematyczne. Dla wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorstw największe znaczenie mają dwa spośród jedenastu wymienionych celów, tj. cele CT1 i CT3.
W ramach celu tematycznego CT1 w zakresie celu szczegółowego – jakim jest
wzrost wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce
oraz podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych – realizowane
są następujące priorytety [Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 2015,
ss. 85–87]:
•

transfer wiedzy, innowacji oraz wyników prac B+R do gospodarki, w tym
m.in.: zwiększenie liczby przedsiębiorstw prowadzących prace B+R, zwiększenie liczby wspólnych przedsięwzięć B+R przedsiębiorstw i jednostek naukowych, zwiększenie liczby wyników badań naukowych i prac rozwojowych
oraz innowacyjnych rozwiązań gotowych do zastosowania w gospodarce;

•

ulepszanie systemu transferu technologii i wiedzy m.in. poprzez:
•

poprawę dostępu do wysokiej jakości, dostosowanych do potrzeb
przedsiębiorstw, usług wspierających prowadzenie działalności B+R+I,

•

zwiększenie dostępności do kapitału finansowania wdrożenia innowacji
i wyników prac B+R w przedsiębiorstwach,

•

zwiększenie liczby efektywnych partnerstw pomiędzy przedsiębiorstwami, rozwój współpracy MŚP z dużymi przedsiębiorstwami, w tym
w ramach klastrów,

•

ulepszanie infrastruktury w zakresie badań i innowacji w przedsiębiorstwach,

•

rozwój potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R
(np. infrastruktura B+R przedsiębiorstw);

•
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na obszary tematyczne o najwyższym potencjale gospodarczym w skali kraju
i regionów.
Cel tematyczny CT1 realizowany jest głównie za pośrednictwem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Program ten jest największym programem krajowym pod względem wartości środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE
(patrz tabela 1).
Tabela 1. Alokacja środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE w krajowych programach operacyjnych w latach 2014–2020
NAZWA PROGRAMU KRAJOWEGO
Program Infrastruktura i Środowisko
Program Inteligentny Rozwój
Program Polska Cyfrowa
Program Wiedza Edukacja Rozwój
Program Polska Wschodnia
Program Pomoc Techniczna

WARTOŚĆ ŚRODKÓW UE
27,41 mld euro
8,61 mld euro
2,17 mld euro
4,69 mld euro
2 mld euro
700,12 mln euro

Źródło: Umowa Partnerstwa z dn. 23 maja 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, s. 165.

W ramach POIR polskie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie m.in. na realizację badań, głównie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań. Program
przewiduje także dofinasowanie tworzenia oraz rozwoju infrastruktury B+R poprzez
inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która
służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Ponadto program umożliwia
komercjalizację wyników prac B+R z udziałem funduszy venture capital. W ramach
omawianego programu finansowane są także projekty mające na celu świadczenie
na rzecz innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MŚP specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji oraz programy służące umiędzynarodowieniu
działalności przedsiębiorstw.
W ramach celu tematycznego CT3 w zakresie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw realizowane są następujące priorytety [Programowanie perspektywy finansowej 2014–2020 2015, s. 96]:
•

zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw:
•

wzrost wykorzystania innowacji, w tym innowacji procesowych i produktowych,

•

wzrost wydajności pracy i efektywności produkcji;
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•

rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, doradczego i szkoleniowego:
•

zwiększenie oferty wsparcia początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstwa,

•

stworzenie lub poprawa warunków dla rozpoczęcia, prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw,

•

zwiększenie dostępności finansowania zwrotnego inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw,

•

zwiększenie dostępności terenów oferujących warunki do prowadzenia
działalności gospodarczej;

•

dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe:
•

wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, w szczególności wzrost eksportu towarów i usług,

•

wzrost liczby inwestycji zagranicznych,

•

rozwój współpracy pomiędzy firmami, sieciowanie podmiotów, zwiększenie liczby efektywnych partnerstw pomiędzy przedsiębiorstwami,
w szczególności poprawa funkcjonowania klastrów.

