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Droga Litwy do strefy euro
Eugeniusz Gostomski*1

Wstęp
Po uzyskaniu niepodległości w marcu 1990 r. Litwa przystąpiła do budowy demokratycznego systemu politycznego i gospodarki rynkowej. Kamieniem milowym
w procesie transformacji gospodarczej było wstąpienie jej w 2004 r. do Unii Europejskiej, co stało się istotnym czynnikiem przyczyniającym się do dynamicznego rozwoju litewskiej gospodarki w następnych latach. Litwa pragnęła jak najszybciej osiągnąć swój drugi strategiczny cel w zakresie integracji gospodarczej
z krajami Europy Zachodniej, którym miało być wprowadzenie wspólnej waluty
europejskiej. Droga do tego celu wiodła przez spełnienie kryteriów konwergencji
określonych w unijnym Traktacie z Maastricht. Już 28 czerwca 2004 r. na wniosek
rządu i banku centralnego kraju litewska waluta (lit) została włączona do mechanizmu kursowego ERM II. Równolegle podjęto wysiłki na rzecz ograniczenia
w kraju inflacji i spełnienia fiskalnych kryteriów konwergencji. W 2007 r. Litwa
była już o krok od przyjęcia jej do strefy euro. Przeszkodą okazała się stopa inflacji wyższa tylko o 0,1 punktu procentowego (p.p.) od wielkości referencyjnej.
Zaś w 2008 r. zaczął się globalny kryzys finansowy i gospodarczy, który bardzo boleśnie dotknął litewską gospodarkę, oddalając ją od członkostwa w strefie
euro. Jednakże Litwie szybko udało się przezwyciężyć kryzys, ograniczyć inflację i uporządkować finanse publiczne, co otworzyło jej drogę do wprowadzenia
wspólnej waluty europejskiej. 1 stycznia 2015 r. Litwa stała się dziewiętnastym
krajem Eurolandu.
Celem artykułu jest wykazanie, że u podstaw starania się Litwy o uzyskanie
członkostwa w strefie euro leżały nie tylko czynniki ekonomiczne, ale także po* Eugeniusz Gostomski – dr hab. nauk ekonomicznych, prof. UG, Uniwersytet Gdański, Wydział
Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego.

95

lityczne, a mianowicie dążenie – za pomocą wspólnej europejskiej waluty – do
silniejszego związania się z krajami Europy Zachodniej w obliczu zagrożenia ze
strony ekspansywnej polityki Rosji. Pragnienie pozbycia się etykiety kraju postsowieckiego, a więc cechującego się wyższym ryzykiem politycznym, jednoczyło
wokół celu wprowadzenia euro zasadnicze siły polityczne kraju. Podstawą napisania artykułu były przegląd literatury fachowej polskiej i zagranicznej oraz
obserwacje własne autora podczas pobytu na Litwie.

Transformacja gospodarcza i sukcesy ekonomiczne Litwy
Litwa o powierzchni 65 tys. km2 i z niespełna 3 milionami mieszkańców należy
do najmniejszych państw członkowskich Unii Europejskiej. Jest to kraj nizinny,
w znacznym stopniu zalesiony, pozbawiony bogactw mineralnych (oprócz torfu
i surowców dla budownictwa), ale dysponujący stosunkowo dobrymi warunkami
do rozwoju rolnictwa. 80 % mieszkańców to katolicy. Litwini są dobrze wykształceni i chętnie podkreślają swoje związki historyczne z pozostałymi krajami bałtyckimi i państwami skandynawskimi. Na skutek ujemnego przyrostu naturalnego
i masowych wyjazdów młodych ludzi za granicę w poszukiwaniu lepszej pracy,
które nasiliły się po przystąpienia Litwy do UE w 2004 r., liczba mieszkańców
zmniejszyła o około 10%, struktura demograficzna społeczeństwa litewskiego
uległa pogorszeniu.
Na początku lat 90. XX wieku na Litwie, podobnie jak na Łotwie i w Estonii, rozpoczął się wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank
Światowy, oparty na konsensusie waszyngtońskim, proces gruntownej transformacji gospodarczej. Transformacja polegała na: uwolnieniu prawie wszystkich
cen towarów i usług, utworzeniu niezależnego banku centralnego, wprowadzeniu
wymienialności waluty i stworzeniu podstawowych zrębów rynku finansowego,
zdyscyplinowaniu finansów publicznych (redukcja deficytu budżetowego głównie poprzez cięcie wydatków państwa), otwarciu kraju na inwestycje zagraniczne,
prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, likwidacji kołchozów i sowchozów
oraz zapoczątkowaniu zmiany struktury gałęziowej gospodarki narodowej w kierunku zwiększenia roli usług i sektora małych oraz średnich przedsiębiorstw.
W 1996 r. już 70% PKB zostało wytworzone przez prywatne przedsiębiorstwa
(Schrader, Laaser 1997, s. 21–26, 40–43).
W latach 1991–1994 Litwę dotknął głęboki kryzys gospodarczy, któremu towarzyszył gwałtowny wzrost inflacji, np. w 1991 r. stopa inflacji wyniosła 225%.
PKB w latach 1991–1994 zmniejszył się odpowiednio o 5,7%, 21,3%, 16,2% i 9,8%
(Borko 2005, s. 214–215). Recesja była spowodowana trudnościami z przestawianiem gospodarki na tory rynkowe, znacznym ograniczeniem powiązań z gospodarką byłego ZSRR i załamaniem się popytu wewnętrznego. Jednakże rządowi
za pomocą metody szokowej udało się szybko ustabilizować pieniądz, przy czym
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kluczowe znaczenie miało wprowadzenie tzw. zarządu waluty (currency board).
Polegało to na ustaleniu sztywnego kursu lita do dolara, a od 2002 r. do euro
(1 EUR = 3,4528 LTL) i pełnym pokryciu obiegu pieniężnego zasobami dewizowymi kraju.
W 1995 r. gospodarka litewska weszła na ścieżkę wzrostu gospodarczego, ale
w 1999 r. z powodu kryzysu finansowego w Rosji ponownie odnotowano spadek
tempa wzrostu gospodarczego (PKB zmniejszył się o 3,9%). W latach 2000–2007
Litwa należała do najszybciej rozwijających się krajów w Europie – jej PKB
zwiększał się w tym czasie średnio o 8,5% rocznie (zob. tabela 1), podczas gdy
kraje strefy euro w tym czasie rozwijały się w tempie 2% rocznie.
Tabela 1. Tempo wzrostu PKB w krajach bałtyckich i EU27 w latach 2001–2013 (w %)
Lata

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

EU27

3,9

2,0

1,3

1,3

2,5

2,0

3,2

2,9

Łotwa

6,9

8,0

6,5

7,2

8,7

10,6

12,2

10,0

Litwa

3,3

6,7

6,9

10,2

7,4

7,8

7,8

9,8

Estonia

10,0

7,5

7,9

7,6

7,2

9,4

10,1

7,5

Lata

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1Q
2015

EU27/28

0,7

–4,2

2,1

1,7

–0,4

0,1

1,3

0,1

Łotwa

–2,8

–17,8

–1,3

5,3

5,2

4,1

2,4

2,1

Litwa

2,9

–14,8

1,6

6,0

3,7

3,3

2,9

1,5

Estonia

–4,2

–14,1

2,6

9,6

3.9

0,8

2,1

1,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Eurostatu, www.eurostat.ec.europa.eu (data dostępu: 21.01.2015).

Podstawą sukcesów gospodarczych kraju było kilka czynników: wzrost wydajności pracy dzięki wysokiej jakości czynnika ludzkiego, szybka prywatyzacja
przedsiębiorstw państwowych (w rękach państwa pozostały tylko przedsiębiorstwa o dużym znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju, np. kolej i przedsiębiorstwa
energetyczne), odejście od subwencjonowania nieefektywnej produkcji przemysłowej, stabilizacja pieniądza, obniżenie opodatkowania przedsiębiorstw, szerokie otwarcie gospodarki narodowej na zagraniczne inwestycje bezpośrednie
i portfelowe oraz napływ środków pomocowych z Unii Europejskiej. Jednak najważniejszym motorem szybkiego rozwoju gospodarczego kraju był dynamiczny
wzrost prywatnej konsumpcji stymulowany nisko oprocentowanymi kredytami
konsumpcyjnymi i mieszkaniowymi, najczęściej zaciąganymi w euro. Dzięki du97

żej dynamice konsumpcji zmniejszał się dystans dzielący Litwę od najbogatszych
krajów europejskich pod względem poziomu życia. W krótkim czasie Litwa
zmodernizowała infrastrukturę transportową i telekomunikacyjną, rozbudowała sieć handlu detalicznego i bazę turystyczną, po części zrestrukturyzowała też
rolnictwo i przy aktywnym udziale inwestorów zagranicznych zmodernizowała
i zbudowała nowe, konkurencyjne w skali międzynarodowej przedsiębiorstwa,
szczególnie w branży elektromaszynowej, farmaceutycznej, spożywczej i drzewno-papierniczej.
Do kryzysowego roku 2009 bardzo dynamicznie zwiększały się obroty handlu zagranicznego Litwy. Miało to duże znaczenie dla jej gospodarki z powodu
braku własnych surowców i zbyt małego popytu wewnętrznego uniemożliwiającego uzyskiwanie korzyści skali przy produkcji tylko na potrzeby własnego kraju.
Przykładowo – w 2008 r. wartość eksportu towarów w relacji do PKB wynosiła
51,9%. Na początku lat 90. XX wieku litewski handel zagraniczny w dużym stopniu przeorientował się z rynku rosyjskiego na rynki zachodnie. Na mocy umowy
o wolnym handlu z krajami UE, która weszła w życie 1 stycznia 1995 r., UE
od razu zniosła cła na towary przemysłowe, a Litwa na początku 1998 r. W latach 1995–2008 wartość litewskiego eksportu towarów wzrosła z 2,1 mld euro do
16,1 mld euro, zaś importu z 2,7 mld euro do 21,1 mld euro. Stopniowo zwiększał
się strumień napływających do kraju bezpośrednich inwestycji zagranicznych,
czemu sprzyjały szczególnie takie czynniki jak: dostępność wykwalifikowanej
siły roboczej, niskie koszty produkcji i utworzenie trzech specjalnych stref ekonomicznych (w Kownie, Kłajpedzie i Szawlach). W 2008 r. wartość bezpośrednich
inwestycji zagranicznych (BIZ) przekroczyła 9 mld euro.
Wraz z poprawą sytuacji gospodarczej na Litwie zmniejszała się stopa bezrobocia. O ile w 2002 r. wynosiła 11,3%, o tyle w 2007 r. spadła do 4,2 %, po czym
w następnym roku wzrosła do 7,9%. W 2008 r. PKB per capita liczony według
parytetu siły nabywczej osiągnął poziom 9,6 tys. euro, co stanowiło 51% średniego poziomu PKB na jednego mieszkańca w EU-27.
Na Litwie w okresie transformacji gospodarczej zbudowano nowoczesny
system bankowy. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu się banków zagranicznych, głównie z krajów skandynawskich, w proces restrukturyzacji litewskich banków i powołaniu do życia nowych instytucji kredytowych, w tym unii
kredytowych odpowiadających polskim spółdzielczym kasom oszczędnościowo-pożyczkowym. Według danych banku centralnego (Bank of Lithuania) na koniec
2008 r. na Litwie było 9 banków i 8 oddziałów zagranicznych instytucji finansowych, które posiadały łącznie prawie 1 tys. placówek bankowych i zatrudniały
8,6 tys. pracowników. Aktywa sektora bankowego wynosiły wtedy 90 mld LTL,
czyli 26,1 mld euro (82% PKB), i były ponad 5 razy wyższe niż w 2002 r.
Stopniowo zwiększał się udział inwestorów zagranicznych w kapitale akcyjnym banków litewskich i pod koniec 2008 r. przekroczył 90%. Tak wysoki udział
kapitału zagranicznego w sektorze bankowym (jeden z najwyższych w krajach
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Europy Środkowo-Wschodniej) na Litwie nie był postrzegany jako zagrożenie
interesów narodowych. Trzy największe banki na Litwie to dwa banki należące
do szwedzkich grup bankowych: AB SEB Bankas i Swedbank AB oraz będący
w rękach norweskich bank DnB NORD (Gostomski 2010, s. 210–211).
Głównym czynnikiem rozwoju sektora bankowego na Litwie był gwałtowny
wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe i konsumpcyjne, za którym z powodu
niskiej stopy oszczędności w kraju nie nadążał wzrost depozytów bankowych.
Na koniec 2008 r. kredyty dla podmiotów finansowych wynosiły 71,5 mld LTL,
a depozyty od sektora niefinansowego tylko 38,8 mld LTL. Banki były więc zmuszone do poszukiwania brakujących środków na finansowanie akcji kredytowej za
granicą. W efekcie ich zobowiązania wobec banków zagranicznych wynosiły aż
47% pasywów litewskiego systemu bankowego (Bank of Lithuania 2009).

Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego
W drugiej połowie 2008 r. i w 2009 r. na Litwie wystąpił równie głęboki jak
na Łotwie czy w Grecji kryzys gospodarczy. Został on spowodowany zarówno
czynnikami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi. Na skutek globalnego kryzysu
gospodarczego i finansowego załamał się litewski eksport i zmniejszył import,
co pociągnęło za sobą spadek produkcji krajowej i drastyczny wzrost bezrobocia. Pod koniec 2008 r. pękła bańka spekulacyjna na rynku nieruchomości mieszkaniowych, która była rezultatem zbyt ofensywnej polityki kredytowej banków
z kapitałem zagranicznym. Mimo obniżki cen mieszkań w Wilnie i w innych
miastach drastycznie spadła sprzedaż mieszkań, co pociągnęło za sobą redukcję
produkcji w sektorze budowlanym. Niskie oprocentowanie także kredytów konsumpcyjnych i często lekkomyślne podejście gospodarstw domowych do kredytów doprowadziło do ich olbrzymiego zadłużenia w bankach, którego w okresie
recesji przy wzrastającym bezrobociu i spadku dochodów, nie były one w stanie
regularnie spłacać Odpowiedzią banków, głównie z kapitałem skandynawskim,
w tej sytuacji było drastyczne ograniczenie wolumenu udzielanych kredytów, co
jeszcze bardziej pogorszyło sytuację gospodarczą kraju.
O głębokości kryzysu gospodarczego na Litwie świadczy spadek tempa wzrostu gospodarczego z 9,8% w 2007 r. do 2,9% w 2008 r. i –14,8% w 2009 r. Kryzys dotknął najbardziej sektor budowlany, w którym wartość sprzedaży w 2009 r.
zmalała aż o 39%. W tym samym roku produkcja chemiczna spadła o 19%. Jednocześnie zmniejszył się eksport o 27% i skurczyła konsumpcja prywatna o prawie
18%, a liczba zarejestrowanych nowych samochodów zmniejszyła się aż o 66%.
Jednocześnie stopa bezrobocia wzrosła z 5,8% w 2008 r. do 13,7% w 2009 r.
i 17,8% w 2010 r. (bezrobocie wśród młodych ludzie było na poziomie aż 35%)
i spadły wynagrodzenia pracowników. Litwini zaczęli więc płacić rachunki za
życie ponad stan w poprzednich latach. Kryzys brutalnie pokazał, że na dłuższą
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metę nie można utrzymywać sytuacji, w której wynagrodzenia w gospodarce narodowej rosną szybciej niż wydajność pracy. Tym niekorzystnym zjawiskom towarzyszyło drastyczne pogorszenie się stan finansów publicznych Litwy: deficyt
budżetowy zwiększył się z 3,3% PKB w 2008 r. do 8,9% PKB w 2009 r. W kraju nie sprawdził się model rozwoju gospodarczego oparty głównie na wzroście
konsumpcji prywatnej, w dużym stopniu finansowanej zagranicznymi kredytami.
Oczywiste stało się, że gospodarstwa domowe muszą więcej oszczędzać (Wirtschaftstrends Litauen… 2011).

Przezwyciężenie kryzysu i spełnienie kryteriów
konwergencji przez Litwę
Pod koniec 2008 r. zmienił się rząd na Litwie. Nowy centroprawicowy rząd,
w przeciwieństwie do Łotwy czy Grecji, nie zwrócił się o pomoc finansową do
Międzynarodowego Funduszu Walutowego i zdecydował własnymi siłami przezwyciężyć kryzys. Na rząd wywierano naciski, aby zrezygnował z powiązania lita
z euro i doprowadził do jego dewaluacji, co miało ożywić litewski eksport. Jednakże naruszyłoby to stabilność systemu bankowego kraju i utrudniło przystąpienie Litwy do strefy euro. Dlatego rząd nie uległ tym naciskom. Zaczął on realizować drastyczny program oszczędnościowy i podniósł podatki w celu uzdrowienia
finansów publicznych. Na szczęście na Litwie nie trzeba było ratować banków,
jak było to konieczne w wielu krajach europejskich. W latach 2009–2010 podjęto
tam następujące działania w celu wyjścia z kryzysu:
1. podniesiono stawkę podatku dochodowego z 19% do 21%;
2. obniżono emerytury średnio o 8%;
3. zamrożono płacę minimalną;
4. zaostrzono warunki uzyskiwania zasiłku przez osoby bezrobotne i zredukowano o 38% jego wysokość;
5. ograniczono pensje w sferze budżetowej w zależności od ich wysokości
o 4%–12% (Grużewskis, Bażiene 2013; Państwa bałtyckie… 2010, s. 57–59).
Oprócz tych działań rząd litewski w lutym 2009 r. przyjął plan pobudzania
koniunktury gospodarczej opiewający na 5,7 mld litów (1,65 mld euro). Plan ten
zakładał zwiększenie możliwości finansowania przedsiębiorstw, poprawę efektywności energetycznej budynków, wspieranie eksportu i inwestycji, a także przyspieszenie wykorzystania środków pomocowych z UE (Litwa zatwierdziła… 2009).
Litwa zdołała szybko uporządkować swoje finanse publiczne, ale doprowadziło to do zaostrzenia sytuacji społecznej i wywołało kolejną falę emigracji, głównie
do starych krajów unijnych młodych ludzi, którzy z reguły na stale opuszczają kraj
ojczysty. Od 2010 r. wszystkie wskaźniki makroekonomiczne zaczęły się polepszać, a od 2011 r. Litwa należy do najszybciej rozwijających się krajów unijnych
(zob. tab. 2).
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Tabela 2. Litwa: podstawowe dane makroekonomiczne, lata 2008–2014
Lp.

Wyszczególnienie

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1

Dynamika PKB (w %)

2,8

–14,9

1,5

6,0

3,7

3,5

2,9

2

PKB per capita (tys. euro)

9,6

8,0

8,9

10,2

11,0

11,7

12,1

3

Stopa inflacji (w %)

10,9

4,5

1,3

4,1

3,2

1,2

0,3

4

Stopa bezrobocia (w %)

5,8

13,7

17,8

15,3

13,3

11,8

11,2

5

Deficyt budżetowy
(w % PKB)

3,3

8,9

7,1

5,5

3,2

2,6

1,2

6

Dług publiczny (w % PKB)

15,6

29,3

38,2

38,5

40,7

39,4

40,2

7

Bezpośrednie inwestycje
zagran. (stan w mld euro)
Zadłużenie zagraniczne
brutto (w mld euro)
Rezerwy dewizowe
(w mld euro)
Eksport towarów
(w mld euro)
Import towarów
(w mld euro)
Saldo obrotów hz
(w mld euro)

9,1

9,6

10,2

14,3

12,1

16,9

16,1

23,0

23,1

23,6

34,8

33,3

24,1

25,4

4,5

4,4

4,8

8,8

8,2

7,8

7,3

16,1

11,8

15,3

20,2

23,0

24,6

24,4

21,1

13,1

17,7

22,6

24,9

26,6

26,5

–5,0

–1,3

–2,4

–2,4

–1,9

–2,0

–2,1

8
9
10
11
12

Źródło: Wirtschaftsdaten kompakt: Litauen, Stand: Mai 2011, www.gtai.de, Wirtschaftsdaten kompakt: Litauen, Stand: Mai 2013, www.gtai.de, Wirtschaftsdaten kompakt: Litauen, Stand: November 2014, www.gtai.de, Wirtschaftsdaten kompakt: Litauen, Stand:Mai 2015, www.gtai.de (data
dostępu: 15.07.2015).

W 2014 r. PKB Litwy wzrósł o 3,6% w stosunku do roku poprzedniego. Stopa inflacji, która w 2008 r. wynosiła 10,9%, spadła w 2014 r. do 0,3%, a deficyt
budżetowy w tym okresie obniżył się z 3,39% do 1,2%. Mniejszy postęp osiągnięto jedynie w zakresie zwalczania bezrobocia, które w 2014 r. wynosiło 11,2%.
Najważniejszym czynnikiem wzrostu gospodarczego na początku nowej dekady
były wydatki inwestycyjne: publiczne i prywatne. Był to efekt odłożonych nakładów inwestycyjnych w latach 2008–2010 i postępującej stabilizacji na rynku
nieruchomości. Wzrósł też eksport – o ponad 60% w stosunku do 2010 r., czemu
sprzyjała dobra koniunktura u ważnych partnerów handlowych Litwy (Rosja, Polska, Szwecja, Łotwa), a także obniżenie krajowych kosztów produkcji.

Proces zastępowania lita wspólną walutą europejską
W kwietniu 2014 r. Sejm Litwy przyjął ustawę o wprowadzeniu 1 stycznia 2015 r.
euro. Określiła ona zasady i technikę wymiany litów na euro. Z szacunków ilościowych wpływu wprowadzenia euro na życie gospodarcze i społeczne przepro101

wadzonych przez bank centralny Litwy wynika, że przyczyni się to do rozwoju
gospodarki i dobrobytu mieszkańców poprzez:
1. eliminację kosztów wymiany waluty i ryzyka kursowego przy realizacji
transakcji handlowych rozliczanych w euro;
2. obniżenie stóp procentowych i łatwiejszy dostęp podmiotów gospodarczych do kredytów, co pozwoli w latach 2015–2022 zaoszczędzić osobom prywatnym, firmom i państwu około 1,1 mld euro;
3. wzrost obrotów handlowych z krajami strefy euro (prognozuje się, że
w ciągu 8 lat zwiększą się one o 5–10%);
4. wzrost atrakcyjności Litwy w ocenie inwestorów zagranicznych, co przełoży się na tworzenie nowych miejsc pracy;
5. umocnienie stabilności ekonomicznej kraju, gdyż w razie potrzeby Litwa
będzie mogła korzystać z europejskich mechanizmów stabilizacyjnych
(Na Litwę wchodzi… 2014).
Przykład Estonii i Łotwy, krajów o podobnej strukturze gospodarczej, które
wcześniej wprowadziły euro, wskazuje, że uzyskanie przez Litwę wymienionych
korzyści jest realne. Niezmiernie ważne dla Litwy są względy polityczne przystąpienia do strefy euro. Panuje bowiem powszechne przekonanie, że im bliżej Litwa
będzie Zachodu, tym mniej będzie zagrożona ekspansjonistyczną polityką Rosji.
Sądzi się też, że funkcjonowanie na Litwie euro pozwoli zrzucić przypisywaną jej
etykietę rynku wschodzącego.
W czerwcu 2014 r. Komisja Europejska poinformowała o spełnieniu przez Litwę kryteriów konwergencji określonych w Traktacie z Maastricht. Średnia stopa
inflacji w okresie 12 miesięcy do kwietnia 2014 r. na Litwie wyniosła 0,6% i była
znacznie niższa od wielkości referencyjnej wynoszącej 1,7%. Komisja uznała też
za prawdopodobne kształtowanie się inflacji poniżej tej wielkości w najbliższych
latach. Litwa spełniła też kryteria fiskalne przynależności do strefy euro: deficyt
budżetowy wyniósł 2,1% PKB, a dług publiczny 39,4%, a więc również znacznie
poniżej wielkości referencyjnych. Nie było też żadnych problemów ze stabilnością kursu lita do euro, który od wielu lat był kursem sztywnym. W tej sytuacji
Komisja Europejska poparła wniosek Litwy o przyjęcie jej do strefy euro. Jeszcze
w czerwcu 2014 r. Litwa uzyskała polityczne poparcie w sprawie wprowadzenia
euro szczytu przywódców państw członkowskich UE. Inicjatywę tę poparł też
Parlament Europejski. Ostatecznie Rada UE zatwierdziła przyjęcie Litwy do strefy euro z dniem 1 stycznia 2015 r., przy czym kurs przeliczeniowy określono na
poziomie: 1 EUR = 3,4528 LTL.
Wymiana litów na euro była wielkim przedsięwzięciem logistycznym. Eurobanknoty Litwa pożyczyła od Bundesbanku (132 mln sztuk banknotów o łącznej
wadze 114 t). Zostaną one zwrócone w 2016 r., gdy Litwa otrzyma specjalnie
dla niej wydrukowane banknoty. Monety w potrzebnej ilości zostały wybite na
Litwie. Podjęto odpowiednie środki przeciwdziałające podwyżkom cen w okresie
wprowadzania euro. Ustanowiono wymóg podawania w okresie od 28 sierpnia
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2014 r. do końca czerwca 2015 r. cen zarówno w litach, jak i w euro. Stowarzyszenia konsumenckie obserwowały przeliczanie i podawanie cen. Europejski
Bank Centralny oraz banki komercyjne przeprowadziły kampanię informującą
o cechach i zabezpieczeniach eurobanknotów euro.
Wymiana litów rozpoczęła się 1 stycznia 2015 r. Od tego dnia w bankomatach można było już otrzymać euro. W celu ułatwienia wymiany zachęcano klientów do wcześniejszego wpłacenia litów na konta bankowe. Następnie były one
automatycznie przeliczane na euro. Przeliczono też automatycznie na euro według oficjalnego kursu pensje, emerytury kredyty oraz wszelkie inne należności
i zobowiązania. W okresie od 1 do 15 stycznia 2015 r. w obiegu funkcjonowały
równolegle lit i euro, ale resztę wydawano tylko w euro. Cały czas monitorowano
ceny, a klienci mogli zgłaszać odpowiednim władzom przypadki nieuzasadnionych podwyżek cen i nadużyć w procesie wymiany waluty. Bezpłatnie wymieniać
litów na euro można było w placówkach bankowych – przez pierwsze półrocze
we wszystkich placówkach bankowych i pocztowych, do końca 2015 r. będzie to
możliwe w wydzielonych placówkach bankowych w dużych miastach, a po upływie tego okresu w oddziałach litewskiego banku centralnego.
Litwa po przystąpieniu do strefy euro miała obowiązek wniesienia do EBC
odpowiedniego kapitału udziałowego oraz przekazania mu części swoich rezerw
dewizowych. Bank Litwy stał się członkiem Eurosystemu skupiającego wszystkie
banki centralne strefy euro, a trzy największe litewskie banki komercyjne zostały włączone do wspólnego europejskiego nadzoru bankowego przy EBC. Wraz
z przystąpieniem Litwy do strefy euro wszedł w życie nowy system rotacji prawa
głosowania w Radzie EBC.
Nie potwierdziły się obawy Litwinów, że nowa waluta przyniesie ze sobą
wzrost cen. Niewielkie podwyżki wystąpiły jedynie w usługach. Na początku
2015 r. odnotowano nawet niewielką deflację, spowodowaną głównie spadkiem
cen paliw płynnych.