Cel tematyczny CT3 jest realizowany m.in. za pośrednictwem regionalnych programów operacyjnych. Tabela 2 prezentuje wartość środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE przeznaczonych na regionalne programy operacyjne.
Największym programem pod względem współfinansowania z funduszy strukturalnych UE jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata
2014–2020. W ramach tego programu, tak jak w wypadku pozostałych programów
regionalnych, wspierane są projekty przyczyniające się do poprawy konkurencyjności
przedsiębiorstw, głównie mikro-, małych i średnich. Przykładowo Oś Priorytetowa III:
Konkurencyjność MŚP omawianego programu ukierunkowana jest m.in. na realizację
projektów przyczyniających się do zwiększenia liczby przedsiębiorstw, które wzmocnią swoją konkurencyjność, korzystając ze wsparcia inkubatorów przedsiębiorczości
oraz nowych obszarów inwestycyjnych, dzięki ponownemu wykorzystaniu terenów
typu brownfield na cele działalności gospodarczej. Ponadto Oś III omawianego programu umożliwia realizację projektów związanych z wdrażaniem innowacji w MŚP
poprzez rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek
nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Realizacja wspomnianej inwestycji
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rynków zbytu oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej zarówno w skali regionalnej,
krajowej, jak i europejskiej oraz międzynarodowej. Należy również dodać, że w ramach omawianego programu regionalnego działania realizowane w ramach Osi Priorytetowej I umożliwiają opracowanie nowych, innowacyjnych produktów, natomiast
w ramach Osi III przedsiębiorstwa będą mogły wprowadzić powyższe produkty na rynek [Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2017, ss. 54–70].
Tabela 2. Wartość środków z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych UE przeznaczonych na regionalne programy operacyjne
Województwo
Dolnośląskie
Kujawsko-Pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie
Razem 16

Całkowita alokacja na RPO,
ceny bieżące (euro)
2 252 546 589
1 903 540 287
2 230 958 174
906 929 693
2 256 049 115
2 878 215 972
944 967 792
2 114 243 760
1 213 595 877
1 864 811 698
3 476 937 134
1 364 543 593
1 728 272 095
2 450 206 417
1 601 239 216
2 089 840 138
31 276 897 550

Źródło: Umowa Partnerstwa z dn. 23 maja 2014 r., Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, s. 168.

Oprócz programów operacyjnych krajowych i regionalnych współfinansowanych
z funduszy strukturalnych UE na szczeblu wspólnotowym podejmowane są dodatkowe inicjatywy ukierunkowane na wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych
przedsiębiorstw, szczególnie małych i średnich (MŚP). Przykładem takich działań
jest m.in. Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych
i średnich przedsiębiorstw 2014–2020 COSME (Programme for the Competitiveness
of Enterprises and small and medium-sized enterprises), przyjęty w grudniu 2013 r.
przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Główne cele Programu COSME
to: wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, szczególnie
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MŚP, oraz krzewienie kultury przedsiębiorczości i wspieranie tworzenia miejsc pracy
oraz wzrostu MŚP. W ramach programu COSME realizowane są cztery następujące
kierunki działań [Rozporządzenie (UE) 1287/2013, art. 3, 8–9, 11–12]:
1.

działania mające na celu ułatwienie i poprawę dostępu MŚP do finansowania,

2.

działania służące poprawie dostępu MŚP do rynku wewnętrznego,

3.

działania służące poprawie warunków ramowych konkurencyjności oraz
trwałości przedsiębiorstw UE, zwłaszcza MŚP,

4.

działania służące promocji przedsiębiorczości.

Finansowanie działalności i rozwoju MŚP w ramach COSME jest realizowane za
pomocą instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych. Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej preferencyjne finansowanie dla polskich przedsiębiorców w ramach programu COSME jest dostępne od grudnia 2015 r. Polskimi pośrednikami finansowymi
w ramach tego programu są: banki komercyjne oraz banki spółdzielcze oferujące
preferencyjne kredyty dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, biorące udział
w programie za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, który udostępnia
im gwarancje ze wsparciem UE.
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu wsparcia konkurencyjności polskich
przedsiębiorstw w programach krajowych i regionalnych w latach 2014–2020, niemniej stanowi zarys głównych źródeł finansowania przedsięwzięć w bieżącym okresie programowym.