Zakończenie
Litwa jest najmłodszym krajem należącym do strefy euro. Jej społeczeństwo musiało zapłacić wysoką cenę za przezwyciężenie kryzysu gospodarczego i ustabilizowanie finansów państwa. Jednakże dążenie do silniejszej integracji gospodarczej
z krajami Europy Zachodniej poprzez posiadanie wspólnej waluty europejskiej
sprawiło, że stopniowo rosło poparcie Litwinów dla euro. Proces wprowadzenia
euro przebiegał bez zakłóceń. Nie odnotowano znaczących podwyżek cen. Korzyści z przejścia gospodarki litewskiej na euro są znacznie wyższe niż koszty
z tym związane, z uwzględnieniem wpłat do Europejskiego Funduszu Stabilności
do 2020 r., które szacowane są na 600 mln euro. Przyjęcie euro wyeliminowało
ryzyko dewaluacji waluty, co sprzyja wzrostowi eksportu i inwestycji. Z wprowa103

dzenia euro i związanej z tym eliminacji kosztów wymiany waluty krajowej na
euro najbardziej zadowoleni są przedsiębiorcy uczestniczący w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Litwa, będąc w strefie euro, czuje się silniej związana z centrum Europy i bardziej niezależna od Rosji. Jednocześnie w wyniku
objęcia jej mechanizmami solidarnościowymi strefy euro może liczyć na pomoc
finansową w razie kryzysu. Kraj jest więc postrzegany przez inwestorów zagranicznych jako bardziej stabilny. Oczekiwane korzyści polityczne i ekonomiczne
z przyjęcia euro dają już o sobie znać.
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Streszczenie
Przedmiotem opracowania jest droga, jaką przebyła Litwa w okresie od zapoczątkowania transformacji gospodarczej na początku lat 90. XX wieku do wprowadzenia euro 1 stycznia 2015 r. Przeprowadzono krótką analizę czynników
dynamizujących i hamujących rozwój gospodarki litewskiej, a następnie przedstawiono działania podjęte w celu przezwyciężenia kryzysu, który bardzo boleśnie dał się Litwinom we znaki w 2009 r., oraz opisano wysiłki na rzecz spełnienia
kryteriów konwergencji zapisanych w Traktacie z Maastricht. W końcowej części
opracowania skoncentrowano się na aspektach technicznych wprowadzenia euro
i nakreślono oczekiwane korzyści z przystąpienia Litwy do strefy euro.
Słowa kluczowe: lit, euro, kryteria konwergencji

Summary
The Lithuanian Way to European Monetary Union
The main purpose of this paper is to show the Lithuanian way to European Monetary Union in the period since the initiation of the economic transformation
in that country in the early 1990s. At first, a brief analysis of the factors which
impede and make the development of the Lithuanian economy more dynamic is
made. Then the measures taken to overcome the crisis which badly affected the
Lithuanian economy in 2009, and efforts to meet the convergence criteria of the
Maastricht Treaty, are described. The final part of the study focuses on the technical aspects of the introduction of the euro and outlines the expected benefits for
Lithuania related to the accession to the eurozone.
Key words: litas, euro, euro convergence criteria
JEL: F36, N94
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Tendencje rozwojowe klastrów w Niemczech
Marta Götz*

Wprowadzenie
Polityka ekonomiczna rządu RFN a koncepcja klastrów
Celem artykułu jest ocenienie tendencji rozwojowych klastrów niemieckich, jeśli chodzi o liczbę zatrudnionych, populację firm oraz podejmowane inwestycje.
Badaniem objęto obszar Republiki Federalnej Niemiec, zarówno „stare” (tereny
byłej RFN), jak i „nowe” (dawna NRD) kraje federacji. Badanie przeprowadzono na podstawie danych udostępnionych przez repozytorium Europejskiego Obserwatorium Klastrów. Analiza dotyczy lat 2000–2011. Poruszany temat wydaje
się ważny nie tylko ze względu na dominujące w teorii i praktyce przekonanie
o kluczowej roli klastrów w generowaniu wzrostu gospodarczego, poprawie konkurencyjności, innowacyjności i rozwoju regionalnym, ale w przypadku RFN,
także z powodu coraz częściej formułowanych obaw o malejącą atrakcyjność
lokalizacyjną kraju (Standort), będącą konsekwencją prowadzonej polityki gospodarczej (Lundvall, Johnson 1994; Lundvall 1992; Audretsch 2000; Keeble,
Wilkinson 2000; Runiewicz-Wardyn 2013; The Economist 18.01.2014; Gorynia,
Jankowska 2007; Götz 2008). Przyjęto, że zmiany populacji klastrów, jeśli chodzi
o liczbę działających w nich firm, jak i pracujących osób, mogą być świadectwem ewentualnej zdolności skupisk do utrzymywania obecnych i pozyskiwania nowych członków. Tym samym dynamika rozwojowa gron jest pewną miarą
atrakcyjności danej lokalizacji. Oprócz ewaluacji tendencji rozwojowej klastrów
w artykule podjęto próbę identyfikacji najbardziej sklastrowanych przemysłów, tj.
branż najbardziej podatnych na tworzenie skupisk, najbardziej sklastrowanych regionów, tj. jednostek terytorialnych, w których zdiagnozowano największą liczbę
gron, oraz oceny potencjału klastrów odnoszącą się do poziomu inwestycji.
* Marta Götz – dr hab. nauk ekonomicznych, Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu, Instytut Zachodni.
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Plany rządu Wielkiej Koalicji ukonstytuowanego po wrześniowych wyborach w 2013 r. przeważnie spotykały się ze sceptyczną, jeśli nie krytyczną, oceną
ekonomistów (Kauder, Larin, Potrafke 2014; Folkerts-Landau 2013; Schmieding
2013). Wprowadzenie płacy minimalnej, możliwość wcześniejszego przechodzenia na emeryturę i inne podobne kroki są z jednej strony nagrodą za lata wyrzeczeń, docenieniem rewelacyjnej, jak na warunki europejskie, kondycji niemieckiej gospodarki i szansą na wyjście z kryzysu peryferiów strefy euro; z drugiej
– to niebezpieczny zwrot na drodze reform zapoczątkowanych „Agendą 2000”
przez G. Schroedera (Barysch 2013; Dullien 2013; Watt 2013; Bulmer, Paterson
2013; EC MEMO 13.11.2013; Outlook 2013). Grożą pogorszeniem konkurencyjności RFN, a w dłuższej perspektywie, w obliczu wyzwań demograficznych,
faktycznym załamaniem gospodarczym (IWH-Pressemitteilung 41/2013; Jahresgutachten 2013/14; Bertschek, Bonin 2013; Baldi, Harms 2014). Ich wdrożenie
może faktycznie pogorszyć atrakcyjność RFN jako miejsca lokalizacji dla prowadzenia działalności i podkopać dotychczasowe dokonania ekonomiczne kraju.
Sukces gospodarki niemieckiej opiera się jednak w głównej mierze na czymś innym (czymś więcej) niż niskie koszty produkcji, a to one w aspekcie Energiewende, Rentenreform czy Mindestlohn przewijają się najczęściej (Posen 2013). Wśród
jego przyczyn najczęściej wymienia się dualny system szkolnictwa, silny sektor
małych i średnich firm czy mechanizmy finansowania opierające się na bankach
regionalnych.
Nie ulega wątpliwości, że rządy Wielkiej Koalicji mogą mieć negatywne
skutki dla stanu finansów publicznych. Jednak biorąc pod uwagę poziom rozwoju kraju, jego miejsce w międzynarodowych łańcuchach wartości dodanej i znaczenie przypisywane innym czynnikom (współpracy nauki i biznesu, środowisku
sprzyjającemu przedsiębiorczości w tym klastrom), twierdzenie o znacznym pogorszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej RFN wydaje się nadużyciem. Ewentualne
zagrożenie wiązałoby się z najprawdopodobniej z: po pierwsze – odpływem rodzimych firm, czyli tzw. delokalizacją, po drugie – zmniejszeniem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), czyli dezinwestycjami (Farrell 2004;
Heymann, Vetter 2013, 16; Nowara 2013, 197–212). Pozyskiwanie inwestorów
wymaga oferowania pewnych pakietów czynników, całej gamy elementów umożliwiających prowadzenie zyskownej działalności (Heymann, Vetter 2013). RFN
nigdy nie aspirowały do miana „kraju niskich kosztów” i nie zamierzały konkurować z „fabrykami” Europy czy świata (Rumunia, Chiny), licząc raczej na działalność z dalszych etapów łańcucha wartości dodanej (Mudambi 2008, 699–725).
Dostępne rankingi sugerują, że Niemcy, biorąc pod uwagę stan i dynamikę szeregu zmiennych (czynniki kompozytowe) są w gronie krajów „silnych i rosnących”,
tj. ocenianych jako lokalizacje atrakcyjne dla przemysłu (IW-Studien Köln 2013).
Szczególną rolę przypisuje się klastrom jako ekosystemom sprzyjającym innowacyjności, umiędzynarodowieniu i produkcyjności. Plasując się między klasycznymi aktorami, tj. pojedynczymi firmami lub państwami, mogą być one traktowane
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jako nowe podmioty międzynarodowych stosunków gospodarczych. Taki awans
podmiotowy uzasadniają też globalne przeobrażenia, w tym zanikająca dychotomia między produkcją przemysłową a usługami i paradygmat Joint Production
(IW Köln2014; Heymann, Vetter 2013). (Po)kryzysowe realia każą coraz dokładniej śledzić nie tylko rynkowe (płacowo-kosztowe) aspekty konkurencyjności,
ale także czynniki instytucjonalne i polityczne, o czym świadczy między innymi
inicjatywa EBC „Competitiveness Research Network”1.
Jeśli przyjąć, że w przypadku pozycji konkurencyjnej gospodarki (mierzonej
saldem na rachunku obrotów bieżących, a także atrakcyjnością dla inwestorów zagranicznych) kluczową rolą odgrywa produktywność firm, a jej poprawa powinna
się odbywać głównie w wyniku reform strukturalnych, w tym realokacji czynników produkcji do najbardziej wydajnych jednostek, należy uznać, że klastry, oferujące atrakcyjne warunki dla prowadzenia działalności gospodarczej i sprzyjające zwiększaniu produktywności, są miejscami, do których ta relokacja powinna
następować (Bartelsman, Haltiwanger, Scarpetta 2009). Ponadto, jak się wydaje,
(po)kryzysowa Europa będzie musiała wybrać główny model ekonomiczny, na
podstawie którego miałaby funkcjonować (Sapir, Wolff 2014; Pisani-Ferry 2014,
139–143). Model aglomeracyjny premiowałby konkretne lokalizacje, o dużym
potencjale gospodarczym – obecne metropolie i klastry oraz inne skupiska działalności gospodarczej (Monachium, Badenia-Wirtembergia, Barcelona, Londyn).
Sprzyjanie rozwojowi wybranych „wysp” powodowałoby potrzebę wspomagania
ex-post biedniejszych regionów, a więc implikowałoby konieczność ściślejszej
integracji w wyniku redystrybucji środków. Wymagałoby też uprzedniej daleko
idącej liberalizacji powiązań, umożliwiającej pełne wykorzystanie zewnętrznych
korzyści skali oferowanych przez te skupiska (swoboda przepływu siły roboczej,
uznawalność wykształcenia itp.). Według modelu zrównoważonego działalność
gospodarcza jest prowadzona tak, jak to tylko możliwe, równomiernie, tj. w różnych regionach, na terenie wszystkich krajów członkowskich bez względu na faktyczne przesłanki efektywności ekonomicznej. Takie podejście byłoby w pewnym
sensie równoznaczne z zahamowaniem czy wręcz odwróceniem procesów integracji europejskiej. Wiązałoby się bowiem często z przywracaniem barier w swobodnej cyrkulacji czynników produkcji czy dóbr. Mając zatem na względzie przyszłe wyzwania związane z wyborem pewnej logiki działania UE, zasadne wydaje
się dalsze rozpoznawanie specyfiki każdego z możliwych modeli.
Problem poruszany w opracowaniu można usytuować głównie w nurcie ekonomii regionalnej i koncepcji konkurencyjności. W ekonomii klasycznej pojęcie
konkurencyjności przypisywano do sfery mikroekonomii, a obecnie rozciąga się
ono także na większe organizmy społeczno-gospodarcze, tj. na kraje i regiony
(Wyszkowska 2005, Markowska-Przybyła 2005). Konkurencyjność może być
Jej celem jest dostarczenie podwalin teoretycznych i empirycznych wskazujących na powiązania między czynnikami decydującymi o konkurencyjności i wynikami makroekonomicznymi dla
usprawnienia badań w tym obszarze i prowadzenia odpowiedniej polityki.
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zatem traktowana jako zespół cech decydujących o atrakcyjności regionu, jeśli
chodzi o lokowanie w nim inwestycji i miejsce zamieszkania (Słownik do Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020). Atrakcyjność regionu
można sprowadzić do występowania zlokalizowanych umiejętności i zdolności,
które wpływając na konkurencyjność przedsiębiorstw, decydują o przestrzennym
rozmieszczeniu działalności gospodarczej (Maskell, Malmberg 1999). Do kluczowych w tej koncepcji zlokalizowanych zdolności należą: infrastruktura regionu
i środowisko wtórne (w przeciwieństwie do naturalnego); zasoby naturalne regionu; specyficzne ramy instytucjonalne oraz wiedza i umiejętności. Elementy
te można traktować jako atrakcyjne, gdy są cenne, rzadkie, nie podlegają substytucji i trudno je imitować. Aby zagwarantować trwałą atrakcyjność danej lokalizacji, a więc zapewnić, że tworzące ją elementy odznaczają się wspomnianymi
cechami, konieczne jest, według Maskella i Malmberga, spełnienie następujących
warunków: osiągnięcie tzw. efektywności masy zasobów, czyli masy krytycznej
tych elementów, efektywnej dzięki zjawisku korzyści zewnętrznych; umożliwienie wystąpienia niekorzyści dekompresji czasu oraz zapewnienie współzależności
zasobów. Taką kombinację oferują klastry.
Klaster to znajdująca się w geograficznym sąsiedztwie grupa przedsiębiorstw
i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną dziedziną, połączona podobieństwami i wzajemnie się uzupełniająca (Porter 2000). W literaturze
polskojęzycznej, obok spolszczenia angielskiego clusters, funkcjonują też: grona,
skupiska, wiązki przemysłowe oraz lokalne systemy produkcyjne. Mnogość definicji i ram teoretycznych sprawia, że warto wskazać główne cechy charakteryzujące to zjawisko i pojawiające się w większości definicji. Są to: koncentracja przestrzenna, interakcyjność – powiązania, wspólna trajektoria rozwoju, konkurencja
i kooperacja (Brodzicki, Szultka 2000). Według definicji grona, będącej kompilacją propozycji wielu autorów, grono to grupa powiązanych firm (dostawców
odbiorców, konkurentów, klientów), siły roboczej, prywatnych i publicznych instytucji (edukacyjnych, stowarzyszeń) wyspecjalizowanych w kilku powiązanych
ze sobą działalnościach, zlokalizowanych razem na pewnym obszarze (poziom
regionalny) lub w obszarze miasta. Istotą klastra jest jednoczesne konkurowanie
i współpraca, czyli kooperencja/koopetycja (Nalebuff 1996).
Do tej pory podejmowano liczne próby klasyfikacji klastrów, ale z pewnością nie są one wyczerpujące. W literaturze wyróżnia się między innymi: klastry
pokrewne włoskim dystryktom przemysłowym, klastry typu hub-and-spoke charakteryzujące się koegzystencją dużych lokalnych przedsiębiorstw powiązanych
hierarchicznie z rozległą grupą firm sektora MSP, klastry satelitarne z dominującym udziałem przedsiębiorstw sektora MSP uzależnionego od przedsiębiorstw
zewnętrznych. Inne klasyfikacje odnoszą się do stadium rozwoju klastra, jego
zasięgu terytorialnego, pozycji konkurencyjnej, poziomu zaawansowania technologicznego czy stadium rozwoju (Prysiński, Urban 2005; Enright 2000). Jak
podkreśla E. Feser (1998), nie ma jednej uniwersalnej teorii klastra, a jedynie bo109

gaty zestaw pewnych koncepcji i idei, które opisują jego logikę. Maskell i Lorenzen (2003) traktują grona jako hybrydową formę długoterminowych wzajemnych
stosunków handlowych umiejscowioną między dwoma ekstremami – hierarchią
i rynkiem. Do najpopularniejszych ujęć teoretycznych klastrów należy zaliczyć:
koncepcję efektów zewnętrznych Marshalla i dystryktów przemysłowych (Marshall 1920), diament konkurencyjności M. Portera (1990), podejście GREMI nawiązujące do innowacyjnego środowiska przedsiębiorczości (milieu innovateur),
a także stosowane przez Komisję Europejską – Szkołę Nordycką i Kalifornijską
(Regionale Cluster in Europa 2002). Klastry podlegają cyklowi życia, ewoluując
od prostych aglomeracji przestrzennych oferujących zewnętrzne korzyści skali
w kierunku zaawansowanych form, które w ostateczności podlegają transformacji, często ulegając wygaszaniu (Andersson 2005).
W literaturze przedmiotu obok klastrów funkcjonują także sieci i systemy
regionalne (Regionale Cluster in Europa 2002). Faktycznie działające klastry,
czyli skupiska kooperujących i konkurujących podmiotów nie muszą być tożsame z inicjatywami klastrowymi rozumianymi jako działania stymulujące ich
powstanie czy rozwój, które zazwyczaj mają charakter administracyjny i odgórny.
Idealnym stanem jest koegzystencja faktycznego grona – aglomeracji podmiotów
reprezentujących określoną branżę lub branże pokrewne – z aktywnością marketingową, brandingową, koordynującą funkcjonowanie skupiska, jakim jest z reguły inicjatywa klastrowa. Chodzi zatem o to, co M. Porter określa wspieraniem tych
skupisk, które mają pewne predyspozycje, a więc „zdały już egzamin rynkowy”.
Abstrahując od konieczności wnikliwego rozróżnienia rzeczywiście działających skupisk od przedsięwzięć promocyjno-brokerskich, należy wspomnieć, że
klastry, mimo powszechnej aprobaty i tego, że często są traktowane jako remedium
na wszelkie regionalne problemy, spotykają się także z krytyką. Martin i Sunley
(2002) uważają, że większość koncepcji teoretycznych próbujących wyjaśnić mechanizm funkcjonowania skupisk to koncepcje teleologiczne i tautologiczne, co
oznacza, że logikę ich funkcjonowania opisuje się za pomocą zagmatwanej sieci
jednoczesnych efektów i przyczyn. Z powodu ewolucyjnego charakteru klastrów
i zmian w relacji sił dośrodkowych i odśrodkowych można przypuszczać, że oferowane korzyści przechodzą w niekorzyści. Aglomeracja przemysłowa może bowiem po przekroczeniu pewnego poziomu przynosić niekorzyści w postaci wyższych cen czynników produkcji (płac, czynszów), zanieczyszczenia środowiska
czy tłoku. Do głosu zaczynają dochodzić siły odśrodkowe skłaniające firmy do
dyspersji (Götz, Jankowska, Główka 2014). W dalszej części artykułu, po omówieniu wybranej literatury przedmiotu koncentrującej się już tylko na gospodarce
RFN, przedstawiono ocenę tendencji rozwojowych niemieckich klastrów i zaproponowano ich klasyfikację. Typologia odwołuje się do populacji firm w skupiskach i liczby pracujących. Proponowane podejście wychodzi poza najczęściej
spotykane w badaniach klastrów studia przypadków i może być uzupełnieniem
analiz czysto ilościowych.
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Przegląd wybranych prac dotyczących offshoringu,
inwestycji zagranicznych i klastrów z perspektywy RFN
Offshoring, rozumiany jako wydzielanie i przenoszenie części działalności poza
granice kraju, siedziby firmy, zasadniczo przynosi korzyści, choć niektóre jednostki
mogą ponosić straty (Brainard, Litan 2004), procesowi temu towarzyszą bowiem
efekty redystrybucyjne. W przypadku USA 1 USD zainwestowany w offshoring
w Indiach daje, po uwzględnieniu długookresowych korzyści związanych z re-zatrudnieniem pracowników w bardziej zaawansowanych gałęziach, zysk około
1,12–1,14 USD (Farell 2004). W RFN jedno zainwestowane euro przynosi, nawet
biorąc pod uwagę zmiany długookresowe, „stratę” – zysk na poziomie zaledwie
80 eurocentów (Farell 2004). Problem Niemiec w tym kontekście wiąże się z mało
elastycznym rynkiem pracy i trudnościami z ponownym zatrudnieniem osób zwolnionych w wyniku offshoringu. Powstające nowe miejsca pracy są z reguły trudno
dostępne i obwarowane licznymi przepisami, co skutkuje zaledwie 40-procentowym wskaźnikiem re-zatrudniena w porównaniu z 70-procentowym w USA. Z badań dotyczących offshoringu w RFN bazujących na informacjach o 304 projektach przeprowadzanych w różnych branżach wynika, że najczęściej zachodzi on
w sektorze telekomunikacji i jest typowy dla dużych podmiotów, a jego głównym
motywem jest redukcja kosztów (Westner 2010, 49–70). Jednocześnie firmy chcące poprawić poziom innowacyjności powinny przeprowadzać się do klastrów jako
miejsc szczególnie atrakcyjnych – oferujących korzyści związane z efektami synergii, akumulacją wiedzy i procesami uczenia się (Dreger, Heene 2012).
Fragmentacja procesów produkcji modyfikuje naturę międzynarodowej rywalizacji (Timmer 2013). Zmiany rozgrywają się wewnątrz sektorów, a nie między nimi, o czym świadczy popularność handlu wewnątrzgałęziowego. Tradycyjne miary konkurencyjności międzynarodowej stają się nieadekwatne. Bazując na
wielosektorowym modelu tablicy przepływów, potwierdzono pozytywne zmiany, jakie delokalizacja może przynieść rynkowi pracy, przesuwając go w stronę produkcji bardziej zaawansowanej i wymagającej wykwalifikowanej kadry.
Ewentualne straty niskopłatnych miejsc pracy są niwelowane nowo powstającymi o lepszej jakości i większym znaczeniu dla gospodarki. Firmy uczestniczące
w globalnych sieciach produkcji są efektywniejsze i bardziej konkurencyjne (Godart, Görg 2011).
Badania ekspertów z Kilonii także nie potwierdzają niszczącego wpływu offshoringu na niemiecki rynek pracy, choć część słabiej wykształconej siły roboczej może być faktycznie zagrożona utratą zatrudnienia. Jednak w ostatecznym
rozrachunku takie procesy sprzyjają przechodzeniu firm w ramach łańcucha wartości dodanej na wyższe szczeble i stymulują zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Skala negatywnych zmian jest niewielka i przeczy popularnemu mitowi o destrukcyjnym wpływie offshoringu na niemiecki rynek pracy.
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Nowa (po)kryzysowa specyfika działalności przemysłowej wiąże się z przechodzeniem od popularnego offshoringu do nowej generacji modelu biznesowego,
tj. nextshoringu (George 2014). Polega on na bliskości popytu i innowacyjnych
dostawców. Strategie nextshoringowe obejmują takie elementy jak: różnorodne
i elastyczne zestawy lokalizacji produkcji, bogatą sieć zorientowanych na innowację partnerstw oraz kładzenie silnego nacisku na umiejętności. Zdaje się, że
czynniki te są oferowane także przez klastry.
Najnowsze raporty dotyczące inwestycji bezpośrednich płynących do RFN
potwierdzają atrakcyjność tego kraju szczególnie dla tzw. BIZ poszukujących
rynku i to mimo trudności finansowych wielu firm (EY 2014; Jost 2013). Dobre rokowania dla niemieckiej gospodarki sugerują dalszy silny napływ kapitału.
Zmalały przejściowo strumienie inwestycji wypływających z RFN, ale trend ten
zmienił się w połowie 2012 r. Coraz więcej firm decydowało się na ekspansję
w celu zdobycia nowych rynków i poprawy wydajności. Badania przeprowadzone
przez AMCHAM potwierdzają pozytywną ocenę atrakcyjności RFN jako miejsca
lokalizacji dla amerykańskiego kapitału (GTI 2014). 73% ankietowanych traktuje
RFN jako pierwszą preferowaną lokalizację w Europie. Także raport UNCTAD
World Investment Prospects Survey 2012–2014 potwierdza pozytywny odbiór
Niemiec jako miejsca do inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej.
100 ankietowanych przedstawicieli korporacji transnarodowych uznało RFN za
pierwszą lokalizację w EU15 i trzecią na świecie. Atrakcyjność tę potwierdza
ranking Ernst & Young (2014) klasyfikujący RFN jako najlepszą lokalizację
w Europie i czwartą na świecie oraz A.T. Kearney FDI Confidence Index (2013)
(odpowiednio miejsce 1. i 7.). Niemcy są doceniane przez inwestorów głównie
z powodu jakości infrastruktury oraz kwalifikacji siły roboczej, a także klimatu
społecznego i biznesowego. Analiza decyzji lokalizacyjnych firm międzynarodowych inwestujących w RFN wykazała (model konkurencji monopolistycznej,
dane z lat 1997–2005), że o wyborze konkretnego miejsca przesądza możliwa do
osiągnięcia wysokość zysku, wyższa od zysków w alternatywnych lokalizacjach
(Spies 2008). Firmy zachęca wielkość popytu i stan rozwoju lokalnych sieci (klastrów), podczas gdy opodatkowanie i koszty pracy działają destymulująco.
W 2005 r. niemiecki rząd potwierdził znacznie klastrów jako narzędzi wspierania wzrostu gospodarczego, co oznaczało wprowadzenie pewnego elementu
dobrze pojętej, służącej efektywnemu gospodarowaniu dyskryminacji. Miałaby
ona sprzyjać rozwojowi całego kraju poprzez rozwój regionalnych lokomotyw
(Hauser 2005). Drażliwą kwestią pozostaje jednak zwiększanie dysproporcji
będące immanentną cechą takiej polityki, zwłaszcza że założenie „pozytywnej
fali” i rozlewania się efektów wzrostu poza klaster wcale nie jest gwarantowane. Nowe podejście może budzić kontrowersje, ale porównanie go z dotychczas
praktykowanym sugeruje, że jest to lepsza odpowiedź na wyzwania stojące przed
gospodarkami opartymi na wiedzy (Lämmer-Gamp 2011). Siła pozytywnego oddziaływania skupisk zależy nie tylko od specjalizacji i geograficznej koncentracji
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działalności, ale w znacznym stopniu determinują ją jakość zarządzania klastrem,
charakter relacji biznesowych czy ogólna organizacja2. Działania wspierające sieci współpracy i klastry przebiegają w Niemczech na dwóch poziomach – krajowym i związkowym (Meier zu Köcker, Garnatz 2012, 48–49). Do najważniejszych przykładów działań wspierających klastry na szczeblu federalnym należą:
1. Konkurs na najlepszy klaster (Spitzenklaster) organizowany przez Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (BMBF). Zapoczątkowany
w 2008 r. może wyłonić aż 15 najdoskonalszych klastrów. Istotnym kryterium wyboru jest przygotowanie wspólnej strategii ukierunkowanej na
portfolio produktów lub usług, której podstawą są mocne strony każdego
klastra. Przy wyborze uwzględnia się potencjał rozwoju oraz innowacyjność i kreatywność założenia, a także już osiągnięty poziom rozwoju skupiska. Wnioskodawcy muszą wykazać się nie tylko umiejętnością przygotowania klarownej strategii, lecz również zaangażować niezbędną liczbę
aktorów oraz dowieść wymaganego potencjału i dużej dynamiki rozwoju.
2. Program „Sieci kompetencji w Niemczech” – „Kompetenznetze Deutschland” prowadzony przez Ministerstwo Gospodarki i Technologii Niemiec
(BMWi). Program wspiera lokalne, już istniejące i bardzo innowacyjne
sieci współpracy. Te zaangażowane w inicjatywę charakteryzuje intensywna, długoterminowa kooperacja wszystkich członków, duży potencjał
innowacji, wspólne cele oraz dobry dostęp do rynku i przemysłu. Dlatego
są one kluczowymi elementami technologicznej wydajności całej branży
oraz decydującymi elementami wzrostu gospodarczego i konkurencyjności RFN. Program ten wymaga spełnienia określonych wymagań, co
służy zapewnieniu wysokiej jakości inicjatywy. Kryteria są systematycznie monitorowane, a o członkostwie decyduje niezależna rada naukowa.
3. Moduł „Zarządzanie siecią” w ramach Centralnego Programu Innowacji
dla MSP (ZIM) realizowany przez Ministerstwo Gospodarki i Technologii
Niemiec (BMWi). Pod auspicjami tego programu od 2002 r. finansowane
jest powstawanie i rozwój struktur sieci współpracy we wschodniej części Niemiec (NEMO – Netzwerkmanagement-Ost). Program ZIM-NEMO wspiera działania obejmujące przynajmniej sześć MSP i finansuje
częściowo usługi świadczone przez tzw. menadżera sieci, który umożliwia nawiązanie kontaktów odpowiednim przedsiębiorstwom i ośrodkom
badawczym, a także opracowuje wspólny profil dla sieci.
Wyniki uzyskano w ramach analizy „NGPExcellence – Cluster Excellence in the Nordic Countries, Germany and Poland” 140 wiodących inicjatyw klastrów europejskich (cluster management
organizations), którą we współpracy prowadziło między innymi duńskie ministerstwo badań, innowacji i szkolnictwa wyższego, ministerstwo gospodarki i technologii Niemiec, PARP z Polski oraz
szwedzkie VINNOVA, Tillväxtverket, fińska agencja technologii i innowacji (TEKES), ministerstwo pracy i gospodarki, a także przedstawiciele Islandii i Bawarii. Badanie miało na celu rozpoznanie i ustalenie najlepszych praktyk w zakresie organizacji klastrów i zarządzania nimi, www.pi.gov.
pl/PARPFiles/file/klastry/NGPE/20110920_Klastry_i_ich_indywidualizm_raport.pdf.
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Kraje związkowe mają do dyspozycji różne sposoby wsparcia, które dotyczą
zarówno wyboru branży oraz dziedziny technologii, określenia związku ze wsparciem gospodarczym udzielanym przez dany kraj związkowy, jak i zaangażowania
w działania aktorów spoza danego kraju związkowego.
Za modelowy przykład polityki wspierania klastrów w Niemczech uważa się
programy BioRegio i InnoRegio będące prototypami zorientowanej geograficznie
polityki technologicznej (Dohse 2005, 33–41). Obie inicjatywy był konkursami.
Ich opracowanie i wdrożenie było możliwe dzięki reorientacji polityki przemysłowej w Niemczech zapoczątkowanej w latach 90. Były one kontynuowane w postaci projektów takich jak: BioFuture, BioChance, BioProfile.
Wiele niemieckich sieci kompetencji pełni funkcję siły napędowej nowych
rozwiązań technologicznych w danych branżach. Jednak sukcesy widoczne są
z reguły po osiągnięciu odpowiedniego etapu ewolucji, co implikuje, że zrównoważony i stabilny rozwój sieci to proces zarówno czasochłonny, jak i pracochłonny. Do czynników wpływających na zrównoważony rozwój sieci należą (Meier zu
Köcker, Garnatz 2012, 85–86):
1. długoterminowe zaangażowanie członków sieci (ciągłe pozyskiwanie
nowych uczestników, tworzenie grup roboczych, forów w celu zwiększenia zaangażowania w procesy zachodzące w sieci);
2. finansowanie (dbanie o zmienność źródeł finansowania, przechodzenie
w stronę w pełni prywatnego finansowania, tworzenie Service-GmbH
oferujących odpłatne usługi);
3. zarządzanie innowacjami (ciągłe inicjowanie projektów innowacyjnych,
definiowanie wewnętrznego procesu innowacyjnego, objęcie kontroli
nad zarządzaniem innowacjami wewnątrz sieci, identyfikacja i promowanie tematów innowacyjnych, organizacja forów innowacyjnych);
4. podkreślanie przynależności do branży i jej rozszerzanie (skupianie branż
przyszłościowych, identyfikacja i pokonywanie barier branżowych, rozszerzanie znaczenia technologii – ukierunkowane łączenie różnych branż);
5. rozwój regionalny (dalszy rozwój sieci i ich przekształcanie w klastry,
terytorialna specjalizacja gospodarcza, pokonanie granic regionalnych).
Popieranie klastrów jako narzędzi polityki przemysłowej stymulujących innowacje spotyka się jednak z krytyką, u podstaw której leżą między innymi wyniki
badań wskazujące na niemonotoniczną zależność między stopniem koncentracji
przemysłu a działalnością innowacyjną (Industry concentration and regional innovative performance 2009)3. Z jednej strony rywalizowanie między regionami jest
koncepcją zapożyczoną niesłusznie z konkurencji znanej z rynków towarów i usług
(Krugman 1994). Województwa, dystrykty czy kraje to jednostki fundamentalnie
3
Okazuje się, że bardzo wysoki poziom przestrzennego skupienia aktywności gospodarczej negatywnie wpływa na produkcję innowacji. Badania przeprowadzone przez IWH w 2009 r. dla wschodnich Niemiec, bazujące na względnych miarach koncentracji, wskazują, że jej wzrost sprzyja aktywności innowacyjnej, ale tylko do pewnego stopnia. Po przekroczeniu określonego progu dalszy
wzrost koncentracji redukuje aktywność innowacyjną.
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różne od działających na tradycyjnych rynkach przedsiębiorstw, stąd koncepcja
konkurowania między nimi jest zupełnie bezzasadna. Z drugiej strony zdrowa rywalizacja może pomóc przełamać pewne sztywne, przebrzmiałe struktury nieadekwatne do współczesnych potrzeb gospodarki. Konkurowanie między regionami
może zlikwidować dotychczasowe bariery hamujące rozwój, petryfikujące stan
rzeczy i wymusić konieczne zmiany (Vanberg 1994, 33–41). W związku z tym
należy podchodzić z dystansem do idei wspierania klastrów i nie ulegać nadmiernej manii klastrów (clustermania). W rzeczywistości wartość tego typu inicjatyw
i efekty funkcjonowania stworzonych przez nie klastrów zweryfikuje czas.
W bibliotece Europejskiego Obserwatorium Klastrów (EUClusterObservatory)4 zgromadzono rozmaite dokumenty dotyczące niemieckich klastrów. Wiele pozycji jest poświęconych konkretnym skupiskom, np. klastrom w Nadrenii
Północnej, Westfalii, przemysłowi morskiemu czy kwestiom zrównoważonego
wzrostu i długofalowego finansowania, gronom w branży IT, bio-, nano-, mikro-,
obszarowi byłej NRD – Trójkątowi Chemicznemu (Saksonia-Anhalt, Saksonia,
Turyngia), klastrowi technologii laserowych w Berlinie-Brandenburgii czy kulturalnemu w Badenii-Wirtembergii5. W niektórych dokumentach zwraca się uwagę
na etapy tworzenia i stymulowania rozwoju klastrów.
Niemiecki instytut urbanistyki opisuje etapy krystalizowania się skupisk
z perspektywy pomocy władz, podkreślając, że zwieńczeniem prac powinna być
właściwa promocja (branding) (Difu-Berichte 3/2007). Inne badania akcentują
kwestie ciągłości i stabilności rozwoju, odwołując się do tzw. dobrych przykładów
i opisując success stories (Buhl 2010). Oferują też rozpoznanie tzw. Komptenznetze i Spitzenklaster, czyli wiodących centrów i sieci zgromadzonych w ramach inicjatywy Kompetenznetze Deutschland (Meier zu Köcker 2010). Dostępne prace
starają się umiejscowić niemieckie skupiska na tle innych w Europie (Norwegii,
Francji i EU), opisują historyczny rozwój zarówno landowych, jak i ogólnokrajowych inicjatyw, których początki sięgają Hesji i roku 1990. Zaskakujące jest to,
że w RFN dominują klastry zewnętrznie i odgórnie inicjowane, ale to te powstałe
oddolnie są bardziej umiędzynarodowione. Mediana liczby członków klastrów
wynosi 50, udziału prywatnego finansowania 48%, a populacji MSP 56%, przy
czym zaobserwowano różnice w zależności od branży. Skupiska sektora energetycznego cechuje większa liczba dużych firm, a biotechnologicznego – małych
firm. W wielu przypadkach widocznym mankamentem jest słaby rozwój grup roboczych (working groups) i promocji na zewnątrz.
The European Cluster Observatory powstało w ramach 6. Programu Ramowego UE inicjatywy Europa Innova; jest finansowane ze środków Dyrekcji Generalnej Przemysłi i Przedsiębiorstwa Komisji Europejskiej, a zarządzane przez Center for Strategy and Competetiveness na Stockholm School
of Economics. Mapowanie klastrów bazowało na 38 kategoriach klastrowych, tj. aglomeracjach
zatrudnienia w skoncentrowanych przestrzennie przemysłach w 259 regionach (głównie NUTS 2).
5
Clusterinitiativen unter Druck!?; Finanzierungsmodelle helfen Nachhaltigkeit sichern; Exzellenz,
Das Clustermagazin Nordrhein-Westfalen Ausgabe 1 und 2; The role of maritime clusters to enhance the strength and development of maritime sectors, Country report – Germany; Chemical industry clustering efforts in central Germany; Laser Technology in Berlin-Brandenburg; Kultur- und
Kreativwirtschaft Baden-Württemberg, Datenreport 2010.
4
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Klastry, jak przyjęto w raporcie (zbadano 77 ze 107 zidentyfikowanych skupisk), to nie tylko regionalna koncentracja podmiotów specjalizujących się w określonej branży, ale także wymiar instytucjonalny, czyli element zarządzania. Jak
wskazują wyniki badań, o sukcesie skupiska oprócz fundamentów decydują też
strategia i promocja czy obecność w mediach. Istotny jest w miarę zrównoważony
udział poszczególnych rodzajów członków, tj. małych i dużych firm, uniwersytetów
i jednostek badawczych czy dostawców usług. W przypadku zidentyfikowanych
klastrów niemieckich niepokoić może stosunkowo słaby rozwój usług i fakt, że
klastry utrzymują się głównie ze składek członkowskich, a nie działalności komercyjnej. W badaniu zidentyfikowano też zasadnicze wyzwania dla klastrów, wśród
których znalazły się zrównoważone finansowanie, intensyfikacja współpracy na
rzecz rozwoju technologii, internacjonalizacja, czy wzmocnienie kooperacji między
uczestnikami klastra. Wykazano, że lepsze wyniki osiągają klastry większe i powstałe w wyniku oddolnej inicjatywy (Meier zu Köcker, Garnatz 2012)6.
Podsumowując, biblioteka EUClusterObservatory obejmuje zasadniczo dwa
rodzaje dokumentów. Po pierwsze, syntetyczne, dotyczące grup klastrów, stosujące określoną metodologię i mapujące skupiska. Po drugie, dotyczące konkretnych krajów związkowych lub branż. Z racji odmiennych tematów i zagadnień
oraz stosowanej techniki trudno porównywać te badania, jakkolwiek dostarczają
one niewątpliwie ciekawych wniosków o krajobrazie i kondycji klastrów w RFN.
Ich przegląd uwypukla też immanentne dla klastrów problemy, między innymi
konieczność rozróżniania między faktyczną aglomeracją podmiotów a branding
skupiskami.
W piśmiennictwie naukowym dotyczącym niemieckich klastrów poruszane są
przede wszystkim kwestie metodologii oraz identyfikacji gron, postulaty doprecyzowania ich diagnozowania i uszczegółowienia specyfiki, zwłaszcza w odniesieniu do innych koncepcji, np. tradycyjnych aglomeracji. Thomas Brenner proponuje
metodę identyfikacji skupisk bazującą na danych dotyczących trzeciego poziomu
klasyfikacji działalności gospodarczej i oferuje przegląd branż pod kątem ich podatności na procesy klasteringu (Brenner 2006, 1–14.). Z kolei M. Titze (2011)
diagnozuje klastry, stosując metodę tablicy przepływów (QIOA), która pozwoliła
na zmapowanie klastrów tylko w 27 z 439 niemieckich jednostek terytorialnych
NUTS3. W innym artykule T. Brenner, badając dynamikę skupisk, konstatuje na
przykładzie danych empirycznych z RFN, że duża liczba procesów innowacyjnych i silna współpraca między podmiotami, w tym z władzami lokalnymi, jest
charakterystyczna dla regionów, w których krystalizują się klastry (Brenner 2005,
921–938). Z kolei R. Sternberg i T. Litzenberger (2004) identyfikują regiony z klastrami przemysłowymi i analizują ich środowisko przedsiębiorcze.
Syntetyzujący przegląd specyfiki niemieckich klastrów oddolnych i odgórnie tworzonych oferuje
opracowanie „Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami
a Koreą. Ciągłość, stabilność i efektywność. W jaki sposób sieci i klastry mogą osiągnąć zrównoważony rozwój” autorstwa G. Meier zu Köcker i L. Garnatz (Wydanie I, Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości 2012). Por. aneks, tabele 3,4.
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Bazując na danych Federalnego Urzędu Pracy i zbiorów Global Entrepreneurship Monitor (GEM), testowano popularną, ale rzadko empirycznie weryfikowaną hipotezę zakładającą pozytywny związek między lokalizacją w regionie
jednego lub kilku klastrów przemysłowych a liczbą start-upów w tym regionie.
Z kolei H.O. Roch i R. Sternberg (2005) starają się dokonać rozróżnienia między
klastrami a klasycznymi aglomeracjami przemysłowymi i określić ich wpływ na
regionalną przedsiębiorczość. Definiując klastry jako geograficznie skoncentrowaną grupę firm i instytucji reprezentujących powiązane przemysły, a aglomeracje jako klastry pozbawione sieci, badacze wykazali, że o ile klastry faktycznie
wywierają wpływ na poziom przedsiębiorczości, o tyle aglomeracje już nie. Porównując mechanizmy specyficzne dla klastrów i aglomeracji, wykazano, że te
ostatnie bazują na rywalizacji i w efekcie nie pozwalają na rozwijanie współpracy.
Uzyskane wyniki sugerują, że klastry, dające pozytywne efekty, są znacznie lepszym środowiskiem stymulującym przedsiębiorczość właśnie dzięki wymiarowi
społeczno-instytucjonalnemu stanowiącemu ramy współpracy. M. Brachert (2011)
zwraca uwagę, że dla powodzenia polityki klastrowej i wzrostu konkurencyjności
oraz innowacyjności konieczne jest precyzyjne diagnozowanie i mapowanie gron.
Łącząc metody tabeli przepływów z miernikami koncentracji, zidentyfikowano
wertykalne i horyzontalne skupiska przemysłowe. Badania poświęcone klastrom
motoryzacyjnym w RFN miały na celu określenie roli, jaką odgrywa w konkurencyjności tego sektora konfiguracja wiedzy (Plum, Hassink 2013, 206–226),
w szczególności tego, jakie znaczenie uczestnicy klastra w południowo-zachodniej Saksonii przypisują wiedzy analitycznej (analytical knowledge base), a jakie
– wiedzy syntetycznej (synthetic knowledge base). Uzyskane dzięki pogłębionym
wywiadom rezultaty wskazują na istotniejsze znaczenie tej ostatniej. Odnosząc to
do specyficznej pozycji regionu – między zaawansowanymi innowacyjnie centrami Europy Zachodniej a nisko kosztowymi ośrodkami w Europie Wschodniej –
można mieć wątpliwości, czy taka konfiguracja z dominacją wiedzy syntetycznej
jest w stanie zapewnić konkurencyjność klastra w dłuższej perspektywie.
Szczególną uwagę poświęcono sektorom kreatywnym (creative industries)
jako motorom wzrostu gospodarczego i rozwoju regionalnego, często wykazując
ograniczoną efektywność działań politycznych (Apitzsch, Piotti 2012, 921–936;
Rolf 2012, 293–315; Scherer, Gutjahr, Strauf 2012, 128–139). Usystematyzowane spojrzenie na kwestie promowania klastrów w nowych krajach federacji celem pobudzenia ich rozwoju było możliwe dzięki zastosowaniu trójwymiarowej
koncepcji jąder rozwoju gospodarczego (Rosenfeld 2006). Obszary takie starano
się zidentyfikować i opisać za pomocą następujących charakterystyk: sieci powiązań przedsiębiorstw, aktywności branżowej oraz wykazywanych kompetencji
innowacyjnych. W ten sposób możliwe było określenie miejsc predysponowanych do rozwoju właśnie dzięki posiadanym zasobom lokalnym. Takie podejście
umożliwiło też zdiagnozowanie słabości poszczególnych regionów i wypracowanie wskazówek dla decydentów politycznych w celu zintensyfikowania pomocy
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dla klastrów i poprawy jej efektywności. Badania dotyczące przestrzennie skoncentrowanych przemysłów (Spatially Concentrated Industries) we wschodnich
Niemczech ujawniły, że choć takie skupiska funkcjonują, to rzadko wykazują
własności klastrowe, tj. są wspierane przez sieć dodatkowych aktywności i mają
innowacyjne kompetencje (Rosenfeld 2007, 73). Na 347 zidentyfikowanych przestrzennie skoncentrowanych przemysłów 61 wykazało jedną z cech jakościowych
klastra, tj. sieć biznesową lub innowacyjne kompetencje, i tylko 55 obie charakterystyki. Niezadowalające rezultaty dotychczas prowadzonej polityki wyrównywania wschodnio-zachodnich różnic sugerują, że należy skupić wysiłki właśnie
na stymulowaniu rozwoju klastrów, wspierając SCI rozbudową ich kompetencji
i sieci aktywności biznesowej (np. własna strona internetowa, działania marketingowe, własna marka, logo).
Nowym orężem w doskonaleniu atrakcyjności RFN może się stać koncepcja Industrie 4.0 (Heng 2014). Zgodnie z nią przyszłość produkcji przemysłowej
będą wyznaczać: automatyzacja, elastyczność oraz pionowe i poziome integracje
w ramach łańcucha wartości dodanej. Odnosząc tę koncepcję do polityki klastrowej i idei wspierania klastrów jako motorów wzrostu, która była modna jeszcze
kilka lat temu, można dojść do wniosku, że idea czwartej generacji przemysłu
ma ją zastąpić. Traktowanie Industrie 4.0 jako koncepcji całkowicie nowej i konkurencyjnej wobec idei klastrów nie wydaje się jednak uzasadnione. Wiele elementów Industrie 4.0 nawiązuje do znanych z klastrów korzyści, np. powiązania
w ramach łańcucha wartości dodanej. Co więcej, do zakończonej powodzeniem
implementacji Industrie 4.0 wymagane są: zaufanie, standardy, wspólne normy
itp., a więc kryteria niejako naturalnie obecne w klastrach. Przemysł czwartego
stopnia / czwarta rewolucja przemysłowa inkorporuje zjawiska takie jak big data,
cloud computing, inteligentne budynki, produkty czy sieci oraz internet sieci. Zakłada w pełni zintegrowane i inteligentne otoczenie, czyli łańcuch produkcji silnie
wiążący kolejne etapy dzięki zastosowaniu wysokiej jakości łączności zapewniającej dostępność informacji.
W RFN przykładem procesów immanentnych dla przemysłu czwartej generacji może być współpraca sektora budowy maszyn, elektrotechnicznego i IT.
Integracja produkcji, marketingu i logistyki, możliwa dzięki nowoczesnej telekomunikacji, jest de facto emanacją bliskości relacji obecnej w klastrach dzięki
fizycznej koncentracji w jednym miejscu. Jest też realizacją koncepcji internetu
rzeczy i procesów. Poprawia wydajność i obniża koszty, skraca produkcję i fazy
testowe, umożliwia przedłużenie przydatności i żywotności produktów, zapewnia elastyczną reakcję i „zastępowalność” wypadających elementów (dostawców) dzięki gęstej sieci powiązań, a także pozwala na produkcję pojedynczych
sztuk, nie ograniczając rentowności jedynie do masowej produkcji. Właśnie przemysł 4.0 ma być gwarancją zachowania konkurencyjności w krajach wysokich
płac, starzejącego się społeczeństwa i oszczędności energetycznej, pozwalającą
na dostosowanie oferty do szybko zmieniających się potrzeb rynku i oczekiwań
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co do wysokiej jakości (Industrie 4.0, 2014). Jednak nim rozwinie on w pełni
możliwości aplikacyjne i zacznie przynosić pozytywne efekty w gospodarce, należy ustosunkować się do kwestii bezpieczeństwa sieci i jakości przesyłu danych.
Sprawność połączeń internetowych prawdopodobnie przesądzi o powodzeniu idei
smart factories. Koncepcja przemysłu czwartego stopnia – lansująca w przeciwieństwie do klastrów różnorodność działalności, a nie jej specjalizację, i wymagająca wysokiej jakości sieci telekomunikacyjnych, rozwiniętej łączności – premiuje aglomeracje i duże miasta. To one oferują korzyści urbanizacji i zapewniają
odpowiednią infrastrukturę niezbędną do rozwoju inteligentnych przedsiębiorstw.
Wydaje się, że fundamenty koncepcji przemysłu czwartej generacji można
odnaleźć w skali lokalnej właśnie w klastrach. Skupiska umożliwiają bowiem,
dzięki bliskości podmiotów i związanej z tym atmosferze zaufania, elastyczność
produkcji, szybkość reakcji i większe dopasowanie do potrzeb najczęściej lokalnie obecnego klienta. To, co odróżnia przemysł 4.0 od klastrów, to zapewne zasięg
terytorialny i zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Biorąc pod uwagę wyzwania techniczne (infrastruktura, wolna od zakłóceń komunikacja, bezpieczeństwo przesyłu danych), prawne i dotyczące standaryzacji, można stwierdzić, że klastry będą jeszcze przez jakiś czas alternatywą dla
w pełni rozwiniętego przemysłu czwartej generacji.
Podsumowując przeprowadzony przegląd wybranej literatury, można zauważyć, że procesy delokalizacji zachodzące w RFN powinny, mimo wykazywanej
niewysokiej zyskowności, sprzyjać długookresowemu rozwojowi gospodarczemu, przesuwając działalność na wyższe poziomy w łańcuchach wartości dodanej i zwiększając zapotrzebowanie na wysoce wykwalifikowaną kadrę. Potrzeba
przeorientowania modelu funkcjonowania gospodarki staje się widoczna także
w aspekcie nowych zjawisk, np. Industrie 4.0 czy nextshoringu. Zatem Republika Federalna, czując się zagrożona delokalizacją, nie powinna torpedować tego
typu zjawisk, tylko dbać o utrzymywanie i ciągłą poprawę nadal bardzo wysokiej
atrakcyjności inwestycyjnej, między innymi sprzyjać rozwojowi klastrów jako
skupisk oferujących korzyści stymulujące aktywność przemysłową i biznesową.