Zakończenie
Fundusze strukturalne i inwestycyjne wdrażane za pośrednictwem krajowych i regionalnych programów operacyjnych wspierają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw głównie poprzez finansowanie przedsięwzięć i infrastruktury badawczej,
poprawę dostępu do wysokiej jakości usług wspierających prowadzenie działalności
badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, zwiększenie dostępności do kapitału finansowania wdrożenia innowacji i wyników prac B+R w przedsiębiorstwach. Ponadto programy te umożliwiają wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach – zarówno tych produktowych, jak i procesowych. Tym samym szeroki dostęp do dotacji oraz zwrotnych
źródeł finansowania zewnętrznego wpływa na jakość świadczenia usług oraz jakość
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biorcom zarówno umocnienie własnej pozycji konkurencyjnej, jak i poszerzenie rynków zbytu. Programy współfinansowane z funduszy strukturalnych umożliwiają także
świadczenie specjalistycznych usług doradczych z zakresu internacjonalizacji oraz
realizację programów służących umiędzynarodowieniu działalności gospodarczej, co
w połączeniu z inwestycjami w badania i rozwój, a także wsparciem wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach wpływa na wzrost poziomu konkurencyjności polskich
firm na arenie międzynarodowej.
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The V4 Countries and Justice and Responsibility in the Activities
of Multinational Enterprises
Abstract: In the era of internationalization of enterprises and increasing division of the
world into countries of the rich North and the poor South, the ideas of responsibility and
justice in business operations are permanently present. The objectives of this study are
as follows: the characteristics of the role of transnational corporations in raising the level
of the stratification of society in the rich North and the poor South and an attempt to
develop recommendations for the V4 countries as for the development of corporate social
responsibility, responsible investment and fair trade. This paper (used methods: analysis
of source texts and statistical data, the descriptive method) presents global and European
trends and developments in this area, and lessons learned for the V4 countries. The study
covers the period 2004–2015, which will allow to analyze the phenomena, both before
and during the economic crisis. Developing social responsibility, responsible investment
and promoting the fair trade movement in Poland, the Czech Republic, Hungary and
Slovakia can contribute to the initiation of changes to the rules governing the world today
and starting a new era in fairer trade on the international level. The proposal is to increase
cooperation of the V4 countries in the area of the described processes in order to fight
against illegal labor migration which is increasingly taking place in the European Union.
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Wprowadzenie
Procesy globalizacji działalności gospodarczej i liberalizacja handlu w skali międzynarodowej prowadzą do podziału ludności świata na dwie części: kraje bogatej Północy i biednego Południa. W warunkach internacjonalizacji obserwuje się niepokojące
zjawiska społeczno-kulturowe, demograficzne i cywilizacyjne, w tym podział ludności świata pod względem uzyskiwanych dochodów i poziomu życia. Kraje Grupy Wyszehradzkiej (V4) to rozwinięte gospodarki charakteryzujące się wysokimi standardami życia ludności. Nierówne potencjały ekonomiczne, technologiczne i rozwojowe
wspomnianych dwóch części świata powodują narastanie nierównowagi i dysproporcji w skali globalnej. Rośnie krytyka kierowana do szczególnie istotnych grup firm,
tj. wielkich korporacji, banków i instytucji finansowych, które powszechnie uznawane
są (szczególnie po ostatnim kryzysie finansowym 2008–2009) za podmioty, do których należy utrwalanie obecnego niesprawiedliwego porządku świata. Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i społeczeństw, budowanie przewagi konkurencyjnej
wpisane w proces dialogu z interesariuszami, tworzenie nowego ładu społeczno-gospodarczego stają się celami biznesowymi XXI w. Elementy omawianych procesów
obejmują takie zjawiska jak społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (Corporate
Social Responsibility, CSR), odpowiedzialne inwestowanie (Socially Responsible Investment, SRI) i Ruch Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade, FT).
Wobec wspomnianych zjawisk, zagrożeń i napięć związanych z działalnością korporacji transnarodowych idee odpowiedzialności i sprawiedliwości coraz częściej
pojawiają się w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Elementy opisanych procesów obejmują wspomniane zjawiska CSR, SRI i Fair Trade [Nagyova i Sedlakowa 2014,
ss. 43–53; Zysk 2014, ss. 107–133]. W artykule wykorzystano dane statystyczne dostępne w raportach rocznych organizacji zajmujących się przedmiotową problematyką, czyli EUROSIF, USSIF, Fairtrade International, The Global Sustainable Investment
Alliance oraz dane z raportu The Fortune Global List 2016. Zastosowane metody badawcze to analiza tekstów źródłowych i danych statystycznych oraz metoda opisowa.
Celami niniejszego opracowania są: charakterystyka roli korporacji transnarodowych
w pogłębianiu różnic dochodowych społeczeństw w skali globalnej, analiza wspomnianych powyżej procesów związanych ze sprawiedliwością i odpowiedzialnością
oraz próba opracowania zaleceń dla krajów V4 w zakresie rozwoju Corporate Social
Responsibility, odpowiedzialnego inwestowania i Sprawiedliwego Handlu.
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Działalność korporacji transnarodowych a nierówności
społeczne
We współczesnych relacjach gospodarczych na świecie widzimy kilka perspektyw
postrzegania modelu kapitalizmu, który stał się zjawiskiem globalnym. W większości
gospodarek obserwuje się dominację własności prywatnej, wolną przedsiębiorczość,
deregulację rynku, rozwój konkurencji i mechanizmów rynkowych, liberalizację
handlu międzynarodowego, swobodę przemieszczania się i wielka rolę przepływów
kapitałowych. W wyniku tych procesów umacnia się internacjonalizacja procesów
produkcyjnych i dystrybucyjnych w łańcuchach dostaw oraz ma miejsce wdrażanie
globalnej strategii firm międzynarodowych. Działania głównych uczestników rynku
(korporacje transnarodowe, banki, instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne)
przynoszą wiele pozytywnych efektów, takich jak wpływ na rozwój gospodarczy, liberalizacja handlu międzynarodowego, wzrost konkurencyjności, rozwój techniki
i technologii, tworzenie miejsc pracy, wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania
oraz poprawa jakości towarów i usług. Z drugiej strony wspomniane grupy podmiotów są w szczególny sposób odpowiedzialne za interakcje z interesariuszami i klientami, ponieważ mają znaczący wpływ na kształt rzeczywistości, w której żyjemy. Firmy
często działają zgodnie z zasadą „chciwość jest dobra”, co oznacza w praktyce zwielokrotnienie zysku za wszelką cenę, kierowanie się korzyściami krótkoterminowymi,
naruszanie praw człowieka, świadomą złą ocenę ryzyka lub tworzenie oszukańczych
instrumentów finansowych, co z kolei prowadzi do pogłębiania się nierówności społecznych, pogorszenia standardu życia społeczeństw, dewastacji środowiska i niszczenia źródeł utrzymania ludności [Zysk 2015, ss. 165–176]. Tabela 1 przedstawia
porównanie wielkości przychodów największych transnarodowych korporacji i PKB
wybranych krajów na świecie w 2016 r., które może wskazywać na związki między
działalnością podmiotów a problemami gospodarczymi, politycznymi i społecznymi
współczesnego świata.
Pierwsza korporacja z listy, czyli Wal-Mart Stores, miała niższe przychody niż
Szwecja w tym samym okresie (485,9 mld dol. w porównaniu z 511 mld dol.). Przychody firmy były wyższe niż PKB w Polsce – 469,5 mld dol.! Warto zauważyć, że pierwsze
jedenaście korporacji z powyższego wykazu miało wyższe dochody w 2016 r. niż wielkość PKB w Czechach, a pierwsze czternaście – wyższe niż Węgry i Słowacja w tym
samym roku. Co ciekawe, zsumowane PKB tych trzech krajów było niższe niż przychody korporacji na pierwszym miejscu (sklepy Wal-Mart 485,9 mld dol. w porównaniu
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z całkowitym PKB trzech krajów – 406 mld dol.). Aktywność tych potężnych firm może
zmienić lokalne prawo lub wpłynąć na poziom kursów walut w wielu krajach na świecie. Nie można zatem nie zauważyć związku między działalnością firm transnarodowych a poziomem życia społeczeństw.
Tabela 1. Zestawienie przychodów wybranych korporacji transnarodowych oraz
PKB wybranych państw w 2016 r. (w mld dol.)
Miejsce
w rankingu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Firma/Kraj