Materiał badawczy, cel badania i metoda
Punktem wyjścia prowadzonych analiz było założenie, że we współczesnych
gospodarkach klastry są czynnikiem wzrostu, a dzięki oferowanym korzyściom
atrakcyjną lokalizacją (Standort) zarówno dla rodzimych podmiotów, jak i inwestorów zagranicznych. Celem podejmowanych prac było zatem rozpoznanie
niemieckich klastrów w kontekście atrakcyjności RFN ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru (branża) i geograficznego rozmieszczenia (wschodnie
i zachodnie Niemcy). Podstawą badań stała się statystyka opisowa wykorzystująca dostępne materiały i krytyczny przegląd literatury naukowej oraz raportów re119

gionalnych itp. (zawarty w części drugiej). Przyjęto, że zmiany populacji klastrów
dotyczące liczby zarówno działających w nich firm, jak i pracujących osób mogą
być świadectwem ewentualnej zdolności skupisk do utrzymywania obecnych
i pozyskiwania nowych członków. Tym samym dynamika rozwojowa klastrów
jest pewną miarą atrakcyjności danych lokalizacji.
Według Europejskiego Obserwatorium Klastrów spośród 100 najwyższej jakości klastrów (trzygwiazdkowych) 30 zlokalizowanych jest na terenie RFN (Ketels
2012). Niewątpliwą zaletą baz EUClusterObservatory jest ich uniwersalna i jednolita dla wszystkich krajów metodologia diagnozowania i mapowania skupisk,
co sprawia, że dane są porównywalne (Star Clusters in Germany 2011). Istotnym
mankamentem jest jednak różnorodny stopień agregacji jednostek terytorialnych
traktowanych jako obszar potencjalnego występowania klastrów. Jest to szczególnie widoczne w przypadku RFN, kiedy to porównywane są obszary takie jak całe
landy (Nadrenia Północna, Westfalia) oraz miasta (Lipsk)7. Bazy dostarczają informacji o klastrach tylko jako kategoriach statystycznych, tj. wyróżniających się koncentracją zatrudnienia w danej branży. Informują o kolokacji pewnych przemysłów
i o profilu regionu, przy czym regionem tym, jako że korzystano z danych NUTS2,
może być cały kraj, jak to jest w przypadku Danii, czy też obszar aglomeracji miejskiej, np. Stuttgart. Odwołując się do 258 jednostek terytorialnych NUTS 2 i 38 tzw.
kategorii klastrowych (branż, poziom czterocyfrowy statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE), wyłoniono około 10 tys. obszarów, w których można
było zidentyfikować klastry. W sumie wyróżniono 2 tys. skupisk, którym przyznano od jednej do trzech gwiazdek. Zmapowano: 155 klastrów trzygwiazdkowych,
co stanowiło 8% całej populacji, 524 dwugwiazdkowych (29%) oraz 1338 jednogwiazdkowych (67%). Gwiazdki przyznawane są za rozmiary (size), specjalizację
(specialisation) i koncentrację (focus). Pierwsza gwiazdka za wielkość zatrudnienia
przyznawana jest pierwszym 10% klastrów w Europie w danej kategorii (to w nich
skupione jest gros zatrudnionych w danej branży w Europie). Druga przysługuje
10% najlepszych europejskich klastrów uszeregowanym pod względem proporcji
zatrudnienia w danej kategorii (branży) w regionie w stosunku do całkowitego zatrudnienia w regionie, do zatrudnienia w klastrach w tej branży do całkowitego
zatrudnienia w Europie (mierzy jak wiele danej specjalności skupionej jest właśnie
w tym klastrze). Trzecia jesy przyznawana 10% najlepszych skupisk; mierzy udział
zatrudnienia w klastrze do zatrudnienia w regionie ogółem (to klastry, które odpowiadają za lwią część pracujących w regionie).
Podstawą rozpoznania klastrów niemieckich pod kątem ich atrakcyjności lokalizacyjnej stały się bazy EUClusterobservatory identyfikujące w RFN 314 klastrów, wśród których było 30 trzygwiazdkowych (9,5%), 94 dwugwiazdkowych
(30%) i 190 jednogwiazdkowych (60,5%). Proporcje „jakości” klastrów niemieckich prezentują się nieco lepiej niż średnia dla EU, gdyż większe są populacje klaZe względu na wielość i różnorodność typów lokalizacji – regionów i mniejszych obszarów oraz
miast – zdecydowano się na stosowanie w pracy oryginalnego niemieckiego nazewnictwa.
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strów dwu- i trzygwiazdkowych (Star Clusters in Germany 2011). Na podstawie
tych danych starano się określić:
1. najbardziej sklastrowane przemysły, tj. branże najbardziej podatne na
tworzenie skupisk, o czym świadczyłaby liczba skupisk zidentyfikowanych w danym sektorze;
2. najbardziej sklastrowane regiony, tj. kraje związkowe lub mniejsze obszary, w tym miasta, w których zdiagnozowano największą liczbę klastrów;
3. dynamikę rozwojową klastrów, tj. zmiany ich populacji i to w odniesieniu zarówno do liczby zatrudnionych, jak i firm;
4. potencjał klastrów, czyli przeprowadzane w nich inwestycje.

Wyniki
Jak wynika z przeprowadzonej analizy bazującej na danych EUObservatory, najbardziej sklastrowanym regionem Niemiec jest Niedersachsen, w którym zdiagnozowano aż 25 klastrów, a następnie Oberbayern z 19 klastrami. Obok tych rozległych
obszarów wysokie trzecie miejsce zajmuje Stuttgart, w którym zlokalizowanych
jest aż 17 klastrów, a po 16 w Rheinland-Pfalz i Köln (aneks, tabela 5). Znamienne,
że liczne skupiska wykazano zarówno na obszarach będących całymi lub częścią
dużych landów, jak i w miastach – Kolonii, Darmstadt czy Dusseldorfie.
Mapa 1. Rozmieszczenie klastrów w RFN wg EUClusterObservatory

Źródło: opracowanie własne.
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Najbardziej sklastrowanym przemysłem okazują się usługi finansowe reprezentowane przez 32 grona i usługi biznesowe – 28 skupisk, następnie technologie
produkcji – 22, sprzęt medyczny i produkcja instrumentów – 20 (aneks, tabela 6).
Potencjał rozwojowy przybliżony skalą inwestycji można ocenić jedynie
w przekroju regionów, a nie poszczególnych branż. Z dostępnych danych wynika, że wśród 33 wyróżnionych obszarów poziom inwestycji w okresie 2000–2011
wzrastał w 10 z nich, malał zaś w pozostałych 23. Pod względem średniego poziomu inwestycji w tys. euro na zatrudnionego wyróżniają się Hamburg i Oberbayern
z nakładami przekraczającymi 20 tysięcy.
Tabela 1. Wartość inwestycji w klastrach
Klaster
Hamburg
Oberbayern
Darmstadt
Mittelfranken
Bremen
Oberpfalz
Stuttgart
Schwaben
Dresden
Karlsruhe
Tübingen
Köln
Berlin
Freiburg
Dusseldorf
Saarland
Rheinland-Pfalz
Niedersachsen
Detmold
Kassel
Mecklenburg-Vorpommern
Niederbayern
Brandenburg
Leipzig
Schleswig-Holstein
Münster
Thüringen
Unterfranken
Giessen
Arnsberg
Chemnitz
Sachsen-Anhalt
Oberfranken

Średni poziom
26,33
21,02
14,71
14,64
14,23
13,68
13,61
13,24
12,94
12,76
12,67
12,05
12,01
11,86
11,76
11,76
11,42
11,38
11,35
11,33

Źródło: opracowania własne.
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11,27
11,11
11,07
11,04
11,03
10,96
10,80
10,74
10,56
10,52
10,35
10,07
9,81

Tabela 2. Dynamika inwestycji w klastarch
Klaster
Hamburg
Oberpfalz
Oberbayern
Tübingen
Münster
Giessen
Kassel
Schwaben
Darmstadt
Stuttgart
Karlsruhe
Freiburg
Detmold
Mittelfranken
Niederbayern
Rheinland-Pfalz
Dresden
Arnsberg
Bremen
Köln
Schleswig-Holstein
Niedersachsen
Düsseldorf
Unterfranken
Thüringen
Saarland
Oberfranken
Mecklenburg-Vorpommern
Chemnitz
Leipzig
Sachsen-Anhalt
Brandenburg
Berlin

Średni wzrost inwestycji
w badanym okresie (%)

1,67
1,13
1,13
1,11
1,06
1,06
1,05
1,04
1,04
1,04
0,97
0,97
0,97
0,93
0,90
0,89
0,89
0,88
0,88
0,88
0,87
0,84
0,84
0,82
0,81
0,80
0,75
0,71
0,70
0,66
0,65
0,64
0,37

Liderami pod względem wzrostu średniego poziomu nakładów inwestycyjnych są Hamburg, Oberpfalz i Oberbayern. Przeprowadzona analiza pozwala
zauważyć powiększającą się koncentrację potencjału, co oznacza, że „najlepsi
rozwijają się najszybciej”. Do oceny dotychczasowych tendencji rozwojowych
niemieckich klastrów posłużono się dwoma rodzajami zmiennych – liczbą pracowników i populacją firm – w szczególności biorąc pod uwagę zmiany, jakie
zachodziły dla każdego z tych wymiarów. Informacje te miały umożliwić sklasyfikowanie skupisk (patrz aneks, tabela 7). Przyjęto, że wzrost liczby firm i liczby
pracowników w klastrze oznacza ekspansję. Jednocześnie, jeśli szybszy jest wzrost
firm, mamy do czynienia z rozwojem ekstensywnym8, a jeśli szybszy pracowników
– z rozwojem intensywnym. Wzrost liczby pracowników i spadek liczby firm
oznacza agregację, czyli powstawanie coraz większych firm. Sytuacja odwrotna,
tj. wzrost liczby firm, któremu towarzyszy spadek liczby pracowników, wiąże
się z rozdrobnieniem, czyli malejącymi rozmiarami firm, a jednoczesny spadek
liczby podmiotów i zatrudnionych, czyli kurczenie się klastra, może się wiązać z:
1. szybszym spadkiem populacji firm, czyli powodować relokację siły roboczej (zasoby pracy przenoszone są do innych podmiotów);
2. szybszym ubywaniem pracowników, czyli odchudzaniem firm (uszczuplanie).
Zastosowanie tych dwóch wymiarów pozwoliło na klasyfikację klastrów.
Rysunek 1. Klasyfikacja klastrów niemieckich według zmian liczby pracujących i przedsiębiorstw
firmy

Ekstensywna ekspansja

38
99
Rozdrobnienie
Intensywna ekspansja

51

Zatrudnienie

Odchudzanie

40

Agregacja

Relokacja

42

44
44
Źródło: opracowanie własne.
Nawiązanie do koncepcji intensive and extensive margin w handlu zagranicznym, kiedy to, w uproszczeniu, wzrost zagregowanego eksportu może być przypisany większej liczbie eksportujących firm (nowe
podmioty) lub większemu wolumenowi eksportu firm już działających (intensyfikacja). F. di Mauro,
F. Pappadà, Eurozone external adjustment and real exchange rate movements: The role of firm productivity distribution, 2 June 2014, www.voxeu.org/article/exchange-rates-and-trade-adjustment-fat-tails-matter.
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Z przeprowadzonej analizy wynika, że wśród niemieckich klastrów dominują te
podlegające ekspansji, zwłaszcza szybciej zwiększające liczbę zatrudnionych (intensywna ekspansja). Jednocześnie popularne są procesy odwrotne tj. zanikania
skupisk i to zarówno w sensie redukcji pracujących (odchudzanie), jak i liczby
działających firm (relokacja). Rozkład procesów rozwojowych klastrów zarówno
dla RFN jak i z uwzględnieniem sytuacji części wschodniej zaprezentowano na
wykresach 1–4.
Wykres 1. Ogólna klasyfikacja zmian rozwojowych klastrów w całych Niemczech9

Niemcy
rozdrobnienie
16%
wzrost
44%

agregacja
13%

regres
27%
Źródło: opracowanie własne.
Wykres 2. Ogólna klasyfikacja zmian rozwojowych klastrów w Niemczech Wschodnich

Niemcy Wschodnie

wzrost
45%

rozdrobnienie
21%
agregacja
7%

regres
27%
Źródło: opracowanie własne.

Ogólna klasyfikacja uwzględnia jedynie zmiany w zakresie liczby firm w klastrze i wielkości zatrudnienia, bez specyfiki wzrostu i regresu.
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Wykres 3. Dokładna klasyfikacja zmian rozwojowych klastrów w całych Niemczech10

Niemcy
ekstensywny
12%

rozdrobnienie
16%

agregacja
13%

intensywny
32%

relokacja
14%

odchudzanie
13%
Źródło: opracowanie własne.

Wykres 4. Dokładna klasyfikacja zmian rozwojowych klastrów w Niemczech Wschodnich

Niemcy Wschodnie
ekstensywny
7%

intensywny
39%

rozdrobnienie
20%
agregacja
7%
relokacja
9%

odchudzanie
18%
Źródło: opracowanie własne.