Przychody/PKB

Szwecja
Wal-Mart Stores
Polska
Belgia
Tajlandia
Nigeria
Iran
Austria
Norwegia
Egipt
State Grid
Dania
Singapur
Sinopec Group
China National Petroleum
Toyota Motor
Volkswagen
Royal Dutch Shell
Finlandia
Berkshire Hathaway
Apple
Exxon Mobil
McKesson
Grecja
Czechy
BP
United Health Group
Samsung Electronics
Węgry
Słowacja

511
485,9
469,5
466,3
406,8
405,1
393,4
386,4
370,5
336,3
315,2
306,1
297
267,5
262,6
254,7
240,3
240
236,8
223,6
215,6
205
198,5
194,5
192,2
186,6
184,8
173,9
124,3
89,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie [http://pl.tradingeconomics.com/country-list/gdp] oraz
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Idee sprawiedliwości i odpowiedzialności – trendy
globalne i europejskie
Pogłębione badania roli firm działających globalnie przeprowadzane są najczęściej
w czasach recesji gospodarczej. Przykładem takiej sytuacji był kryzys finansowy, który
rozpoczął się w 2008 r. w Stanach Zjednoczonych (głównie na rynku nieruchomości
kredytów hipotecznych, w powiązaniu z nadmierną kreacją wirtualnego pieniądza
z powodu spekulacji instytucji finansowych) i rozprzestrzenił się na inne kraje na
świecie. Sytuacja taka miała wpływ na globalny rozwój biznesu międzynarodowego
i rodzi pytanie o dalszy globalny rozwój gospodarczy [Smith, Lenssen 2009; Crane,
Matten 2016]. Niektóre korporacje transnarodowe zdały sobie sprawę, że wraz ze
wzrostem pozycji na rynku światowym wzrasta także ich odpowiedzialność za środowisko i relacje z interesariuszami. Analizują one rolę relacji i dobrego wizerunku
w otoczeniu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym firmy i angażują się w działania z zakresu CSR, inwestowania odpowiedzialnego społecznie oraz rozważają
w strategiach biznesowych uwzględnienie działań z obszaru Sprawiedliwego Handlu.
Ponadto uczestnicy rynku po stronie popytowej stali się bardziej świadomi roli korporacji i ich wpływu na środowisko. Klienci zaczęli wymagać od podmiotów gospodarczych uczciwego, przejrzystego i etycznego kodeksu postępowania – wolą kupować
towary, korzystać z usług i inwestować w aktywa tych firm, które uwzględniają wspomniane kwestie w swoich strategiach biznesowych.

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR)
CSR może być narzędziem do równoważenia obowiązków sektora biznesowego
w społeczeństwie i odnosi się do praktyk biznesowych obejmujących inicjatywy przynoszące korzyści lokalne. Istnieje kilka kategorii odpowiedzialności społecznej, które
praktykuje wiele przedsiębiorstw: wysiłki na rzecz ochrony środowiska, filantropia,
etyczne warunki pracy czy wolontariat. Zjawisko społecznej odpowiedzialności biznesu rozwija się bardzo dynamicznie. Klasyczne działania CSR 1.0 z „dobrym zachowaniem, ponieważ jest dobre” zostały zastąpione aktywnościami bardziej świadomymi.
CSR 2.0 rozszerzył koncepcję odpowiedzialności na promowanie zgodnego z prawem
działania podmiotów wspólnie z klientami i dostawcami [Kotler, Lee 2005, ss. 21–30].
Korporacje przywiązują dużą wagę do opinii interesariuszy odnośnie do przestrze-
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gania zasad odpowiedzialności, dzięki czemu mogą usprawnić procesy produkcyjne
i modyfikować jakość wytwarzanych towarów i usług. Najnowszą formą społecznej
odpowiedzialności biznesu jest idea CSR 3.0. Determinantą tej idei jest partnerstwo
„państwo–korporacja–organizacja pozarządowa”. Taki układ pozwala osiągnąć efekt
synergii i stawia za cel rozwiązanie problemów nierówności w skali globalnej. Biorąc
pod uwagę dynamicznie zmieniający się rynek, korporacje chcą nawiązać kontakty
z klientami, którzy w przyszłości mogą się stać ważnymi partnerami biznesowymi.