Proporcje rozkładu klastrów są zbliżone w obu częściach RFN. Zasadniczo
większość badanych gron podlega pozytywnym procesom ekspansji, zarówno
w całych Niemczech, jak i na terenach byłej NRD. Zanikanie skupisk – niestety
także dość popularne (27% badanej grupy) – na wschodzie wiąże się głównie z odchudzaniem, czyli szybszym spadkiem liczby zatrudnionych aniżeli liczby działaDokładna klasyfikacja uwzględnia nie tylko kierunek zmian liczby firm i wielkości zatrudnienia
w klastrze (tj. wzrost/spadek), ale także w przypadku rozwoju i regresu klastra bierze pod uwagę
relacje między tymi zmianami (skala spadku/wzrostu, „czy mocniej zmienia się populacja przedsiębiorstw czy rozmiary zatrudnienia”).
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jących firm (18% wobec 9% relokacja). Podczas gdy dla Niemiec jako całości to
relokacja – zmniejszanie się populacji aktywnych przedsiębiorstw przy słabszym
spadku zatrudnionych w nich pracowników – jest zjawiskiem powszechniejszym
(14% wobec 13%). Procesy „rozdrobnienia” klastrów, a więc wzrostu liczby firm
członków przy spadku zatrudnionych, występują częściej niż odwrotna „agregacja”, kiedy to redukcji populacji przedsiębiorstw w klastrze towarzyszy wzrost
liczby pracujących, przy czym przewaga tego pierwszego zjawiska jest szczególnie wyraźna dla terenów byłej NRD. Swoista „popularność” tendencji „odchudzania klastrów” i „rozdrobnienia” (kiedy to spadki liczby pracujących dominują
nad zmianami liczby aktywnych firm) zauważalna we wschodnich Niemczech pośrednio może być interpretowana jako odzwierciedlenie postępujących procesów
depopulacji terenów byłej NRD – masowych migracji, starzenia się i kurczenia
liczby ludności.
Podsumowując, można powiedzieć, że o ile dynamika zmian rozwojowych
klastrów obserwowana w części wschodniej nie odbiega zasadniczo od tej zachodzącej w całych Niemczech, o tyle może niepokoić skala inwestycji i tempo
ich wzrostu. Nowe kraje związkowe wykazują pod tym względem istotne zapóźnienia. Nie tylko charakteryzuje je niski poziom wydatków inwestycyjnych,
ale także mała dynamika ich przyrostów. Warto w tym kontekście nadmienić, że
z inicjatywy ministra gospodarki S. Gabriela w 2014 r. ukonstytuowało się nowe
gremium stymulowania inwestycji Expertenkommission zur Stärkung von Investitionen in Deutschland. Złożone z ekspertów, naukowców oraz praktyków ma
przygotowywać plany i opracowywać sposoby pobudzania inwestycji prywatnych i publicznych w RFN.
Niezależnie od własnych analiz statystycznych przeprowadzony przegląd
dostępnej literatury dotyczącej klastrów w krajobrazie gospodarczym RFN pozwala skonstatować, że obok bardzo licznych krajowych działają także klastry
transgraniczne – BioValley na pograniczu szwajcarsko-francuskim), czy Eshede
na granicy z Holandią. Klastry występują także w miastach, a szczególną pozycję
zaczyna odgrywać stolica kraju. Berlin – siedziba takich start-upów jak Zalando, Researchgate – staje się swoistym hotspotem niemieckiej gospodarki (The
Economist, 03.10.2013). Jak wskazują doświadczenia innych państw, początki
klastrów sięgają bardzo często aglomeracji. Start-upy rozwijały się dynamicznie
w Tel Awiwie, Londynie, Nowym Jorku czy właśnie Berlinie.
Szczególna rola we wspieraniu ich ekspansji przypada władzom miejskim
najlepiej znającym lokalne problemy. Postuluje się między innymi tworzenie
start-up delivery unit – specjalnych jednostek pomocniczych (Kirchherr, Scherf,
Suder 2014). W przypadku stymulowania klastrów ich celem byłoby po pierwsze
– zapewnianie środowiska sprzyjającego start-upom, jednak wystrzegającego się
tzw. „typowania czempionów”, po drugie – mediowanie i godzenie różnorodnych
celów wielu udziałowców klastra. Taka jednostka powstała w Berlinie w urzędzie
burmistrza. Zajmuje się ona identyfikowaniem problemów, „wąskich gardeł” czy
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innych ograniczeń mogących skutecznie blokować rozwój skupiska. Dla dynamicznego wzrostu ekosystemu konieczna jest sprawna organizacyjnie struktura
nastawiona na realizację określonych projektów.
Rozwój badań nad klastrami i aktualne prace w tym zakresie rzucają światło
na nowe elementy kluczowe dla gron, w tym kapitał społeczny jako nieodzowny czynnik zespalający członków klastra i de facto gwarantujący efekty synergii (Ketels, Lindqvist, Sölvell 2012; Saxenian 1990). Niestety, te zagadnienia
ze względu na swoją specyfikę w zasadzie nie są obiektem masowych baz danych czy też statystyk dotyczących klastrów. Uniwersalna i w pewnym sensie
obligatoryjna sprawozdawczość skupisk zapewniłaby porównywalność jednostek
i umożliwiła większe badania przekrojowe. Z reguły problematyka ta jest opisana
w konkretnych studiach przypadków, a bazy danych odwołują się do zagregowanych informacji, takich jak wielkość sprzedaży czy liczba pracowników. Innym
ważnym elementem jest kapitał wiedzy, w szczególności sposób jej generowania
i rozprzestrzeniania w klastrach (Malmberg, Power 2003). Jest on kluczowy dla
konkurencyjności firm (Lawson 2000). Pewnym specyficznym kapitałem wiedzy są kompetencje, które pozwalają firmom na wykonywanie pewnych

czynności – zwłaszcza na rozwiązywanie problemów – efektywniej niż
inni (Foss, Knudsen 1996). Sugerowana przez Fosa i Knudsena teoria
kompetencji firmy jest próbą konceptualizacji przedsiębiorstwa w kategoriach jego kompetencji, a więc postrzegania go jako repozytorium
pewnej wiedzy i umiejętności (tworzących kompetencje), zdolnego do
dalszego gromadzenia, ochrony, rozwijania i stosowania tych kompetencji na rynku w postaci dóbr i usług, co determinuje długookresową
przewagę konkurencyjną firmy. Spojrzenie na firmę z perspektywy
kompetencji wskazuje na strategiczne znaczenie tych zasobów firmy,
które są nienamacalne, związane z wiedzą i mają tzw. milczący charakter, co utrudnia dzielenie się nimi z innymi. Według Fossa i Knudsena specyficzna kompozycja kompetencji może generować trwałą
przewagę konkurencyjną firmy. Eriksen i Mikkelsen (1996) zwracają uwagę

na własności kluczowych kompetencji gwarantujące ostatecznie przewagę konkurencyjną, takie jak trudności z określeniem wartości kompetencji, współzależność, dziedziczność czy kumulacyjne uczenie się. Właściwości te nawiązują silnie
do charakterystyk klastra – koncentracji przestrzennej, interakcyjności, wspólnej
trajektorii rozwoju, konkurencji i kooperacji (Brodzicki, Szultka 2002).
W artykule starano się przeprowadzić analizę porównawczą niemieckich
skupisk w celu ocenienia tendencji rozwojowych, jakim podlegają, i z zamiarem uchwycenia ich specyfiki, tj. wykazania ewentualnych różnic i podobieństw
w przekroju nowych i starych krajów federacji. Ujednolicone porównanie według
jasnego wzorca było możliwe tylko w przypadku kilku podstawowych zmiennych.
Brakuje bowiem odpowiednich baz danych dotyczących kluczowych dla rozwoju
klastrów innych, głównie miękkich, czynników. Wydaje się, że aby w systema127

tycznej porównawczej ocenie klastrów wewnątrz kraju czy między państwami
móc wyjść poza proste zagregowane informacje o wielkości zatrudnienia czy liczbie firm, należy prowadzić prace nad zaprojektowaniem i stworzeniem odpowiednich repozytoriów.

Wnioski
Tłem badań prezentowanych w artykule była koncepcja Standort i wpływ, jaki
mają na nią klastry, które stały się integralną częścią krajobrazu gospodarczego,
składową atrakcyjności lokalizacji i determinantą konkurencyjności. Jeśli przyjąć,
że korzyści, które oferują, przewyższają efekty negatywne, to ich rozwój (rosnąca
liczba firm i/lub zatrudnionych), podobnie jak poprawę potencjału (inwestycje),
należy traktować w kategoriach pozytywnych, a branże i regiony, w których występują, jako bardziej otwarte na światową globalizację. Mając to na uwadze i odwołując się do uzyskanych wyników, należy stwierdzić, że:
1. Niedersachsen, w którym zdiagnozowano aż 25 klastrów, Oberbayern
z 19 klastrami, Stuttgart z 17 oraz Reinland Pfalz i Köln z 16 to regiony
najsilniej nasycone klastrami, a więc prawdopodobnie atrakcyjne dla inwestorów i prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Usługi finansowe, reprezentowane przez 32 klastry, usługi biznesowe
przez 28, technologie produkcji – 22 oraz sprzęt medyczny i instrumenty – 20 to najbardziej podatne na klastry branże w RFN, dzięki czemu
działający w nich inwestorzy mogą liczyć na dodatkowe korzyści, tzw.
klastrowe.
3. Najlepsze rokowania, sądząc po rozmiarach podejmowanych inwestycji,
mają regiony zachodnich Niemiec z Hamburgiem i Oberbayern na czele.
Obszary dawnej NRD znajdują się głównie w 3. dziesiątce pod względem średniego poziomu inwestycji i zajmują ostatnie miejsca w zakresie
wzrostu nakładów inwestycyjnych. Jedynym pozytywnie wyróżniającym
się na wschodnioniemieckiej mapie regionem jest Drezno z wyraźnie
wyższymi nakładami i większą dynamiką ich przyrostów.
4. Biorąc pod uwagę zmiany w zakresie liczby pracujących i działających
firm, można stwierdzić, że do tej pory w niemieckich klastrach dominowała tendencja wzrostowa. Jednocześnie zwiększała się zarówno baza
zatrudnionych, jak i populacja przedsiębiorstw; wzorzec ten charakteryzował także wschodnią część kraju (odpowiednio 44% i 45% badanych
skupisk). Jednak prawie jedna trzecia klastrów, zarówno w ujęciu RFN
jako całości, jak i części wschodniej, doświadczała regresu, a więc kurczącego się potencjału pracujących i aktywnych podmiotów (27%).
Wartość dodana przeprowadzonych badań wynika z faktu, że analizę klastrów wiążącej elementy geograficzne i branżowe przeprowadzono z perspektywy
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Standort. Przesądza o niej cały splot różnorodnych czynników, a RFN i tak nigdy
nie opierała swojej atrakcyjności lokalizacyjnej na niskich kosztach. Złowieszcze
prognozy przewidujące utratę bazy przemysłowej na skutek wzrostu płac czy cen
energii można w tym kontekście uznać za przesadzone. Ponadto z przeprowadzonej analizy wybranej literatury przedmiotu można wywnioskować, że choć
do delokalizacji faktycznie dochodzi, to przynosi ona określone korzyści, także w Niemczech. Mając na uwadze nieuchronność ogólnoświatowych tendencji
gospodarczych, w tym fragmentację produkcji i jej organizację w ramach rozsianych geograficznie węzłów w łańcuchu wartości dodanej, trzeba zauważyć,
że poszczególne kraje muszą odnaleźć właściwe sobie miejsce w międzynarodowym podziale pracy. Jednocześnie RFN pozostają atrakcyjne dla napływu BIZ
dzięki środowisku przyjaznemu biznesowi, którego elementem są między innymi
klastry. To one, po pierwsze, mogą zakorzeniać rodzime firmy, zapobiegając ich
delokalizacji, czyniąc ją mniej opłacalną, a po drugie – przyciągać zagraniczne
podmioty, dając możliwość podpięcia się niejako pod gotowe, sprawnie funkcjonujące struktury. Są to ekosystemy warte badania, bowiem jak soczewka skupiają
szereg problemów: rynku pracy, systemu innowacji, funkcjonowania łańcuchów
wartości dodanej i dostępności kapitału, które rozgrywają się w skali makro gospodarki narodowej i światowej.
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Streszczenie
Choć rządy Wielkiej Koalicji mogą mieć negatywne skutki dla stanu niemieckich
finansów publicznych, twierdzenie o pogorszeniu atrakcyjności lokalizacyjnej RFN
wydaje się nadużyciem. Pozyskiwanie inwestorów wymaga oferowania pewnych
pakietów czynników, np. w formie klastrów. W artykule podejmowana jest ocena
tendencji rozwojowych niemieckich klastrów. Większość badanych skupisk podlega procesom ekspansji. Zanikanie gron (na wschodzie) wiąże się głównie z odchudzaniem, czyli szybszym spadkiem liczby zatrudnionych niż liczby działających
firm, podczas gdy w przypadku Niemiec jako całości to relokacja – zmniejszanie
się populacji aktywnych przedsiębiorstw przy słabszym spadku zatrudnionych
w nich pracowników – jest zjawiskiem powszechniejszym. Procesy rozdrobnienia
klastrów, a więc wzrostu liczby firm przy jednoczesnym zmniejszeniu zatrudnienia
występują częściej niż odwrotna agregacja, kiedy to redukcji populacji przedsiębiorstw towarzyszy wzrost liczby pracujących. O ile dynamika rozwoju klastrów
obserwowana w części wschodniej nie odbiega zasadniczo od tej zachodzącej w całych Niemczech, o tyle niepokoić może skala inwestycji i tempo ich wzrostu.

Słowa kluczowe: inwestycje, klastry, atrakcyjność lokalizacji, RFN

Summary
Development Tendencies of German Clusters
Although the expansive policy of Great Coalition might have negative impact on
Germany’s public finance, claiming that this would significantly reduce country’s
attractiveness seems exaggerated. Gaining foreign investors relies on offering the
whole package of factors such as clusters. This article aims at evaluating development trends of German clusters. It proposes a classification drawing on firms population and labour force size. Obtained results indicate that most of German clusters
have been expanding. Clusters’ closing/vanishing is the result of downsizing i.e. the
faster decline of labour force than the number of active firm in East Germany, whereas in Germany it mainly reflects the relocation i.e. the steeper decline of cluster’s
companies than working population. Disaggregation (growing number of cluster’s
firm accompanied by reduction of labour force) outnumbers the opposite case i.e. the
aggregation when decrease of firms number goes along with expansion of employees. Whereas the development of East Germany clusters does not differ substantially
from the general German trend, the evolution of their investments may worry.

Key words: investments, clusters, attractiveness, Germany
JEL: L00, O1, O52, R1
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Aneks
Tabela 3. Przegląd specyfiki niemieckich klastrów oddolnych i odgórnie tworzonych
Klastry bottom-up

Egzogeniczne klastry top-down

Geneza

• na ogół ewoluowały
w czasie oraz były
inicjowane przez wielu
aktorów

• zazwyczaj ich powstanie
inicjowały instytucje polityczne
lub promotorzy współpracy
gospodarczej

Motywacja

• połączenie z powodu
wieloletniej znajomości
branży oraz współpracy
w celu uzyskania
obopólnych korzyści

• najczęściej motywacja mająca
źródło w polityce
regionalnej lub innowacji
• istotna rola polityki

Zarządzanie
klastrem

• najczęściej z ramienia MSP
lub instytucji, której zostało
to zlecone przez członków
• zazwyczaj przez aktywnego
aktora klastra

• często zew. koordynacja
(instytucje zarządzające
projektami, promotorzy
współpracy gospodarczej)
• ustanowione lub określone
przez politycznych
inicjatorów klastra przez
członka niezaangażowanego
w działania klastra

Charakterystyka
współpracy

• sterowana przez MSP
(peer-to-peer),
• ma praktyczne zastosowanie
• ma wysoką wartość dodaną dla
członków
• intensywna, zdecentralizowana
współpraca
• w różnych obszarach
tematycznych

• współpraca nie ma stałego
charakteru: dobra współpraca
aktorów, także w gronie MSP, które konkurują ze sobą w poziomej
strukturze lub
• ograniczona współpraca
między aktorami, jeśli wpływ
sfery polityki jest zbyt duży lub gdy
współpraca nie generuje wartości

Charakter
współpracy

• wysoce wiążący charakter,
wyrażający się pisemnym
zobowiązaniem oraz
wymaganymi opłatami
członkowskimi
• oczywiste korzyści dla członków
mają bezpośrednie przełożenie na
wiążący charakter współpracy
• zazwyczaj długoletnie
członkostwo

• współpraca o bardzo różnym charakterze, zależnie od koordynacji
klastra oraz od wartości wynikającej ze współpracy
• wysoce wiążący charakter
współpracy w przypadku
klastrów osiągających sukcesy
• z reguły współpraca o niewiążącym charakterze w przypadku klastrów inicjowanych przez instytucje
polityczne

Zakres
tematyczny

• ma praktyczne
zastosowanie oraz jest
zorientowany problemowo
(analiza i rozwiązanie)
• z branży technologicznej
i pozatechnologicznej
(np. edukacja i szkolenia)
• określony przez MSP

• zazwyczaj określony przez
koordynatora klastra lub przez
inicjatorów z instytucji
politycznych (w początkowym
okresie)
• poza tym niezawężone
i niewyróżniające żadnego
aktora poszukiwanie tematów przez
instytucje B+R oraz MSP
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Projekty /
Działania

• projekty i działania
o charakterze praktycznym
oraz zorientowanym na
kwestie problemowe
• generowane z zagadnień
problemowych mw codziennej
działalności biznesowej
• wspólne działania, zazwyczaj
bez dofinansowania ze źródeł
publicznych
• niewielka zależność
od sektora publicznego

• bardzo zróżnicowane
• badawczo-rozwojowe oraz mające
praktyczne zastosowanie
• często zależne od lokalnych
środków finansowania
• silna zależność od finansowania
ze źródeł publicznych

Okres
istnienia klastra

• o długotrwałym charakterze

• zależnie od finansowania
ze źródeł publicznych oraz
politycznego kierunku

Na podstawie: Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami
a Koreą, Gerd Meier zu Köcker, Liane Garnatz. Ciągłość, stabilność i efektywność. W jaki sposób
sieci i klastry mogą osiągnąć zrównoważony rozwój, Wydanie I, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2012, s. 62–63.

Tabela 4. „Dobre przykłady” klastrów i sieci współpracy
Nazwa

Podstawowe informacje

Kompetenzzentrum Oberflächentechnik
Kunststoffe
Lüdenscheid

nowe materiały i chemia / region innowacji – Ren-Ruhra-Sieg / branże –
technika tworzyw sztucznych, technika surowców i nowe materiały, produkcja narzędzi i form / data powstania – 1988 / liczba członków:
w chwili powstania – 30; w roku 2009 −155 / stworzona jako „przedłużony
stół warsztatowy” 30 przedsiębiorstw / prywatny usługodawca, skupiający uwagę na transferze know-how pomiędzy naukowcami i praktykami /
wspiera firmy w wyborze, opracowaniu, optymalizacji i realizacji produktów, narzędzi i procesów w całej branży techniki tworzyw sztucznych

Strategische
Partnerschaft
Sensorik e. V.

mikro- i nanooptyka / region innowacji – południowe Niemcy / branże –
sensoryka, technika pomiarowa / data powstania – 2006 / liczba członków:
w chwili powstania − 20; w roku 2009 – 42 / obok sieciowania przedsiębiorstw i wspierania innowacji sieć oferuje również wsparcie w pośrednictwie, kształceniu i dokształcaniu wykwalifikowanego personelu / w centrum
działań znajduje się inicjowanie i realizacja projektów kooperacyjnych
i wspierających / Realizacja projektów poprzez spółkę usługową
Sensorik-Bayern GmbH

LogistikInitiative
Hamburg e. V.

komunikacja i mobilność / region innowacji – wybrzeże / branże – wszystkie poziomy tworzenia wartości oraz obszary na styku gospodarki logistycznej / data powstania – 2006 / liczba członków: w chwili powstania
− 50; w październiku 2009 r. − ok. 460 / największa i najmłodsza sieć
lokalna gospodarki logistycznej w Niemczech licząca ponad 450 członków
(przedsiębiorstwa i instytucje) z przemysłu logistycznego, handlu i usług /
ogółem dziewięć grup roboczych zajmujących się różnymi specjalistycznymi tematami, takimi jak kadry i kwalifikacje, innowacje, prawo i ryzyko
czy trwałość komunikacji w logistyce, od 2008 r. przekrojowy temat jednego z pięciu obszarów działalności
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Virtual Dimension Center
Fellbach w. V.

informacja i komunikacja / region innowacji – południowe Niemcy / branże – inżynieria wirtualna, technologia wizualizacji 3D i symulacji, technologia rzeczywistości wirtualnej, projektowanie komputerowe i opracowywanie nowych produktów / data powstania – 2002 / Liczba członków –
65 w 2009 r. / centrum demonstracyjne jako showroom / całościowe objęcie łańcucha wartości w zakresie inżynierii wirtualnej / koncentracja na
technologii inżynierii wirtualnej dla budowy pojazdów, maszyn i urządzeń
oraz architektury

Kunststoff
-Netzwerk
Franken e. V.

nowe materiały i chemia / region innowacji – południowe Niemcy /
branże – tworzyw sztucznych i współpracujący z nią przemysł (nowe tworzywa, obróbka polimerów w odniesieniu do całego łańcucha wartości) /
data powstania – czerwiec 2003 / liczba członków: w chwili powstania – 9;
w roku 2009 – 101 / prowadzona i finansowana przez przemysł (tzn. bez
dotacji państwowych na podstawowe zadania sieci) / bardzo wysoki poziom aktywności przedsiębiorstw należących do sieci / zorientowanie na
łańcuch wartości, co oznacza łączącą wszystkich członków wspólną bazę
i konsekwentne ukierunkowanie praktyczne

KUMAS Kompetenzzentrum
Umwelt e. V.

energia i środowisko / region innowacji – południowe Niemcy / branże
– energia odnawialna, technologia środowiska, komunikacja i logistyka /
data powstania – 1998 / liczba członków: w chwili powstania − 8; w roku
2009 – 200 / KUMAS – bawarska sieć kompetencji na rzecz środowiska
naturalnego jest jedyną w swoim rodzaju ze względu na różnorodność
specjalizacji − z zakresu polityki, administracji, nauki, badań naukowych,
edukacji i ekonomii − które reprezentują jej członkowie

HörTech – Kompetenzzentrum
für Hörgeräte-Systemtechnik

zdrowie i medycyna / region innowacji – wybrzeże / branże – technika
medyczna, technologie aparatów słuchowych, audio technika, komunikacja
językowa, cyfrowe metody przetwarzania sygnałów / data utworzenia –
2001 / liczba członków: w chwili powstania − 11; w roku 2009 − około 65
/ jedyna w swoim rodzaju na świecie koncentracja placówek badawczych
i przedsiębiorstw z zakresu rehabilitacji słuchu, komunikacji językowej
i audio techniki

Sieć kompetencji
„Medtech &
Biotech”

biotechnologia oraz zdrowie i medycyna / region innowacji – południowo-zachodnie Niemcy (Stuttgart, Tybinga, Reutlingen, Esslingen i region
Neckar-Alb) / branże – bedycyna regeneracyjna, technika medyczna, biosensoryka, diagnostyka molekularna / data utworzenia – 2003 / liczba członków:
w roku 2003 – około 70; w roku 2009 – około 160 / zwycięzca konkursu
„Regiony zdrowia przyszłości” Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań
Naukowych / wyjątkowo duża liczba przedsiębiorstw z zakresu techniki medycznej w BioRegionie / ścisła współpraca z innymi sieciami kompetencji,
takimi jak Kompetenzzentrum Minimalinvasive Medizin + Technik Tübingen – Tuttlingen MITT e. V. czy Baden-Württemberg Connected

BioRegio
Regensburg

biotechnologia / region innowacji – południowe Niemcy / branże – nauki
biologiczne (analityka/sensoryka, diagnostyka, biotechnologia, farmacja),
technika medyczna, energie odnawialne (biogaz, biodiesel), technologie
przekrojowe (papier, tekstylia, szkło, budowa maszyn) / data powstania –
1998 / liczba członków: w chwili powstania − 11; w 2009 r. – 49 / drugi co
do wielkości region biotechnologiczny w Bawarii z 40 przedsiębiorstwami i powyżej 2600 pracownikami w głównej branży / interdyscyplinarne
połączenie wynikające ze współpracy sieci technologicznej z branżami
stosowanymi we Wschodniej Bawarii (przemysł papierniczy, tekstylny,
szklarski, oraz budowa maszyn i sensoryka) / integracja o zasięgu ponadkrajowym poprzez partnerstwa
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Kompetenznetzwerk Dezentrale
Energietechnologien e. V.

energia i środowisko / region innowacji – środkowe Niemcy / branże –
energia wiatrowa, energia wodna, energia słoneczna, bioenergia, geotermia,
energooszczędne procesy i budownictwo / data powstania – 2003 / liczba
członków: w chwili powstania − 31, w roku 2009 – 110 / konsekwentne
rozwijanie sieci regionalnej w klaster / obszerny know-how z zakresu decentralnej techniki energetycznej i energooszczędności

NanoBioNet e. V.

mikro- i nanooptyka / region innowacji – Niemcy Południowo-Zachodnie
/ branże – wszystkie branże techniczne, mające związek z nano- i biotechnologią / data powstania – 2002 / rozumienie pojęcia „rozwoju zrównoważonego” – po upływie okresu dotacji opracowane działania powinny
być nadal realizowane na własny rachunek / badania naukowe i produkcja
realizowane przez poszczególnych członków sieci także powinny być
prowadzone w sposób zrównoważony, na przykład w odniesieniu do
środowiska i etyki

Kompetenznetzwerk Mechatronik BW e. V.
(KMBW)

mechatronika / region innowacji – Badenia-Wirtembergia / branże –
wszystkie branże techniczne / data powstania – 2001 / liczba członków:
w chwili powstania − 28; w roku 2009 – 89 / cechy szczególne sieci: niezależna politycznie i gospodarczo, napędzana przez przemysł, ma udokumentowane sukcesy we wdrażaniu innowacji

Forschungs- und
Anwendungsverbund Verkehrssystemtechnik
Berlin

transport i mobilność / region innowacji – Berlin-Brandenburgia / branże – technika systemów transportu / data powstania – 1997 / postrzeganie
„zrównoważonego rozwoju“ / Intensyfikacja współpracy między nauką
a gospodarką w obrębie regionu i poza nim oraz wzmocnienie regionalnego potencjału zatrudnienia i wzrostu

Na podstawie: Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami
a Koreą, Gerd Meier zu Köcker, Liane Garnatz. Ciągłość, stabilność i efektywność. W jaki sposób
sieci i klastry mogą osiągnąć zrównoważony rozwój, Wydanie I, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 2012, s. 62–63

Tabela 5. Liczba klastrów wg EUClusterObservatory

Region

Liczba klastrów razem

Niedersachsen

25

Oberbayern

19

Stuttgart

17

Köln

16

Rheinland Pfalz

16

Darmstadt

14

Düsseldorf

14

Detmold

12

Karlsruhe

11

Oberfranken

11

Schwaben

11
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Freiburg

10

Tübingen

10

Oberpfalz

9

Arnsberg

9

Niederbayern

8

Mittelfranken

8

Berlin

8

Kassel

7

Münster

7

Schleswig Holstein

7

Unterfranken

6

Hamburg

6

Gießen

6

Saarland

6

Chemnitz

6

Dresden

6

Thüringen

6

Brandenburg

5

Bremen

5

Mecklenburg Vorpommern

5

Leipzig

4

Sachsen Anhalt

4

Tabela 6. Liczba klastrów w ramach branży

Usługi finansowe (Financial services)

Liczba
klastrów
32

Usługi dla biznesu (Business services)

28

Technologia produkcji (Production technology)

22

Instrumenty (Instruments)

20

Sprzęt medyczny (Medical devices)

20

Produkcja wyrobów z metali (Metal manufacturing)

17

Tworzywa sztuczne (Plastics)

16

Budownictwo (Construction)

15

Żywność przetworzona (Processed food)

13

Wytwarzanie i przesył energii (Power generation / transmission)

12

Przemysł (cluster category)
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Motoryzacyjny (Automotive)

10

IT

10

Transport i logistyka (Transport and logistics)

9

Biotechnologia (Biotech)

7

Oświetlenie i urządzenia elektryczne (Lighting and electrical equipment)

7

Produkty chemiczne (Chemical products)

7

Farmaceutyki (Pharmaceuticals)

7

Edukacja i sektor wiedzy (Education and knowledge creation)

7

Maszyny ciężkie (Heavy machinery)

6

Lotnictwo (Aerospace)

6

Wyroby z papieru (Paper products)

5

Telekomunikacja (Telecom)

5

Media i wydawnictwa (Media and publishing)

4

Przemysł kamienny (Stone quarries)

3

Biżuteria i metale szlachetne (Jewellery and precious metals)

3

Dystrybucja (Distribution)

3

Produkcja ropy i gazu (Oil and gas)

3

Sport i rekreacja (Sporting, recereational children's good)

3

Turystyka i hotelarstwo (Tourism and hospitality)

3

Rozrywka (Entertainment)

3

Oprawy budowlane, wyposażenie, usługi (Building fixtures, equippment, services)

2

Meblarstwo (Furniture)

2

Tekstylia (Textiles)

2

Morski (Maritime)

1

Produkty rolne (Agricultural products)

1
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Liczba
klastrów

17

11

10

10

19

8

9

11

8

6

11

8

5

5

6

14

6

Region

Stuttgart

Karlsruhe

Freiburg

Tybinga

Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

Schwaben

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Darmstadt

Giessen

1

2

2

1

1

2

1

0

2

3

2

2

2

2

2

2

4

Rozdrobnienie

0

2

1

0

1

0

1

2

2

2

0

1

2

1

2

2

4

Agregacja

2

1

0

1

0

0

3

0

0

1

1

2

2

1

1

1

3

Relokacja

0

3

0

1

1

1

1

1

1

2

1

0

0

1

2

2

5

Odchudzanie

Tabela 7. Rezultaty analizy zmian liczby pracujących i aktywnych podmiotów w klastrach

3

3

1

1

2

4

4

2

2

2

5

2

9

5

2

2

0

Intensywny

0

3

2

1

0

1

1

1

1

1

0

1

2

0

1

2

1

Ekstensywny

6

14

6

5

5

8

11

6

8

11

9

8

19

10

10

11

17
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7

5

25

14

16

7

12

9

16

6

6

6

4

4

7

6

Kassel

Mecklemburg
Vorpommern

Niedersachsen

Duesseldorf

Koeln

Muenster

Detmold

Arnsberg

Reinland Pfalz

Saarland

Chemnitz

Dersden

Leipzig

Sachsen Anhalt

Schleswig Holstein

Thuringen

1
42

51

2

0

0

0

1

1

2

3

2

1

1

1

2

0

1

1

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

4

4

3

2

0

44

1

2

0

0

0

3

1

5

4

2

0

1

3

1

0

1

40

1

0

1

2

1

0

0

2

0

2

1

3

1

2

1

1

99

2

1

2

2

2

1

3

6

1

2

3

6

3

11

2

3

38

0

1

0

0

2

0

1

1

0

3

2

1

2

6

0

1

6

7

4

4

6

6

6

16

9

12

7

16

14

25

5

7

Infrastruktura społeczno-techniczna w krajach
Unii Europejskiej – analiza taksonomiczna
Dorota Wawrzyniak*1

Wstęp
Do Unii Europejskiej należą kraje o zróżnicowanym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, a jej rozszerzanie o nowe kraje członkowskie powoduje pogłębianie się społecznych i gospodarczych nierówności wewnątrz ugrupowania.
Jednym z celów UE jest umacnianie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, dlatego prowadzi ona politykę mającą na celu zmniejszenie dysproporcji
pomiędzy regionami i państwami członkowskimi. Środki pomocowe kierowane
są m.in. na rozwój infrastruktury społeczno-technicznej. W tym kontekście interesujące poznawczo wydaje się przeprowadzenie analizy porównawczej jej poziomu w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.
Celem artykułu jest porównanie poziomu rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej w krajach Unii Europejskiej oraz określenie miejsca Polski w tym
rankingu. Ponieważ analizowane zjawisko jest złożone, tzn. opisywane za pomocą wielu zmiennych, w badaniu wykorzystano wybrane metody wielowymiarowej
analizy porównawczej. Umożliwiają one stworzenie zagregowanego wskaźnika,
zwanego zmienną syntetyczną, dzięki transformacji wielowymiarowej przestrzeni zmiennych diagnostycznych do jednowymiarowej przestrzeni zmiennej syntetycznej, która stanowi podstawę porządkowania badanych obiektów ze względu
na poziom rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej.
Analizą objęto 27 państw członkowskich UE. Zestaw uwzględnionych w badaniu cech diagnostycznych został przede wszystkim zdeterminowany dostępnością danych oraz wymogami statystycznymi. Ostatecznie wykorzystano 9 zmiennych charakteryzujących różne aspekty infrastruktury społeczno-technicznej.
* Dorota Wawrzyniak – dr nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, Katedra Funkcjonowania Gospodarki.
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Pojęcie „infrastruktury”, choć często wykorzystywane, nie ma jednej powszechnie przyjętej definicji. W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele
ujęć tego terminu. Niemniej jednak, jak zauważają np. Brzozowska, Łatuszyńska
(2006, s. 135) oraz Witkowski, Starościc (2008, s. 179) definicje infrastruktury
są w swej istocie zbieżne. Zdaniem Borcz (2000, s. 11) pojęciem infrastruktury
zwykle określa się urządzenia i instytucje niezbędne do zapewnienia należytego
funkcjonowania gospodarki i życia społeczeństwa. Jest to ujęcie podobne znaczeniowo do encyklopedycznego, zgodnie z którym infrastruktura to podstawowe
urządzenia i instytucje usługowe niezbędne do funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa (Wielka encyklopedia PWN 2002 t. 12, s. 134).
Przedmiotami niniejszego artykułu są infrastruktura techniczna i infrastruktura społeczna. Kapusta (2012b, s. 110) podkreśla ich istotny wpływ na warunki życia i działalność społeczeństwa. Infrastrukturę techniczną tworzą systemy:
transportu (drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego, w tym morskiego),
wodno-kanalizacyjny, energetyczny, łączności, ochrony środowiska, a także urządzenia gospodarki komunalnej, magazyny, chłodnie, urządzenia handlu, centra
logistyczne (por. Stawasz 2005, s. 8). Kapusta (2012a, s. 322). Wskazuje ponadto, że na ogół panuje zgodność co do tego, że infrastruktura techniczna służy
bezpośrednio działalności gospodarczej, a infrastruktura społeczna głównie zaspokaja potrzeby społeczne i kulturalne, pośrednio przyczyniając się do rozwoju
przedsięwzięć gospodarczych. Powstały liczne ujęcia zakresu pojęciowego infrastruktury społecznej. Kroszel (1990, s. 21, 182) stworzył natomiast definicję,
w której – jak sam autor podkreśla – uwzględniono dziedziny życia społecznego
najczęściej zaliczane przez różnych autorów do tej części infrastruktury. Zgodnie
z nią infrastruktura społeczna obejmuje urządzenia i instytucje świadczące usługi
jednostkowe w sposób zorganizowany w zakresie oświaty i wychowania, ochrony
zdrowia, opieki społecznej, upowszechniania kultury oraz kultury fizycznej i turystyki (Kroszel 1990, s. 182). W jej skład wchodzą m.in.: szkoły, przedszkola,
szpitale, ośrodki zdrowia, domy opieki społecznej, biblioteki, muzea.
Strukturę artykułu podporządkowano osiągnięciu jego celu i podzielono na
trzy części. W pierwszej przedstawiono wykorzystane jako narzędzie analizy taksonomicznej metody porządkowania liniowego – metodę wzorca rozwoju Z. Hellwiga oraz bezwzorcową metodę sum standaryzowanych wartości. W drugiej części opracowania omówiono uwzględnione w analizie zmienne i wskazano źródła
danych. Zamieszczono także krótki opis poszczególnych cech określających poziom rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej. W kolejnej części przedstawiono wyniki analizy. Artykuł zamknięto podsumowaniem.
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Metody badawcze
Wyposażenie krajów w infrastrukturę nie może zostać prawidłowo uchwycone,
jeśli zostanie do tego wykorzystana pojedyncza zmienna uwzględniająca wyłącznie jeden aspekt (np. użytkowników internetu lub liczbę miejsc noclegowych), co
znacząco utrudnia jej porównywanie. Pomocnym narzędziem okazują się wówczas metody wielowymiarowej analizy porównawczej, które umożliwiają stworzenie zagregowanego wskaźnika będącego podstawą hierarchizacji badanych
obiektów ze względu na poziom wielocechowego zjawiska. W niniejszym artykule analizę porównawczą poziomu infrastruktury społeczno-technicznej w krajach
Unii Europejskiej przeprowadzono za pomocą taksonomicznych metod porządkowania liniowego – metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga oraz bezwzorcowej
metody sum standaryzowanych wartości.
Metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga
Zaproponowana przez Z. Hellwiga w 1968 r. metoda wzorca rozwoju jest jedną
z pierwszych propozycji badań na obiektach wielocechowych (por. Pluta 1977,
s. 19–20). Wyznaczana zgodnie z nią miara rozwoju jest najczęściej stosowaną
w praktyce zmienną syntetyczną należącą do grupy metod wzorcowych (por. Ostasiewicz 1999, s. 113). Proces jej konstrukcji rozpoczyna się od ustalenia elementów macierzy obserwacji X = [x i j ], czyli wartości zmiennych ( j = 1, 2, ..., m)
odpowiadających poszczególnym obiektom (i = 1, 2, ..., n).
W celu doprowadzenia zmiennych diagnostycznych do porównywalności poprzez wyeliminowanie różnych jednostek miary oraz różnych zakresów zmienności przeprowadza się standaryzację zgodnie ze wzorem:

𝑧�� =

gdzie:

𝑥�� − 𝑥̅�
,(1)
(1
𝑆�

xij – wartość j-tej zmiennej dla i-tego obiektu;
xj – średnia arytmetyczna j-tej zmiennej;
Sj – odchylenie standardowe j-tej zmiennej.
W kolejnym kroku wyznacza się tzw. wzorzec rozwoju P 0 o współrzędnych
[z01, z02, …, zom], które są obliczane według zasady:

max (𝑧�� ), gdy 𝑗 ∈ 𝑆 .
�

.
𝑧�� = �
, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑚; 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, (2)
min (𝑧�� ), gdy 𝑗 ∈ 𝐷 ..
�

.
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gdzie:
S – zbiór stymulant, tj. takich zmiennych diagnostycznych, których wysokie wartości są pożądane w odniesieniu do rozpatrywanego zjawiska;
D – zbiór destymulant, tj. takich zmiennych diagnostycznych, których wysokie
wartości są niepożądane w odniesieniu do rozpatrywanego zjawiska.
Następnie oblicza się odległości poszczególnych obiektów od ustalonego
w powyższy sposób wzorca za pomocą odległości euklidesowej:
�

�

𝑑�� = ���𝑧�� − 𝑧�� � , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛. (3)
���

Miara syntetyczna jest ostatecznie definiowana:

𝑑� = 1 −
gdzie:

𝑑��
, 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, (4)
𝑑�

𝑑� = 𝑑� + 2𝑆� , (5)
�

1
𝑑� = � 𝑑�� , (6)
𝑛
���

�

1
�
𝑆� = � ��𝑑�� − 𝑑� � . (7)
𝑛
���

Tak skonstruowany miernik przyjmuje na ogół wartości z przedziału [0,1]1.
Im jest bliższy 1, tym dany obiekt jest bardziej zbliżony do wzorca obejmującego
najkorzystniejsze wartości zmiennych.
2

Metoda sum standaryzowanych wartości
Metoda sum standaryzowanych wartości wymaga, by zmienne zostały poddane standaryzacji, którą przeprowadza się zgodnie ze wzorem (1) oraz by miały
1
Ujemna wartość miernika może się pojawić, gdy rozwój danego obiektu jest zdecydowanie słabszy
od rozwoju pozostałych obiektów oraz gdy liczba obiektów badania jest duża [Nowak 1990, s. 89;
Zeliaś 2000, s. 93].
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charakter stymulant. W przypadku destymulant należy je zamienić na stymulanty
przez pomnożenie ich standaryzowanych wartości przez –1. Następnie dla każdego z obiektów oblicza się miarę syntetyczną według formuły:
�

𝑞� = � 𝑤� 𝑧�� , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛, (8)
���

gdzie:

wj – waga j-tej zmiennej (w artykule wagi określono na poziomie 1).
Im większa jest wartość zmiennej syntetycznej q i , tym bardziej rozwinięty
w odniesieniu do uwzględnionych w analizie zmiennych jest i-ty obiekt.
Zmienne diagnostyczne
Przeprowadzenie wielowymiarowej analizy porównawczej wymaga określenia
obiektów porównania oraz zestawu zmiennych diagnostycznych, które wszechstronnie charakteryzują te obiekty w odniesieniu do rozważanego zagadnienia.
W niniejszym artykule analizą objęto 27 krajów Unii Europejskiej w roku 2012.
Ze względu na rok pochodzenia danych w badaniu nie uwzględniono Chorwacji,
która stała się państwem członkowskim UE w 2013 r. Należy także nadmienić,
że informacje na temat ochrony zdrowia pochodzą z roku 2009. Zdecydowano
się na takie rozwiązanie z powodu niekompletnych danych charakteryzujących
ten aspekt infrastruktury społecznej z okresu późniejszego. Dobór pozostałych
zmiennych został zdeterminowany przede wszystkim dostępnością informacji.
W tabeli 1 przedstawiono zbiór dziesięciu potencjalnych zmiennych objaśniających poziom rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej ze wskazaniem
źródła danych. Wśród zaproponowanych wskaźników tylko zmienna X5 ma charakter destymulanty, pozostałe są stymulantami.
Tabela 1. Potencjalne zmienne diagnostyczne określające poziom rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej
Symbol
zmiennej

Nazwa zmiennej

Źródło danych

X1

gęstość sieci kolejowej
(km/1000 km2)

długość linii kolejowych: European
Commission (Transport in Figures 2014)a
powierzchnia kraju: World Development
Indicatorsb

X2

gęstość sieci autostrad
(km/1000 km2)

długość autostrad: Eurostatc, krajowe urzędy
statystyczned; w jednym przypadku przyjęto
wartość z okresu poprzedniego powierzchnia kraju: World Development Indicators

X3

liczba użytkowników
internetu na 100 osób

World Development Indicators
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Symbol
zmiennej

Nazwa zmiennej

Źródło danych

X4

liczba abonentów telefonii
stacjonarnej oraz liczba umów
z telefonią komórkową (z włączeniem taryf pre-paid) na 100 osób

World Development Indicators

X5

emisja CO2 w tonach na osobę

emisja CO2: Eurostat
populacja: Eurostat

X6

liczba studentów na 1000 osób

liczba studentów: Eurostat
populacja: Eurostat

X7

studenci jako procent osób
w wieku 20–24 lat

Eurostat

X8

liczba łóżek w szpitalach na
100 tys. ludności

Eurostat

X9

liczba lekarzy na 100 tys. ludności

Eurostat

X10

liczba miejsc noclegowych
w hotelach i innych obiektach
krótkookresowego zakwaterowania
na 1 tys. osób

liczba miejsc noclegowych: Eurostat
populacja: Eurostat

a
European Commission, Transport in Figures 2014, http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/
statistics/doc/2014/pb2014-section25.xlsx (data dostępu: 20.02.2015).
b
World Development Indicators, http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators (data dostępu: 20.02.2015).
c
Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (data dostępu: 20.02.2015–03.04.2015).
d
Krajowe urzędy statystyczne: StatBank Denmark, www.statbank.dk/statbank5a/default.asp?
w=1536 (dostęp: 23.02.2015); Hungarian Central Statistical Office, www.ksh.hu/docs/eng/xstadat/
xstadat_annual/i_int071.html (data dostępu: 23.02.2015).
Źródło: opracowanie własne.

Zbiór potencjalnych zmiennych diagnostycznych poddano weryfikacji statystycznej pod kątem ich zmienności i stopnia skorelowania, aby wyeliminować te,
których zdolności dyskryminacyjne są zbyt słabe i te, które powielają informacje.
Wartość współczynnika zmienności przyjęto na zwykle stosowanym poziomie
wynoszącym 0,1 (por. Zeliaś 2000, s. 43), co nie doprowadziło do usunięcia żadnej zmiennej. Oznacza to, że wszystkie są nośnikami informacji różnicujących
badane obiekty (w tym przypadku państwa). Następnie w wyniku zastosowania
parametrycznej metody Z. Hellwiga z arbitralnie ustalonym progowym poziomem współczynnika korelacji r* równym 0,7 wyeliminowano ze zbioru zmienną
X7, która przedstawiała studentów jako procent osób w wieku 20–24 lat. Ostatecznie analizę przeprowadzono przy użyciu dziewięciu zmiennych.
Przechodząc do krótkiego omówienia poszczególnych cech określających poziom rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej, można wskazać, że ze względu
na gęstość sieci kolejowej, która informuje o infrastrukturze transportowej, najkorzystniej wypadają Czechy (122,6 km/1000 km2), Belgia (118,3) oraz Luksemburg
(106,2), zaś najgorzej Estonia (18,7) oraz Cypr i Malta, które nie mają kolei. Polska
ze wskaźnikiem 64,1 km/1000 km2 plasuje się na 9. miejscu wśród krajów UE. Największą gęstość autostrad mają Holandia (78,8 km/1000 km2), Luksemburg (58,7)
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oraz Belgia (58,2). Powyżej 30 km/1000 km2 autostrad jest w Słowenii, Niemczech
i Portugalii. Końcowe lokaty zajmują Rumunia (2,4 km/1000 km2) oraz nieposiadające autostrad Łotwa i Malta. Polska ze wskaźnikiem wynoszącym 4,5 km autostrad
na 1000 km2 znajduje się na 22. pozycji.
Jedną z dwóch wielkości opisujących dziedzinę łączności jest liczba użytkowników internetu na 100 osób. Pod względem tej cechy w czołówce krajów
UE są Szwecja (93,2), Holandia (92,9) oraz Dania (92,3). Ostatnie miejsca zajęły
Grecja (55,1), Bułgaria (51,9) i Rumunia (45,9). W przypadku Polski wskaźnik
ten wyniósł 62,3 użytkowników internetu na 100 osób, co dało jej 21. lokatę.
Liczba abonentów telefonii stacjonarnej oraz liczba umów z telefonią komórkową
na 100 osób to kolejna zmienna reprezentująca system łączności. Przyjmowała
ona wartości od 211,5 na Łotwie i 200,5 w Austrii, przez 157,1 (17. miejsce)
w Polsce do 131,5 na Cyprze, 129,8 na Słowacji i 126,4 w Rumunii.
W zakresie emisji dwutlenku węgla (aspekt ochrony środowiska) najlepsze
pozycje wśród krajów UE zajmują Łotwa i Rumunia (4,3 tony CO2/osobę), zaś
najgorsze Malta (13,7), Dania (14,0) oraz Luksemburg (15,5). Polska ze wskaźnikiem na poziomie 8,6 t CO2 na osobę znalazła się na 18. miejscu.
Rozwój infrastruktury społecznej w dziedzinie szkolnictwa wyższego opisano liczbą studentów na 1 tys. osób. Pod względem tej wielkości najkorzystniej
wypadają Grecja (59,8), Litwa (58,6), Finlandia (57,1) oraz Polska (52,7), zaś
najgorzej Włochy (32,3), Malta (29,1) i Luksemburg (11,5).
Jeśli chodzi o zmienne określające ochronę zdrowia, można wskazać, że
największą liczbę łóżek w szpitalach na 100 tys. ludności mają Niemcy (832,9),
Austria (765,9) oraz Węgry (714,4), a najmniejszą Irlandia (327,4), Hiszpania
(318,7) i Szwecja (275,9). Dla Polski (7. pozycja) wartość tej cechy wynosi 665,3
łóżka na 100 tys. ludności i jest zbliżona do poziomu odnotowanego w przypadku
Francji. Z kolei jeśli chodzi o liczbę lekarzy na 100 tys. ludności, w najlepszej
sytuacji są Grecja (611,8), Austria (467,7) oraz Włochy (409,8), a w najgorszej
Słowenia (241,0), Rumunia (225,7) oraz Polska (217,1).
Do opisu infrastruktury społecznej w dziedzinie turystyki wykorzystano liczbę miejsc noclegowych w hotelach i innych obiektach krótkookresowego zakwaterowania na 1 tys. osób. Pod względem tej cechy najwyższe lokaty w Unii Europejskiej zajmują Cypr (97,5), Malta (96,5) oraz Grecja (93,6), a najgorsze Polska
(16,6), Łotwa (15,0) i Rumunia (14,0).

Wyniki analizy
Wyniki porządkowania krajów Unii Europejskiej ze względu na poziom rozwoju
infrastruktury społeczno-technicznej otrzymane za pomocą metody wzorca rozwoju Z. Hellwiga oraz metody sum standaryzowanych wartości przedstawiono
w tabeli 2.
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Tabela 2. Kraje Unii Europejskiej według poziomu rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej
Państwo

Metoda wzorca rozwoju Z. Hellwiga

Metoda sum standaryzowanych wartości

wskaźnik
syntetyczny

pozycja
w rankingu

wskaźnik
syntetyczny

pozycja
w rankingu

Austria

0,504

1

7,882

1

Belgia

0,300

4

3,040

5

Bułgaria

0,200

14

–1,035

19

Cypr

0,073

25

–3,841

25

Czechy

0,276

6

1,951

6

Dania

0,203

13

–0,561

15

Estonia

0,172

19

–1,180

21

Finlandia

0,205

12

1,039

9

Francja

0,257

8

0,945

10

Grecja

0,311

3

4,358

2

Hiszpania

0,215

11

–1,017

18

Holandia

0,279

5

3,067

4

Irlandia

0,133

22

–3,259

24

Litwa

0,245

9

1,750

7

Luksemburg

0,106

23

–0,143

14

Łotwa

0,181

18

1,183

8

Malta

0,057

26

–4,155

26

Niemcy

0,338

2

3,302

3

Polska

0,094

24

–2,579

23

Portugalia

0,167

21

–2,437

22

Rumunia

–0,042

27

–6,213

27

Słowacja

0,182

17

–0,855

16

Słowenia

0,190

15

–0,947

17

Szwecja

0,188

16

–0,021

13

Węgry

0,217

10

0,549

11

Wielka
Brytania

0,170

20

–1,158

20

Włochy

0,259

7

0,335

12

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pochodzących z Eurostatu, European Commission, World Development Indicators oraz krajowych urzędów statystycznych (patrz też tab. 1).
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W celu sprawdzenia zgodności wyników otrzymanych metodą wzorca rozwoju Z. Hellwiga oraz metodą sum standaryzowanych wartości wyznaczono
współczynniki korelacji rang Spearmana oraz τ Kendalla. Ich wartości wynoszące
odpowiednio 0,899 i 0,766 świadczą o tym, że rezultaty porządkowania krajów
UE według poziomu rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej uzyskane tymi
metodami wykazały dość dużą zgodność. Sześć państw (Austria, Cypr, Czechy,
Malta, Rumunia i Wielka Brytania) zajęło w obu rankingach takie samo miejsce,
a w przypadku kolejnych szesnastu przesunięcie w górę lub w dół wyniosło od
1. do 3. pozycji. Największe różnice odnotowano w przypadku Łotwy i Luksemburga – odpowiednio 10 i 9 lokat.
W obu rankingach krajów UE według poziomu rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej czołowe miejsca zajmują Austria, Niemcy i Grecja, kolejne
Belgia, Holandia i Czechy2,3zaś ostatnie Cypr, Malta i Rumunia. Polska znajduje
się na odległych pozycjach – 24. i 23. przy zastosowaniu odpowiednio metody
wzorca rozwoju Z. Hellwiga i sum standaryzowanych. Wynika to z niekorzystnych dla Polski wartości zmiennych uwzględnionych w analizie. Tylko w przypadku trzech z nich Polska uplasowała się w pierwszej dziesiątce krajów UE.
Dotyczy to cech: X6 – liczba studentów na 1 tys. osób (4. miejsce), X8 – liczba
łóżek w szpitalach na 100 tys. ludności (7. miejsce) oraz X1 – gęstość sieci kolejowej w km na 1000 km2 (9. miejsce). Na dalekich pozycjach Polska znalazła
się w przypadku zmiennych: X9 – liczba lekarzy na 100 tys. ludności (27. lokata),
X10 – liczba miejsc noclegowych w hotelach i innych obiektach krótkookresowego zakwaterowania na 1000 osób (25. lokata), X2 – gęstość sieci autostrad w km
na 1000 km2 (22. lokata) oraz X3 – liczba użytkowników internetu na 100 osób
(21. lokata). Ogólnie w przedstawionych rankingach Polska wypadła niekorzystnie w porównaniu zarówno z krajami tzw. starej Unii, jak i z nowymi państwami członkowskimi, które wraz z nią przystąpiły do UE (aż 8 z nich zajęło lepsze miejsca). Polepszenie sytuacji Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej
w zakresie analizowanego zjawiska wymaga zatem poprawy pewnych elementów
infrastruktury społeczno-technicznej.

Podsumowanie
Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej – metody wzorca
rozwoju Z. Hellwiga oraz metody sum standaryzowanych wartości umożliwiło
osiągnięcie celu niniejszego artykułu, którym było porównanie poziomu rozwoju
infrastruktury społeczno-technicznej w krajach Unii Europejskiej oraz określenie
miejsca Polski w rankingach. Zgodnie z wynikami porządkowania krajów UE
Uporządkowanie wymienionych krajów nieznacznie różni się w zależności od zastosowanej metody (przesunięcie o jedną pozycję w górę lub w dół). W artykule wymieniono państwa w kolejności
otrzymanej metodą wzorca rozwoju Z. Hellwiga.

2
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uzyskanymi obiema zastosowanymi metodami czołowe miejsca ze względu na
poziom rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej zajmują: Austria, Niemcy
i Grecja, zaś ostatnie Cypr, Malta i Rumunia. Polska, w zależności od wykorzystanej metody, znajduje się na odległej pozycji – 23. lub 24. W zakresie analizowanego zjawiska sytuacja Polski w porównaniu z innymi państwami UE jest
zatem niekorzystna. Jej polepszenie wymagałoby poprawy niektórych elementów
infrastruktury społeczno-technicznej. Do zmiennych wykorzystanych w analizie
do stworzenia miernika syntetycznego można zaliczyć m.in.: liczbę lekarzy na
100 tys. ludności oraz liczbę miejsc noclegowych w hotelach i innych obiektach
krótkookresowego zakwaterowania na 1 tys. osób. Pierwsza zmienna dała Polsce 27. miejsce wśród krajów UE, zaś druga – 25. Najlepiej Polska wypadła pod
względem rozwoju szkolnictwa wyższego reprezentowanego liczbą studentów na
1 tys. osób (4. lokata).
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Streszczenie
Celem artykułu jest porównanie poziomu rozwoju infrastruktury społeczno-technicznej w krajach Unii Europejskiej oraz określenie miejsca Polski w rankingu.
W analizie obejmującej 27 państw członkowskich UE wykorzystano 9 zmiennych diagnostycznych charakteryzujących różne aspekty infrastruktury społeczno-technicznej. Do uporządkowania państw zastosowano metody wielowymiarowej analizy porównawczej – metodę wzorca rozwoju Z. Hellwiga oraz metodę
sum standaryzowanych wartości.
W rankingach krajów UE otrzymanych różnymi metodami czołowe miejsca
zajmują Austria, Niemcy i Grecja, zaś ostatnie Cypr, Malta i Rumunia. Polska
w zależności od wykorzystanej metody znajduje się na odległej pozycji – 23. lub
24. Polepszenie jej niekorzystnej sytuacji na tle innych krajów Unii Europejskiej
w zakresie infrastruktury społeczno-technicznej wymaga poprawy niektórych jej
elementów reprezentowanych przez wykorzystane w analizie zmienne m.in.: liczbę lekarzy na 100 tys. ludności oraz liczbę miejsc noclegowych w hotelach i innych obiektach krótkookresowego zakwaterowania na 1 tys. osób.
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Summary
Socio-technical infrastructure in the European Union – a taxonomic analysis
The purpose of the article is to compare the European Union countries in terms of
socio-technical infrastructure development and to determine Poland’s position in
the league table.
The analysis was made using 9 statistical indicators characterizing different
aspects of socio-technical infrastructure in 27 EU member countries. The league
table was compiled using various multidimensional comparative analysis methods – a development model proposed by Hellwig and the method of standardized sums.
The results of calculations obtained by two different methods indicate that
socio-technical infrastructure is best developed in Austria, Germany and Greece,
whereas the worst is in Cyprus, Malta and Romania. Poland ranks far behind other
EU countries in the league table, 23rd or 24th depending on the adopted analysis method. The improvement of Poland’s unfavourable situation compared with
other European Union countries in terms of socio-technical infrastructure requires
changes of some of its elements represented by the variables used in the analysis
e.g., medical doctors per hundred thousand inhabitants and the number of bed-places in hotels and other short-stay accommodation per thousand inhabitants.
Key words: technical infrastructure, social infrastructure, European Union, multidimensional comparative analysis
JEL: O18, O57
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Determinanty konkurencyjności międzynarodowej
krajów – analiza porównawcza Polski i Czech
Małgorzata Wesołowska*1

Wstęp
Oprócz uwarunkowań wewnętrznych coraz większy wpływ na sytuację społeczno-ekonomiczną krajów mają czynniki pochodzące ze środowiska zewnętrznego.
Przedsiębiorstwa muszą się zmierzyć z konkurencją nie tylko na swoim rodzimym
rynku, ale również na rynkach zagranicznych. Suma sukcesów pojedynczych przedsiębiorstw składa się na sukces całej gospodarki narodowej, zapewniając jej tym samym wysoką konkurencyjność w porównaniu z innymi krajami. Ta wysoka pozycja
jest swego rodzaju wizytówką kraju oraz pochodzących z niej dóbr i usług, zachęcającą do kupna produktów, lokowania kapitału oraz podejmowania pracy. Każdy
kraj powinien zatem zabiegać o stwarzanie jak najlepszych warunków do poprawy
konkurencyjności oraz wspierać w tych działaniach przedsiębiorców i naukowców.
Celem artykułu jest przedstawienie istoty konkurencyjności na różnych poziomach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem konkurencyjności w wymiarze
regionalnym i międzynarodowym, oraz wskazanie determinant konkurencyjności
w wymiarze międzynarodowym. Następnie zostanie scharakteryzowana sytuacja
gospodarek Polski i Czech oraz zajmowane przez nie pozycje konkurencyjne na
arenie międzynarodowej. Autorka wskaże również mocne i słabe strony obu gospodarek oraz szanse i zagrożenia, jakie stoją przed tymi krajami, jeśli chodzi o poprawę pozycji konkurencyjnej.