Rekomendacje dla krajów V4 w zakresie wspólnej
polityki CSR
W sprawach ważnych dla Grupy Wyszehradzkiej przedstawiciele instytucji tych krajów organizują spotkania i ustalają wspólne stanowisko. Przykładem takiej aktywności
może być CEE Innovators Summit, międzynarodowy kongres, który odbył się w dniach
27–28 marca 2017 r. w Warszawie z udziałem premierów krajów V4. Obradowali innowatorzy, właściciele start-upów, członkowie organizacji pozarządowych, szefowie
działów R&D oraz przedstawiciele administracji publicznej. Gościem kongresu była
profesor Mazzucato, autorka książki „The Entrepreneurial State”. Wyjaśniała ona, dlaczego państwo powinno być aktywne w gospodarce, jaką rolę powinno odgrywać na
rynku i w jaki sposób jest to istotne dla innowacyjności [Mazzucato 2013]. Działania
takie mogą być podejmowane przez kraje Grupy Wyszehradzkiej (na forum Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego) w sprawach związanych ze wspólną polityką
CSR, w szczególności wymogami dotyczącymi obecności inwestycji zagranicznych lub
centrów Business Process Offshoring. Kraje V4 konkurują ze sobą, tworząc warunki dla
obecności inwestycji, szczególnie w specjalnych strefach ekonomicznych. Zharmonizowana polityka w zakresie CSR umożliwiłaby lepsze przestrzeganie zasad odpowiedzialności korporacyjnej wobec interesariuszy i środowiska, która byłaby wolna od
niezdrowej konkurencji i ograniczenia wymogów stawianych przedsiębiorstwom.

Inwestowanie odpowiedzialne społecznie (SRI)
Od lat 90. XX w. odpowiedzialne społecznie inwestowanie zyskuje popularność za404
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z europejskiego badania SRI 2016 [EUROSIF 2016] oraz raportu na temat trendów
w zakresie zrównoważonego rozwoju w 2016 w USA [USSIF 2016] w latach 2002–
–2016 wielkość rynku SRI w Europie wzrosła z 0,3 do 15 bln euro, a w USA w latach
1995–2016 z 0,6 do 8,7 bln dol. Według danych z raportu The Global Sustainable
Investment Alliance [GSIA 2016] światowe zrównoważone inwestycje w 2016 r. osiągnęły 22,8 bln dol., w porównaniu z 8,2 bln dol. w roku 2014, co stanowi wzrost o ponad 270%. Wcześniej globalne aktywa inwestycyjne wzrosły o 61% w latach 2012–
–2014. Z ekonomicznego punktu widzenia istotne jest to, że wystąpienie kryzysu
finansowego w latach 2008–2009 spowodowało wzrost inwestycji odpowiedzialnych
społecznie w Europie. Wykres 1 ilustruje wielkość europejskiego rynku SRI przed globalnym kryzysem finansowym i po nim.
Wykres 1. Wielkość rynku SRI w Europie w latach 2002–2016 (w bln euro)

Źródło: opracowanie własne na podstawie „European SRI Study” Reports, lata 2003–2016 [EUROSIF,
http://www.eurosif.org].

Wielkość rynku społecznie odpowiedzialnych inwestycji w badanym okresie
wzrosła ponad pięćdziesięciokrotnie.