Istota konkurencyjności państw i regionów
Pojęcie konkurencyjności jest szerokim i trudnym do jednoznacznego zdefiniowania terminem. Konkurencyjność zwykło się utożsamiać z przedsiębiorstwami.
* Małgorzata Wesołowska – mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Sto-

sunków Międzynarodowych, Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim.
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Oznacza ona zdolność do sprostania wymaganiom, jakie stawiają inni przedsiębiorcy z tej samej branży. Konkurencyjność jest też uważana za pewnego rodzaju
mechanizm, który propagując najefektywniejsze gospodarczo rozwiązania, wymusza kreatywność rywalizujących ze sobą konkurentów (Bardecka 2003, s. 7).
O ile panuje powszechna zgoda co do tego, że konkurencyjność występuje w działalności gospodarczej na poziomie przedsiębiorstw, o tyle nie wszyscy ekonomiści zgadzają się, aby mówić o niej w szerszym wymiarze. Jednym z nich jest Paul
Krugman, który odrzuca możliwość konkurowania pomiędzy krajami (Krugman
1994). Rywalizacja pomiędzy krajami nie jest grą o sumie zerowej, ponieważ
osiąganie korzyści przez jedno państwo wcale nie oznacza ponoszenia strat przez
drugie. W tym przypadku kraje różnią się sumą osiąganych przewag i korzyści.
Z kolei M.E. Porter zgadza się ze stwierdzeniem, że konkurencja dotyczy przedsiębiorstw, jednak zauważa, że muszą też występować czynniki makroekonomiczne, które decydują o tym, że gospodarka jako taka może być konkurencyjna
i porównywana z innymi krajami. Co więcej, Porter łączy pojęcie konkurencyjności z efektywnością, a dokładniej z wydajnością pracy oraz kapitału w poszczególnych krajach (Porter 1990, s. 33).
Konkurencyjność rozumiana systemowo zakłada definiowanie konkurencyjności w zależności od poziomu, na którym jest ona rozpatrywana. Wyróżnia się
cztery poziomy konkurencyjności systemowej (Esser i in. 1996, s. 2):
1. Poziom mikro, w którym najważniejszym elementem kontynuacji procesu produkcji i innowacji jest efektywne zarządzanie procesem uczenia się
w przedsiębiorstwie.
2. Poziom mezo, czyli kształtowanie korzystnego konkurencyjnie otoczenia dla przedsiębiorstw (polityki sektorowe, polityki branżowe).
3. Poziom makro, w przypadku którego wszelkie działania koncentrują się
na tworzeniu środowiska wywierającego presję na przedsiębiorstwa, tak
aby te zwiększały swoją wydajność, a tym samym zmniejszały dystans
do najlepszych w branży na rynkach międzynarodowych.
4. Poziom meta ma za zadanie stwarzać odpowiednie warunki społeczno-kulturowe oraz zwiększać chęć i zdolność do wdrażania długookresowych strategii konkurencji zorientowanych na rozwój technologii.
Konkurencyjność w skali międzynarodowej, często utożsamiana z konkurencyjnością na poziomie makroekonomicznym, oznacza wzrost udziałów w rynkach
zagranicznych (mierzony za pomocą wartości osiąganych w bilansie zagranicznym), ale również wzrost dobrobytu społeczeństwa. Przyjęło się mówić o konkurencyjności międzynarodowej, jeśli poprawie bilansu w handlu zagranicznym
towarzyszy poprawa warunków życia ludności i dochodów obywateli w długim
okresie (Olczyk 2008, s. 15).
Na konkurencyjność całego państwa ma wpływ konkurencyjność mniejszych
obszarów – regionów. Coraz więcej mówi się o ważnej roli, jaką odgrywają regiony w osiąganiu przewagi konkurencyjnej całego kraju. Konkurują między
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sobą też same regiony w oderwaniu od konkurencji kraju prowadzonej na arenie
międzynarodowej. Regiony, poprzez przekazanie kompetencji ze szczebla władzy
centralnej na szczebel regionalny czy lokalny, mogą, wykorzystując duży stopień
swobody, decydować o kierunku prowadzonej przez siebie polityki gospodarczej.
Władzom lokalnym łatwiej jest nawiązać bliskie relacje z ośrodkami naukowo-badawczymi czy przedsiębiorstwami, a tym samym aktywnie uczestniczyć w ich
pracach i czerpać dla siebie wymierne korzyści (Borowiec 2005, s. 42). Regiony
to podmioty, które aktywizując swój potencjał, mogą wpływać nie tylko na swój
wzrost i rozwój, ale też dzięki powiązaniom interregionalnym przyczyniają się do
konkurencyjności całego kraju (Barcik 2008, s. 87).
Konkurencyjność regionów to pojęcie wieloaspektowe. Konkurencyjność ta
jest określana jako umiejętność dostosowania się do zmian otoczenia w taki sposób,
aby nie tylko utrzymać, ale również poprawić zajmowaną we współzawodnictwie
przez region pozycję (Klasik 2001). Żeby było to możliwe, niezbędne jest, aby region miał wiele przewag komparatywnych i bezwzględnych nad innymi regionami, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i społecznym. Zbiór tych przewag jest
istotny nie tylko dla samego regionu i jego pozycji konkurencyjnej, ale również
dla działających w nim branż, inwestorów czy zamieszkującej w nim ludności
(Prusek 2001, s. 12). Innymi słowy, regiony są na tyle konkurencyjne i przedsiębiorcze, na ile konkurencyjni i przedsiębiorczy są inwestorzy, władze lokalne oraz
społeczność danego regionu (Klasik 2006, s. 18).
Poza dynamiką i kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego całego kraju
na konkurencyjność regionów duży wpływ ma efektywne wykorzystanie i rozwój
czynników wewnętrznych (endogenicznych) regionu. Do czynników tych zalicza
się (Falkowski 2006, s. 19–20):
1. położenie geograficzne i zasobność środowiska naturalnego;
2. stan infrastruktury technicznej i społecznej;
3. struktura gospodarki regionalnej;
4. zdolność nawiązywania trwałych relacji i współpracy zarówno z partnerami krajowymi, jak i partnerami zagranicznymi;
5. jakość kapitału ludzkiego;
6. działalność B + R w regionie.
Wspólny mianownik wszystkich definicji konkurencyjności to stwierdzenie,
że fundamentalnym bodźcem warunkującym konkurencyjność regionu jest umiejętność stworzenia takiej oferty, która znajdzie odbiorców na międzynarodowych
rynkach. Co ważne, obecnie uważa się, że to rozwój poszczególnych regionów
jest determinantą rozwoju i konkurencyjności całego państwa, a nie – jak uważano wcześniej – że rozwój regionalny jest pochodną dobrej kondycji społeczno-gospodarczej państwa (Pietrzyk 2001, s. 18).
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Rozumiejąc już, jak istotną rolę odgrywają regiony w kształtowaniu swojej konkurencyjności oraz konkurencyjności całego kraju, można stwierdzić, że ważna
staje się identyfikacja determinant prosperity kraju wśród gospodarek, z którymi
współzawodniczy na rynkach międzynarodowych.
Czynniki sukcesu w wymiarze międzynarodowej konkurencyjności gospodarek można podzielić na czynniki wewnętrzne (endogeniczne) i zewnętrzne (egzogeniczne) (Upława 1996, s. 6–7). Do czynników wewnętrznych należą:
1. poziom organizacji i zarządzania sferą gospodarczą,
2. charakter prowadzonej polityki gospodarczej,
3. struktura i stan infrastruktury gospodarczej oraz majątku produkcyjnego kraju,
4. potencjał akumulacyjny i inwestycyjny kapitału rzeczowego,
5. potencjał kapitału ludzkiego,
6. stan rozwoju nauki i techniki,
7. poziom wykształcenia obywateli oraz kwalifikacje i umiejętności
obywateli.
Wśród najważniejszych czynników zewnętrznych konkurencyjności międzynarodowej gospodarek należy wymienić:
1. umiejscowienie geopolityczne, które może przynieść korzyści ze względu na dostępność gospodarczą i polityczną krajów wysoko rozwiniętych;
2. ukształtowane w przeszłości więzi gospodarcze (ma to szczególne znaczenie
w przypadku byłych kolonii);
3. otwartość międzynarodowych rynków finansowych;
4. dostęp do kapitału zagranicznego;
5. dostęp do chłonnych rynków krajów wysoko uprzemysłowionych.
Czynniki zewnętrzne stanowią jedynie o możliwościach międzynarodowej
konkurencji, jednak jako takie nie są gwarantem powodzenia na arenie międzynarodowej. Dobre umiejscowienie geopolityczne, korzystna dla rozwoju konkurencji polityka gospodarcza czy dostęp do finansowania nie są tożsame z wysoką
pozycją konkurencyjną kraju. Dopiero właściwe wykorzystanie tych determinant
może przynieść krajowi rozpoznawalność i konkurencyjność w środowisku międzynarodowym. Mimo to najważniejszą rolę w kształtowaniu konkurencyjności
na poziomie makroekonomicznym odgrywają wymienione czynniki wewnętrzne. Niezbędna jest jednak duża otwartość gospodarki na świat. Można zatem
powiedzieć, że osiągnięcie międzynarodowego sukcesu kraju jest wypadkową
synergii pomiędzy czynnikami wewnętrznymi a zewnętrznymi. Do najważniejszych czynników wewnętrznych zdecydowanie należy polityka gospodarcza kraju (Hubner 1994, s. 340–341). Źródła przewagi konkurencyjnej krajów przedstawia rysunek 1.
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Rysunek 1. Źródła przewagi konkurencyjnej kraju
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Źródło: Jeliński 2007, s. 28.

W literaturze przedmiotu przyjęło się uznawać gospodarkę za konkurencyjną
w momencie, kiedy obok braku deficytu w bilansie handlu zagranicznego można
zaobserwować wzrost PKB na mieszkańca oraz wzrost wysokości płac (Czajkowski 2010, s. 20).

Konkurencyjność Polski i Czech na tle Unii Europejskiej
Analiza zróżnicowania ekonomicznego krajów przeprowadzona po 15 latach od
transformacji gospodarczej wskazywała na Czechy jako kraj prezentujący się najlepiej w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska w większości klasyfikacji (tj. PKB
per capita jako % średniej wartości dla 25 krajów UE, poziom bezrobocia, poziom
wykształcenia, stopa zatrudnienia, struktura zatrudnienia według sektorów oraz
struktura wieku ludności) wypadła najsłabiej wśród państw Grupy Wyszehradzkiej.
Polskie regiony wypadły słabo na tle zagranicznych regionów w czterech na sześć
klasyfikacji. Korzystne były jedynie poziom wykształcenia wyższego oraz struktura
wieku ludności. Wykazano również znaczne różnice w poziomie rozwoju regionów,
w których znajdowały się duże aglomeracje miejskie, i tych, na których takowych
nie było. Wart uwagi jest fakt, że odpowiada to trendom europejskim. W Polsce aż
w pięciu na 16 regionów nie zlokalizowano żadnego miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. W Czechach natomiast w jednym na osiem regionów (Duda 2004, s. 61–62).
Jednym z wyznaczników konkurencyjności państw jest produkt krajowy
brutto wypracowany przez gospodarkę. Jego analiza jest bardzo ważna w ocenie
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konkurencyjności kraju, ponieważ jest jednym z podstawowych wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej państwa. W celu lepszej prezentacji sytuacji społeczno-ekonomicznej państw zostanie on przedstawiony jako % średniego PKB
uzyskiwanego przez kraje unijne (28 państw członkowskich) liczonego według
parytetu siły nabywczej pieniądza (rysunek 2).
Analizę wskaźnika rozpoczniemy od roku 2004, w którym różnica między
Polską a Czechami wynosiła 27 punktów procentowych (p.p.) na niekorzyść Polski. W roku tym PKB Polski ledwie przekraczało połowę osiąganej wtedy średnio
przez kraje Unii Europejskiej wartości, podczas gdy Czesi osiągnęli już ponad
75% średniej wartości unijnej. Przez cały dziesięcioletni okres analizy wartość
wskaźnika dla obu krajów rosła, jednak nie w takim samym tempie. Czechom
przez ten czas udało się zwiększyć wartość wskaźnika o najwyżej 5 p.p. w roku
2007, jednak wartość ta w ostatnich latach analizy sukcesywnie spadała. Powodów spadku można upatrywać w kryzysie finansowym, którego początek datuje
się na rok 2007. Czechy jako kraj z bardzo otwartą gospodarką (blisko 80% PKB
pochodzi z eksportu) mocno odczuły skutki kryzysu. Mimo to ostatnie lata analizy wskazują na stabilizację wskaźnika na poziomie bliskim 80%.
Inaczej wyglądała sytuacja w Polsce. Co prawda wartość wskaźnika jest
znacznie niższa, jednak wykazuje większą dynamikę wzrostu. Największy przyrost miał miejsce w roku 2009, kiedy jednorazowo wartość wskaźnika podniosła się o 5 p.p. Po tym czasie wzrost nie był już tak dynamiczny, jednak stale
utrzymywał się trend rosnący, co jest dobrym prognostykiem. Rok 2013 przyniósł
zmniejszenie różnicy między krajami z początkowych 27 punktów w roku 2004
do 12 na korzyść Czechów. W stosunku do tego kraju, jak również do średniej
państw Unii, Polska odrabia straty.
Rysunek 2. PKB w cenach rynkowych według parytetu siły nabywczej pieniądza jako % średniej
wartości uzyskiwanej przez wszystkie kraje UE
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu.
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Polskim regionem (według klasyfikacji NUTS II), który jako jedyny osiągnął
wartość powyżej 100% średniej unijnej, jest województwo mazowieckie. Wartość
tę region osiągnął w roku 2010 (103%), a następnie w roku 2011 (107%). Na 2.
miejscu uplasowało się województwo dolnośląskie (74% w roku 2011), a na 3. –
województwo śląskie (70% w roku 2011).
Czeskim regionem (według klasyfikacji NUTS II), któremu jako jedynemu
udało się osiągnąć wartość wskaźnika powyżej 100%, był region Pragi. Od początku analizy wartość wynosiła dużo ponad 100% (152% w roku 2002 i 171% w roku
2011). Na 2. miejscu ex aequo znalazły się regiony: Stredni Cechy i Jihovyvhod,
osiągając wartość 73% w roku 2011. Na 3. miejscu w roku 2011 był region Moravskoslezsko z wynikiem 71%.
Kolejnym wskaźnikiem ukazującym potencjał krajów oraz określającym ich
konkurencyjność w skali międzynarodowej jest poziom wydatków wewnętrznych
przeznaczanych na badania i rozwój. Wskaźnik ten jasno pokazuje stopień innowacyjności gospodarki. Im wyższa suma wydatków przeznaczanych na badania
i rozwój, tym wyższy stopień zaawansowania technologicznego kraju, co przekłada się na rozwój nowoczesnych branż. Prezentowany wskaźnik ukazuje poziom
wydatków na sferę B + R we wszystkich sektorach gospodarki.
Rysunek 3. Całkowite wydatki na badania i rozwój ponoszone przez wszystkie sektory na mieszkańca w euro
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Eurostatu.

Polska od początku analizowanego okresu, czyli od roku 2004, miała niską
wartość wydatków na badania i rozwój w porównaniu z Czechami i średnią krajów Unii Europejskiej. Po 10 latach wartość ta wzrosła trzykrotnie, jednak nadal
jest rażąco niska. Wejście Polski do UE nie spowodowało zauważalnego wzrostu
dynamiki w wydatkach na sferę B + R.
163

Wartość początkowa wydatków na B + R w Republice Czeskiej była znacznie wyższa niż w Polsce. Wartość ta ponadtrzykrotnie przekraczała ówczesny poziom wydatków Polski. Dynamika wzrostu wskaźnika w Czechach była podobna
jak w Polsce, wobec czego również Czechy zwiększyły wydatki na badania i rozwój blisko trzykrotnie, zmniejszając tym samym znacząco różnicę dzielącą je od
średniej krajów Unii Europejskiej. Z drugiej strony światowy kryzys finansowy
w roku 2007 odbił się negatywnie na wydatkach na sferę B + R – które zostały
czasowo zmniejszone – zarówno w Polsce, jak i w Czechach.
Mimo to oba kraje pozostają daleko w tyle za średnią krajów Unii Europejskiej,
która wynosiła odpowiednio 395 euro na mieszkańca w roku 2004 oraz 536 euro
na mieszkańca w roku 2013. Wzrost średnich wydatków w Unii jest jednak mniej
dynamiczny niż wzrost w Polsce czy Czechach. Mimo to kraje te będą potrzebowały jeszcze minimum kilkunastu lat, aby przy obecnym tempie wzrostu wartości
wskaźnika osiągnąć poziom wydatków prezentowanych przez Unię. Szybciej wartość tę mogą osiągnąć Czesi, głównie dzięki znacznie większemu udziałowi sektora
nowoczesnego w gospodarce, który determinuje wzrost wspomnianych wydatków.

Pozycje konkurencyjne Polski i Czech
na arenie międzynarodowej
Ranking konkurencyjności międzynarodowej jest opracowywany co roku przez
Światowe Forum Ekonomiczne. W rankingu jest klasyfikowanych około 145 krajów świata. Wskaźnik GCI (ang. The Growth Competitiveness Index) przedstawia
już osiągnięty lub możliwy do osiągnięcia wzrost międzynarodowej konkurencyjności gospodarek narodowych. Na wartość wskaźnika składa się kilkanaście
czynników konkurencyjności krajów, które są podzielone na trzy główne grupy:
1. jakość otoczenia makroekonomicznego – warunki bazowe;
2. stan instytucji publicznych, które są podstawą wzrostu efektywności;
3. innowacje i czynniki szczególne, w których zawiera się poziom rozwoju
technologicznego kraju.
Tabela 1. Pozycja w rankingu i wartości wskaźnika GCI dla Polski i Czech w latach 2011–2015
Polska

Czechy

pozycja

wskaźnik

pozycja

wskaźnik

GCI 2014–2015

43

4,5

37

4,5

GCI 2013–2014

42

4,5

46

4,4

GCI 2012–2013

41

4,5

39

4,5

GCI 2011–2012

41

4,5

38

4,5
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Determinanty szczegółowe na lata 2014–2015
Warunki bazowe (29%)

55

4,8

39

5,0

Instytucje

56

4,0

76

3,8

Infrastruktura

63

4,2

41

4,7

Środowisko makroekonomiczne

63

4,8

40

5,4

Zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym

39

6,2

37

6,2

Stymulanty efektywności (50%)

32

4,6

34

4,6

Edukacja na poziomie wyższym i szkolenia

34

5,0

35

5,0

Efektywność rynku dóbr

51

4,5

50

4,5

Efektywność rynku pracy

79

4,1

62

4,3

Poziom rozwoju rynków finansowych

35

4,6

44

4,5

Zdolność technologiczna

48

4,5

36

5,0

Wielkość rynku

19

5,1

42

4,5

Innowacje i szczególne czynniki (21%)

63

3,7

36

4,1

Wysublimowanie strategii biznesowych

63

4,1

35

4,5

Innowacje

72

3,3

39

3,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Global Competitiveness Report 2014–2015, s. 166, 310.

Polska i Czechy w rankingu międzynarodowej konkurencyjności gospodarek
narodowych znajdują się blisko siebie. W rankingu na lata 2013–2014 pozycja
Czech widocznie się obniżyła, o 7 miejsc, jednak było to tylko chwilowe zmniejszenie konkurencyjności kraju. Czechy w ostatnim roku analizy powróciły do 4.
dziesiątki rankingu.
Rysunek 3. Determinanty szczegółowe konkurencyjności Polski i Czech w latach 2014–2015
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Źródło: opracowanie własne na podstawie The Global Competitiveness Report 2014–2015, s. 166, 310.
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Obszary gospodarki, w przypadku których wskaźnik jest porównywalny
w obu krajach, to: zdrowie i edukacja na poziomie podstawowym, edukacja na
poziomie wyższym i szkolenia, efektywność rynku dóbr oraz poziom rozwoju
rynków finansowych. W pozostałych kategoriach widoczne są mniejsze lub większe różnice. Polska zdecydowanie przoduje, jeśli chodzi o wielkość rynku. Jako
jeden z największych krajów w Europie oraz największy kraj w jej środkowo-wschodniej części posiada duży, chłonny rynek wewnętrzny, który jest bez wątpienia dużym atutem i szansą rozwojową. Przykładem tego jest ostatni kryzys
finansowy, który w mniejszym stopniu dotknął Polskę niż Czechy (oczywiście
wielkość rynku nie była jedyną determinantą tej sytuacji). Drugim obszarem, który lepiej wypadł w przypadku Polski, jest jakość instytucji. Czechy z kolei lepiej
sobie radzą w kategoriach: infrastruktura, środowisko makroekonomiczne, efektywność rynku pracy, zdolność technologiczna, wysublimowanie strategii biznesowych oraz innowacje. Można zatem wyciągnąć wniosek, że Czechy są bardziej
konkurencyjne od strony technicznej i technologicznej. Polska zaś ma atrybut
w postaci wielkości rynku, otwartości i jakości rynków finansowych, instytucji
oraz jakości i potencjału kapitału ludzkiego.

Konkurencyjność Polski – szanse i bariery
W analizowanym dziesięcioletnim okresie najważniejszym motorem napędowym
i rozwojowym było dla Polski jej przystąpienie do Unii Europejskiej. Członkostwo stało się siłą zewnętrzną wymuszającą pozytywne zmiany w kraju. Wspólny
rynek europejski umożliwił napływ do kraju inwestycji zagranicznych, w wyniku
których co prawda zyski są transferowane do kraju macierzystego, jednak daje
to zatrudnienie wielu osobom (czynnik szczególnie ważny po roku 2002, kiedy
stopa bezrobocia w Polsce osiągnęła najwyższy poziom w historii – 20%). Dodatkowo członkostwo wpływa na zmiany w strukturze wydatków budżetowych.
Coraz większe znaczenie muszą odgrywać wydatki na rozwój infrastruktury, innowacji oraz sferę B + R, co istotnie wpływa na poprawę konkurencyjności Polski
na arenie międzynarodowej.
Szanse i zagrożenia, jeśli chodzi o poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki, można podzielić na zewnętrzne (egzogeniczne) oraz wewnętrzne (endogeniczne). Pierwszym analizowanym obszarem wśród czynników zewnętrznych
jest sfera polityczna. W większości spraw polskie interesy pokrywają się z prezentowanymi przez inne kraje członkowskie Unii Europejskiej. Interesy te dotyczą
prowadzonej zarówno przez Polskę, jak i przez całą Unię polityki zagranicznej
(obecnie są to m.in.: wspólne zdanie dotyczące konfliktu na Ukrainie czy sankcje
wobec Rosjan), jak również spraw wewnętrznych. Niemniej jednak są takie obszary gospodarcze, w przypadku których wizja Polski znacząco różni się od tej
wypracowanej na szczeblu europejskim. Do tych obszarów w szczególności na166

leżą polityka energetyczna (ochrona środowiska) oraz polityka rolna. Jeśli chodzi
o energetykę, to spornym punktem jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla do
atmosfery. Unia Europejska wyznaczyła ścisłe terminy oraz wielkość emisji dla
krajów, które muszą zostać osiągnięte pod groźbą kar pieniężnych. Polska zgadza się co do głównej idei tych działań, jaką jest dbałość o środowisko naturalne
i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Z drugiej strony polska gospodarka
w znacznej mierze funkcjonuje na węglu kamiennym i brunatnym, czyli na tzw.
„energii brudnej”, w związku z czym proponowane ograniczenia dotyczące emisji
dwutlenku węgla oraz czas, jaki narzuca Unia, są bardzo niekorzystne i trudne
do zaakceptowania. Sprostanie tym wymogom w ustalonym czasie wymagałoby
ogromnych kosztów oraz z pewnością czasowego ograniczenia konkurencyjności
polskiej gospodarki. Nie ulega dyskusji, że również w interesie Polski leży ograniczanie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych, jednak terminy oraz poszczególne wartości ustalone przez Unię są niekorzystne dla Polski.
Drugim obszarem, w przypadku którego zdanie Polski różni się od stanowisk
wypracowanych na szczytach Unii, jest polityka rolna. W Unii coraz częściej
mówi się o zmniejszaniu kwot przeznaczanych na dofinansowywanie rolnictwa;
w zamian za to miałyby wzrosnąć nakłady na innowacje oraz sferę badawczo-rozwojową. Polska – podobnie – zgadza się co do głównej idei, czyli większego
wsparcia innowacji, jednak nie kosztem rolnictwa i obszarów wiejskich. Polska
jest krajem z dużym udziałem sektora rolnego w profilu gospodarczym, który
jeszcze nie wygląda tak, jak w krajach zachodnich. W związku z tym Polska dalej
liczy na pomoc finansową i transfer środków właśnie na ten cel. Odnośnie do szans
i zagrożeń pochodzących ze środowiska zewnętrznego można też wskazać profil
eksportowy Polski. W ubiegłym dziesięcioleciu kraj sprzedawał swoje produkty
głównie tym samym odbiorcom, na które składały się kraje Unii Europejskiej
absorbujące blisko 70% polskiego eksportu. Jednak w ostatnich latach zmieniły
się kierunki wysyłki polskich towarów za granicę. O zmianie tej świadczą dane
z roku 2013. Co prawda nadal najwięcej towarów wysyłanych jest do Niemiec,
jednak zwiększyła się ilość towarów wysyłanych bezpośrednio do krajów spoza
Unii Europejskiej, np. do Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Więcej polskich
towarów znajduje też odbiorców w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in.:
w Czechach, na Ukrainie czy Białorusi. Największym popytem cieszą się artykuły rolno-spożywcze, których dynamika eksportu w roku 2013 wyniosła 11,5%
w porównaniu z rokiem 2012 i była prawie dwukrotnie większa od dynamiki całego polskiego eksportu (Jankowski 2015, s. 1).
Ostatnim kwestią związaną ze środowiskiem zewnętrznym jest kwestia
waluty. Polska wraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej zobowiązała się do
przyjęcia wspólnej waluty, co jest konsekwencją kolejnego etapu integracji, jakim jest członkostwo w Unii Gospodarczo-Walutowej. Obecnie kraj zachowuje
status uczestnika z derogacją, czyli tymczasowym zawieszeniem niektórych praw
i obowiązków związanych z formalnym uczestnictwem w ugrupowaniu. Brak
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przynależności do ugrupowania nie należy traktować jako czegoś negatywnego.
Autonomiczne prowadzenie polityki monetarnej oraz swobodne kształtowanie
kursu polskiej waluty w stosunku do obcych walut może być równie korzystne
dla kształtowania konkurencyjności gospodarki, jak przyjęcie wspólnej, europejskiej waluty. W długim okresie posiadanie przez Polskę stabilnej i rozpoznawalnej waluty może jednak zintensyfikować eksport oraz trwale podnieść pozycję
konkurencyjną kraju.
Wśród czynników wewnętrznych świadczących o szansach bądź zagrożeniach konkurencyjności Polski jest jej tempo PKB. W obliczu kryzysu światowego, którego początek datuje się na rok 2007, Polska jako jedno z niewielu państw
utrzymała dodatnie tempo wzrostu gospodarczego. Powodem tego było wysokie
tempo wzrostu PKB przed kryzysem (ponad 6% w roku 2006 i 2007), dlatego
obniżenie jego dynamiki spowodowane światowym kryzysem nie poskutkowało
przekroczeniem granicy 0%. Kolejnym ważnym obszarem wśród czynników wewnętrznych jest tworzenie parków technologicznych oraz klastrów (97 klastrów
– średnio 6 klastrów na jedno województwo; dane na rok 2011). Niekorzystnym
zjawiskiem będącym zagrożeniem w skali makroekonomicznej jest wysoka wartość zadłużenia Polski. Pocieszający jest fakt, że kraj w największym stopniu jest
zadłużony u własnych obywateli. Taka struktura zadłużenia zapewnia większe
bezpieczeństwo finansowe kraju niż w przypadku zadłużenia zagranicznego.
Rysunek 4. Czynniki utrudniające założenie i prowadzenia przedsiębiorstwa w Polsce
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Źródło: The Global Competitiveness Report 2014–2015, s. 310.

W rankingu Światowego Forum Ekonomicznego są prezentowane czynniki
wewnętrzne, które mają utrudniać założenie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Stanowią one pewną barierę w rozwoju przedsiębiorczości w kraju, a tym
samym ograniczają konkurencyjność całej gospodarki. W Polsce w szczególno168

ści są to regulacje podatkowe, których mnogość i zawiłość skutecznie utrudniają
prowadzenie przedsiębiorstwa. Równie istotnym czynnikiem są wysokie stawki
podatkowe. Przedsiębiorcy mogą rozliczać się na zasadach ogólnych (według stawek 18% i 32%), liniową stawką 19% lub formą zryczałtowaną, na którą jednak
może sobie pozwolić niewielka grupa drobnych przedsiębiorców. Drugim czynnikiem wskazywanym przez dużą liczbę przedsiębiorców są restrykcyjne regulacje
rynku pracy oraz nieefektywna biurokracja rządowa. Barierą jest też dostęp do finansowania, głównie z powodów utrudnionego dostępu do kredytów i relatywnie
wysokiego ich oprocentowania, oraz stawki podatkowe. Innymi wskazywanymi
czynnikami, jednak o mniejszym znaczeniu, są niedostateczna podaż infrastruktury (w tym drogowej) oraz niska podaż innowacji (czego bezpośredniej przyczyny
można upatrywać w niskich nakładach na sferę badawczo-rozwojową). Inne destymulanty to m.in. korupcja, niestabilność polityczna czy nieodpowiednie wykształcenie pracowników.
Tabela 2. Szanse i zagrożenia rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki
Szanse

Zagrożenia

1. wspólna polityka w kontaktach zagranicznych z krajami spoza Unii Europejskiej
2. rosnący udział eksportu w tworzeniu
PKB, w tym do krajów wysoko rozwiniętych spoza UE (USA, Norwegia)
3. przystąpienie do Unii Gospodarczo-Walutowej
4. wzrost gospodarczy i dodatnie
tempo PKB
5. dobrze rozwinięte rynki finansowe
6. niski poziom inflacji
7. wielkość i chłonność rynku
wewnętrznego
8. duża liczba parków technologicznych
i klastrów
9. wysoka jakość kapitału ludzkiego
10. wysokie standardy edukacji
11. przyspieszenie budowy autostrad
12. stabilna pozycja konkurencyjna

1. odmienna wizja rozwoju kluczowych
dla Polski obszarów gospodarki
(energetyka, polityka rolna)
2. niskie nakłady na innowacje oraz
sferę B + R
3. zadłużenie Polski
4. zawiłe regulacje podatkowe
5. niekorzystne regulacje rynku pracy
6. niedostateczna infrastruktura
transportowa
7. małe zaufanie obywateli do rządzących
(niska frekwencja w wyborach, afery
polityczne, wyraźny podział na
społeczeństwo „my” i rząd „oni”)
8. niedostateczna jakość instytucji
9. nieefektywność rządu
10. duży udział państwa w gospodarce

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Płowiec 2005, s. 61–107; The Global Competitiveness
Report 2014–2015, s. 24–25, 310.

Poprawa konkurencyjności Czech – szanse i bariery
Dla Republiki Czeskiej, podobnie jak dla Polski, najważniejszym punktem analizowanego dziesięciolecia było wejście kraju do UE. Kolejnym momentem był
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światowy kryzys gospodarczy z roku 2007, który mocno dotknął czeską gospodarkę, głównie z powodu jej dużej otwartości. Czechy jako kraj z małym rynkiem
wewnętrznym zdecydowaną większość swoich towarów eksportują za granicę,
uzyskując już blisko 80% PKB z eksportu.
Kluczowymi sektorami czeskiej gospodarki są: przemysł samochodowy
wraz z komponentami, inżynieria elektryczna i maszynowa oraz przemysł piwowarski. Usługi są dominującą kategorią regionu Pragi. Coraz bardziej na znaczeniu w gospodarce czeskiej zyskują branże nowoczesne czy wysokie technologie.
Chcąc konkurować na arenie międzynarodowej w eksporcie, Czechy muszą stale
podnosić potencjał kapitału ludzkiego, rozwijać sferę badawczo-rozwojową oraz
prowadzić aktywną politykę wspierania przedsiębiorców. To spowodowało, że
Czechy charakteryzują się najwyższym wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej poziomem rozwoju i konkurencyjności. Są najbardziej aktywną gospodarką w tej
grupie. O potencjale badawczo-rozwojowym świadczy również wysoki wskaźnik
zatrudnienia osób w sektorze badawczo-rozwojowym w stosunku do ogółu aktywnych zawodowo. Równie aktywnie jest wspierana polityka rozwoju klastrów
i inicjatyw klastrowych. Wynikiem tych działań jest funkcjonowanie 37 klastrów
w roku 2011. Najwięcej klastrów znajduje się w regionie Moravskoslezsko (Zielińska-Głębocka, Gawlikowska-Hueckel 2013, s. 219–228).
Po przezwyciężeniu początkowych trudności, w wyniku przebudowy struktury warunków produkcji dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego Czech, rozwój makroekonomiczny był kontynuowany jako kombinacja reform instytucjonalnych w celu poprawy innowacyjności i niezbędnego dostosowania poziomu
edukacji i umiejętności pracowników. Korzystny wpływ na tak zapoczątkowane
zmiany został wzmocniony przez dopływ inwestycji zagranicznych oraz dostępność środków pieniężnych z funduszy unijnych (Strielkowski 2013, s. 78).
Czesi podążają za trendem rosnących wydatków na sferę B + R, do czego
obliguje ich profil działalności gospodarczej w dużej mierze nastawiony na nowe
technologie i branże specjalistyczne. Interesy Czech w większym stopniu pokrywają się ze stanowiskiem Unii Europejskiej. W odróżnieniu od Polski udział sektora rolnego w gospodarce nie jest duży. Problemem nie jest też ograniczenie
dotyczące emisji dwutlenku węgla, z którym boryka się Polska. Tym, co łączy
oba kraje w kwestiach zewnętrznych, jest przyjęcie wspólnej waluty europejskiej.
Po ostatniej zmianie rządu Czechy obrały mocno europejski kierunek i chcą jak
najszybciej przystąpić do Unii Gospodarczo-Walutowej. Ma to swoje uzasadnienie w dużej otwartości gospodarki oraz znaczącym udziale eksportu w tworzeniu
PKB. Przyjęcie euro może jeszcze bardziej poprawić konkurencyjność czeskiej
gospodarki, jednak to, czy tak się stanie, będzie zależało od momentu, w którym
czeska korona zostanie zastąpiona euro.
Spośród czynników wewnętrznych na uwagę zasługuje tempo PKB kraju,
które było wysokie przed rokiem 2007 (blisko 7%). Po roku 2009 wskaźnik ten
wahał się, osiągając wartość ujemną w roku 2012. Pozytywnym aspektem jest
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jednak niski poziom bezrobocia. Do roku 2008 wskaźnik ten stale się obniżał. Od
roku 2009 ponownie wzrósł, mimo to nigdy nie osiągnął wartości dwucyfrowej,
w przeciwieństwie do Polski.
Mimo wielu pozytywnych aspektów i najwyższego poziomu konkurencyjności wśród państw Grupy Wyszehradzkiej, Czechy borykają się też z wewnętrznymi problemami.
Rysunek 5. Czynniki utrudniające założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa w Czechach
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Źródło: The Global Competitiveness Report 2014–2015, s. 166.

Najpoważniejszą przeszkodą w swobodnym rozwoju przedsiębiorczości
w Czechach jest nieefektywna biurokracja rządowa. Jednak na uwagę zasługuje
druga najczęściej wymienia destymulanta – korupcja. Mogłoby się wydawać, że
rozwinięty kraj konkurencyjny na rynku międzynarodowym nie powinien borykać się z problemem korupcji aż w tak dużym stopniu. Jak pokazuje najnowszy
raport Globalnego Forum Ekonomicznego, Czechy zajmują 7. miejsce od końca
(pozycja 138.) w rankingu publicznego zaufania do polityków. W ubiegłym roku
było to miejsce 3. od końca. Ten rażąco niski wynik spowodował, że Czechy
w roku 2013 spadły w rankingu konkurencyjności państw o 7 miejsc (z 39. na 46.).
Przyczyny poprawy, choć niewielkiej, można dopatrywać się w zmianie rządów
ze skrajnie prawicowych na bardziej proeuropejskie. W ubiegłym roku to korupcja była na 1. miejscu wśród czynników utrudniających założenie i prowadzenie
przedsiębiorstwa. Należy oczekiwać sukcesywnego spadku znaczenia tego czynnika. Co więcej, dużą barierą w przypadku przedsiębiorczości w Czechach jest
również niestabilność polityczna. Jako utrudnienia przedsiębiorcy wskazują również restrykcyjne regulacje rynku pracy, regulacje oraz stawki podatkowe, które
wynoszą odpowiednio 19% dla przedsiębiorców oraz 15% podatku dochodowego
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od osób fizycznych. Wysoką pozycję zajmuje też nieodpowiednie wykształcenie
pracowników, co w gospodarce zorientowanej na rozwój nowoczesnych technologii ma duże znaczenie. Wskazuje się również na bariery w postaci małej ilości
innowacji czy słabego dostępu do finansowania dla firm. Pozytywnymi czynnikami są bez wątpienia ochrona zdrowia oraz stabilna inflacja.
Tabela 3. Szanse i zagrożenia rozwoju konkurencyjności Czech
Szanse

Zagrożenia

1.
2.
3.
4.

1.
2.

duża innowacyjność gospodarki
duża wartość nakładów na sferę B + R
rozwój nowoczesnych technologii
wysoka jakość edukacji (znajomość
języków obcych)
5. dostateczny odsetek pracowników zatrudnionych w branżach nowoczesnych
6. dobra jakość opieki zdrowotnej
7. przystąpienie do Unii Gospodarczo-Walutowej
8. duża liczba klastrów i parków technologicznych
9. niska inflacja
10. dostateczna jakość instytucji

3.
4.
5.
6.

mały rynek wewnętrzny
duża otwartość gospodarki (niekorzystne
w czasie światowego kryzysu)
korupcja i niestabilność polityczna
rażąco niskie zaufanie społeczne
do polityków
niekorzystne regulacje rynku pracy
utrudniony dostęp do finansowania dla
przedsiębiorstw

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Global Competitiveness Report 2014–2015, s. 166.

Podsumowanie
Porównując oba kraje, można dojść do wniosku, że zdecydowanie lepiej na arenie
międzynarodowej radzą sobie Czechy. Polska plasuje się kilka pozycji niżej, jednak jest 2. krajem spośród państw Grupy Wyszehradzkiej w rankingu globalnej
konkurencyjności. Węgry znajdują się na 60. pozycji, a Słowacja dopiero na 75.
miejscu. Pozycje obu krajów należy uznać za dobre, szczególnie że w czasie, gdy
kraje Europy Zachodniej rozwijały gospodarkę rynkową, Polska i Czechy były
pod władzą Związku Radzieckiego z gospodarką centralnie planowaną, w której
największy nacisk kładziono na rozwój przemysłu ciężkiego.
Polska utrzymuje stabilną pozycję konkurencyjną. Poprawiły się: jakość instytucji, stan infrastruktury, edukacja oraz elastyczność rynku pracy. Najsłabszymi
ogniwami polskiej gospodarki są: ciężar przepisów prawnych, nieefektywne ramy
prawne dla rozstrzygania sporów biznesowych oraz trudności w uzyskaniu informacji o podjętych przez rząd decyzjach dotyczących biznesu. Obszary, na poprawie
których Polska powinna skupić się najbardziej, to: dalsza poprawa efektywności
rynku pracy, wzrost zaawansowania biznesu oraz wzmocnienie zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw przez zwiększenie nakładów na badania i rozwój.
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Czechy w ostatnim roku analizy w rankingu konkurencyjności krajów
awansowały o 9 miejsc. Poprawiły się: jakość instytucji, środowisko makroekonomiczne (zmniejszenie deficytu budżetowego) oraz warunki finansowania zewnętrznego. Wśród najsłabszych ogniw czeskiej gospodarki należy wymienić
nieefektywność biurokracji rządowej, korupcję oraz bardzo niskie zaufanie społeczeństwa do polityków. Obszary, których poprawa przyczyni się do poprawy
konkurencyjności kraju, to: przejście do gospodarki opartej na wiedzy, w tym
ulepszenie systemu szkolnictwa wyższego, zwiększenie gotowości technologicznej oraz jeszcze większe zastosowanie innowacji.
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Streszczenie
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą konkurencyjności międzynarodowej gospodarek Polski i Czech w latach 2011–2015. Kraje te mają wspólną
historię okresu powojennego, w jednym czasie odzyskały wolność oraz zaczęły
transformację swoich gospodarek. Wspólnym momentem dla obu krajów było też
przystąpienie do Unii Europejskiej. Pomimo bliskości terytorialnej i wielu wspólnych cech kraje te osiągnęły różne wartości konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji gospodarczej krajów,
ocena ich konkurencyjności międzynarodowej oraz wskazanie szans i zagrożeń
poprawy konkurencyjności.
Słowa kluczowe: konkurencyjność, konkurencyjność międzynarodowa, gospodarka, region, ranking, determinanty, czynniki wewnętrzne, czynniki zewnętrzne,
poprawa

Summary
Determinants of International Competitiveness of Countries
– A Comparative Analysis of Poland and the Czech Republic
The article presents a comparative analysis of the international competitiveness
of Poland and the Czech Republic in 2011–2015. These countries have a common history of the postwar period, regained their freedom at the same time and
started the transformation of their economies. Both countries became members of
the European Union at the same time. Despite its territorial proximity and many
common characteristics, these countries have reached different values of competitiveness in the international stage. The aim of this paper is to present the economic
situation of these countries, evaluate their international competitiveness and identify opportunities and threats to improve the competitive position.
Key words: competitiveness, international competitiveness, economy, region,
ranking, determinants, internal factors, external factors, improvement
JEL: F40, O57, R11
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Rynek Neuer Markt: droga od sukcesu do porażki
Sonia Woś*1

Wstęp
Niemiecki system finansowy, oparty na systemie bankowym, w którym dominującą rolę wśród instytucji finansowych odgrywają banki, a kredyty są głównym źródłem kapitału obcego przedsiębiorstw, przez wiele lat był postrzegany
jako jeden z najbardziej efektywnych. Jego istotną zaletą, zwłaszcza w latach
80., było zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu do stabilnego i długoterminowego finansowania. Jednak polityka i preferencje niemieckich
banków w udzielaniu kredytów wyłącznie podmiotom rynkowo ustabilizowanym i kapitałochłonnym doprowadziły na początku lat 90. do pozbawienia młodych, innowacyjnych firm z sektora najnowszych technologii dostępu do tego
typu finansowania. Drugą kluczową determinantą wykluczającą rozwijające się
małe i średnie przedsiębiorstwa był wysoki poziom ryzyka, towarzyszący niemal
wszystkim przedsięwzięciom podejmowanym w branży high-tech. Luka kapitałowa na niemieckim rynku, a także nadmierna krytyka niemieckiego systemu finansowego przyczyniły się do powstania alternatywnego systemu obrotu – rynku
Neuer Markt.
Neuer Markt, jako czwarty segment Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych, stworzony na wzór amerykańskiej platformy handlowej NASDAQ,
rozpoczął swoją działalność 10 marca 1997 roku, a zakończył ją 5 czerwca 2003
roku. Na rynku tym którym odbywał się obrót akcjami należącymi głównie do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), które spełniały międzynarodowe standardy w zakresie jawności oraz
przejrzystości prowadzenia działalności gospodarczej. Obok akcji dopuszczony* Sonia Woś – mgr, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Katedra Finansów Międzynarodowych.
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mi do obrotu papierami wartościowymi były również certyfikaty, np. amerykańskie kwity depozytowe ADR (American depository receipts). Docelowymi emitentami były wchodzące w skład branż rozwijających się spółki, wykorzystujące
nowoczesne metody produkcji czy dystrybucji lub oferujące nowe, innowacyjne
produkty bądź usługi. Ponadto ich aktywność gospodarcza musiała się cechować
wysokimi zarówno obrotami, jak i przyszłymi zyskami.
Notowane na rynku Neuer Markt spółki charakteryzowały się przede wszystkim (Roelofsen 2002, s. 60–61):
1. stosunkowo krótkim okresem działalności – mniej niż 10 lat;
2. niską liczebnością zatrudnianego personelu – około 300 pracowników;
3. działalnością gospodarczą w innowacyjnych sektorach, takich jak telekomunikacja, usługi IT, multimedia, medycyna i biotechnologia czy inżynieria środowiska.
Głównym zadaniem alternatywnego systemu obrotu, rynku Neuer Markt,
było z jednej strony zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom dostępu
do długoterminowego kapitału, a z drugiej – umożliwienie świadomym podejmowanego ryzyka inwestorom osiągnięcia dużych zysków. Istotną cechą charakteryzującą ten segment była przejrzystość działalności gospodarczej każdej z notowanych na giełdzie spółek. Gwarancją utrzymania wysokiego poziomu były
rygorystyczne wymogi dopuszczenia akcji do obrotu, a także spoczywający na
emitentach obowiązek publikowania w określonych odstępach czasowych sprawozdań finansowych.
Celem artykułu jest prezentacja głównych przyczyn upadku rynku Neuer
Markt oraz próba udzielenia odpowiedzi na pytanie o to, po której stronie należy
upatrywać źródeł porażki – po stronie formalno-prawnych aspektów funkcjonowania segmentu czy po stronie emitentów. Przeprowadzone obserwacje mogą zostać wykorzystane zarówno w badaniach, jak i analizach porównawczych innych
alternatywnych systemów obrotu, np. polskiego rynku New Connect. Niniejszy
artykuł powstał na podstawie dostępnej literatury przedmiotu, a także danych empirycznych z materiałów prasowych i raportów Frankfurckiej Giełdy Papierów
Wartościowych, które zostały uprzednio zebrane w pracy magisterskiej autorki
pt.: Rola alternatywnego systemu obrotu w zapewnieniu dostępu do kapitału dla
małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie rynku Neuer Markt i rynku New
Connect.

Ramy prawne funkcjonowania rynku Neuer Markt
oraz indeksy giełdowe
Obrót papierami wartościowymi na giełdzie Neuer Markt, w przeciwieństwie do
ówczesnych segmentów rynkowych Amtlicher Markt i Geregelter Markt odbywał
się, podobnie jak na dawnym rynku Freiverkehr, na podstawie stosunków prywat177

noprawnych. Oznacza to, że z prawnego punktu widzenia Neuer Markt, mimo
że był rynkiem prywatnie zorganizowanym, był traktowany jako część segmentu
Freiverkehr.
Zasady funkcjonowania rynku alternatywnego określono w sporządzonym
przez organizatora giełdy Deutsche Börse AG akcie Regelwerk Neuer Markt,
zawierającym m.in. podstawowe regulacje dotyczące warunków, jakie musiały
zostać spełnione, by dana spółka mogła być notowana na giełdzie, a także dotyczące ciążących na emitencie obowiązków powstałych w wyniku uczestnictwa
w alternatywnym systemie obrotu. Regelwerk Neuer Markt składał się z pięciu
głównych części: części dotyczącej ogólnych warunków funkcjonowania rynku, części określającej kryteria dopuszczenia akcji do obrotu, części regulującej
handel papierami wartościowymi, części zawierającej wykaz opłat związanych
z uczestnictwem w alternatywnym systemie obrotu oraz części obejmującej pozostałe przepisy; jego podstawą prawną był regulamin organizacyjny Frankfurckiej
Giełdy Papierów Wartościowych (die Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse) (Neubauer 2002, s. 4–5).
Handel papierami wartościowymi regulowały również ustawa o obrocie
giełdowym (das Börsengesetz), ustawa o handlu papierami wartościowymi (das
Wertpapierhandelsgesetz), ustawa o prospekcie emisyjnym (das Verkaufsprospektgesetzt) oraz wspomniany regulaminem organizacyjny Frankfurckiej Giełdy
Papierów Wartościowych.
Podejście prywatnoprawne obowiązujące na giełdzie Neuer Markt w literaturze przedmiotu jest postrzegane jako rozszerzenie podejścia publicznoprawnego
stosowanego na pozostałych segmentach rynku (Roelofsen 2002, s. 70–71). Uzasadnieniem tego stwierdzenia był wymóg spełnienia wszystkich kryteriów dostępu do rynku Geregelter Markt. Ponadto w świetle dyrektywy Rady 93/22/EWG
w sprawie usług inwestycyjnych w zakresie papierów wartościowych segment
Neuer Markt był traktowany jako Geregelter Markt.
Na rynku Neuer Markt funkcjonowały trzy rodzaje indeksów giełdowych:
NEMAX-All-Share, NEMAX50 oraz 10 indeksów branżowych (Biotechnology,
Financial Services, Industrials & Industrial Services, IT Services, Media & Entertainment, Medtech & Healthcare, Software, Technology, Telecommunication)
(Plötz 2001, s. 12).
Indeks NEMAX-All-Share obejmował wszystkie notowane na giełdzie papiery wartościowe. Organizator rynku – spółka Deutsche Börse AG – oferowała
swoim emitentom dwie jego wersje: Kurs-index oraz Performance-index. Wskaźnik Performance-index uwzględniał nie tylko kurs akcji (jak w przypadku miernika Kurs-index), ale i kwotę wypłacanej dywidendy. Skutkowało to tym, że jego
wartość zawsze utrzymywała się na wyższym poziomie. Różnice te nie były duże,
oscylowały w okolicach 0,5%. Indeks NEMAX-All-Share publikowano na łamach prasy, w internecie; aktualne notowania pojawiały się także w wybranych,
tematycznych stacjach telewizyjnych.
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Indeks NEMAX 50 obejmował pięćdziesiąt największych pod względem kapitalizacji spółek notowanych na giełdzie Neuer Markt. Wskaźnik ten, potocznie
nazywany również Blue-Chip-Index, został oficjalnie wprowadzony przez organizatora rynku 1 lipca 1999 roku. Podobnie jak w przypadku miernika NEMAX-All-Share, emitenci mieli do dyspozycji dwie wersje indeksu: Kurs-indexoraz
Performance-index (Beike, Köttner, Schlütz 2000, s. 146–153).
Najmłodszymi indeksami giełdowymi segmentu Neuer Markt były indeksy
branżowe – wprowadzono je w maju 2000 roku. Wskaźniki te odzwierciedlały sytuację rynkową wewnątrz każdego sektora. Dla przykładu: na początku lipca 2000
roku najatrakcyjniejsze z punktu widzenia potencjalnego inwestora były spółki
biotechnologiczne, a na ostatnim miejscu uplasowały się przedsiębiorstwa branży
internetowej (Plötz 2001, s. 6).

Wejście spółki na rynek Neuer Markt oraz główne
obowiązki informacyjne emitenta
Wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego
Skutkiem obowiązywania pomiędzy uczestnikami Neuer Markt stosunków prywatnoprawnych był wymóg złożenia w pierwszej kolejności wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku Geregelter Markt. Spełnienie wszystkich kryteriów dostępu do tego segmentu upoważniało przedsiębiorstwo do składania
aplikacji na rynek alternatywny. Dla uproszczenia procedur Deutsche Börse AG
umożliwiło wniesienie dwóch wniosków równocześnie – emitent, składając podanie dotyczące rynku Neuer Markt, automatycznie rezygnował z notowania akcji
na Geregelter Markt.
Dopuszczenie akcji do obrotu w segmencie Geregelter Markt miało miejsce
nie wcześniej niż przed upływem trzech dni roboczych, licząc od daty publikacji
wniosku. Dopiero po pomyślnym zakończeniu wszystkich formalności związanych
z wejściem na ten segment, emitent mógł rozpocząć procedurę dopuszczenia akcji
do obrotu na rynku Neuer Markt (Rules and Regulations Neuer Markt 2000, s. 4).
Wniosek musiał zostać sporządzony w wersji papierowej i zawierać m.in.
nazwę spółki, adres jej siedziby, rodzaj i liczbę emitowanych akcji, a także nazwę
i siedzibę wybranych przez emitenta przynajmniej dwóch doradców finansowych
– Designated Sponsors. Ponadto w podaniu należało zawrzeć informację o byciu notowanym bądź równoczesnym składaniu aplikacji zarówno na inne giełdy
krajowe, jak i rynki zagraniczne państw należących do ówczesnej Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokument
musiał zostać złożony wraz z instytucją kredytowo-finansową, a także zawierać oświadczenia głównych akcjonariuszy o niesprzedawaniu posiadanych akcji
przez sześć miesięcy od dnia wejścia spółki na rynek Neuer Markt.
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Mniej więcej trzy miesiące przed planowanym IPO odbywała się krótka prezentacja kandydującej spółki przed przedstawicielami zarządu Deutsche Börse
AG, która miała na celu weryfikację aspektów formalnych oraz przynależności
przedsiębiorstwa do grupy docelowej rynku alternatywnego. Ostateczną decyzję o dopuszczeniu akcji do obrotu na giełdzie Neuer Markt podejmował zarząd
Deutsche Börse AG, a obowiązkiem emitenta było opublikowanie wniosku i informacji o nim na łamach przynajmniej jednej krajowej gazety codziennej (Knips
2000, s. 338–340).
Do odrzucenia wniosku dochodziło wtedy, kiedy spółka nie spełniła wszystkich warunków wymaganych w przypadku wejścia na ten segment, a także jeżeli
wysoce prawdopodobne było wystąpienie zagrożenia ochrony interesów inwestorów. Negatywna decyzja mogła zostać podjęta również wtedy, gdy notowanie
na rynku danego przedsiębiorstwa prowadziło do istotnego uszczerbku interesu
publicznego.
Warunki dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego
Warunki, jakie spółka musiała spełnić, by jej akcje były notowane na rynku Neuer
Markt, można podzielić zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez Nielsa K.H. Roelofsena (Roelofsen 2002, s.72–74) ze względu na główne cechy i funkcje
rynku kapitałowego. Obok warunków formalnych przedsiębiorstwa były zobligowane do spełnienia wymagań związanych z przejrzystością, płynnością oraz
ochroną inwestorów.
Główne kryteria formalne
1. Profil przedsiębiorstwa musiał być zgodny z opisem grupy docelowej
segmentu Neuer Markt (innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa
z branż rozwijających się).
2. Na emitencie ciążył obowiązek spełnienia wszystkich kryteriów dostępu
do rynku Geregelter Markt.
3. Wniosek o dopuszczenie akcji do obrotu musiał zostać złożony łącznie
przez emitenta oraz instytucję kredytową, instytucją świadczącą usługi
finansowe lub zagraniczne przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowo-kredytowe mające swoją filię na terenie Niemiec, zgodnie z art. 53.
ustawy o instytucjach i transakcjach kredytowych (das Kreditwesengesetz). Instytucje te musiały być notowane na krajowej giełdzie papierów
wartościowych, a ich kapitał własny musiał kształtować się na poziomie
minimum 730 tysięcy euro. W sytuacji, gdy spółką kandydującą była instytucja finansowo-kredytowa spełniająca wymienione warunki, wniosek
mógł zostać złożony tylko przez emitenta.
4. Na rynek Neuer Markt mogły zostać wprowadzone wyłącznie akcje zwykłe (a nie akcje uprzywilejowane).
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5. Do obrotu mogły zostać dopuszczone papiery wartościowe przedsiębiorstw,
które funkcjonowały minimum trzy lata (Deutsche Börse AG umożliwiła
wejście na rynek również spółkom działającym przynajmniej rok – warunkiem IPO było opublikowanie przez emitenta bilansu rocznego).
Główne kryteria związane z płynnością
1. Kapitał własny musiał wynosić 1,5 miliona euro (z wyłączeniem nadwyżki kapitału przeznaczonej na IPO).
2. Minimalny wolumen akcji dopuszczony do obrotu to 100 tysięcy akcji
zwykłych, a ich łączna wartość nominalna wynosiła 250 tysięcy euro.
3. Przynajmniej 50% wolumenu emisji musiało zostać pokryte nadwyżką
kapitału przeznaczoną na IPO.
4. Freefloat – jeżeli wolumen emisji wynosił ponad 100 milionów euro,
wskaźnik freefloat musiał wynosić przynajmniej 20% (rekomendowany
przez Deutsche Börse AG poziom – 25%). Z kolei w sytuacji, gdy wolumen emisji oscylował poniżej poziomu 100 milionów euro, wskaźnik
mógł zostać obniżony do poziomu minimum 10%.
Główne kryteria związane z przejrzystością
1. Emitent był zobowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z międzynarodowymi standardami IAS (International
Accounting Standards) lub UP-GAAP (United States General Accepted
Accounting Principles).
2. Na emitencie ciążył obowiązek sporządzania kwartalnych sprawozdań
finansowych.
3. Emitent był zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zmianach personalnych w zarządzie spółki oraz radzie nadzorczej.
Główne kryteria związane z ochroną inwestorów
1. Główni akcjonariusze mieli zakaz oferowania, sprzedaży, a także wyrażania chęci pozbycia się swoich akcji, w sposób pośredni i bezpośredni,
przez sześć miesięcy, licząc od dnia wejścia spółki na rynek Neuer Markt
(tzw. locked-up period). Emitent był zobowiązany do dostarczenia stosownych oświadczeń od swoich akcjonariuszy razem z wnioskiem o dopuszczenie akcji do obrotu.
2. Emitent był zobligowany do niepozyskiwania innego kapitału obcego
przez sześć miesięcy, licząc od dnia pierwszego notowania na rynku alternatywnym.
Konsekwencją dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego było nałożenie na
emitenta obowiązków, z których musiał się wywiązywać podczas całego okresu
notowania spółki na rynku Neuer Markt. Były one związane głównie z przejrzystością i jawnością prowadzenia przez niego działalności gospodarczej.
Jednym z obowiązków emitenta było przeprowadzanie przynajmniej raz
w roku spotkań z analitykami giełdowymi, podczas których omawiano obecną
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sytuację i kondycję notowanego przedsiębiorstwa. W czasie rozmowy strony poruszały kwestie związane m.in. z wypłacalnością spółki, możliwymi do osiągnięcia zyskami w perspektywie krótko- i długoterminowej, a także z aktualną i planowaną ofertą produktowo-usługową. Wszystkie te aspekty podlegały również
analizie w kontekście bieżącej sytuacji rynkowej. Do obowiązków spółki należało
również powiadamianie o istotnych dla prowadzenia działalności wydarzeniach
(tzw. publikacja der Unternehmenskalendar), takich jak:
1. zwołanie walnego zgromadzenia,
2. wypłata dywidend,
3. emisja nowych akcji.
Jednym z ważniejszych obowiązków notowanego przedsiębiorstwa była
również tzw. publikacja ad hoc. Zgodnie z art. 15. ustawy o handlu papierami
wartościowymi, emitent był zobligowany do natychmiastowej publikacji faktów
istotnych dla kształtowania się poziomu kursu kupna – sprzedaży akcji. Należały
do nich publicznie nieznane zdarzenia odnoszące się wyłącznie do specyfiki działalności notowanej spółki, które bezpośrednio oddziaływały na prowadzoną przez
nią aktywność gospodarczą, a w konsekwencji miały także znaczący wpływ na
cenę emitowanych papierów wartościowych. Do zdarzeń tych można było zaliczyć m.in. pozyskanie nowych lub utrata dotychczasowych kluczowych klientów,
zakłócenia procesu produkcji i dystrybucji towarów, zakup patentów i licencji,
fuzje, wejście do obrotu giełdowego spółek córek czy zmiany strukturalno-organizacyjne (Förschle Helmschrott 2001, s. 40–41).
Oprócz tego emitent był zobligowany do natychmiastowego powiadamiania organizatora giełdy – Deutsche Börse AG – o papierach wartościowych posiadanych przez członków zarządu i rady nadzorczej. Informacja ta musiała nie
tylko zostać podana w prospekcie emisyjnym, ale i każdorazowo uwzględniana
w kwartalnych sprawozdaniach finansowych oraz bilansie rocznym.

Obowiązek publikowania sprawozdań finansowych
Przedsiębiorstwo notowane na giełdzie Neuer Markt, w przeciwieństwie do spółek należących do segmentu Geregelter Markt, było zobowiązane do publikowania kwartalnych sprawozdań finansowych, które umożliwiały potencjalnym inwestorom dokładną analizę bieżącej sytuacji finansowej spółki. Dokument ten
odzwierciedlał przebieg działalności gospodarczej w danym okresie oraz zawierał
kluczowe, jeśli chodzi o rozwój emitenta, wskaźniki.
Kwartalne sprawozdanie finansowe musiało zawierać m.in. bilans, rachunek
zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, roczny zysk lub stratę netto przypadającą na jedną akcję, a także informację o liczbie zatrudnionych pracowników.
Struktura oraz zawartość dokumentu opierały się na danych uwzględnionych
w poprzedzającym go sprawozdaniu rocznym. Ponadto, zgodnie z art. 7.1.1. Re182

gelwerk Neuer Markt, pierwsze sprawozdanie kwartalne musiało obejmować trzy
miesiące, drugie sześć miesięcy, trzecie dziewięć miesięcy, a czwarte należało
zastąpić sprawozdaniem rocznym. Podczas opracowywania dokumentu emitent
był zobowiązany stosować takie same standardy i reguły rachunkowości, jakie
zostały wykorzystane do sporządzenia podsumowania rocznego (Plückelmann
2000, s. 92–93).
Notowana na rynku Neuer Markt spółka była również zobligowana do publikacji rocznych sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi standardami rachunkowości – IAS lub US-GAAP. Możliwe było również opracowanie go według wytycznych niemieckiego kodeksu
handlowego; warunkiem było przygotowanie dodatkowego egzemplarza w angielskiej lub niemieckiej wersji językowej zawierającego standardy IAS. Emitent
mógł wybrać normy, zgodnie z którymi opracowywano dokument.