Rekomendacje dla krajów V4 w zakresie SRI
Raport EUROSIF European SRI Study z 2016 r. uwzględnia tylko jeden kraj Grupy Wyszehradzkiej – Polskę. W tabeli 2 przedstawiono dane dotyczące inwestycji odpowiedzialnych społecznie w Europie (wybrane 13 krajów).
Na koniec czerwca 2016 r. istniało 1 138 społecznych i etycznych funduszy inwestycyjnych mających siedzibę w Europie. Kraje V4 mają tylko kilka takich funduszy
(Polska i Węgry). Aby zwiększyć zainteresowanie inwestycjami SRI w krajach Grupy
Wyszehradzkiej, rządy powinny wprowadzić zmiany w polityce fiskalnej, a także sys-
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tem korzyści podatkowych dla inwestorów. Ponadto instytucje publiczne, takie jak
organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia przedsiębiorców,
które mają wpływ na decyzje podejmowane przez inwestorów, powinny promować
odpowiedzialne inwestycje. Ważne byłoby również zaangażowanie uczelni wyższych
w odpowiednie edukowanie studentów.
Tabela 2. SRI w wybranych krajach europejskich, 2016 (w mln EUR)
Kraj
Austria
Belgia
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Niderlandy
Niemcy
Polska
Szwajcaria
Szwecja
Wielka Brytania
Włochy
Europa (13)

SRI
52 184
315 900
118 376
67 978
3 121 081
95 334
991 427
1 786 398
5 998
1 527 582
791 739
1 555 328
616 155
11 045 479

Źródło: opracowanie własne na podstawie „European SRI Study” Reports, lata 2003–2016 [EUROSIF,
http://www.eurosif.org].

Sprawiedliwy Handel
Ewolucja zjawiska Sprawiedliwego Handlu obserwowana jest od ponad pół wieku.
Możemy wyróżnić trzy koncepcje Fair Trade, które są związane z modelami sprzedaży produktów wytwarzanych przez ubogich rolników: alternatywny ruch – sprzeciw
wobec globalizacji, rezygnacja z komodyfikacji (utowarowienia) i liberalizacja dostępu
do rynków bogatych krajów – dostępność towarów z krajów biednego Południa [Dragusanu, Giovannucci i Nunn 2014, ss. 217–236; Moravčíková i Gregová 2016, ss. 340–
–345]. Produkty Fair Trade są sprzedawane za pośrednictwem dwóch kanałów dystrybucji. Pierwszym z nich jest tradycyjny sposób poprzez zintegrowany łańcuch dostaw,
w którym produkty Fair Trade (wyroby rzemieślnicze, żywność itp.) są wytwarzane,
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w tym procesie (członkowie WFTO – World Fair Trade Organisation czy EFTA – European Fair Trade Association). Druga metoda wykorzystuje system certyfikacji produktów,
w którym towary spełniające standardy są oznaczone w celu identyfikacji przez klientów detalicznych. Zgodnie z raportem Driving Sales, Deepening Impact Annual Report
2015–2016 przygotowanym przez Fair Trade International w 2016 r. klienci w 125 krajach rozwiniętych wydali ponad 7,3 mld euro na produkty Fair Trad (to 35 tys. rodzajów towarów, np. kawa, kakao, banany, kwiaty, trzcina cukrowa, herbata, sok czy wino).
Jest to wzrost o ponad 25% w porównaniu z rokiem 2014. Wykres 2 przedstawia zmiany sprzedaży towarów Fair Trade na świecie w latach 2004–2015.
Wykres 2. Obroty Fair Trade na świecie w latach 2004–2015 (w mld euro)

Źródło: obliczenia własne na podstawie Fairtrade International Annual Reports, lata 2003/2004–
2013/2014, 2015/2016 [http://www.fairtrade.net/annual-reports.html].

Obrót towarami Sprawiedliwego Handlu na świecie od 2004 r. do końca 2015 r.
był ponad dziewięciokrotnie większy. Aktualnie ponad 1,6 mln rodzin drobnych producentów i rolników z 74 krajów jest członkami 1 226 organizacji producenckich.

Rekomendacje dla krajów V4 w zakresie Fair Trade
Raporty roczne Fair Trade International zawierają dane tylko dwóch krajów V4 – Czech
i Słowacji. Czeskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu (Asociace Pro Fair Trade) jest
jedną z pierwszych krajowych organizacji Fair Trade w Europie Wschodniej – założoną
w 2004 r. Dane o sprzedaży produktów Sprawiedliwego Handlu w Republice Czeskiej
znajdują się w raportach już z roku 2009 (0,5 mln euro). W 2012 r. sprzedaż wynosiła już
2,7 mln euro, w 2013 r. – 6,4 mln euro, a w 2015 r. – 8,5 mln euro. Na Słowacji w 2015 r.
sprzedaż produktów Fair Trade wyniosła 1,3 mln euro. Aby zwiększyć sprzedaż produktów Sprawiedliwego Handlu w krajach V4, rządy powinny nawiązywać w planowaniu
polityki gospodarczej do zagrożeń, jakie generuje rosnący problem migracji ekono-
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micznej milionów ludzi żyjących w biednych krajach Południa. Autor artykułu proponuje nawiązanie współpracy dużych ośrodków w grupie V4 oraz rozpoczęcie działalności
handlowej tych miast z lokalnymi producentami towarów FT („siła wielkich miast”). Jeśli
społeczność lokalna, oczywiście przy wsparciu organizacyjnym instytucji publicznych,
będzie gotowa do wdrożenia tzw. Sprawiedliwego Handlu 3.0, wówczas konsumenci
krajów bogatej Północy (a do takich zaliczane są kraje V4) woleliby zapewne kupować
produkty Sprawiedliwego Handlu niż przyjmować miliony uchodźców. Oto teoretyczne założenia projektu Fair Trade 3.0: największe miasta na świecie zaczynają wykorzystywać swoją stronę popytową i rozpoczynają bezpośrednią współpracę z producentami towarów FT. Tworzone są podmioty komunalne, które kooperowałyby bezpośrednio
z producentami i prowadziłyby import towarów z krajów słabo rozwiniętych gospodarczo [Zysk 2016, ss. 233–245]. Centra miejskie również mogą stwarzać warunki dla lokalnych spółdzielni tworzonych przez świadomych i aktywnych społecznie konsumentów,
np. poprzez ulgi podatkowe lub pomoc organizacyjną. Ponadto programy nauczania
w szkołach powinny podkreślać kwestie nierówności społecznych w skali globalnej
i rolę ruchu Sprawiedliwego Handlu podczas zajęć wychowawczych, lekcji przedsiębiorczości, etyki, filozofii, ekonomii i handlu zagranicznego.

Zakończenie
Poprzez procesy transformacji ustrojowej kraje V4 dołączyły do grupy krajów rozwiniętych gospodarczo. Rozwijanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, odpowiedzialnych inwestycji oraz promowanie ruchu Sprawiedliwego Handlu w Polsce, w Czechach,
na Węgrzech i Słowacji może się przyczynić do zainicjowania zmian w zasadach rządzących dzisiejszym światem i rozpocząć nową erę bardziej sprawiedliwego handlu na poziomie międzynarodowym. Niektóre wyzwania, takie jak migracja ludności, efektywny
handel, zasady przepływu kapitału, dostęp do rynków, zmiana klimatu i kwestie środowiskowe wykraczają poza zakres aktywności pojedynczego kraju. Gdyby kraje V4 współpracowały na arenie międzynarodowej w zakresie opisanym w niniejszym opracowaniu,
mogłyby nadal nie tylko dynamicznie się rozwijać, podnosić standard życia oraz dobrobyt w naszej części świata, lecz także zmniejszać nierówności społeczne na poziomie
globalnym. Byłby to wyraz solidarności z krajami znajdującymi się na niższym etapie rozwoju gospodarczego i w efekcie takie działania mogłyby się przyczynić do walki z niele408

galną migracją ekonomiczną, która w coraz większym stopniu dotyka Unii Europejskiej.
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