Delisting z rynku Neuer Markt
W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwa sposoby wycofania akcji z notowania
giełdowego: z własnej inicjatywy oraz w wyniku naruszenia podstawowych zasad
handlu papierami wartościowymi (Roelofsen 2002, s. 92).
W pierwszym przypadku emitent dobrowolnie rezygnuje z uczestnictwa w obrocie giełdowym. Przykładem mogą być spółki, których akcje są notowane na więcej niż jednym rynku. Ich delisting jest motywowany m.in. chęcią koncentracji papierów wartościowych (a także ich płynności) wyłącznie na jednej giełdzie.
Znaczna liczba wycofań akcji z obrotu na rynku Neuer Markt była spowodowana naruszeniem przez emitentów zasad Regelwerk Neuer Markt, niewywiązywaniem się z nałożonych na nich obowiązków, niemożnością zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu zawierania transakcji handlowych oraz zagrożeniem
ochrony porządku publicznego. Decyzję o delistingu danego przedsiębiorstwa
podejmowała jako organizator obrotu giełdowego spółka Deutsche Börse AG.
Wycofanie spółki z giełdy Neuer Markt powodowało automatyczne przeniesienie
jej na rynek Geregelter Markt. Było to możliwe dzięki początkowemu spełnieniu
wszystkich warunków dostępu do tego segmentu (Roelofsen 2002, s. 93).
Istotny wpływ na proces usunięcia spółki z notowania na niemieckim rynku
alternatywnym miała nowelizacja aktu Regelwerk Neuer Markt. Wprowadzone
zmiany, obowiązujące od 1 października 2002 roku, dawały organizatorowi giełdy możliwość wycofania z obrotu spółek, w przypadku których jedna akcja przez
trzydzieści kolejnych dni kosztowała mniej niż 1 euro, a wartość giełdowa przedsiębiorstwa wynosiła maksymalnie 20 milionów euro (były to tzw. spółki groszowe, z ang. penny stocks). Emitenci spełniający te kryteria byli automatycznie
wpisywani na czarną listę na dziewięćdziesiąt dni (Roelofsen 2002, s. 94).
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Rozwój rynku Neuer Markt w latach 1997–2003
i przyczyny jego upadku
Rynek Neuer Markt od początku funkcjonowania aż do końca 2000 roku cechował się dynamiczną tendencją wzrostową. W latach 1998, 1999 i 2000 łączny
wolumen Initial Public Offering w tym segmencie wynosił kolejno 61%, 79%
oraz 87% ogólnej liczby IPO w Niemczech w tym okresie. W ciągu kilku lat
niemiecki rynek stał się główną i jedną z najatrakcyjniejszych europejskich giełd
alternatywnego obrotu, o czym mogą świadczyć dane zaprezentowane na poniższym wykresie.
Wykres 1. Udział procentowy w kapitalizacji europejskich rynków alternatywnego obrotu (stan na
czerwiec 1999 roku)
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Pod koniec pierwszego roku działalności giełdy indeks NEMAX-All-Share obejmował tylko 15 akcji. W ciągu kolejnych dwóch lat zaobserwowano ich
stopniowy wzrost, a w 17 maja 1999 roku było na nim notowanych 100 spółek.
Dynamiczna tendencja wzrostowa liczby IPO w grudniu 1999 roku doprowadziła
do podwojenia notowanych akcji. W lipcu 2000 roku indeks giełdowy obejmował
300 spółek, z czego 20% stanowiły przedsiębiorstwa mające siedzibę za granicą (m.in. ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Austrii,
Szwajcarii, Holandii, Luksemburga, Węgier czy Izraela) (Plötz 2001, s. 9). Pod
koniec tego samego roku w obrocie giełdowym znajdowało się już 338 innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (Vitols 2001, s. 556).
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W pierwszym roku funkcjonowania rynku najwięcej przedsiębiorstw należało do branży software – 61,8%. Na drugim miejscu uplasowały się spółki sektora usługowego (około 16%), na trzecim znaleźli się emitenci świadczący usługi
telekomunikacyjne (12,7%). Na ostatniej pozycji byli przedsiębiorcy z branży
motoryzacyjnej (6,2%) (Schlote, Steffen 1997, s. 4). Dwa lata później, w 1999
roku, liderem nadal był sektor software, jednak należało do niego już znacznie
mniej podmiotów – 28,1%. Na kolejnych miejscach uplasowały się sektory: usług
internetowych (15,8%), usług IT (11,5%) oraz elektroniczny (10,8%). Ostatnie
pozycje zajmowały branże: biotechnologiczna (5%), telekomunikacyjna (4,3%),
a także technik medycznych (1,4%) (Volk 2000, s. 34). W 2000 roku najwięcej spółek należało do sektorów: usług internetowych (25%), zawansowanych
technologii (20%), usług finansowych (16%) oraz do branży biotechnologicznej
(14%) (Roelofsen 2002, s. 98–99). Analizując powyższe dane, można zaobserwować, że w ciągu 3 lat coraz większe znaczenie, obok sektora IT, zaczęły odrywać
również branże biotechnologiczna oraz high-tech. Tendencję wzrostową wykazywały również obroty giełdowe. Dla przykładu – między pierwszym a ostatnim
kwartałem 1998 roku odnotowano ich przyrost w wysokości około 33%.
Wykres 2. Podział branżowy spółek notowanych na giełdzie Neuer Markt (stan na 31.07.2001)
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Od początku funkcjonowania do końca 1998 roku Neuer Markt doświadczył
dwóch faz spadkowych obejmujących cały niemiecki rynek kapitałowy. Pomimo
redukcji wolumenu obrotów giełdowych i obniżenia cen papierów wartościowych
na większości giełd krajowych, segment Neuer Markt nadal wykazywał relatywne tendencje wzrostowe. W okresie sierpień – listopad 1997 roku kapitalizacja
rynku odnotowała przyrost w wysokości około 20%, podczas gdy główny indeks
giełdowy DAX spadł o 3 punkty procentowe (pp.). Z kolei w sierpniu i wrześniu
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1998 roku wskaźnik NEMAX-All-Share obniżył się o 29%, przy jednoczesnym
spadku indeksu DAX o 25% (Knips 2000, s. 402–403).
Począwszy od roku 2000, na rynku Neuer Markt zaobserwowano stopniową
redukcję liczby Initial Public Offering. W pierwszym kwartale 2002 roku do obrotu giełdowego weszło mniej niż pięć spółek. W kolejnych, aż do końca grudnia, nie pojawiło się ani jedno przedsiębiorstwo. W związku z tym 26 września
2002 roku Deutsche Börse AG podjęło decyzję o zamknięciu rynku Neuer Markt.
Ostatnia sesja giełdowa odbyła się 21 marca 2003 roku, a w dniu jego oficjalnej
likwidacji, tj. 5 czerwca 2003 roku, wszystkie notowane na rynku spółki zostały
przeniesione na Geregelter Markt.
Analizę przyczyn upadku niemieckiego alternatywnego systemu obrotu należy rozpocząć od przedstawienia uwarunkowań rynkowych w pierwszych latach
funkcjonowania Neuer Markt. Segment Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych, jak już zostało wspomniane, był przeznaczony dla grupy młodych, innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw należących głównie do sektora
zaawansowanych technologii oraz IT. Początek jego działalności przypadł na lata
dobrej koniunktury rynkowej, tzw. bańki internetowej, kiedy to obserwowano
wzmożoną euforię na światowych rynkach giełdowych spowodowaną wysokim
poziomem kapitalizacji i cen akcji spółek z branży informatycznej. Był to okres
intensywnego rozwoju segmentu Neuer Markt, dlatego był on postrzegany jako
największy i najbardziej renomowany europejski rynek alternatywny. W momencie pęknięcia bańki koniunktura rynkowa znacznie się pogorszyła, co znalazło
odzwierciedlenie również na giełdzie Neuer Markt. Notowane na niej firmy nie
były w stanie osiągnąć prognozowanych wcześniej wyników finansowych, a ceny
ich akcji rozpoczęły gwałtownie spadać. W październiku 2002 roku indeks NEMAX-All-Share uzyskał wynik, który stanowił zaledwie 4% jego maksymalnej
wartości z marca 2000 roku. Okazało się również, że niektóre notowane na rynku
Neuer Markt spółki już od jakiegoś czasu borykały się z problemem utrzymania
płynności finansowej, ukrywając ten fakt przed opinią publiczną. Przyczyniło się
to do kilku bankructw, a także licznych skandali. Pierwszym emitentem, który
ogłosił swoje bankructwo, była spółka Gigabell AG. Od chwili jej wejścia na rynek 11 sierpnia 1999 roku do momentu upadłości we wrześniu 2000 roku ceny akcji przedsiębiorstwa wzrosły z 38 euro do 123 euro. Decyzją organizatora giełdy
delisting Gigabell AG miał miejsce 23 lutego 2001 roku, pięć miesięcy po ogłoszeniu przez spółkę niewypłacalności. Kolejnymi emitentami, którzy poinformowali o swoim bankructwie, byli m.in. Micrologica AG, Infomatec AG, Met@box
AG, Teldafax AG oraz Refugium AG.
Skandale wybuchające wokół notowanych na giełdzie spółek w głównej mierze dotyczyły manipulacji związanych z cenami akcji oraz tzw. transakcji insider
trading. Przykładem może być afera z listopada 2000 roku z udziałem przedsiębiorstwa Infomatec czy skandal wokół spółki CPU AG z grudnia 2001 roku.
O oszustwa związane z defraudacjami oskarżone były spółki Comroad AG oraz
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Kinowelt Medien AG (kolejno w lutym i październiku 2002 roku). W przypadku
Comroad AG okazało się, że aż 98,6% transakcji zostało zawartych z nieistniejącymi podmiotami rynkowymi (Burghof Hunger 2004, s. 314).
W celu polepszenia sytuacji na rynku Neuer Markt, a także zachowania dobrej renomy i reputacji Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych, organizator giełdy – spółka Deutsche Börse AG – zaostrzyła kryteria dopuszczania akcji
do obrotu na rynku alternatywnym, m.in. dodając w październiku 2001 roku do
Regelwerk Neuer Markt regulacje dotyczące tzw. spółek groszowych (z ang. pennystocks). Zgodnie z nowymi zasadami notowane na giełdzie spółki mogły zostać
wycofane z obrotu w momencie, gdy przez 30 następujących po sobie dni cena ich
akcji była niższa niż 1 euro, a ich obrót giełdowy nie przekroczył w tym samym
czasie kwoty 20 milionów euro. Zmiana regulacji pogorszyła tylko koniunkturę
rynku Neuer Markt. Pierwszym emitentem, którego akcje na mocy nowych regulacji zostały wycofane z obrotu giełdowego, była spółka Kabel New Media AG.
W tym czasie kolejni emitenci ogłaszali bankructwo, m.in. Biodata Information
Technologies AG, Brokat Infosystems AG, Management Data Media Systems
AG, mb Software AG oraz Lipro AG, a spółki Biodata Information Technologies
AGi Lobster AG zostały wycofane z rynku.

Podsumowanie
Powstanie niemieckiego alternatywnego system obrotu, rynku Neuer Markt,
było odpowiedzią na wzmożone i nieustanne zapotrzebowanie małych i średnich
przedsiębiorstw innowacyjnych w początkowej fazie rozwoju na kapitał. Jego
otwarcie przyczyniło się też do zniwelowania występującego na niemieckim rynku zjawiska, które w literaturze przedmiotu określa się mianem luki kapitałowej.
Analizując strukturę branżową spółek obecnych na rynku, odzwierciedloną w indeksach giełdowych, można stwierdzić, że Neuer Markt w każdej fazie rozwoju był
zdominowany przez przedsiębiorstwa z sektora IT oraz usług internetowych. Wyjaśnieniem tego może być ówczesna dobra koniunktura rynkowa, tzw. bańka internetowa, której pęknięcie pośrednio przyczyniło się do upadku giełdy Neuer Markt.
Obok uwarunkowań rynkowych, do głównych przyczyn klęski niemieckiego alternatywnego systemu obrotu zalicza się ukrywane przed opinią publiczną
problemy z utrzymaniem przez spółki płynności finansowej, co doprowadziło do
wybuchu licznych skandali oraz bankructw. W związku z tym można stwierdzić,
że źródeł porażki należy upatrywać zarówno po stronie aspektów formalno-prawnych, jak i – w dużej mierze – po stronie emitentów.
W przypadku nieujawniania przez spółki problemów z utrzymaniem płynności
finansowej mamy do czynienia ze złamaniem dwóch fundamentalnych wymagań,
które musiały zostać spełnione w celu dopuszczenia akcji do obrotu – związanych
z płynnością oraz przejrzystością prowadzenia działalności gospodarczej.
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W obliczu licznych, niekiedy bardzo restrykcyjnych procedur i wymagań, oraz
obowiązków ciążących na emitentach, takich jak złożenie wniosku wraz z uwierzytelnioną instytucją finansową, składanie sprawozdań finansowych czy spotkania z analitykami giełdowymi w celu omówienia bieżącej sytuacji spółki zatajenie
kluczowych informacji wydaje się niemożliwe. Spółka Deutsche Börse AG, jako
organizator rynku Neuer Markt, powinna dużo wcześniej zmodyfikować i dostosować obowiązujące procedury do uwarunkowań rynkowych, np. wprowadzić wymóg częstszych spotkań z analitykami rynkowymi, a nie tylko zaostrzyć kryteria
dopuszczenia akcji do obrotu, które jedynie pogorszyły koniunkturę giełdy.
Badanie struktury, rozwoju oraz błędów prowadzących do upadku rynku
Neuer Markt zostanie wykorzystane do przeprowadzenia analizy porównawczej
z polskim alternatywnym systemem obrotu – giełdą New Connect. Zagadnienie to
będzie przedmiotem rozważań kolejnego artykułu autorki.
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Streszczenie
Celem artykułu jest zaprezentowanie niemieckiego rynku NeuerMarkt, jego
struktury, dynamicznego rozwoju w latach 1997–2003 oraz głównych przyczyn
upadku. Analizie poddano ramy prawne funkcjonowania rynku, indeksy giełdowe, główne kryteria dopuszczania akcji do obrotu, a także wybrane obowiązki
informacyjne ciążące na emitentach. Do źródeł porażki niemieckiego alternatywnego systemu obrotu zalicza się pęknięcie tzw. bańki internetowej, które doprowadziło do spadku cen akcji. Do upadku przyczyniły się również liczne skandale
i bankructwa notowanych na giełdzie spółek, a także zaostrzenie przez Deutsche
Börse AG kryteriów wejścia na rynek. Przeprowadzone obserwacje mogą zostać
wykorzystane podczas analizy innych alternatywnych systemów obrotu, np. polskiego rynku NewConnect.
Słowa kluczowe: alternatywny system obrotu, niemiecki rynek kapitałowy, Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie, Neuer Markt

Summary
Neuer Markt: from Success to Failure
The aim of the article is to show the functioning of NeuerMarkt and the main factors and reasons of the fall of the German NeuerMarkt. It characterizes the German
stock exchange market during 1997–2003. The objective has been achieved with
the analysis of the Neuer Markt legal framework, IPO emission requirements,
selected (informational) statements demanded from issuers, delisting procedures,
and a study of stock indexes. Furthermore Neuer Markt has been evaluated in
cross reference with dynamic growth, downward phases and market structure.
The main reason behind the termination of the Neuer Markt is theburst of the
Internet bubble which contributed to the drastic drop in market share prices. Moreover, scandals around cited companies and tightened entry criteria implemented
by the Deutsche Börse had a negative influence on the NeuerMarkt situation. Observations noted in the research can be used in analysis of the alternative markets’
current situation, e.g. the Polish alternative market NewConnect. The article presents the main errors and oversights made during the operation of the functioning
which contributed to its fall in 2003. Research of foreign literature, press articles
and the Frankfurt Stock Börse publications has been applied.
Key words: Alternative Trading System, German capital market, Frankfurt Stock
Exchange, Neuer Markt
JEL: G10, G12, G33
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A comparison of sustainable development
consumption and production in the countries
of southern and northern Europe based
on selected indicators
Joanna Ligenzowska*1

Introduction
Sustainable socio-economic development is one of the most important challenges
of the contemporary world. There are many definitions of what exactly sustainable development is but the most popular is the first one created by World Commission on Environment and Development (WCED) in 1987, which says that it
is “development that meets the needs of the present without compromising the
ability of future generations to meet their own needs” (Oxford: Oxford University
Press, 1987). However, this definition raises a lot of questions that are not easy to
answer. For example, can the long term economic objective of sustained agricultural growth be met if the ecological objective of preserving biodiversity is not?
What happens to the environment in the long term if a large number of people cannot afford to meet their basic household needs today? For that reason, during the
United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20, they proposed
a new vision of sustainable development, “people centred and planet sensitive”.
Since 2012, the priority for the future has been described as poverty eradication,
changing unsustainable and promoting sustainable patterns of consumption and
production and protecting and managing the natural resource base of economic
and social development (Melamed and Ladd, 2013).
The European Union is the world leader in promoting the sustainable approach. As an institution acting on behalf of sustainable development, the most
important priorities include balanced economic growth and price stability, a social
market economy with high competitiveness, aiming at full employment and social
progress and a high level of protection and improvement of the environment. The
main tool to implement those goals is the long-term EU Sustainable Development
Strategy and many others documents like “Strategy 2020”.
* Joanna Ligenzowska – MSc, University of Agriculture in Krakow, Faculty of Agriculture and
Economics, Institute of Economic and Social Sciences, Unit of Economy and Economic Policy.
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The EU Sustainable Development Strategy includes (GUS report, 2011):
1. protection of the environment
2. justice and social cohesion,
3. economic prosperity,
4. implementation of the EU commitments on an international scale.
Basic challenges of the strategy adopted include:
1. climate change and clean energy,
2. sustainable transport,
3. sustainable consumption and production,
4. protection of natural resources and waste management,
5. public health,
6. social inclusion, demography and migration.
However, there are very large differences in the approach to this difficult
topic between countries belonging to the European Union. It was noted that in
the northern states of the EU they are more inclinedto be involved in promoting
and subsidizing sustainable consumption and production than the countries of southern Europe. The main purpose of the article is to compare sustainable development in the countries of southern and northern Europe to comprehend what
the reason forthose differencesis based on specific and selected indicators and
influences on countries’ economic development.
The research is based on indicators of, among others: domestic material consumption, recycled and composted municipal waste, atmospheric emissions and
organic farming. Taken intoconsideration were such countries as Finland, Sweden, Denmark, Spain, Portugal and Greece.

Socioeconomic situation
Differences between southern and northern countries have been observed for centuries. The reasons for this state of affairs are seen in the differences of the historical background and political systems of these countries and also human mentality.
The abovementioned differences are reflected in the inequalities of the socio-economic characteristics of the described regions.
Figure 1. Gross domestic product at market prices (2004-2013)
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All of the Nordic countries have a higher GDP per person than the EU (in
2013, the EU 28 countries =26,600 EUR/per person) (Eurostat) and all of the
Southern countries have a lower GDP per person than the average. What is also
worth noting is that in the Nordic regions GDP is increasing all the time even
if it is a slow increase,whilein the south of Europe there is visible stagnation or
even a decrease. The financial crisis which hit in Europe in 2008 caused a lot of
damage, especially in the financial system, but it is not the main reason for such
enormous differences between countries. For example, the sectors that generate
the largest profits are much more important. All countries derive the greatest benefits from the services. The share of services in GDP is higher than 70% regardless
of the country. Industry stands at about 20%, and agriculture is no more than 4%
in Greece, 2-3% in Spain, Portugal and Finland, and about 1.4% in Denmark and
Sweden (World Bank, 2013). However, the biggest difference is that the Scandinavian countries’ suppliers provide services in the field of high technology and
innovative solutions while those from the south of Europe are based on services,
mainly in the field oftourism.
Unemployment is described as the percentage of the total labour force that is
unemployed but actively seeking employment and willing to work. Eurostat estimates that more than 24 million men and women in the EU-28, of whom over 18 million were in the euro area (EA-19), were unemployed in December 2014. That indicator is one of the most important in judging economic development in a country.
Figure 2. Unemployment rate (2005-2013)
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As canbeseen in Figure 2, the most stable and the lowest unemployment rate
is in the north of Europe, although all Nordic countries have experienced a rise
in unemployment since the financial crisis began in 2008. In 2010, Denmark,
Finland and Sweden reportedtheir highest rates, at about 8 per cent. The situation
in Portugal, Spain and Greece drastically changed after 2008. They are currently
experiencing their highest unemployment rate,which affectsalmost 30% of the
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population. The best situation is in Portugal, but that indicator is increasing year
by year. Moreover, all countries have been forced to deal with the difficult situation in which there is a decrease in global demand. The slight hesitation on the
labour market in the Nordic countries is largely due to the fact that they are knowledge-based economies and a decline in production has not affectedthem so much.
Inequality of incomedistribution is the next indicator which has a lot in common not only with socio-economic situation in the EU but also with sustainable
development. Reducing inequalities contributes to the EU Sustainable Development Strategy’s goal of achieving a high level of social cohesion. A useful way to
do this is to divide the population by income, into so-called ‘income quintiles’,
and then look at the lowest and at the highest of such income groups and calculate
their ratio. In this way, it is possible to see how many times the average income
of the highest group is bigger than that of the lowest income group. The quintile share ratio does not measure inequalities that occur in the middle segment or
within the poorest or richest segments, it focuses on the gap between the poorest
and richest strata of society (Pisano and Berger, 2014).
Figure 3. Inequality of income distribution: S80/S20 income quintile share ratio
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It is said that with a growing GDP in a country, bigger inequalities of income
appear at the same time. The situation in the Nordic countries, where the income
of the richest 20% of society is about four times as high as the income of the
poorest 20% of society, is characterised by lower inequality. The income distribution across Greece and Portugal, on the other hand, is becoming more divergent
within those societies and the income of the richest is over six times higher than
the poorest. Economic inequality is a critical factor in determining how poverty
affects everyone in a society, including those who have the most. A number of
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studies and reports from around the world show that where societies have a fair
income distribution, everyone is better off. And where there is a huge gap between
rich and poor – where there is significant economic inequality – everyone in a society is worse off. The Nordic countries stand as evidence that reducing inequality through tax measures, labour practices and overall social policy improves the
health and well-being of everyone in a nation, and is actually a benefit to economic growth (Manitoba Centre for Health Policy, 2012). Additionally, a national
minimum wage is sufficient to maintain basic standards of living, and it is not
necessary to claim any extra benefits from the state.

The environmental dimension
Foralmost three decades, the European Union has strived for a“green economy”.
The definition of a green economy is that used by the United Nations Environment Programme (UNEP): “A green economy results in improved human
wellbeing and social equity, while significantly reducing environmental risks
and ecological scarcities. In its simplest expression, a green economy can be
thought of as one which is low carbon, resource efficient and socially inclusive. Practically speaking, a green economy is one whose growth in income
and employment is driven by public and private investments that reduce carbon
emissions and pollution, enhance energy and resource efficiency, and prevent
the loss of biodiversity and ecosystem services. These investments need to be
catalyzed and supported by targeted public expenditure, policy reforms and regulation changes. This development path should maintain, enhance and, where
necessary, rebuild natural capital as a critical economic asset and source of public benefits, especially for poor people whose livelihoods and security depend
strongly on nature.” A very important environmental indicator in the European
Union is the reduction of greenhouse gas emissions, something that is included
not only in the EU SDS (European Strategy for Sustainable Development), but
has also been chosen as a fundamental objective of the Europe 2020 Strategy.
The Europe 2020 Strategy committed the EU to reducing its GHG emissions
(including emissions from international aviation) by 20% compared to the level
in 1990.Climate change caused by the emission of carbon dioxide and other
greenhouse gases is one of the foremost global environmental problems today.
Traditionally, there has been a strong link between economic growth and increased greenhouse gas (GHG) emissions.
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Figure 4. Greenhouse gases emission (1990-2012) (million tonnes of CO2equivalents)
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Eurostat reports that between 2008 and 2012, GHG emissions dropped sharply. The main driving force was the economic crisisas it led to a reduction in
industrial activity, transport volumes and, as a consequence, energy consumption
and emissions, which also resulted in fewerGHG emissions. It does not change
the fact that Portugal, Greece and Spain produce almost 70% of the greenhouse
gases in comparisonwith the30% of the Nordic countries. These differences are
due especially to the fact that the basic needs of the majority of residents in the
Nordic countries are satisfied, which is why environmental protection is a goal
that can be carried out. Certain services, such as education and healthcare, the
provision of political freedoms, or the expansion of incomes to a basic minimum
level, are central to eradicating poverty, and can be met with little impact on overall global resource use. It should not be forgotten that the wealth of the Nordic
countries was built on natural resources like forests. What is more, environmental
protection is mainly supported by governments, and policy makers provide for
it in national policy. For example in Sweden,with its overall generational goal
for 2020, theenvironment policy is based on 16 environmental quality objectives
(EQOs) sanctioned by the Government and Riksdag (parliament). These goals are
reduced climate impact, clean air, natural acidification only, a non-toxic environment, a protective ozone layer, a safe radiation environment, zero eutrophication,
flourishing lakes and streams, good-quality groundwater, a balanced marine environment, flourishing coastal areas and archipelagoes, thriving wetlands, sustainable forests, a varied agricultural landscape, and a magnificent mountain landscape.
In 2002, the Environmental Objectives Council, a special government-appointed
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body, was charged with co-ordinating and following up efforts to reach the EQOs.
This responsibility for Sweden’s environmental policy was later taken over by the
Swedish Environmental Protection Agency.
Sustainable development is also visible in the share of renewable energy
in the gross energy supply. There are many reasons to foster the growth of renewable energy sources (RES) in Europe. Reducing the impact of local and global
pollutants and greenhouse gases has been a major incentive for RES policies in
the last two decades. Considering Europe’s growing dependency on foreign energy sources, the security of energy supply by replacing foreign fossil and nuclear
fuels withdomestic RES is another motivation gaining more and more attention.
Renewable energy sources contribute very differently to energy supply in the individual EU Member States. There are many variables which determine that situation (Nitsch, Krewitt and Langniss, 2009).
1. the country-specific potentials of the different RES,
2. the existence of other cheap and abundant domestic energy resources
(e.g. coal, naturalgas)
3. structural boundary conditions like population density, structure of settlements, ratio ofrural to urban areas, extension of electricity grids and
district heating networks
4. economic conditions like national energy prices and taxes
5. level of economic wealth
6. levelof energy consumption
7. conditions of energy policy like promoting instruments for RES, targets
of national energypolicy.
Figure 5. Share of renewable energy in gross energy supply
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Countries with large land areas, correspondingly low population density and,
at the same time, abundant hydropower, have a relatively high contribution of
RES. This applies to Sweden, Finland and Portugal whereprimary energy consumption and electricity generationaccounts formore than 20%. In densely populated countries, RES contribute less than 15%,asin Spain and Greece. Moreover,
renewable energy has become quite expensive and caused higher energy prices
overall, while expenditures are very high especially at the beginning. It is not
surprising, then, that in countries where unemployment is at 30% and production
is decreasing, renewable energy expenditures are not high (Nitsch, Krewitt and
Langniss, 2009).
The organic food market in Europe has been increasing for two decades.As of
the end of 2007, 7.8 million hectares in Europe wasmanaged organically by more
than 200,000 farms. In the European Union, 7.2 million hectares wasunder organic
management with more than 180,000 organic farms. 1.9 percent of the European
agricultural area and four percent of the agricultural area in the European Union
is organic. Twenty-four percent of the world’s organic land is in Europe. Organic
farming is also a huge chance for countries, which exploit benefits from agriculture, good examplesbeingSweden and Greece. The area involved inorganic farming
has been increasing there year by year.
Figure 6. Area under organic farming (percentage)
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Sustainable Development Strategy
The renewed EU Sustainable Development Strategy sets out a single, coherent
strategy on how the EU will more effectively live up to its long-standing commitment to meet the challenges of sustainable development. It recognizes the need
to gradually change our current unsustainable consumption and production patterns and move towards a better integrated approach to policy-making. It reaffirms
the need for global solidarity and recognizes the importance of strengthening our
work with partners outside the EU, including those rapidly developing countries
which will have a significant impact on global sustainable development (European Union Commision, 2014).
Each country in Europe has its own strategy which defines the main goals of
sustainable development. Sweden and the UK adopted their first National Sustainable Development Strategies (NSDS)as far back as 1994, followed by several
other countries (e.g. Finland in 1998, Belgium in 2000). Most countries, however,
developed their first NSDSs in preparation for the UN World Summit in Johannesburg in 2002; other European countries followed later in the 2000s.
The Nordic countries have consistently common views on key social issues,
and the countries agree that social development must be sustainable. The Nordic
countries have well-developed welfare services, relatively small differences in
income, and effective public institutions. Moreover, Nordic countries have cooperated with each other since 1952.The Nordic Council is a geo-political inter-parliamentary forum for co-operation between the Nordic countries that was
established after World War II. Its first concrete result was the introduction in
1952 of a common labour market and free movement across borders without
passports for the countries’ citizens. In 1971, the Nordic Council of Ministers,
an intergovernmental forum, was established to complement the Council. The
Nordic region has a long tradition of working together to develop common solutions to common challenges. One challenge is sustainable development and
the Nordic countries have createda common solution and program to achieve
that goal. The strategy for sustainable development is the overriding and cross-sectoral framework for the work of the Nordic Council of Ministers. There are
three interdependent dimensions of sustainable development: economic, social
and ecological. The most important thing is to save welfare model of life and
support education, research and innovation and the sustainable use of the earth’s
resources(Norden).
The NSDSs of Greece, Portugal and Spain were developed in the form of
a single policy strategy document. However, NSDSs come in various types and
differ from each other in terms of structure, focus and length. What most have in
common, though, is that they formulate a vision for SD, include objectives on
the three dimensions of SD (economy, social issues, environment), and describe
a governance process for implementing the strategy, including monitoring and
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evaluation schemes.Monitoring is an assessment activity, usually based on a set of
quantitative indicators. The higher and stronger the link between policy objectives
and indicators in the NSDSs, the more measurable the delivery of the strategy
objectives.
In Portugal, the 80 Sustainable Development Indicators (SDI) are intended to
evaluate the progress of Portugal concerning sustainable development in terms of
the objectives and targets set in the strategy. They are classified into seven strategic objectives and ranked on three levels. The indicators’ framework is a contract
signed with Eurostat to develop a set of indicators to monitor the National Strategy for Sustainable Development. The development of such indicators was done
by Statistics Portugal, in close collaboration with the organisations of the Ministry
of Agriculture, Sea, Environment and Spatial Planning responsible for the monitoring of the NSDS.
In Spain, the NSDS explicitly states a set of 74 indicators for its monitoring.
The Spanish set of indicator was developed in 2007 and hasnot been revised
since then.
In Greece, the National Centre for the Environment and Sustainable Development (NCESD), in close co-operation with the National Statistics Service, published the current set of SD indicators in the “State of the Environment” report
produced by NCESD in 2010. The new indicator set was developed after the EU
SDS Implementation Report (2007) was adopted. The financial crisis started in
2008, putting Europe in a time of severe challenges, especially from economic
(i.e. stagnation) and social (i.e. unemployment) points of view. Additionally, environmental problems continue to be more intertwined than ever before as in the
case, for instance, of climate change and related floods or heat waves, to cite only
a few issues. In this context, such a period of crises particularly affected the EU
Member States in the southern part of the EU (Pisano, Berger).

Sustainable Development Index
The Sustainable Society Index (SSI),based on 21 indicators which arein accordance with the definition of the World Commission on Environment and Development,shows the level of sustainability in each country, and has been in operation
since 2006.These indicators are clustered in 5 categories (Table 1). Data are collected by scientific institutes and international organizations.
Due to thelack of a scientific basis for the attribution of different weights to
the indicators, every indicator has received the same weight for the aggregation
into dimensions. All totals, be it for the world as a whole, per income class or per
region, are weighted for population size. This means that an inhabitant of Iceland
has an equal weight as an inhabitant of China. The Sustainable Society Index
has been developed for as many countries as possible. This offers the option of
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comparison between countries using various viewpoints: neighboring countries,
more or less similar countries, regional comparisons, comparisons between rich
countries, like the OECD members, and comparison between North and South.
Table 1. Sustainable Society Index indicators
I Personal Development

IV Sustainable Use of Resources

1 Healthy Life
2 Sufficient Food
3 Sufficient to Drink
4 Safe Sanitation
5 Education Opportunities
6 Gender Equality

15 Waste Recycling
16 Use of Renewable Water Resources
17 Consumption of Renewable Energy

II Healthy Environment
7 Air Quality
8 Surface Water Quality
9 Land Quality

V Sustainable World
18 Forest Area
19 Preservation of Biodiversity
20 Emission of Greenhouse Gases
21 Ecological Footprint

III Well-balanced Society
10 Good Governance
11 Employment
12 Population Growth
13 Income Distribution
14 Public Debt
Figure 7. Sustainable Society Index for Denmark

Source: www.ssfindex.com/conomics and Business (date of access: 13.02.2015).
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Figure 8. Sustainable Society Index for Finland

Source: www.ssfindex.com/conomics and Business (date of access: 13.02.2015

Figure 9. Sustainable Society Index for Sweden

Source: www.ssfindex.com/conomics and Business (date of access: 13.02.2015).
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Figure 10. Sustainable Society Index for Spain

Source: www.ssfindex.com/conomics and Business (date of access: 13.02.2015).

Figure 11. Sustainable Society Index for Portugal

Source: www.ssfindex.com/conomics and Business (date of access: 13.02.2015).

202

Figure 12. Sustainable Society Index for Greece

Source: www.ssfindex.com/conomics and Business (date of access: 13.02.2015).

Conclusion
The widespread rise of interest in, and support for, the concept of sustainable development is potentially an important shift in understanding the relationships of
humanity with nature and between people. It is in contrast to the dominant outlook
of the last couple of hundred years, especially in the “North”, which was based on
the view of separating the environment from socio-economic issues.
However there are very large differences in the approach to this difficult topic between countries belonging to the European Union. It was noted that the
northern states of the EU are more inclinedto be involved in promoting and subsidizing sustainable consumption and production compared to countries of southern Europe. Nordic countries are much richer, and thanks to cooperation they
are able to fulfill goals of sustainable development and care about welfare status.
Southern countries face a lot of problems caused by the recent financial crisis and
activities related to sustainable development at the moment are in the background.
Nevertheless, the goal of every state is to accomplish sustainable development
and environmental protection.
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Summary
Sustainable consumption and production has been the subject of keen demand
in many countries around the world for over 20 years, especially in the countries
of the European Union. Despite this, negative environmental effects are still observed,caused by growing consumption and excessive economic growth. Many
environmental strategies involve the usual increased resource efficiency and eco-efficiency of processes and products.However, this does not fully balance the
environmental impact caused by the increased consumption, which in the EU is
four times higher than public expenditure. However, there are very large differences in the approach to this difficult topic. The northern states of the EU turn out to
be more inclinedto being involved in promoting and subsidizing sustainable consumption and production than the countries of southern Europe. The main purpose
of the article is to compare sustainable development in the countries of southern
and northern Europe andto fathom what the reason forthose differences is,based
on specific and selected indicators and influences on countries’ economic development. The research is based on indicators of,among others: domestic material
consumption, recycled and composted municipal waste, atmospheric emissions
and organic farming.
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